


2 3



PES BASKERVILLSKY
Sir Arthur Conan Doyle

I



PES BASKERVULLSKY
Sir Arthur Conan Doyle

Překlad: David Mraček
Obálka a ilustrace: Adéla Hančilová
ISBN 978-7240-454-4

I

OBSAH 
 

MR. SHERLOCK HOLMES                                                     4 
KLETBA BASKERVILLÜ                                                          10 
PROBLÉM                                                                                   21 
SIR JINDŘICH BASKERVILLE                                               30 
TRI PŘETRŽENÉ NITKY                                                        42 
NA BASKERVILLSKÉM ZÁMKU                                          53 
STAPLETONOVI Z MERRIPITSKÉHO DVORCE             63 
PRVNÍ ZPRAVA DOKTORA WATSONA                            77 
DRUHÁ ZPRÁVA DOKTORA WATSONA                          85
VÝŇATEK Z DENNÍKU DOKTORA WATSONA            104 
MUŽ S ÚTESU SKALNÍHO                                                  114 
SMRT NA MOČÁLE                                                               128 
SÍTĚ SE ZATAHUJÍ                                                                 143 
PES BASKERVILLSKÝ                                                             154 
POHLED NAZPĚT                                                                   167 
 



8 9

II.
KLETBA.

Jistý Murphy, cikánský obchodník s koňmi, v době té dlel 
kdesi na bařině nedaleko močálu, avšak dle vlastního do-
znání byl podnapilým, i prohlásil, že slyšel výkřiky, ale bylo 
nemožno konstatovati, kterým směrem přicházely. Na těle 
sira Karla nebylo lze zjistiti žádných známek násilí, ačkoli 
pak dle výpovědí lékaře tvář jeho byla neuvěřitelně strhána 
a zkroucena, a to tak značně, že doktor Mortimer nechtěl 
nejprve ani věřiti, že spočívá tu před ním jeho přítel a jeho 
pacient – tož vysvětlil se zjev ten tím, že není to neobvyklý 
případ při smrti, vznikající z křečí srdečních. „Tento výklad 
byl potvrzen pitvou po smrti provedenou, jež objevila u 
zesnulého dávnou organickou vadu, a přísedící, již měli se o 
příčině smrti vyslovili, pronesli výrok, odpovídající lékařově 
výpovědi. Jest dobře, že stalo se tak, neboť jest, prostě řeče-
no, nanejvýš důležito, aby i dědic sira Karla sídlil na zámku a 
aby pokračoval v dobrodějném působení, jež bylo tak smut-
ně přerušeno. Kdyby prosaický nález soudní nebyl nadobro 
učinil konec romantickým pověstem, jež se šířily ve spojení 
s událostí tou, bylo by bývalo nesnadno nalézti toho, kdo 
byl by chtěl zámek Baskervillský obývati. Nejbližším příbuz-
ným jest, jak se praví, Master Jindřich Baskerville, ač-li ještě 
žije, syn mladšího bratra sira Karla. Dle toho, co naposled 
o něm slyšeno bylo, nalézal se mladý muž v Americe, i bylo 
již zavedeno pátrání po něm, aby byl zpraven o tom, jaké 
jmění mu připadlo.“ Doktor Mortimer složil opět své noviny 
a vložil je zase do kapsy. „Totoť jsou, pane Holmesi, pokud 
běží o smrt sira Karla Baskervilla, okolnosti veřejně známé.“ 
„Musím vám poděkovati,“ pravil Sherlock Holmes, „že jste 
upoutal pozornost mou na případ, kterýž skýtá zajisté
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III. 
PROBLÉM. 

