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Detektivní romány a thrillery (1. část)

Zuzana Hloušková 

Detektivku zřejmě pozná každý na první pohled. Je tu zločin, obvykle vražda, a je tu detektiv, který pátrá po 

okolnostech spáchaného činu. Ten musí být logicky zahalený tajemstvím, jinak není co vyšetřovat. A tady začíná 

hra se čtenářem, kterého autor pomocí náznaků a stop (mnohdy i falešných) vede k velkému finále – rozuzlení. 

Vypravěč (a s ním i čtenář) postupuje pozpátku, od úvodní události, od záhady k jejímu odtajemnění. K rozuzlení 

dochází zásadně na základě racionálních argumentů a z děje plynoucích indicií, a přesto zůstává pro čtenáře 

překvapením… Alespoň tak nějak můžeme charakterizovat klasickou detektivku, jež se vyvinula jako samostatný 

žánr ve druhé polovině 19. století.

Postava Velkého detektiva

Tehdy se zrodila postava Velkého detektiva, vyznačující se mimořádnými pozorovacími a dedukčními 

schopnostmi, znalostí lidské psychiky a výstředními zvyky, jehož nejtypičtějším představitelem je zajisté Sherlock 

Holmes. Jenže sir Arthur Conan Doyle není v tomto ohledu vůbec originální, svého hrdinu odkoukal od jiného 

literárního velikána – Edgara Alana Poea, který je považován za zakladatele detektivky. Přesně takový byl totiž 

jeho Chevalier Auguste Dupin, který rozlouskl dnes už kultovní „záhadu zamčeného pokoje“ pouhou metodou 

dedukce. Poe se rozhodl napsat něco nového jako osudovou výzvu poté, co se vrátil z protialkoholní léčebny; 

literární vědci objevili v kompozici jeho detektivek určitý poetický princip, a tak se často říká, že se nový žánr zrodil 

z poezie. To ale není jediný zdroj poetiky romantismu, kterou lze v detektivkách vysledovat. Detektiv je v podstatě 

jen převlečený romantický hrdina, stavějící se na stranu dobra, stíhající zlo a plašící tím havranovo krákání 

„nevermore“. V roli detektiva se totiž často ocitá člověk „z lidu“, tedy neprofesionál, o to však schopnější a 

úspěšnější. Skrytě či zjevně se posmívá úřednické či policejní mašinérii, zástupcům odvěké „vrchnosti“, se kterou 

se obyčejní lidé potýkají v běžném životě už několik století, nebo je prostě poráží na celé čáře, triumfuje nad jejich 

pomalostí a tupostí a tím si získává sympatie čtenářů. Nezřídka je detektivem osoba považovaná za outsidera 

a společností podceňovaná (např. otec Brown), která však dokáže pravý opak. Určitá skromnost ve vystupování i 

v životních poměrech (nakonec i slavný Holmes bydlel v levném bytě na Baker Street 221 B, takže se zde musel 

tísnit se sousedy v 221 A a pravděpodobně i v 221 C) tyto výjimečné jedince polidšťuje, přibližuje čtenáři, který se 

s nimi pak může i ztotožnit. Nu a odpustit jim i nějakou tu libůstku, obzvlášť když se najde ještě někdo hloupější 

než čtenář sám, který se tudíž nemusí cítit tak mizerně, že nestíhá sledovat detektivovy kroky (či že nedisponuje 

tak šikovnými šedými buňkami mozkovými), když se prostě najde nějaký dostatečně nechápavý „watson“…

Zlatý věk detektivek

Vedle ústřední dvojice – detektiva a jeho společníka, jakéhosi omezeného fámula, se kterým vede geniální hrdina 

břitké dialogy –, se v detektivce tzv. zlatého věku vyskytují postavy tvořící uzavřený okruh podezřelých, z nichž 

každý měl pro vyšetřovaný zločin motiv, prostředky i příležitost ho spáchat. Zločin se obvykle uskuteční v nějakém 

územně izolovaném prostředí (hotel na ostrově, vlak, šlechtické sídlo). Nestačilo však vybrat nějaké atraktivní 

prostředí, aby autoři zlatého věku zaujali; museli čtenářům nabídnout víc – výrazný styl, výstižné popisy a 

zajímavého hrdinu. A také neméně zajímavého zločince, jemuž mohli čtenáři čas od času nahlédnout do hlavy a 

pochopit něco z jeho pohnutek. Pak měli autoři šanci napsat víc než „papundeklový“ rébus. Falešné stopy vedou 

k různým domnělým pachatelům, avšak detektiv si na základě zjištěných a vypozorovaných faktů vytvoří vlastní 

teorii, tu následně ověřuje a postupně vylučuje nesprávná řešení, až najde to pravé. Tím, jak hromadí nové 

skutečnosti a jejich skryté významy, vzbuzuje čtenářovu zvědavost a fantazii. Ano, detektiv, který je dokonalým 



řemeslníkem, vědcem a třeba i básníkem, a zločin řádně zahalený tajemstvím představují pravý „raison d’être“ 

detektivky, vzájemně se konstruují, až si musíme položit otázku, co bylo dřív – zločin, nebo detektiv?

