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Povídání o literatuře faktu

Zuzana Hloušková

Pojmem „literatura faktu“ obvykle označujeme literární zpracování objektivních faktů, vědeckých, historických či 

jinak ověřitelných. Stojí tak na pomezí beletrie a věcné literatury. K vylíčení nějaké události či stavu využívá 

literatura faktu umělecké prostředky, přidržuje se faktů (důkazů), aniž by se přitom uchylovala k fikci či fabulaci. 

Alespoň takto byl specifický žánr literatury faktu doposud vnímán. Vyvinul se de facto jako sekundární produkt krize 

románu na počátku 20. století, a to zejména románu biografického, ve kterém se postupně objevuje stále více 

dokumentárních prvků. Holý dokumentarismus je zdůrazňován jako účinnější než klasické románové „typizování“ 

hrdinů. Fakta sama o sobě jsou v historickém kontextu působivější než románové fikce a smyšlené příběhy.

Literatura faktu tedy zahrnovala širokou škálu nefabulované prózy, jako jsou paměti, deníky, životopisy, 

autobiografie, cestopisy a umělecké reportáže. Struktura samotného díla literatury faktu se řídí způsobem, jakým je 

organizován a využit dokumentární materiál, vyznačuje se volnou kompozicí, nejčastěji montáží, výjimkou nejsou 

ani obrazové přílohy, fotografie, náčrty apod.

Za průkopníka nového žánru u nás lze považovat knihu F. Gela Přemožitel neviditelných dravců, pojednávající o L. 

Pasteurovi. K rozvoji žánru přispěl i F. Kožík svým románem o L. Janáčkovi, ve kterém použil techniku zmnožení 

vypravěčských perspektiv v pásmu mozaikových příhod. Významné osobnosti české historie pak vystupují 

v podobně laděných dílech A. Vrbové (V erbu lvice) nebo M. Šulcové (Čapci). Životním peripetiím velikánů 

hudebního nebe zasvětil několik knih i Z. Mahler (Mozart, Smetana, Dvořák), který dokonce spolupracoval s M. 

Formanem na slavném filmu Amadeus. K nejznámějším autorům literatury faktu u nás patří bezesporu Miroslav 

Ivanov, který se pokouší formou detektivního pátrání rekonstruovat různé historické události nebo momenty ze 

života známých osobností. Zabýval se např. hledáním pravdy o RKZ, knížeti Václavovi, K. H. Máchovi, B. Němcové 

nebo R. Heydrichovi. Byl však za práci s neověřenými hypotézami často odsuzován, na rozdíl třeba od Dušana 

Hamšíka, který coby publicista se mnohem víc držel známých faktů a zabýval se také raději aktuálním děním 

(rozvoj atomové energie).

K záhadám počátků naší civilizace obrátil svou pozornost snad nejproslulejší z českých představitelů literatury 

faktu, Ludvík Souček, jehož Tušení stínu a Tušení souvislostí je už kultovní záležitostí. Ze světových autorů je

znám Erich von Däniken, pátrající především po stopách mimozemšťanů ve starobylých památkách a 

archeologických nalezištích. Do češtiny bylo přeloženo přes čtyřicet jeho knih na toto téma. Do literatury faktu pak 

patří i obdobné pokusy vysvětlit, jak naši předkové dokázali uskutečnit činnosti zdánlivě nad své technické možnosti 

(např. Pavel Pavel v případě přemisťování soch moai na Velikonočních ostrovech, shrnutého v knize Rapa Nui), 

spojené s cestovatelskými zážitky a ověřovacími experimenty (obdobně např. i norský cestovatel a antropolog T. 

