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HISTORICKÉ ROMÁNY + HISTORICKÁ KRIMI 

 

Legere, Werner                                  ZK 1468 

Sám mezi korzáry  

MP3 - Čte Helga Čočková 

Historickým pozadím dobrodružného románu jsou námořní bitky 

mezi Evropany a Turky. 

 

Ziesche, Maria Calasanz                   ZK 1470 

Prázdné ruce  

MP3 - čte Hana Makovičková 

Historický román z 11. století, jehož hlavním hrdinou je benediktinský 

opat Berno z Reichenau.  

 

Fabricius, Johan                                 ZK 1473/1-2 

Trilogie  

MP3 - čte Hana Makovičková 

Historický román Itálie 18. stol. 

 

Smith, Wilbur Addison                      ZK 1475/1-3 

Řeka bohů  

MP3 - čte František Dočkal 

Široce koncipovaný historický román ze starověkého Egypta, z doby 

přibližně před dvěma tisíci lety, kdy území napadli Hyksósové.  
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Vaňková, Ludmila                               ZK 1477 

Orel a lev. IV., Od moře k moři  

MP3. - Čte Zdena Černá 

Román o Karlu IV.  

 

Smith, Wilbur Addison                       ZK 1481/1-3                      

Řeka bohů II  

MP3 -- Čte František Dočkal 

Napínavý historický román se odehrává dílem v současnosti a dílem 

ve starověkém Egyptě a je volným pokračováním stejnojmenného 

románu.  

 

Smith, Wilbur Addison                             ZK 1482/1-3 

Řeka bohů. III, Čaroděj  

MP3 -- Čte František Dočkal 

Děj třetího dílu Řeky bohů se opět odehrává ve starověkém Egyptě, 

kde "čaroděj" Taita pomáhá princi Neferovi v boji s intrikami a zlem. 

 

 

Smith, Wilbur Addison                            ZK 1483/1-3                 

Řeka bohů. IV, Vnitřní oko  

MP3. -- Čte František Dočkal 

Čtvrtá část historického románu se opět odehrává ve starověkém 

Egyptě za vlády faraona Nefera Setiho.  
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Štorch, Eduard                                   ZK 1498 

Bronzový poklad 

MP3. -- Čte Jiří Kadlec 

Dobrodružný příběh inspirovaný nálezem bronzového pokladu 

nedaleko Prahy vypráví o životě několika pravěkých kmenů v době 

bronzové.  

 

Gogol', Nikolaj Vasil'jevič                  ZK 1502 

Taras Bulba 

MP3. -- Rozhlasová hra.  

Příběh Tarase Bulby, kozáka, a jeho synů Ostapa a Andrije se 

odehrává v době, kdy byl ukrajinský lid nucen bránit svou svobodu 

nejen proti polské šlechtě, ale i krutým Turkům.  

 

Kaplický, Václav                                ZK 1547 

Kladivo na čarodějnice 

MP3. -- Čte Pavel Rímský 

Historický román z konce 17. stol. o podvodně inscenovaném 

inkvizičním procesu, při němž byly desítky lidí obviněny 

z čarodějnictví.  

 

Doherty, Paul C.                                  ZK 1548 

Před tváří Amonovou 

MP3. -- Čte Filip Sychra 

Historický román ze starověkého Egypta, jehož děj nás zavádí do 

období kolem roku 1479 př.n.l., do doby vlády královny Hatusu.  
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Vaňková, Ludmila                              ZK 1557/1-2 

Lucemburská trilogie. III. Roky před úsvitem  

MP3. -- Čte Luděk Nešleha  

Historický a životopisný román o Janu Lucemburském, jeho 

diplomatických a politických aktivitách se odehrává ve 20. letech 

13. století.  

 

Rowland, Laura Joh                          ZK 1573/1-2 

Dotek smrti  

MP3. -- Čte Jiří Kubeš 

V desátém příběhu samurajské série komoří Sano Ičiró s pomocí 

své odvážné choti odhalí spiknutí proti samotnému šógunovi. 

 

Doherty, Paul C.                                ZK 1584 

Vraždící Anubis  

MP3. -- Čte Filip Sychra 

Třetí historický detektivní případ ctihodného soudce Amerotkea je 

tentokrát zaměřen na tajemné vraždy, spojené se šakalím bohem 

Anubidem. 

 

Waltari, Mika                                      ZK 1595/1-4 

Egypťan Sinuhet: patnáct knih ze života lékaře 

MP3. -- Čte Jiří Žák 

Historický román líčí podivuhodná dobrodružství egyptského lékaře, 

královského otevírače lebek, z doby kolem roku 1350 před naším 

letopočtem. 
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Loukotková, Jarmila                           ZK 1617 

Doma lidé umírají 

MP3. -- Čte Hana Makovičková 

Historický román české autorky je barvitým obrazem života 

antického Říma z období vlády dvou konzulů v 1.století př.n.l. 

 

Strachey, Lytton                                  ZK 1650 

Alžběta a Essex: tragický příběh 

MP3. -- Čte Jiří Kadlec 

Tragický příběh lásky královny Alžběty I. k přednímu šlechtici 

anglického dvora, hraběti z Essexu. 

 

Menzel, Gerhard W.                           ZK 1651 

Šprýmař Pieter: román o Bruegelovi, malíři sedláků 

MP3. -- Čte Hana Makovičková 

Životopisný román je věnován životním osudům význačného 

nizozemského malíře Pietra Bruegela staršího.  

 

Vrbová, Alena                                      ZK 1654 

V erbu lvice: kronika o paní Zdislavě 

MP3. -- Čte Lucie Juřičková 

Hlavní postavou románu z doby Václava I. je Zdislava z Křižanova, 

provdána za Václavova bojovníka a diplomata pana Havla 

z Lemberka, jenž se vědomě odříká přepychu a všechny síly věnuje 

léčitelskému umění.  
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Šmahelová, Helena                            ZK 1660 

Stíny mých otců. 1. díl: 1672-1781  

MP3. -- Čte Zdena Černá 

První díl románové trilogie ("Stíny mých otců; Stopy mých otců; 

Hlasy mých otců") o osudech autorčiných předků od roku 1672 do 

doby zrušení nevolnictví v roce 1781. 

 

Doherty, Paul C.                                  ZK 1664 

Smrt Horových služebníků 

MP3. -- Čte Filip Sychra 

Napínavý historický román ze starověkého Egypta opět uvádí na 

scénu nejvyššího soudce Amerotka, pátrajícího po tajemném 

vrahovi.  

 

Waltari, Mika                                     ZK 1673/1-2 

Pád Cařihradu 

MP3. -- Čte Jiří Zavřel 

Poslední období existence Byzantské říše. 

 

Rowland, Laura Joh                           ZK 1675/1-2 

Bundori 

MP3. -- Čte Jiří Kubeš 

Dobrodružný historický román z Tokia v 17. století nahlíží v širokém 

spektru do života vznešených samurajů, vojáků, i prostých 

poddaných japonského císaře.  
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Loukotková, Jarmila                         ZK 1677/1-3 

Spartakus 

MP3. -- Čte Hana Makovičková 

Historický román líčí největší vzpouru otroků ve starověkém Římě, 

vedenou bývalým gladiátorem Spartakem v roce 71 př.n.l.  

 

Cooper, James Fenimore                  ZK 1684 

Vyzvědač 

MP3. -- Čte Heda Čechová 

Historický román čerpá látku z konce 18. stol. z doby tzv. americké 

války za nezávislost. 

 

Petiška, Eduard                                  ZK 1685 

Staré řecké báje a pověsti 

MP3. -- Čte Jana Scheubová 

Půvabné Petiškovo převyprávění řecké mytologie.  

 

Křelina, František                               ZK 1686 

Dcera královská blahoslavená Anežka Česká 

MP3. -- Čte Heda Čechová 

Historický román psaný za druhé světové války poukazuje na 

neobyčejný život jedné ze slavných postav českých dějin, Anežky 

Přemyslovny.  
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Mařánek, Jiří                                     ZK 1690/1-3 

Rožmberská trilogie (Romance o Závišovi -- Petr Kajícník -- 

Barbar Vok) 

MP3. - Čte Heda Čechová 

Souborné vydání historických románů o příslušnících tří generací 

rodu Rožmberků.  