Desatero pátera Knoxe a jiná žánrová pravidla

Absence odpovědi však nic neubrala na atraktivitě nově zrozeného zábavného žánru. Prudký vzestup detektivní 

tvorby, zejména v jejích nejpokleslejších podobách, vedl ke stanovení striktních žánrových pravidel, jakéhosi 

závazného „etického kodexu“. Nejprve přišel s 20 zásadami S. S. Van Dine, ale známější je tzv. Desatero pátera 

Knoxe, jehož smyslem bylo především potírání „jarmarečních rekvizit“ (záhadný Číňan, dvojníci, tajné chodby), 

které zaplevelily čistou formu původní detektivky. Jenže i toto opatření přineslo své negativní dopady, zejména 

sklouzávání k mechanistickému komponování příběhů, až se sami autoři – původní stoupenci pravidel – zasloužili 

o jejich překračování. Avšak pojetí detektivky jako „intelektuální hry“ navždy zakotvilo klasické schéma nového 

žánru a odsunulo ho pryč od společenského románu, kam se původně uchyloval (např. Ch. Dickens, J. Austenová 

nebo W. Collins). Našla se celá řada následovníků nového směru, mezi nimiž vynikli kromě již zmíněných např. G. 

Leroux, M. Leblanc (známý svým lupičem gentlemanem Arsenem Lupinem), R. A. Freeman, J. D. Carr a další, 

méně proslulí, kteří se třeba v Anglii dodnes vydávají (E. Crispin, C. Hare). Příkladem neustávající obliby může být 

i Rex Stout, který zaujal svými romány s Nerem Wolfem natolik, že podle nich bylo vytvořeno mnoho rozhlasových 

her a natočeno několik filmů a televizních seriálů.

Zločiny něžného pohlaví

Je zajímavé, že poeovskou podobu detektivky jako „hádanky“ se později snažily rozvíjet především autorky (Ngaio 

Marshová a Dorothy L. Sayersová či P. D. Jamesová). Za absolutní špičku žánru je pak považována Agatha 

Christie, tvůrkyně legračního Belgičana s nejhezčím knírem v Anglii, nesmrtelného Hercula Poirota (i přes 

ohromnou popularitu dodnes nebyla všechna její díla přeložena do češtiny). Velké oblibě se však těšila třeba 

i Josephine Teyová, jejíž román Skandál v Milfordu patřil k nejslavnějším dílům své doby. Pokud jde o úlohu žen 

v detektivkách, bavíme-li se o literárních postavách, vyskytovaly se maximálně jako pomocnice dominantního 

hrdiny, v lepším případě v rolích „watsonů“, v horším jen jako objekt erotického zájmu. Příkladem ženy, která se 

odvážně „pletla“ do vyšetřování, je slečna Marplová, která jednak nepotřebuje žádného pomocníka, jednak je 

mnohem chytřejší než policisté. Ještě dříve tu však byla lady Molly z pera baronky Orczyové, krásná žena, toužící 

po pomstě za neprávem odsouzeného manžela a pátrající ve společnosti oddaných policistů ze Scotland Yardu. 

Ženy se jako vyšetřovatelky vyskytují spíš až v dílech moderních, výjimku představuje lékařka lady Beatrice z knih 

Gladys Mitchellové, postarší žena s krokodýlím pohledem a zálibou ve výstředním oblékání. J. Teyovou coby 

vyšetřovatelku vzkřísila ve svých románech Nicola Upsonová. V Jessice Fletcherové ze seriálu To je vražda, 

napsala se vrací stará dobrá slečna Marplová, stále jako distingovaná dáma v úpravných kostýmcích. Naprosto 

odlišným typem je V. I. Warshawská, odvážná a sexuálně svobodná soukromá vyšetřovatelka z Chicaga, kterou 

stvořila Sara Paretská.

Americká drsná škola

S příchodem tzv. americké drsné školy nastupuje postava detektiva-profesionála, poctivého policejního důstojníka, 

osamělého bojovníka se zločinem ve špinavých ulicích velkoměsta, potýkajícího se s okolím srážejícím ho na 

kolena, s korupcí a politickými intrikami. Typickými představiteli tohoto směru jsou D. Hammet a R. Chandler. 

