
                                                                                                                                        
Seznam 1: Přehled dílů seriálu Hercule Poirot, jak byly uvedeny ve Velké Británii 
 
Pokud se název adaptace liší od názvu knižního vydání, uvádíme ho v závorce. U 50minutových epizod 
na motivy povídek též uvádíme v závorce podtrženě povídkovou sbírku, odkud předloha pochází. 
Liší-li se český název epizody v dabingu Petra Kostky a v dabingu Jaromíra Meduny, uvádíme jen 
název dílu s dabingem Jaromíra Meduny. 

1. řada (1989) 

• Dobrodružství claphamské kuchařky (Poirotova pátrání) 

• Vražda v Mews (Vražda v postranní ulici; sbírka Vražda v postranní ulici) 

• Únos Johnnieho Waverlyho (Dobrodružství Johnieho Waverlyho; Poirotova 
pátrání) 

• Dvacet čtyři černých kosů (Čtyřiadvacet černých kosů; Královský rubín) 

• Byt ve třetím patře (Rané případy Hercula Poirota) 

• Rhodský trojúhelník (Trojúhelník na ostrově; Rané případy Hercula Poirota) 

• Dobrodružství na moři (Problém na moři; Rané případy Hercula Poirota) 

• Podivná loupež (Podivná krádež; Vražda v postranní ulici) 

• Křížový král (Rané případy Hercula Poirota) 

• Sen (Královský rubín) 

2. řada (1990) 

• Smrt na mysu (Dům na úskalí) 

• Dáma se závojem (Rané případy Hercula Poirota) 

• Ztracený důl (Rané případy Hercula Poirota) 

• Cornwallská záhada (Rané případy Hercula Poirota) 

• Tajemné zmizení pana Davenheima (Zmizení pana Davenheima; Poirotova 
pátrání) 

• Dvojnásobný zločin (Dvojí hřích; Rané případy Hercula Poirota) 

• Tajemství levného bytu (Případ levného bytu; Rané případy Hercula Poirota) 

• Únos ministerského předsedy (Poirotova pátrání) 

• Záhada Západní hvězdy (Dobrodružství Západní hvězdy; Poirotova pátrání) 

• Záhada na zámku Styles 

3. řada (1990–1991) 

• A co tvoje zahrádka? (Jak vám roste zahrádka?; Rané případy Hercula Poirota) 

• Milionová loupež (Krádež dluhopisů za milion dolarů; Poirotova pátrání) 

• Vražda na maškarním plese (Událost na Trafalgarském plese; Poirotova pátrání) 

• Vosí hnízdo (Rané případy Hercula Poirota) 

• Tragédie v Marsdonu (Tragédie v Marsdon Manor; Poirotova pátrání) 

• Dvojitá stopa (Dvojí stopa; Rané případy Hercula Poirota) 

• Záhada španělské truhly (Královský rubín) 

• Krádež královského rubínu (Královský rubín; sbírka Královský rubín) 

• Plymouthský expres (Rané případy Hercula Poirota) 

• Záhada lovecké chaty (Poirotova pátrání) 
 



                                                                                                                                        

4. řada (1992) 

• Vraždy podle abecedy 

• Smrt v oblacích 

• Nástrahy zubařského křesla 

5. řada (1993) 

• Záhada egyptské hrobky (Tajemství egyptské hrobky; Poirotova pátrání) 

• Outsider (Královský rubín) 

• Žlutý iris (Žlutý kosatec; Potíže v zálivu Pollensa) 

• Případ ztracené závěti (Poirotova pátrání) 

• Dobrodružství italského šlechtice (Dobrodružství s italským šlechticem; 
Poirotova pátrání) 

• Bonboniéra (Rané případy Hercula Poirota) 

• Zrcadlo mrtvého muže (Vražda v postranní ulici) 

• Krádež klenotů v hotelu Grand Metropolitan (Krádež šperků v hotelu Grand 
Metropolitan; Poirotova pátrání) 

6. řada (1994–1996) 

• Vánoce Hercula Poirota 

• Případ v ulici Hickory (Zlatá brána otevřená) 

• Vražda na golfovém hřišti 

• Němý svědek 

7. řada (2000) 