Doznávám, že při těchto slovech zamrazilo mne v těle 
děsem. I zvláštní přízvuk v řeči lékařově dokazoval, že také 
on je hluboce vzrušen tím, co sám řekl. Holmes naklonil 
se rozechvěn vpřed, a oči jeho měly tvrdý, suchý onen lesk, 
který zářil z nich vždy, když byl vzbuzen v něm hluboký zá-
jem. „Viděl jste to opravdu?“ „Tak jasně, jako vidím vás!“ „A 
nic jste neřekl?“ „Jaký by to bylo mělo účel?“ „Jak mohlo se 
však státi, že nikdo jiný toho neviděl?“ „Stopy byly asi dvacet 
yardů od těla vzdáleny, a nikomu něco takového ani na mysl 
nepřipadlo. Nemyslím, že byl bych si jich povšiml, kdybych 
sám nebyl již onu pověst znal.“ „Jest mnoho ovčáckých psů 
na bařině?“ „Zajisté! Avšak stopy ony neukazovaly na ov-
čáckého psa.“ „Pravíte, že byly veliké?“ „Obrovské!“ „Avšak 
pes nepřiblížil se k tělu?“ „Nikoliv.“ „Jaká byla noc?“ „Vlhká 
a drsná.“ „Nepršelo?“ „Nikoliv.“ „Jak vypadá vlastně ona 
alej?“ „Sestává ze dvou řad starých tisů, dvanáct stop vyso-
kých a neproniknutelných. Mezi nimi vede cesta asi 8 stop 
široká.“ „Nic jiného tam již není?“ „Ano, po každé straně 
cesty vede trávník asi šest stop široký.“ „Alej přepažena jest 
však, jak jste řekl, na jednom místě brankou?“ „Ano, vrátky 
z latí stlučenými, jež vedou na močál.“ „Jest tam jiný ještě 
východ?“ „Žádný.“ „Takže každý, kdo byl by chtěl vstoupi-
ti do aleje, byl by musil přijití od zámku aneb vejiti do ní 
vrátky od močálu?“ „Jest přece ještě východ jeden, besídkou, 
kteráž stojí na nejdálnějším konci aleje,“ „Došel sir Karel až 
tam?“ „Nikoliv, tělo jeho leželo asi padesát metrův odtamtud 
vzdáleno.“„Nuže, sdělte mně, doktore Mortimere – a jest to 
věc důležitá! – byly stopy, které jste viděl, na cestě aneb na 
trávníku?“
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Holmes opřel se o lenoch své stolice, sepjal ruce na klíně a 
přivřel oči s výrazem resignace. Doktor Mortimer obrátil 
rukopis ke světlu a četl pronikavým a poněkud sykavým 
hlasem tuto prapodivnou, starobylou historii: O původu Psa 
Baskervillů mnoho se tvrdívalo mnohými, jelikož já však po-
cházím v přímé linii od Hugona Baskervilla a jelikož                
slyšel                                        jsem historii tu od svého otce,           
                                                       který ji znal rovněž od otce              
                                                             svého, chci ji sepsati, věře 
                                                                pevně, že se přihodila 
                                                                   právě tak, jak zde jest   
                                                                     vypsána. A přál bych 
                                                                      si, abyste i vy, synové 
                                                                      moji, věřili, že táž 
                                                                     Spravedlnost, kteráž 
                                                                    trestá hřích, může ho 
                                                                  i milostivě prominouti, 
                                                               a že žádná kletba není             
                                                           tak těžká, aby nemohla   
                                                       býti odčiněna modlitbou a   
                                              kajicností. Učte se tudíž z vyprá-
vění tohoto, nikoli se desíti následků minulosti, nýbrž raději 
býti bdělými v budoucnosti, aby ony kleté vášně, jimiž rodi-
na naše trpěla tak těžce, nebyly opět rozpoutány k veliké naší 
zkáze. Vězte tedy, že v době naší Velké Revoluce (historii 
její, jak ji podal učený lord Clarendon, doporučuji co nejdů-
tklivěji vaší pozornosti) bylo toto panské sídlo Baskervillův 
obýváno Hugonem téhož jména, i nemůže býti zapřeno, že 
to byl velmi zdivočilý, prostopášný a bezbožný muž. To však 
v pravdě byli by mu sousedé jeho prominuli, neboť světci 
nerodili se nikdy v tomto kraji. Avšak Hugo byl oddán i chtí-
čům a ukrutnostem, jež učinily jméno jeho pověstným 