Heyerdahl). Na období starověku se ve své tvorbě zaměřoval Vojtech Zamarovský, který napsal také scénář 

k třináctidílnému cyklu dokumentárních filmů Velké civilizace světa a převyprávěl světoznámého Egypťana 

Sinuheta. Na tradici Zamarovského se dnes pokouší navázat např. Radek Brychta, podávající v Objevení Platónovy 

Atlantidy ucelenou teorii o tom, kde a kdy existovala Atlantida a proč zanikla. Knihu doplňuje barevnou přílohou s 

vyobrazením artefaktů a archeologických lokalit a odkazy na webové internetové stránky z celého světa, související 

s daným tématem. Otázkami sahajícími do hluboké minulosti lidstva a vzniku pravěkých civilizací se zabývá také 

Jiří Wojnar, byť některými svými závěry v knize Tunel do kosmu vyvolal u odborné veřejnosti značné rozpaky. 

Přesah literatury faktu a populárně-naučné literatury byl patrný vždy. Dokazuje to i Milan Bauman, autor esejí 

Pohyblivé obzory, držící se motta, že „ve světě kolem nás není nic rozumem nepochopitelného, mýtického či 

nelogického“. Jeho tématy jsou mimo jiné Higgsův boson, neutrino, antihmota, gravitační vlny, vícerozměrný 

vesmír… Seznámit čtenářskou obec s problematikou existence lidstva z nejrůznějších aspektů a v nejrůznějších 

souvislostech se pokouší třeba Pavel Kozák ve Způsobu existence.



K tradičním a stále žádaným tématům literatury faktu patří: 2. světová válka, holocaust, život v koncentračních 

táborech, dramata „Sofiiny volby po česku“. Zejména osudy dětí, které se za německé okupace buď někde 

schovávaly, či uprchly do zahraničí (např. Přátelství navzdory Hitlerovi od Judity Matyášové), plní ochotně pulty 

knihkupectví. Mysl autorů stále znepokojují nejrůznější tajemství třetí říše, osudy nacistických pohlavárů či 

nacistických lékařů, kteří prováděli pokusy na lidech. I na životech řady generálů a válečných hrdinů se dá vždy

najít něco fascinujícího (Balada o pilotovi od Jiřího Stránského nebo Výkřik ze zapomnění od Tomáše Kašpara). 

Nekonečná řada knih se zabývá selháními či úspěchy válečných operací, diplomacie, špionážních snah tajných

složek, konspiračními teoriemi (viz známé periodikum Přísně tajné!). Odhalení se dočkal i legendární agent 007. 

Mezi četnými tituly však lze najít i velmi seriózní a precizně podaná díla, opřená o archivní materiály či očitá

svědectví, jako např. Kámen Václavy Jandečkové nebo Vlak do Výmaru, v němž jeho autorka Ladislava Chateau 

umně spojila fakta, vlastní osobní prožitky a techniku náznaků, která nutí čtenáře přemýšlet a klást si otázky.

Historie je pro literaturu faktu stále lákavá, obzvlášť je-li opředena tajemstvím. K tradiční záhadologické větvi

literatury faktu se vrací např. cyklus Záhady české minulosti, jehož autor Pavel Toufar, patrně současný 

nejúspěšnější a nejvydávanější autor literatury faktu, provádí čtenářsky příjemným způsobem zákoutími české 

minulosti od mytologických témat dávnověku až po čas rudolfinské Prahy. V poněkud uměřenějším stylu sepsal 

Petr Hora-Hořejš své Toulky českou minulostí, jejichž rozhlasová podoba čítá už více než 1000 dílů. Ani nejrůznější 

tajemná místa a „vyprávění“ starých domů neztrácejí na své přitažlivosti (viz Příběhy starých pražských domů

Magdaleny Wagnerové nebo Průvodce po záhadách a strašidelných místech Karla Kýra). V reportážním duchu se

odehrává knížka Kostnice u sv. Jakuba Aleše Svobody, která chronologicky popisuje objevení podzemních prostor 

historického osária v roce 2001, jeho postupné úpravy, až po zpřístupnění celého komplexu veřejnosti. Pozornost

přitahují nejrůznější kulturní památky, hrady, keltská naleziště, zakopané poklady, památné stromy, studánky… 

Literatura faktu tak kombinuje prvky reportážní, cestopisné a narativní.