 

Baar, Jindřich Šimon                        ZK 1718 

Paní komisarka: chodský obrázek z doby předbřeznové 1. díl 

Chodské trilogie 

MP3. - Čte Jiří Kadlec 

První díl trilogie kreslí obraz národního obrození a revolučního kvasu 

před r. 1848 na Chodsku.  

 

Baar, Jindřich Šimon                       ZK 1719 

Osmačtyřicátníci -- 2. díl Chodské trilogie 

MP3. -- Čte Jan Víšek 

2. část autorovy "chodské trilogie" je širokým historickým obrazem 

národního obrození a revolučního kvasu na Chodsku před rokem 

1848. 

 

Baar, Jindřich Šimon                        ZK 1720 

Lůsy -- 3. díl Chodské trilogie 

MP3. -- Čte Zdena Černá 

3. závěrečný díl "Chodské trilogie" podává široký histor. obraz 

národního obrození a revolučního dění před r. 1848 na Chodsku.  
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Rowland, Laura Joh                          ZK 1726/1-2 

Cesta zrady 

MP3. -- Čte Jiří Kubeš 

Dobrodružný historický román z Japonska 17. stol. navazuje na 

román Bundori a vypráví o dalších příhodách mladého samuraje 

Sano Ičiró.  

 

Koenigsmark, Alex                           ZK 1740 

Černá krev  

MP3. -- Čte Václav Knop 

Historický román přibližuje soudní proces s údajnými romskými 

kanibaly, popravenými v 80. letech 18. století v hontské župě na 

středním Slovensku.  

 

Fuks, Ladislav                                   ZK 1741/1-3 

Vévodkyně a kuchařka 

MP3. -- Čte Milada Čechová 

Plastický obraz císařské Vídně z konce 19. stol. Autor zachycuje 

úsek 1897-98, přežívající aristokracii, směřující k zániku.  

 

Pludek, Alexej                                   ZK 1748/1-2 

Rádce velkých rádžů 

MP3. -- Čte Heda Čechová 

Na pozadí událostí 4.stol.př.n.l. autor sleduje osudy Rádhagupty, 

ministra tří staroindických panovníků, od jeho mládí, přes pocty až 

po úděl poustevníka, po jeho návrat do vysokého úřadu u krále.  
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Doherty, P. C.                                    ZK 1770 

Mstitelé bohyně Isis 

MP3. -- Čte Filip Sychra 

Detektivní román ze starověkých Théb je již pátým případem 

soudce Amerotkea, jenž tentokrát řeší smrt generála, zmizení čtyř 

dívek a případ vykradačů hrobů.  

 

Rowland, Laura Joh                        ZK 1813/1-2 

Tetovaná konkubína 

(20 hod., 3 min.) - MP3. -- Čte Jiří Kubeš 

Historická detektivka z Japonska 17. stol., v němž statečný 

a inteligentní samuraj vyšetřuje vraždu císařské konkubíny.  

 

Rowland, Laura Joh                         ZK 1826/1-2 

Ohnivé kimono 

(15 hod., 29 min.) - MP3. -- Čte Jiří Kubeš 

Třináctý román s šógunovým komořím Sanem Ičiróem, který se 

setkává s případem čtyřicet let staré vraždy.  

 

Doherty, P. C.                                    ZK 1845 

Travič z Ptahova chrámu 

(9 hod., 57 min.) - MP3. -- Čte Filip Sychra 

Šestý případ nejvyššího thébského soudce, jenž na dvoře 

staroegyptské vládkyně Hatusu vyšetřuje ty nejtěžší zločiny.  

 

Doherty, P. C.                                    ZK 1894 

Ve službách hyení bohyně 
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(10 hod., 5 min.) - MP3. -- Čte Filip Sychra 

Detektivní román ze starověkých Théb, ve kterém nejvyšší soudce 

Amerotke musí vyřešit záhadné vraždy v nejbližším okolí samotné 

královny, božské Hatusu.  

 

Jirásek, Alois                                    ZK 1907/1-5 

Mezi proudy 1. – 3. díl 

(45 hod., 36 min.) - MP3. -- Čte Jiřina Krupičková 

Rozsáhlý historický román zachycuje v bohatém ději atmosféru 

husitského revolučního hnutí. 

 

Sienkiewicz, Henryk                         ZK 1913 

Pan Wolodyjowski 

(24 hod., 22 min.) - MP3. -- Čte Rudolf Pellar 

Děj historického románu, který je volným a závěrečným 

pokračováním knih "Potopa" a "Ohněm a mečem", se odehrává 

v době, kdy Poláci bojovali proti nájezdům Turků a Tatarů. 

 

Rybář, Jan                                       ZK 1916/1-2 

Čtvrtá kostka : renesanční detektivka z rudolfínské Prahy 

(15 hod., 21 min.) - MP3. -- Čte Pavel Chovanec 

Historická detektivka o komplikovaném spiknutí v rudolfínské 

Praze přivádí na scénu mimo jiné i slavného astronoma Tychona 

Braheho.  

 

Rowland, Laura Joh                         ZK 1917/1-2 

Šinjú 
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(18 hod., 20 min.) - MP3. -- Čte Jiří Kubeš 

Téměř detektivní příběh zdánlivé sebevraždy dvou milenců se 

odehrává ve středověkém Edu koncem 17. století.  

 

Vondruška, Vlastimil                        ZK 1919 

Prokletí brněnských řeholníků 

(12 hod., 37 min.) - MP3. -- Čte Jan Hyhlík 

Čtrnáctý historický detektivní příběh z cyklu "Hříšní lidé království 

českého", v němž opět vystupuje v úloze hlavního vyšetřovatele 

královský prokurátor Oldřich z Chlumu.  

 

Winter, Zikmund                              ZK 1925 

Rozina sebranec – Pro čtenáře od 13 let. 

(9 hod. 29 min.) - MP3. -- Čte Zdena Černá 

Historická povídka ze 16. století o životě dívky, vychované u cizích 

lidí ve dvoře anežského kláštera na Františku.  

Turgenev, Ivan Sergejevič                ZK 1941 

Šlechtické hnízdo 

(7 hod., 43 min.) - MP3. -- Čte Hana Makovičková 

Román ruského klasika zachycuje psychologii někdejší ruské 

společnosti poloviny 19. století.  

 

Vondruška, Vlastimil                       ZK 1947 

Podivná svatba na Lichnici 

(11 hod., 13 min.) - MP3. -- Čte Jan Hyhlík 

Prokurátor Oldřich z Chlumu tentokrát vyšetřuje několik vražd  

a zradu krále během neobvyklé svatby na hradě Lichnici.  
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Féval, Paul                                        ZK 1959/1-3 

Hrbáč 

(30 hod., 28 min.) - MP3. -- Čte Zdena Černá 

Historický román s množstvím dobrodružných a romantických 

prvků, odehrávající se ve Francii na přelomu 17. a 18. století. 

 

Rowland, Laura Joh                          ZK 1984/1-2 

Samurajova žena 

(18 hod., 27 min.) - MP3. -- Čte Jiří Kubeš 

Historická detektivka z Japonska 17. století, v němž samuraj-

vyšetřovatel objasňuje vraždu císařského ministra.  

 

Vondruška, Vlastimil                        ZK 2012 

Adventní kletba 

MP3 -- Interpretují Jiří Ornest a Jan Vlasák 

Detektivní příběhy z časů Přemysla Otakara II. vyšetřuje královský 

prokurátor Oldřich z Chlumu na hradě Krašov.  

 

Vondruška, Vlastimil                        ZK 2013 

Apage Satanas! : příběhy Oldřicha z Chlumu 

(5 hod., 4 min.) - MP3. -- Čtou Valérie Zawadská, Vladislav Beneš 

Další pokračování volného cyklu Hříšní lidé Království českého z 

doby vlády Přemysla Otakara II.  

 

Vondruška, Vlastimil                        ZK 2014 

Záhada zlaté štoly: detektivní příběh ze 13. století 

Obsahuje: Loupež -- Záhadné pečetě -- Past -- Smyčka se 

utahuje – Proces 
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MP3 – Účinkují: Martin Štěpánek, Martin Polách, Otakar Brousek st. 