na celém Západě.  I přihodilo se, že tento Hugo vzplanul 
láskou (ač-li vášeň tak temná může býti nazvána jménem tak 
světlým) – vzplanul láskou k dceři statkáře, jenž měl po-
zemky na hranici panství Baskervillův. Avšak mladá dívka, 
jež byla ctnostná a dobré pověsti, vyhýbala se mu vždycky, 
neboť jeho zlopověstné jméno ji děsilo. Ale přihodilo se, že v 
den svatého Michala tento Hugo ještě s pěti neb šesti zlotři-
lými a prostopášnými soudruhy svými vplížil se na dvorec 
a unesl dívku, neboť její otec a její bratři nebyli doma, jak 
Hugo dobře věděl. Když přivedli dívku do zámku a uvěznili 
ji v hořejší síni, zasedli Hugo a jeho přátelé dole k dlouhým 
hodům, jak bývalo jejich zvykem. Ubohé dívčině nahoře 
točila se as hlava, když slyšela zpěv, lomoz a strašlivé kletby, 
jež ozývaly se k ní zdola, neboť říkalo se, že slova, jakáž pro-
nášel Hugo Baskerville, když byl vínem opojen, musila mu 
zjednati zatracení. Na konec dívka v zoufalství a v strachu 
svém učinila, před čím by se byl děsil snad i nejstatečnější 
a nejobratnější muž, neboť, chytajíc se za úponky břečťa-
nu, kterýž pokrýval (a pokrývá dosud) jižní stěnu zámku, 
spustila se s pod střechy až dolů a prchala domů přes močál; 
tři míle byly mezi zámkem a domkem otce jejího. I přihodilo 
se, že krátce na to Hugo opustil hosty své, by donesl krmě a 
nápoje, a snad chystal ještě něco horšího – dívce zajaté, i na-
lezl klec prázdnu, ptáček uletěl. Tu zdálo se, jakoby muž byl 
býval náhle ďáblem posedlým, neboť seběhnuv po schodech 
do jídelny, vyskočil na velký stůl, odkopávaje láhve a talíře, 
i křičel hlasitě celé společnosti, že ještě téže noci chce vydati 
tělo i duši mocem zlým, kdyžtě jen zmocní se znovu holčice 
té. 
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 Mimo Mastera Franklanda z lafterského dvorce a jistého 
přírodozpytce Mastera Stapletona, není tam na mnoho mil 
vzdělaných lidí. Sir Karel byl muž samotář, avšak průběh 
choroby jeho svedl nás častěji a společný zájem vědecký 
sblížil nás trvale. Přítel můj přinesl si z Jižní Afriky mno-
ho vědeckých informací, a mnohý milý večer strávili jsme, 
rozprávějíce o srovnávací anatomii Křováků a Hotentotů. 
„V posledních měsících pozoroval jsem stále jasněji, že čivní 
soustava sira Karla napjata byla do krajnosti, že div se nervy 
jeho nestrhaly. Legendu, kterou jsem vám právě předčítal, 
vštípil si v mysl tak, že ačkoli byly to vlastní jeho pozemky, 
nic nemohlo ho příměti k tomu, aby se za noci odebral na 
močál. „Snad se vám to bude zdáti neuvěřitelné, pane Hol-
mesi, avšak pravda jest, že sir Karel byl hluboce přesvědčen, 
že strašlivý osud jakýs vznáší se nad rodinou jeho, a ovšem 
upomínky, jež měl na své předky, nebyly povzbuzující. My-
šlenka, že cosi z říše duchů vznáší se kol něho, děsila jej ne-
ustále, a nejednou tázával se mne, zdaž za svých lékařských 
vyjížděk nočních neviděl jsem nějakého zvláštního zjevu, 
neb zdaž neslyšel jsem štěkot psí. Otázku poslední kladl mi 
několikrát, a vždy hlasem, jenž se chvěl rozčilením. Pama-
tuji se velmi dobře, jak jednoho večera, asi tři neděle před 
osudnou událostí, přijel jsem k jeho domu. On náhodou stál 
před vchodem zámku. Sestoupil jsem se svého gigu, i stanul 
jsem přímo před ním, když tu spatřil jsem, jak oči jeho hledí 
přes má ramena a upírají se kamsi za mne s výrazem nej-
hroznějšího zděšení. Otočil jsem se, i zahlédl jsem ještě jakž 
takž postavu jakous, kterou jsem měl za veliké černé tele, 
přecházející přes konec cesty. Sir Karel byl však tak rozčilen 
a poděšen, že musil jsem se odebrati na místo, kdež jsme 
zvíře spatřili, a poohlédnouti se po něm. 