Vděčnými náměty zůstávají už poměrně zprofanovaná témata (templáři, alchymisté, mořeplavci, námořní kapitáni

apod.). S vlnou popularity Brownovy Šifry mistra Leonarda se objevují nové pokusy o výklad starozákonních a 

novozákonních pasáží Bible a také jdou víc na odbyt knihy o tajných jazycích, poselstvích, spolcích a symbolech.

Znovu ožívají na stránkách literatury faktu také příběhy panovnických rodů (Borgiové, španělští Bourboni, 

Habsburkové, Sissi a její děti), obohacené především o skandály, těžké chvíle, osudová rozhodnutí apod. Nezřídka 

jsou současná díla literatury faktu poměrně náročným pátráním, někdy vskutku detektivním, ač není potřeba jít zas 

tak daleko do minulosti. Po stopách zašantročených uren s popelem popravených politických vězňů se vydala Zora 

Dvořáková v knize Popravení, kam jste se poděli? Velkou pozornost vzbudil také Příběh spalovače mrtvol, v němž 

se Jan Poláček pokusil o poněkud netradiční dvojportrét Ladislava Fukse, kombinující fikci a fakta, často chybějící. 

Usilovné pátrání autora dovedlo až k objevení ztraceného Fuksova hrobu.

Přesto, přiznejme si, literatura faktu se významně proměnila. Jako lavina do ní vtrhla realita tržní ekonomiky. Světlo 

světa tak spatřila reportáž Krev a peníze, podávající pohledem jejího autora a samovydavatele Tomáše Cikrta 

pravdu o nejznámější zdravotnické kauze Diag Human. Čtenářskou pozornost přitahují také historie celosvětově 

známých produktů, spojené s životními osudy jejich výrobců. Tak např. Sága rodu Porsche Thomase Ammanna 

popisuje „rodinné“ dějiny jedné automobilky. S historickými daty vzniku úspěšného sportovního vozu nás seznámí 

publikace Škoda 130RS – Vítěz ME značek 1981, za níž stojí autorská dvojice Mirko Červený a Karel Řepa. 

Důkazem, že i o technických tématech se dá psát poutavě, je vzpomínková kniha Vladimíra Klimeše s názvem 

Mám páru rád, zavádějící čtenáře do dob zlaté éry parních lokomotiv. Některá z bílých míst vývoje koncernu 

Českomoravská Kolben Daněk si klade za cíl odhalit kolektivní monografie Fenomén ČKD. O vývoji legendárního 

vozidla Tatra 603 a jeho aerodynamické karosérii vypovídá dokonce sám bývalý ředitel kopřivnického firemního 

muzea, Karel Rosenkranz.

K literatuře faktu se řadí i tzv. non fiction (nesmyšlenka, nebeletrie), jejíž úhelný kámen představuje kniha Trumana 

Capota Chladnokrevně, líčící přípravu a realizaci mnohonásobné vraždy na venkovské farmě a následné děje (útěk 

pachatelů, policejní pátrání, soud a popravu). Zřejmě tím byl odstartován nový proud literatury faktu, která po roce

1989 získala u nás znovu na přitažlivosti. Dnes údajně patří k nejžádanější četbě hned po oddechové literatuře. Její 

značnou část tvoří životopisně laděné publikace, které se s nástupem celebritní kultury těší velké oblibě, ale to by 

vydalo na samostatné povídání, takže někdy příště. Není bez zajímavosti, že kniha Jiřího Padevěta Průvodce 

protektorátní Prahou, řazená právě do non fiction, získala letos hlavní cenu Magnesia Litera. Je tedy vidět, že 

literatura faktu má dnešním čtenářům ještě co říci. Pokud se zajímáte o horké novinky tohoto žánru, doporučuji 

sledovat zpravodaj Interkom, který právě non fiction věnuje pravidelnou rubriku.
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