Historický detektivní román z doby Přemysla Otakara II. se 

odehrává na cestě mezi Prahou a hornickým městem Jílové.  

 

Selinko, Annemarie                         ZK 2041/1-3 

Désirée 

(27 hod. 1 min.) - MP3. -- Čte Hana Makovičková. 

Historický román zachycuje deníkovou formou životní osudy 

měšťanské dívky, která se později stala švédskou královnou.  

 

Rowland, Laura Joh                          ZK 2043/1-2 

Černý lotos 

(19 hod., 28 min.) - MP3. -- Čte Jiří Kubeš. 

Dobrodružný historický román z Japonska 17. století líčí 

nebezpečné záměry sekty Černého lotosu.  

 

Palov, Chloe M.                                 ZK 2051/1-2 

Templářská šifra 

(17 hod., 10 min.) - MP3. -- Čte Helga Čočková.  

Thriller s historickými motivy, v němž opět jako hlavní protagonisté 

vystupují hrdinové z autorčina předcházejícího románu "Ohnivé 

kameny", bývalý agent britské tajné služby Caedmon Aisquith 

a fotografka Edie Millerová.  

Sienkiewicz, Henryk                         ZK 2059/1-3 

Potopa 1. díl 

(33 hod., 52 min.) - MP3. -- Čte Rudolf Pellar. 
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První část dvoudílné historické epopeje, v níž ožívá dávná polská 

vojenská sláva ve válce Poláků se Švédy za vlády krále Jana 

Kazimíra. 

 

Sienkiewicz, Henryk                         ZK 2060/1-3 

Potopa 2. díl 

(28 hod., 16 min.) - MP3. -- Čte Rudolf Pellar. 

Druhá část historické epopeje završuje pohnuté osudy hlavních 

hrdinů po rozhodujícím boji při obléhání kláštera v Čenstochové za 

švédsko-polské války.  

 

Vondruška, Vlastimil                        ZK 2063/1-3 

Přemyslovská epopej. I, Velký král Přemysl I. Otakar 

(25 hod., 50 min.) - MP3. -- Čte Jan Hyhlík. 

První část Přemyslovské epopeje začíná ve 12. století a jejím 

protagonistou je český král Přemysl I. Otakar.  

 

Szántó, György                                  ZK 2068/1-2 

Zlatá ratolest 

(17 hod., 4 min.) - MP3. -- Čte Alena Pávková. 

Historická románová freska oživující tragické zápasy a boje 

Maďarska 13. stol.  

 

Müller, Vladimír                                ZK 2069 

Neúplatný ortel 

(7 hod., 48 min.) - MP3. -- Čte Jana Scheubová. 

Ústředním motivem historické novely detektivního ladění z doby 

vlády Karla VI. je vzpoura poddaných. 
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Iwaszkiewicz, Jarosław                    ZK 2071/1-2 

Červené štíty 

(16 hod., 1 min.) - MP3. -- Čte Roman Hemala. 

Historický román vypráví životní příběh potomka polských králů 

Jindřicha Sandoměřského v působivém rámci středověkého Polska  

a Evropy 2.pol. 12. stol.  

 

Kazantzakis, Nikos                           ZK 2076/1-2 

Kapitán Michalis 

(23 hod., 40 min.) - MP3. -- Čte Jiří Škoda. 

Historický román odehrávající se na Krétě na sklonku minulého 

století v předvečer a za průběhu velkého povstání Řeků proti 

turecké vládě nad ostrovem.  

 

Vaňková, Ludmila                             ZK 2078/1-2 

Příběh mladšího bratra 

(7 hod., 52 min.) - MP3. -- Čte Dana Pilařová. 

V další z řady historických královských ság se autorka vrací zatím 

nejhlouběji do historie - do druhé poloviny 12. století, doby mládí 

Přemysla I. Otakara, který byl prvním z českých králů, jemuž se 

podařilo zajistit titul i pro své potomky.  

 

Kožík, František                                ZK 2095 

Kronika života a vlády Karla IV., krále českého a císaře 

římského  

(10 hod., 51 min.) - MP3. -- Čte Hana Makovičková. 

Historická románová freska seznamuje s osobností Karla IV., 

nejvýznamnějšího českého panovníka, na pozadí osudu českých 

zemí ve 14. století.  
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Vondruška, Vlastimil                        ZK 2108/1-3 

Přemyslovská epopej. II, Jednooký král Václav I. 

(26 hod., 49 min.) - MP3. -- Čte Jan Hyhlík. 

Druhý díl Přemyslovské epopeje popisuje boj krále Přemysla I. 

Otakara o nástupnické právo pro syna Václava I., jehož život 

sledujeme od dětství přes korunovaci až do roku 1240.  

 

 

Vondruška, Vlastimil                        ZK 2109 

Román o růži 

(8 hod., 20 min.) - MP3. -- Čte Jan Hyhlík. 

Historická detektivka se opět odehrává v době panování 

Přemyslovců, tentokrát za vlády Přemysla II. Otakara a jejím 

hlavním hrdinou je královský prokurátor a správce Bezdězu Oldřich 

z Chlumu.  

 

Rowland, Laura Joh                          ZK 2112/1-2 

Tajný deník paní Vistárie 

(17 hod., 9 min.) - MP3. -- Čte Jiří Kubeš. 

Historický detektivní román ze starého Japonska o vraždě šógunova 

následníka, kterou řeší samuraj a vyšetřovatel Sano Ičiró.  

 

Kapuściński, Ryszard                       ZK 2124 

Na dvoře krále králů 

(6 hod., 16 min.) - MP3. -- Čte Jiří Kadlec. 

Kniha polského novináře seznamuje čtenáře s poslední etapou 

vlády etiopského císaře Haile Selasieho I.  
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Fiedler, Arkady                                  ZK 2143 

Robinsonův ostrov 

(9 hod., 16 min.) - MP3. -- Čte Filip Sychra. 

Děj románu se odehrává v 18. století, kdy mezi Anglií a 

Španělskem zuří ostrý koloniální boj. 

 

Sienkiewicz, Henryk                         ZK 2149/1-4 

Ohněm a mečem -- Obsahuje: Ohněm a mečem -- Potopa -- 

Pan Wolodyjowski. 

(39 hod., 12 min.) - MP3 -- Čte Vladimír Čech. 

Volná historická trilogie. Románová epopej polského klasika 

zpracovává historické události z doby lidového povstání v 1. pol. 17. 

století pod vedením Bohdana Chmelnického.  

 

Rowland, Laura Joh                          ZK 2161/1-2 

Palác dračího krále 

(17 hod., 21 min.) - MP3. -- Čte Jiří Kubeš 

V napínavém příběhu z Eda (Tokia) 17. století šógunův vyšetřovatel 

Sano Ičiró pátrá po tajemném únosci čtyř dam.  

 

Vondruška, Vlastimil                        ZK 2185/1-3 

Přemyslovská epopej. III, Král rytíř Přemysl II. Otakar 

(26 hod., 38 min.) - MP3. -- Čte Jan Hyhlík. 

Ve třetí části přemyslovské ságy je představen "král železný a zlatý" 

Přemysl II. Otakar od dětství až k vrcholu své panovnické moci.  
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Rowland, Laura Joh                          ZK 2195/1-2 

Rudá chryzantéma 

(15 hod., 13 min.) - MP3. -- Čte Jiří Kubeš. 

Jedenáctá kniha historické detektivní série Sano Ičiró z Japonska 

17. století.  

 

Jobánek, Jiří                                      ZK 2219/1-2 

Nefritová brána 

(24 hod., 50 min.) - MP3. -- Čte Alena Pávková 

Hrdina románu, mladý Kartaginec, putuje za tajemstvím záhadného 

města a jeho bohyně; kniha úzce navazuje na epopej "Tvář bohyně 

Tanit".  

 

Jobánek, Jiří                                      ZK 2220 

Tvář bohyně Tanit 

(15 hod., 1 min.) - MP3. - Čte Hana Makovičková. 