Stvořili tu jakýsi nový typ upgradovaného westernového hrdiny, který stojí na straně zákona. G. K. Chesterton 

dokonce hovoří o tom, že policisté jsou „moderní nástupci paladinů“ a detektivka je vlastně zvláštní druh 

romantické literatury moderní kapitalistické doby. Paradoxně se však v „drsných“ detektivkách dopadení pachatele 

vůbec nemusí vždy rovnat happyendu. Cynický Phil Marlowe svými poznámkami nejen dodává vyprávění punc 

originality, ale zároveň poukazuje ven, mimo příběh, demaskuje nešvary společnosti. V románech jihoafrického 

autora Jamese McClura zakopávají poručík Kramer a jeho pomocník Zondi o obludnost apartheidu. Zrcadlo 

společnosti nakonec nastavuje i Robert van Gulik ve svém „kriminálním cestopisu“ s čínským soudcem Ti.

Návrat zlaté éry detektivek 

Určitý návrat ke zlaté éře detektivek představuje např. E. S. Gardner a jeho advokát Perry Mason, ztělesňující 

ideál komerčně úspěšného a všestranného bojovníka za spravedlnost, vybaveného intuicí a také týmem 

spolupracovníků nesoucích břímě mravenčí detektivní práce, zajišťování stop, hledání důkazů, výslechů apod. Je 

na místě zmínit také Eda McBaina jako stvořitele kriminálního cyklu 87. revír, v němž zachycuje příběhy policisty 

Steva Carelly a jeho kolegů ze smyšleného amerického velkoměsta Isoly, i jeho detektivky s hlavním hrdinou 



advokátem Matthewem Hopem, které také došly velkého čtenářského uznání, jelikož vynikají vypravěčskou 

lehkostí a realističností postav, takže posloužily i jako předlohy detektivních seriálů (např. Columbo). Velké 

popularity se dočkal též Dick Francis, píšící detektivní příběhy z dostihového prostředí. Žánr detektivního románu 

zažil na sklonku 20. století velkou proměnu, způsobenou především novými vědeckými postupy a technologiemi. 

Těžko si mohli autoři zlatého věku představit dnešní systém forenzních laboratoří. Objev DNA velmi zamával 

s dějinami kriminalistiky, schopnost snímat otisky prstů téměř z čehokoliv, zachytit pachové stopy či jedy v těle 

oběti zase zavedly nové kapitoly ze soudní patologie.

Evropská detektivka

Právo na kvalitní detektivku si nemohli osobovat jen autoři britští a američtí. Jedním z nejuznávanějších 

detektivkářů dvacátého století je bezesporu Belgičan Georges Simenon, autor silných příběhů a pronikavého 

vhledu do skrytého života obyčejných žen a mužů, který vydal přes 200 románů a stvořil oblíbeného komisaře 

Maigreta. Úspěšný byl i švédský spisovatel Henning Mankell, který zaujal postavou policisty Kurta Wallandera 

(podle něj vznikl i devítidílný televizní seriál s geniálním Kennethem Branaghem v hlavní roli). Skandinávská 

literatura se vůbec stala pojmem, a to už od 70. let 20. století, zejména díky sérii švédských manželů Maj 

Sjöwallové a Pera Wahlööa s detektivem Martinem Beckem. V posledních letech hovoříme přímo o „skandinávské 

vlně“, která zaplavila pulty nakladatelství a vedla až k utvoření nového subžánru „nordic noir“. Opravdovou hysterii 

ovšem spustil Stieg Larsson románem Muži, kteří nenávidí ženy a hlavně filmovou adaptací Milénium. Nesporným 

prvkem úspěchu je to, že dokázal oslovit ženské publikum, a to zejména svou netradiční hrdinkou, inteligentní 

hackerkou s pošramocenou duší. Skandi-krimi, jehož čelným představitelem je bezesporu bestsellerista Jo Nesbø, 

hltají rádi i čeští čtenáři, a tak se k nim např. díky nakladatelství Host dostává temná Åsa Larssonová (a pět 

příběhů její prokurátorky Rebecky Martinssonové) a Mons Kallentoft (7x inspektorka Malin Forsová), vtipný a 

ironický Dán Jussi Adler-Olsen (případy z kodaňského policejního oddělení Q) nebo královna norské detektivky 

Karin Fossumová (zatím tři ukázky z jejích případů mlčenlivého komisaře Konrada Sejera).
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