• Vražda Rogera Ackroyda 

• Smrt lorda Edgwara (Lord Edgware umírá, dřívější vydání Smrt lorda Edgwarea) 

8. řada (2001–2002) 

• Zlo pod sluncem 

• Vražda v Mezopotámii 

9. řada (2003–2004) 

• Pět malých prasátek 

• Temný cypřiš 

• Smrt na Nilu 

• Poslední víkend 

10. řada (2005–2006) 

• Záhada Modrého expresu (Záhada Modrého vlaku) 

• Karty na stole 

• Rodinné sídlo (Po pohřbu) 

• Čas přílivu (Na vrcholu vlny, dřívější vydání Čas přílivu) 

11. řada (2008–2009) 

• Smrt staré posluhovačky  

• Kočka mezi holuby 

• Třetí dívka 

• Schůzka se smrtí 

12. řada (2010–2011) 

• Hodiny 

• Tragédie o třech jednáních 



                                                                                                                                        

• Viděla jsem vraždu 

• Vražda v Orient-expresu 

13. řada (2013) 

• Sloni mají paměť 

• Velká čtyřka 

• Hra na vraždu 

• Herkulovské úkoly pro Hercula Poirota 

• Opona 
 
 
 
Seznam 2: Přehled epizod seriálu Hercule Poirot, jak jsou uváděny v ČR 

 
Krátké epizody 
Česká televize (a předtím Prima) uvádí adaptaci románu Dům na úskalí jako dvě 50minutové epizody, 
jinak jde o adaptace povídek. 

 

• Dobrodružství claphamské kuchařky  

• Vražda v Mews  

• Únos Johnnieho Waverlyho  

• Dvacet čtyři černých kosů  

• Byt ve třetím patře  

• Rhodský trojúhelník 

• Dobrodružství na moři 

• Podivná loupež 

• Křížový král  

• Sen  

• Smrt na mysu (2 díly) 

• Dáma se závojem  

• Ztracený důl  

• Cornwallská záhada  

• Tajemné zmizení pana Davenheima  

• Dvojnásobný zločin  

• Tajemství levného bytu  

• Únos ministerského předsedy  

• Záhada Západní hvězdy  

• A co tvoje zahrádka?  

• Milionová loupež  

• Plymouthský expres 

• Vosí hnízdo 

• Tragédie v Marsdonu  

• Dvojitá stopa  

• Záhada španělské truhly 

• Krádež královského rubínu  

• Vražda na maškarním plese  

• Záhada lovecké chaty 

• Záhada egyptské hrobky  

• Outsider 

• Žlutý iris 

• Případ ztracené závěti 

• Dobrodružství italského šlechtice  



                                                                                                                                        

• Bonboniéra 

• Zrcadlo mrtvého muže 

• Krádež klenotů v hotelu Grand Metropolitan  

Dlouhé epizody 
Celovečerní epizoda Herkulovské úkoly pro Hercula Poirota vznikla jako souvislá adaptace motivů 
několika příběhů stejnojmenné povídkové sbírky, jinak se jedná o adaptace románů. 

 

• Záhada na zámku Styles 

• Vraždy podle abecedy 

• Smrt v oblacích 

• Nástrahy zubařského křesla 

• Vánoce Hercula Poirota 

• Případ v ulici Hickory  

• Vražda na golfovém hřišti 

• Němý svědek 

• Vražda Rogera Ackroyda 

• Smrt lorda Edgwara  

• Vražda v Mezopotámii 

• Zlo pod sluncem 

• Pět malých prasátek 

• Temný cypřiš 

• Smrt na Nilu 

• Poslední víkend 

• Záhada Modrého expresu  

• Karty na stole 

• Rodinné sídlo  

• Čas přílivu  

• Smrt staré posluhovačky  

• Kočka mezi holuby 

• Třetí dívka 

• Schůzka se smrtí 

• Hodiny 

• Tragédie o třech jednáních 

• Viděla jsem vraždu 

• Vražda v Orient-expresu 

• Sloni mají paměť 

• Velká čtyřka 

• Hra na vraždu 

• Herkulovské úkoly pro Hercula Poirota 

• Opona 
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