Dobrodružná, historická epopej, odehrávající se ve druhé polovině 

druhého století před Kristem. Děj začíná pádem Kartága, odkud 

prchá skupina zasvěcenců a vydává se hledat největší tajemství 

velkého města a jeho bohyně.  

Úzce navazuje titul "Nefritová brána". 

 

Kaplický, Václav                               ZK 2230 

Veliké theatrum : prolog k tragédii, jejíž jméno je třicetiletá 

válka 

(11 hod., 15 min.) - MP3. -- Čte Hana Makovičková. 

Historický román, jehož hlavním námětem jsou osudové následky 

pražské defenestrace, povstání českých stavů a bitvy na Bílé Hoře. 
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Ústřední postavou díla je zemský lékař Matyáš Borbonius, na jehož 

údělu se promítají osudy řady jeho současníků. Je obviněn z 

podpory stavovské politiky, ztrácí majetek a protože odmítne 

přestoupit ke katolické církvi, musí prchnout ze země.  

 

Min, Anchee                                      ZK 2234 

Císařovna Orchidej 

(16 hod., 11 min.) - MP3. -- Čte Lenka Novotná 

Historický životopisný román popisuje období 2. poloviny 19. století, 

kdy po smrti císaře Sien-fenga vládla v Číně jako regentka za jeho 

syna císařovna Cch'-si.  

 

Moberg, Vilhelm                               ZK 2322 

Vyjeď v noci! : román z Värendu z roku 1650 

(11 hod., 7 min.) - MP3. -- Čte Richard Honzovič. 

Obraz švédského venkova na počátku 17. století za vlády královny 

Kristiny. 

 

Tolstoj, Lev Nikolajevič                    ZK 2324/1-4 

Vojna a mír 

(62 hod., 47 min.) - MP3. -- Čte Richard Honzovič. 

Rozsáhlý román přibližuje mnohavrstevnou společnost feudální 

Rusi na počátku 19. století, z období Napoleonova tažení.  

 

Martigli, Carlo A.                               ZK 2367/1-2 

999 : poslední strážce 

(15 hod., 2 min.) - MP3. -- Čte Pavel Chovanec. 
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Historický thriller přibližuje bouřlivý život velké renesanční 

osobnosti, jíž byl Giovanni Pico della Mirandola - italský humanista 

a filozof, chráněnec Lorenza Medicejského.  

 

Benedek, István                                ZK 2368/1-2 

Pařížské salóny 

(23 hod., 13 min.) - MP3. -- Čte Helga Čočková. 

Historický román, jehož základ tvoří soukromá korespondence ženy, 

která ve svém pařížském salónu přijímá osobnosti představující 

výkvět pařížské kultury, vědy a politiky 18. století.  

 

Golding, William                               ZK 2369 

Věž 

(8 hod., 9 min.) - MP3. -- Čte Hana Makovičková. 

Román odehrávající se ve 14. století je podobenstvím o dobrém 

úmyslu, který urputným prosazováním přináší zlo. 

 

Rowland, Laura Joh                          ZK 2377/1-2 

Sněhová císařovna 

(14 hod., 38 min.) - MP3. -- Čte Jiří Kubeš. 

Dvanáctý díl ze série samurajských historických detektivek zavádí 

Sana Ičiró na vzdálený ostrov, kde musí čelit nadpřirozeným silám.  

 

Vondruška, Vlastimil                        ZK 2378/1-3 

Přemyslovská epopej. IV, Král básník Václav II. 

(27 hod., 53 min.) - MP3. -- Čte Jan Hyhlík. 

Čtvrtým dílem, věnovaným králi Václavu II., se završuje historická 

tetralogie o významných osobnostech z rodu Přemyslovců.  
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Anglade, Jean                                   ZK 2434 

Je čas metat kamení 

(10 hod., 35 min.) - MP3. -- Čte Heda Čechová. 

Tragikomická románová epopej líčí historii tří generací rodu 

auvergneských uzenářů.  

 

Jókai, Mór                                          ZK 2441/1-2 

Uherský nabob 

(21 hod., 47 min.) - MP3. -- Čte Vladimír Čech. 

Román námětově čerpá z období obrozeneckého boje Maďarů v 1. 

polovině 19. století. Napínavý děj knihy, plný zvratů, se odvíjí 

v Uhrách, na Slovensku a ve Francii.  

 

Kratochvíl, Miloš Václav                   ZK 2442 

Evropa v zákopech 

(7 hod., 19 min.) - MP3. -- Čte Roman Hemala. - Navazuje volně na 

román Evropa tančila valčík.  

Historický román. Tato druhá část se soustřeďuje na válečný rok 

1916 a představuje řadu hrdinů, jejichž osudy poznamenala fronta.  

 

Vaňková, Ludmila                            ZK 2460/1-2 

Kdo na kamenný trůn 

(17 hod., 55 min.) - MP3. -- Ze série Zrození království. -- Čte Dana 

Pilařová. 

Historický román líčí dobrodružství Přemysla Otakara I., který se 

s bratrem Vladislavem zúčastnil třetí křižácké výpravy do Svaté 

země.  
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Rowland, Laura Joh                          ZK 2491/1-2  

Pavilon z oblaků 

(16 hod., 14 min.) - MP3. -- Čte Jiří Kubeš. 

Čtrnáctý historický román s detektivní zápletkou, ve kterém v hlavní 

roli opět vystupuje šógunův komoří Sano. 

  

Urban, Miloš                                      ZK 2531 

Praga Piccola 

(10 hod., 42 min.) - MP3. -- Čte Martin Myšička. 

Román se odehrává především v dobách první republiky a je 

kronikou rodiny Neumanů, jejíž členové zakládali a později  

i pracovali v libeňské automobilce Praga.  

 

Jirásek, Alois                                    ZK 2653/1-8 

F. L. Věk 

(88 hod., 51 min.) - MP3. -- Čte Jiřina Krupičková. 

Pětidílná románová epopej, v níž autor podává široký obraz českého 

národního obrození v posledních dvou desetiletích 18. a na počátku 

19. století.  

 

Blok, Georgij Petrovič                      ZK 2654/1-2 

Legenda o slavném městě 

(10 hod., 45 min.) - MP3. -- Čte Alena Pávková. 

Historický román z období Kyjevské Rusi, rostovsko-suzdalského 

knížectví a vzniku města Moskvy podává zajímavý obraz života 

tehdejší doby.  
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Rowland, Laura Joh                          ZK 2663/1-2 

Róninova milenka 

(17 hod., 36 min.) - MP3. -- Čte Jiří Kubeš. 

Dobrodružný detektivní román ze starého Japonska, ve kterém 

samuraj Sano Ičiró vyšetřuje vraždu šógunova mistra obřadů.  

 

Dübell, Richard                                 ZK 2749/1-3 

Ďáblova bible 

(25 hod., 33 min.) - MP3. -- Čte Jan Hyhlík. 

Autor na pozadí bouřlivých událostí konce 16. století rozvíjí příběh, 

související s monumentální rukopisnou knihou středověku - 

Ďáblovou biblí. 

 

Engelhardt, Ingeborg                        ZK 2920 

Loď do Grónska 

(5 hod., 14 min.) - MP3. -- Čte Alena Pávková 

Příběh dvou sourozenců, mladého námořníka a slepého děvčátka, 

kteří se stávají posledními svědky tragického zániku normanské 

osady v Grónsku v polovině 16. století.  

 

Fabricius, Johan                                ZK 2930/1-2 

Velký géz 

(21 hod., 51 min.) - MP3. -- Čte Jiří Škoda. 

Historický román o osudech hraběte Henrika von Brederode, 

jednoho z hlavních vůdců nizozemské revoluce. Děj knihy zachycuje 

počáteční úsek osmdesátileté nizozemsko-španělské války.  
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Feuchtwanger, Lion                          ZK 2939 

Židovka z Toleda 

(19 hod., 50 min.) ´- MP3. -- Čte Hana Makovičková. 

Historický román z konce 12. století líčí milostný příběh o tom, jak 

se kastilský král Alfonso vášnivě zamiloval do židovské dívky 

Raquel.  

 

Waltari, Mika                                    ZK 2945 

Pád Cařihradu : deník z času dobytí Cařihradu roku 1453 

(11 hod., 25 min.) - MP3. -- Čtou Stanislav Zindulka, Jaroslav Plesl. 

Autor se v tomto historickém románu vrací do posledního období 

existence byzantské říše.  

 

Vondruška, Vlastimil                        ZK 2947/1-3 

Husitská epopej. I, 1400-1415, za časů krále Václava IV. 

(26 hod., 1 min.) - MP3. -- Čte Jan Hyhlík. 

První část historické ságy popisuje období vlády krále Václava IV. 

v letech 1400 - 1415, kdy počíná v Čechách slavná i rozporuplná 

doba husitská.  

 

Goldstein, Barbara                           ZK 3014/1-2 

Stavitelka pyramid 

(23 hod., 36 min.) - MP3 -- Čte Helga Čočková. 

Historický román ze starověkého Egypta zachycuje životní osudy 

ženy, která významných způsobem uplatní svůj mimořádný výtvarný 

a matematický talent při stavbách pyramid.  
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Haich, Elisabeth                                ZK 3117/1-2 

Zasvěcení 

(19 hod., 43 min.) - MP3. -- Čte Renata Volfová. 

Příběh duchovně osvícené ženy, která se v hluboké meditaci 

dostane do jednoho ze svých minulých životů, který prožívala jako 

dcera faraona ve starověkém Egyptě.  

 

 

Vaňková, Ludmila                                ZK 3160/1-2 

Ty jsi dědic svého otce 

(12 hod., 54 min.) - MP3 -- Čte Bohdana Majerová. 

Historický román o životě českého a římského krále Václava IV.  

a jeho bratra Zikmunda.  

 

Hejl, Vilém                                         ZK 3200 

Zásada sporu 

(9 hod., 56 min.) - MP3 -- Čte Milan Neděla. 

Historický román je fiktivním příběhem básníka Šimona 

Lomnického z Budče, který se snaží orientovat a jednat v politické 

smršti stavovského povstání v letech 1619 - 1620.  

 

Vaňková, Ludmila                             ZK 3211/1-2 

Jsme jedné krve 

(16 hod., 32 min.) - MP3 -- Čte Bohdana Majerová. 

Volné pokračování historického románu "Ty jsi dědic svého otce", 

v němž jsou na základě faktů zpracovány osudy krále Václava IV.  

a jeho bratrů Jana a Zikmunda.  
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Vaňková, Ludmila                             ZK 3232/1-2 

Vězení pro krále 

(15 hod., 55 min.) - MP3 -- Čte Bohdana Majerová. 

Třetí díl historické trilogie, zachycuje bouřlivou dobu počátku 15. 

století a složité politické i válečné rozbroje v době vlády Václava IV.  

 

Putování za Svatým Grálem            ZK 3281 

(6 hod., 42 min.) - MP3 -- Čte Jan Hartl. 

Rytířský román pocházející z Francie 13. století líčí dobrodružnou 

cestu skupiny hrdinů za Svatým Grálem. Sama pouť i vykonané 

skutky jsou pak smyslem celé cesty.  

 

Vondruška, Vlastimil                        ZK 3352/1-3 

Husitská epopej. II, 1416-1425 - za časů hejtmana Jana 

Žižky 

(27 hod., 7 min.) - MP3 -- Čte Jan Hyhlík. 

Druhý díl historické ságy se odehrává v letech 1416 až 1425. 

Román popisuje růst revolučních nálad v zemi, budování Tábora, 

první křižácká tažení do země, zápas o čtyři artikuly pražské a smrt 

Jana Žižky.  

 

 

Wood, Barbara                                 ZK 3367/1-2 

Had a hůl 

(19 hod., 3 min.) - MP3 - Čte Bohdana Majerová. 

Dobrodružná romance odehrávající se ve starověké Sýrii.  
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Vondruška, Vlastimil                         ZK 3394 

Letopisy královské komory VIII. Ulička hanby 

(2 hod., 19 min.) - MP3 - Hrají: Jaromír Meduna (Jiří Adam z 

Dobronína), Pavel Rímský (vypravěč, Ulrich), Simona Postlerová 

(Sabina), Marek Holý (Martin), Václav Rašilov (Michal z Křince). 

V osmém příběhu pátrá královský písař Jiří Adam z Dobrodína po 

vrahovi nevěstky a člena významného šlechtického rodu v Uličce 

hanby, proslulé svými nevěstinci.  

 

Vondruška, Vlastimil                        ZK 3412 

Oldřich z Chlumu : román a skutečnost 

(10 hod., 21 min.) - MP3 -- Čte Jan Hyhlík 

Čtyři detektivní povídky z přemyslovské doby jsou doplněny 

autorovým výkladem o fiktivních i historických skutečnostech, 

týkajících se ústředního hrdiny jeho středověkých detektivek - 

královského prokurátora Oldřicha z Chlumu.  

 

Štorch, Eduard                                  ZK 3433 

Zlomený meč : povídka o markomanském králi Marobudovi 

(5 hod., 18 min.) - MP3 -- Načetla Zdeňka Černá. 

Historická povídka z počátku letopočtu, kdy do sídel původního 

keltského obyvatelstva Čech přišli Markomani se svým vůdcem 

Marobudem. - Pro čtenáře od 9 let. 

 

Svátek, Josef                                    ZK 3440 

Paměti kata Mydláře 

(8 hod., 24 min.) - MP3 -- Čte Lubor Tokoš. 
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Výbor ze čtyřdílného cyklu Paměti katovské rodiny Mydlářů v Praze 

je stylisticky i jazykově upraven a soustřeďuje se především na 

významné historické události.  

 

Štorch, Eduard                                  ZK 3441 

Lovci mamutů : román z pravěku 

(9 hod., 46 min.) - MP3  -- Čte Rudolf Pellar - Pro děti. 

Vyprávění o životě jedné pravěké lovecké tlupy a její cestě z okolí 

Věstonic až na území Velké Prahy.  

 

Rowland, Laura Joh                          ZK 3483/1-2 

Šógunova dcera 

(18 hod., 33 min.) - MP3 -- Čte Jiří Kubeš. 

Nešťastné náhody, nebo vraždy? Detektiv, nebo pachatel? Sano 

Ičiró má před sebou nejtěžší případ. Další pokračování oblíbené 

série detektivek ze starého Japonska.  

 

Pamuk, Orhan                                  ZK 3520/1-3 

Jmenuji se Červená 

(25 hod., 32 min.) - MP3 -- Čte Eva Spoustová. 

Historický román se odehrává v barvitých kulisách Istanbulu v roce 

1591 jako záznam okolností vraždy iluminátora, pracujícího na 

knize oslavující sultána a osmanskou říši.  

 

 

Vondruška, Vlastimil                        ZK 3549/1-3 

Husitská epopej. III, 1426-1437 - za časů císaře Zikmunda 

(27 hod., 36 min.) - MP3 -- Čte Jan Hyhlík 
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Třetí díl historické ságy se odehrává v letech 1426 až 1437, kdy 

probíhá závěr radikálního husitství, dochází k jednání na 

basilejském koncilu a císař Zikmund nastupuje na český královský 

trůn. 

 

V erbu lvice                                       ZK 3554 
přepis filmu s komentářem. - Český historický snímek natočený 

podle stejnojmenného románu Aleny Vrbové. 

(1 hod., 33 min.) - MP3 - Režie a scénář Ludvík Ráža. -- Hrají: Milena 

Steinmasslová (Zdislava), Boris Rösner (Havel), Radoslav 

Brzobohatý (Miruš) a další. 

Příběh Zdislavy z Lemberka, ženy, která vstoupila do legend.  

 

Vaňková, Ludmila                            ZK 3556/1-2 

Dítě z Apulie 

(21 hod., 26 min.) - MP3 -- Čte Bohdana Majerová. 

Historický román, odehrávající se na počátku 13. století, líčí osudy 

římského císaře Fridricha II.  

 

Prokop, Josef Bernard                     ZK 3568/1-2 

Karel IV. : tajný deník 

(15 hod., 8 min.) - MP3 -- Čte Jiří Dvořák. 

Fiktivní deníkové zápisky proslulého českého krále a římského 

císaře.  

 

Waltari, Mika                                    ZK 3572 

Tajemný Etrusk : dramatizace 
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(9 hod., 4 min.) - MP3-- Hrají: Petr Kostka, Viktor Preiss, David 

Matásek, Lukáš Hlavica a další. 

Barvitě napsaný román z doby prvních řecko-perských válek 

přibližuje čtenáři způsob života a myšlení na počátku 5. století před 

naším letopočtem.  

 

Jarošová, Jindra                               ZK 3627/1-2 

Svatí kacíři, aneb, Reportáž nejen z Velké Moravy 

(16 hod., 41 min.) - MP3 -- Čtou Jiří Štěpnička, Boris Rösner.  

Tématem je Evropa v 9. století, především Byzanc, francká říše, 

papežský Řím a Velká Morava. Hrdiny jsou kromě soluňských bratrů 

Konstantina a Metoděje i jiné velké osobnosti, které tu působily.  

 

Jirásek, Alois                                    ZK 3656 

Psohlavci 

(12 hod., 19 min.) - MP3 -- Čte Lubor Tokoš. 

Známý román z doby pobělohorské o statečných chodských 

vesničanech, kteří v 17. století bojovali o svá historická práva. 

Nejvýrazněji jsou v tomto díle vykresleny postavy krutého 

německého šlechtice Lamingera a vůdce povstání Jana Sladkého - 

Koziny, jejichž osudy se zde střetly.  

 

Johnson, Eyvind                                ZK 3658/1-2 

Za časů Jeho Milosti 

(20 hod., 15 min.) - MP3 -- Čte Richard Honzovič. 

Historický román z doby Karla Velikého, líčí poslední povstání 

podrobených Langobardů.  
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Cellini, Benvenuto                           ZK 3735/1-2 

Vlastní životopis 

(19 hod., 18 min.) - MP3 -- Čte Lubor Tokoš. 

Slavné životopisné vyprávění velkého italského sochaře a zlatníka 

16. století, které je jedinečným lidským i dobovým dokumentem, 

překypujícím životností a temperamentem.  

 

 

Read, Piers Paul                               ZK 3736 

Templáři : vzestup a pád mýty opředeného řádu 

(15 hod., 40 min.) - MP3 -- Čte Miloslav Machoň. 

Populární výklad dějin mýty opředeného rytířského řádu templářů 

v kontextu středověkých událostí v Evropě, Palestině, Malé Asii, 

Egyptě a Sýrii. Nahrávka převzata z fondu studijní literatury.  

 

 

Prokop, Josef Bernard                     ZK 3745 

Karel IV. : císař a císařovna 

(11 hod., 18 min.) - MP3 -- Čte Jiří Dvořák. 

Druhá část historického románu o českém králi a římském císaři 

Karlu IV., který je psán jako fiktivní deník tohoto významného 

panovníka.  

 

Faye, Lyndsay                                   ZK 3746 

Lovci vran 

(12 hod., 27 min.) - MP3 -- Čte Martin Písařík. 



33 
 

Volné pokračování historické detektivní série. Netradiční detektiv se 

věnuje řešení zdánlivě nevysvětlitelných případů z americké 

metropole poloviny 19. století.  

 

Deepak Chopra, Deepak                  ZK 3758 

Třináctá učednice: duchovní dobrodružství 

(10 hod., 2 min.) - MP3 -- Čte Renata Volfová 

Autor ve své knize splétá kombinaci mistrovského příběhu, dech 

beroucí záhady a křesťanského učení, aby předložil překvapivou tezi 

o existenci neznámé Kristovy učednice. 

 

Kossak, Zofia                                      ZK 3778 

Malomocný král: historický román 

(10 hod., 33 min.) - MP3 -- Čte Hana Makovičková 

Historický román, líčí osudy jeruzalémského krále Balduina IV., 

člověka, v němž se v tragickém protikladu střetá choré tělo se silou 

vladařského ducha. Zrcadlovým obrazem jeho osoby je i jeho 

království, navenek zdravé, uvnitř nahlodáváno bojem o moc 

s nepřátelstvím, takže je nakonec roku 1187 poraženo sultánem 

Saladinem. 

 

Du Maurier,  Daphne                       ZK 3794/1-2 

Králův generál 

(17 hod., 19 min.) - MP3 -- Čte Hana Makovičková 

Román ze 17. století, kdy Cromwellova vojska v Anglii dočasně 

zlomila absolutistickou královskou moc. 
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Fučíková, Renáta                             ZK 3813 

Hus a Chelčický: příběh jejich doby 

(1 hod., 53 min.) - MP3 -- Čte Michaela Doležalová 

Období husitství je podáno formou příběhu, ve kterém se nám 

autorka snaží přiblížit myšlení středověkého člověka. Vyprávění je 

a podáno srozumitelným jazykem, což ocení především větší děti 

mládež. 

 

Vondruška, Vlastimil                          ZK 3815/1-3  

Husitská epopej. IV, 1438-1449 - za časů bezvládí 

(28 hod., 26 min.) - MP3 - Čte Jan Hyhlík 

Čtvrtý díl sedmidílné historické ságy začíná smrtí císaře Zikmunda. 

Na trůn nastoupí jeho zeť Albrecht Habsburský, který záhy umírá. 

V zemi se rozhoří válka mezi domácí šlechtou podporovanou městy. 

 

Sienkiewicz, Henryk                        ZK 3836/1-3 

Quo vadis 

(29 hod., 17 min.) - MP3 -- Čte Jiří Pick 

Historický román z antického Říma v době pronásledování prvních 

křesťanů za vlády císaře Nerona. 

 

Kubka, František                             ZK 3860/1-3 

Romance o Ječmínkovi 

(34 hod., 25 min.) - MP3 - Čte Zdeňka Černá 

Románová freska přibližuje osudy mladého moravského rytíře Jiříka 

z Chropyně, který se vlivem náboženských a politických událostí 

v 17. století dostává do dramatického dobrodružství třicetileté 

války. 
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Lagerkvist, Pär                                  ZK 3870 

Barabáš 

(3 hod., 59 min.) - MP3 -- Čte Radka Malá 

Novela švédského spisovatele líčí vnitřní proměnu biblického 

Barabáše, lupiče a vraha, odsouzeného římským prokonzulem 

k smrti ukřižováním a poté náhle propuštěného namísto nevinného 

Ježíše. 

 

Rowland, Laura Joh                         ZK 3890/1-2 

Vějíř s kosatci 

(17 hod., 58 min.) - MP3 -- Čte Jiří Kubeš 

Závěrečný román kultovní historicko-detektivní série ze starého 

Japonska rozehrává zřejmě nejnebezpečnější případ dobrodružné 

kariéry samurajského vyšetřovatele Sana Ičiró. 

 

Renault, Mary                                   ZK 3896/1-2 

Apollónova maska 

(15 hod., 1 min.) - MP3 -- Čte Petr Mikeska 

Hrdinou a vypravěčem napínavého historického románu je 

smyšlená postava athénského herce Nikerata, žijící v období 

vrcholné starořecké kultury. 

 

 

Baum, Oskar                                     ZK 3903 

Das Leben im Dunkeln 

(11 hod., 45 min.) - MP3 -- Načetla Van Swaaij Emmy 

Autobiografický román ze židovského internátního zařízení "Hohe 

Warte" pro nevidomé děti a mládež, ve kterém panoval 
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nesnesitelný systém výchovy. Autor byl český německy píšící 

spisovatel, novinář, hudební kritik a učitel hudby židovského 

původu. 

 

Berry, Steve                                       ZK 3904/1-2 

Benátská zrada 

(19 hod., 48 min.) - MP3 -- Čte František Dočkal 

Thriller, ve kterém sledujeme pátrání po dávno ztraceném hrobě 

Alexandra Velikého, se odehrává dílem ve střední Asii, dílem 

v Benátkách, v současnosti i ve starověku. 

 

Vondruška, Vlastimil                        ZK 3938  

Letopisy královské komory IX. Mrtvý posel 

(7 hod., 4 min.) - MP3. -- Čte Jan Hyhlík 

Devátý díl série historických detektivních románů, ve kterých zločiny 

vyšetřuje královský písař Jiří Adam z Dobronína. 

 

Vondruška, Vlastimil                        ZK 3939 

Letopisy královské koruny VI. Otrávený pohár, Smrt 

mučednice 

(11 hod., 35 min.) - MP3 -- Čte Jan Hyhlík 

Dva detektivní případy z doby vlády Františka I. Habsburského, ve 

kterých hlavní roli hraje písař královské komory Jiří Adam 

z Dobronína. 

 

Prus,  Bolesław                                 ZK 3949/1-3 

Farao 
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(29 hod., 7 min.) - MP3 -- Čte Karel Houska 

Historický román plasticky zobrazuje starověký Egypt za krátkého 

panování mladého faraona Ramsese XIII. 

 

Cornwell, Bernard                ZK 3955 

Sharpův tygr. Richard Sharpe a obléhání Seringapatamu, 

1799  

(15 hod., 21 min.) - MP3 - Čte Luboš Ondráček  

První část série dobrodružných příběhů anglického vojáka se 

odehrává na jaře roku 1799 v jižní Indii, kde britská armáda 

obléhala a dobyla hlavní město maisúrského knížectví.  

 

Niedl, František              ZK 3957 

Čtvrtý králův pes: historický román z doby Václava IV.  

(15 hod., 58 min.) - MP3 - Čte Dušan Sitek 

Historický román z přelomu 14. a 15. století vypráví o životě 

v českých zemích za vlády krále Václava IV.  

 

Prokop, Josef Bernard                     ZK 4010 

Karel IV.: císař a synové  

(10 hod., 19 min.) - MP3 -- Čte Jiří Dvořák. 

Třetí část fiktivního historického románového deníku o českém králi 

a římském císaři Karlu IV. přináší události z posledních deseti let 

jeho života, tedy léta 1368 - 1378.  

 

Berry, Steve                                      ZK 4049/1-2 

Třetí tajemství 
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(17 hod., 6 min.) - MP3 - Čte František Dočkal. 

Napínavý román odehrávající se v církevních kruzích na počátku 

třetího tisíciletí nabízí vzrušující výpravu do dějin církve i do 

budoucnosti náboženského světonázoru. 

 

Šolochov, Michail Aleksandrovič     ZK 4062/1-2 

Tichý Don. 2 

(14 hod., 15 min.) - MP3 -- Čte Jiří Klika. 

Čtyřdílná románová epopej donského kozáctva z let 

předrevolučních, revolučních a občanské války. V druhém díle je 

vylíčena vlastní revoluce od října 1916 do dubna 1918.  

 

Šolochov, Michail Aleksandrovič     ZK 4063/1-2 

Tichý Don. 1 

(13 hod., 28 min.) - MP3 -- Čte Jiří Klika. 

Čtyřdílná románová epopej donského kozáctva z let 

předrevolučních, revolučních a občanské války. V prvním díle 

Šolochov pojednává rodinnou předhistorii Melechovovoých ve vsi 

Tatarskoje, v níž zachází až k rusko-turecké válce v letech 1877 - 

1878. Vlastní děj prvního dílu se nicméně odehrává těsně před 

První světovou válkou v letech 1905 - 1914.  

 

Mérimée, Prosper                             ZK 4075 

Kronika vlády Karla IX.  

(8 hod., 30 min.) - MP3 -- Čte Rudolf Pellar. 

Historický román z druhé poloviny 16. století o jedné 

z nejdramatičtějších událostí v dějinách Francie - Bartolomějské 

noci.  
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Vaňková, Ludmila                            ZK 4087/1-2 

Cestou krále 

(24 hod., 41 min.) - MP3 - Čte Bohdana Sutnarová. 

Román sleduje životní osudy krále Přemysla Otakara I., kterému se 

podařilo získat dědičný titul krále českého trůnu. Líčí jeho důmyslné 

diplomatické kličkování i četné výboje, ale i milostné vztahy 

v královských rodinách.  

 

Vondruška, Vlastimil                        ZK 4098 

Znamení Jidáš 

(12 hod., 18 min.) - MP3 -- Čte Jan Hyhlík. 

Další historický detektivní román z volného cyklu Hříšní lidé 

Království českého, kde v hlavní roli vyšetřovatele opět vystupuje 

královský prokurátor Oldřich z Chlumu.  

 

Hannah, Kristin                                ZK 4122/1-2 

Slavík 

(19 hod., 59 min.) - MP3 -- Čte Renata Volfová. 

Historický román americké autorky zprostředkovává atmosféru 

předválečného období roku 1939 v klidné francouzské vesnici. 

Mladá žena Vianne se musí rozloučit se svým manželem, který je 

povolán do zbraně a brzy bude muset sama čelit stresující hrozbě.  

 

Vondruška, Vlastimil                        ZK 4124 

Tajemství abatyše z Assisi -- Další historický detektivní román 

z volného cyklu Hříšní lidé Království českého. 

(12 hod., 27 min.) - MP3 -- Čte Jan Hyhlík. 
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Historická detektivka z doby vlády Přemysla Otakara II., ve které 

svůj důvtip opět dokazuje královský prokurátor Oldřich z Chlumu.  

 

Scott, Walter                                     ZK 4135/1-2 

Ivanhoe 

(22 hod., 49 min.) - MP3 -- Čte Jiří Pick 

Historický román z Anglie v době vlády krále Richarda Lví srdce. 

 

Graves, Robert                                  ZK 4145/1-2 

Zlaté rouno 

(23 hod., 4 min.) - MP3 - Čte Jiřina Krupičková 

Kniha je zasazena do doby před trojskou válkou, kdy došlo ve  

starém Řecku k přeměně matriarchální společnosti ve společnost 

řízenou muži.  
 

 

Vondruška, Vlastimil                        ZK 4162 

Strážce boleslavského mysteria 

(12 hod., 8 min.) - MP3. -- Čte Jan Hyhlík 

Tajuplný detektivní příběh o zločinech ve středověkých Čechách 

znovu uvádí na scénu Oldřicha z Chlumu, královského prokurátora.  

  
 

Hugo, Victor                                      ZK 4191/1-2 

Chrám Matky Boží v Paříži 

(22 hod., 20 min.) - MP3 -- Čte Jiří Pick 

Slavný historický román je živým obrazem středověké Paříže ve 2. 

polovině 15. století za vlády Ludvíka XI.  
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Lyndon, Robert                                 ZK 4192/1-3 

Cesta sněžných ptáků 

(30 hod., 34 min.) - MP3 -- Čte Filip Sychra 

Strhující historická sága odehrávající se v jedenáctém století přináší 

silný příběh putování několika svérázných lidí středověkým světem za 

sněžnými ptáky, svobodou a naplněním vlastního osudu.   

 
 

Prokop, Josef Bernard                      ZK 4209 

Václav IV.: tajná kronika 

(10 hod., 10 min.) - MP3 -- Čtou Marek Holý, Jiří Dvořák 

Autor oblíbené karlovské trilogie se v tomto románu věnuje 

rozporuplné postavě Václava IV.  

 

 

Bauer, Jan                                         ZK 4226  

Tajemství královnina zpovědníka: historický thriller 

7 hod.,45 min.) - MP3 -- Čte Michal Roneš. 

Historická detektivka, ve které zpovědník manželky českého krále 

Václava III., cisterciácký mnich Bartoloměj, pátrá po skutečném 

vrahovi posledního krále přemyslovské dynastie a vydává se tak na 

dobrodružnou pouť plnou nástrah a nebezpečných setkání.  

  
 

Vaňková, Ludmila                             ZK 4234/1-3 

Zapomenutý král  

(25 hod., 2 min.) - MP3 -- Čte Bohdana Sutnarová 

Historický román, kterým se uzavírá pentalogie Zrození království, 

se věnuje osudům opomíjeného českého krále Václava I., který svou 

diplomacií a obezřetnou politikou rozšířil česká území.  
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Vondruška, Vlastimil                        ZK 4238/1-3 

Husitská epopej. V, 1450-1460 - za časů Ladislava Pohrobka 

(28 hod., 1 min.) - MP3 - Čte Jan Hyhlík 

Pátý díl sedmidílné ságy pokračuje ve vyprávění o událostech 

slavné i pohnuté doby 15. století v Českém království. 

 

 

Cornwell, Bernard                            ZK 4243/1-2 

Azincourt 

(19 hod., 21 min.) - MP3 -- Čte Dušan Sitek. 

Historický román z období stoleté války mezi Anglií a Francií 

popisuje události jedné z nejslavnějších bitev historie - bitvy  

u Azincourtu roku 1415.  

 

 

Vondruška, Vlastimil                        ZK 4266 

Klášterní madrigal: historie jednoho panství 

(10 hod., 44 min.) - MP3 - Čte Jan Hyhlík. 

Historická humoreska oblíbeného autora zachycuje příběh 

"zapomenutého" klášterního panství, jež má povýšit jednu ze svých 

vesnic na město.  

 

Lofts, Norah                                      ZK 4293 

Královna ve stínu 

(10 hod., 49 min.) - MP3 - Čte Helga Čočková. 

Historický román je strhujícím příběhem o Eleonoře Aquitánské, 

krásné a inteligentní ženě, které velký majetek po zemřelém otci 

otevřel cestu do světa nejmocnějších mužů.  
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McCullough, Colleen                        ZK 4312/1-3 

První muž Říma 

(46 hod., 27 min.) - MP3 -- Čte Hana Makovičková. 

První díl široce koncipovaného historického románu z doby 

antického Říma.  

Další díly: "Koruna z trávy; Přízeň Fortuny; Caesarovy Římanky; 

Caesar: leťte, kostky!; Říjnový kůň; Antonius a Kleopatra.  

 

Stevenson, Robert Louis                  ZK 4318 

Černý šíp : příběh válek dvou růží 

(7 hod., 50 min.) - MP3 - Čte Hana Makovičková. 

Dobrodružný román z druhé poloviny 15. století, kdy je osud 

mladého Dicka Sheltona spjat s bojem o královský trůn mezi 

dvěma anglickými rody. 

 

Vondruška, Vlastimil                       ZK 4334 

Letopisy královské komory X. Jáchymovští démoni 

(7 hod., 57 min.) - MP3. -- Čte Jan Hyhlík. 

Desátý díl série historických detektivních románů, ve kterých zločiny 

vyšetřuje královský písař Jiří Adam z Dobronína, se vrací v čase  

k případu z hrdinových začátků.  

 

Prokop, Josef Bernard                     ZK 4341 

Zikmund Lucemburský : tajné vzpomínky : sepsané po vzoru 

císaře Karla, mého milovaného otce 

(9 hod., 58 min.) - MP3 - Čte Marek Holý. 

Závěrečný díl Lucemburské pentalogie přináší zápisky ze života 

posledního Lucemburka na českém trůnu - Zikmunda.  
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Šolochov, Michail Aleksandrovič      ZK 4385/1-2 

Tichý Don. 3 

(15 hod., 14 min.) - MP3 -- Čte Jiří Klika. 

Čtyřdílná románová epopej donského kozáctva z let 

předrevolučních, revolučních a občanské války.  

 

Šolochov, Michail Aleksandrovič      ZK 4398/1-2 

Tichý Don. 4 

(17 hod., 4 min.) - MP3 - Čte Jiří Klika. 

Čtyřdílná románová epopej donského kozáctva z let 

předrevolučních, revolučních a občanské války.  

 

 

Kratochvíl, Miloš Václav                   ZK 4442 

Evropa tančila valčík 

(9 hod., 15 min.) - MP3 - Čte Hana Makovičková. 

První díl románové trilogie, která má zachytit proměny starého 

světa  v nový v prvních desítiletích našeho století. Vedle hlavních 

postav Františka Josefa I. a Viléma II. seznamuje s předními 

politickými osobnostmi evropského světa a dává nahlédnout do 

osudu prostých lidí v letech 1905-1914. Autor do poučného i 

zábavného vyprávění zařazuje zajímavé autentické materiály, jako 

dopisy císařů, projevy politických osobností, výňatky z deníků, 

novinové zprávy apod.  

 

Kříž, Ivan                                            ZK 4452/1-3 

Pravda o zkáze Sodomy 

(35 hod., 4 min.) - MP3 -- Čte Eva Spoustová. 

Rozsáhlý historický román je moderním zamyšlením nad příčinami, 



45 
 

které mohly vést ke zkáze biblického města Sodomy.  

 

 

Guðmundur Kamban                       ZK 4480/1-2 

Panna na Skálholtu 

(17 hod., 17 min.) - MP3 - Čte Heda Čechová. 

První část historického románu o tragické lásce mladých lidí 

napsaný podle islandských kronik pol. 17. století.  

 

 

Guðmundur Kamban                      ZK 4487 

Biskup na Skálholtu 

(9 hod., 11 min.) - MP3 – Čte Heda Čechová. 

Druhá část historického románu o Islandu 17. století líčí, jak po 

smrti své dcery žije stárnoucí otec, osvícený a bohatý biskup, který 

všechnu svou naději a ctižádost vkládá do výchovy vnoučka.  

 

 

Vondruška, Vlastimil                        ZK 4488 

Letopisy královské komory XI. Dobronínské morytáty 

(7 hod., 52 min.) - MP3 - Čte Jan Hyhlík. 

V jedenáctém detektivním příběhu Letopisů královské komory opět 

vyšetřuje mordy zkušený královský písař Jiří Adam z Dobronína 

spolu se svým pomocníkem bakalářem Petrem a jeho ženou 

Rozárkou.  

 

Vondruška, Vlastimil                        ZK 4506/1-3 

Husitská epopej. VI, 1461-1471 - za časů Jiřího z Poděbrad 
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(28 hod., 17 min.) - MP3 -- Čte Jan Hyhlík. 

Šestý díl sedmidílné ságy opět sleduje dramatické události slavné 

i pohnuté doby patnáctého století v Českém království.  

 

Du Maurier, Daphne                        ZK 4530 

Únik 

(7 hod., 42 min.) - MP3 -- Čte Hana Makovičková. 

Romantický příběh o lásce anglické lady k francouzskému korzárovi 

se odehrávají v 18. století. Román líčí rozhodovaní vdané ženy  

s dětmi, která se odhodlá k riskantnímu kroku - opustit manželství,  

z něhož vymizela láska - a pokouší se začít nový život. 

 

 

Faber, Michel                                    ZK 4534/1-4 

Kvítek karmínový a bílý 

(41 hod., 52 min.) - MP3 -- Čte Renata Volfová. 

Mistrovsky napsaná monumentální románová freska z viktoriánské 

Anglie pojednávající o osudech chytré londýnské prostitutky, s níž 

se zaplete dědic voňavkářského imperia. 

 

 

Lyndon, Robert                                ZK 4551/1-2 

Císařský oheň 

(24 hod., 5 min.) - MP3 -- Čte Filip Sychra. 

Volné pokračování románu Cesta sněžných ptáků vede hrdiny na 

fascinující výpravu do daleké Číny, po Hedvábné stezce, kudy o dvě 

stě let později kráčel Marco Polo. Navazuje na:. Cesta sněžných 

ptáků.  
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Vondruška, Vlastimil                        ZK 4554 

Vzpoura goliardů 

(11 hod., 27 min.) - MP3 -- Čte Jan Hyhlík. 

Další příběh historických detektivek z volného cyklu "Hříšní lidé 

Království českého", kde v hlavní roli vyšetřovatele vystupuje 

královský prokurátor Oldřich z Chlumu. 

 

 

Vondruška, Vlastimil                        ZK 4555 

Nitranská brána smrti 

(12 hod., 12 min.) - MP3 -- Čte Jan Hyhlík. 

Další historický detektivní příběh z cyklu "Hříšní lidé Království 

českého", v němž opět vystupuje v úloze hlavního vyšetřovatele 

královský prokurátor Oldřich z Chlumu. 

 

 

Hrdlička, Pavel                                  ZK 4600 

Smrt nosí rudé škorně 

(8 hod., 42 min.) - MP3 - Čte Josef Prokop. 

Historická detektivka ze středověké Prahy roku 1396, jejímž 

hrdinou je Václav, podrychtář Starého Města pražského, který je 

pověřen vyšetřením vraždy mladého pána Jindřicha Bludovského.  

 

 

 

 


