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Knihy, které můžete poslouchat kdekoliv a kdykoliv - to jsou 
audioknihy!

Alžběta Vorlová

Pojem audiokniha již dnes není velkou neznámou, znají ho ti nejmenší i ti nejstarší. Mluvené slovo nás provází 

snad na každém kroku. K audioknihám si nacházejí cestu zaměstnané hospodyňky během úklidu, pracující muži 

na cestách i mladší generace, která se musí popasovat s povinnou literaturou. Poslech audioknih je opravdu pro 

každého, ale i přesto si stále mnoho lidí myslí, že audioknihy jsou pouze pro nevidomé a pro malé děti.

Co to vlastně audioknihy jsou? Jedná se o namluvené knihy, které mají vždy svoji knižní předlohu a jsou umístěny 

na nějakém nosiči nebo v podobě souboru mp3. Nedílnou součástí je interpret, který dá audioknize výslednou 

podobu - duši a také hlas. Jeho výběr je velmi důležitý a často přidá audioknize na popularitě a také na 

zajímavosti.

Dnes si může vybrat opravdu každý. Fanoušek rozhlasových her, populární beletrie, titulů pro vzdělávání… 

Dokonce je možné vybírat si z časopisů, které jsou také převedeny do zvukové podoby. Audioknihy mají různou 

délku, takže si člověk může zvolit titul i podle toho, kolik má na poslech času. Může jít o chvilkový relax, o dobu, 

kterou strávíme na cestě do práce, nebo dlouhou jízdu k moři s celou rodinou. Audioknihy mají i přes spoustu výše 

zmíněných výhod i své stinné stránky. Ti unavenější se nemusejí dočkat pointy příběhu, protože usnou. Ti 

bdělejší, které příběh vtáhne, mohou mít problém zase zcela opačný a pak zapomenout na některé své povinnosti.

Audioknihy je možné si koupit v knihkupectví, na různých webech, půjčit v knihovně anebo například získat v 

elektronické podobě třeba na Audiotéce.[1] Pro mnoho lidí se poslech mluveného slova stane každodenní 

závislostí. Někdo má raději klasická CD, když si je může  seřadit hezky na poličku a mít tak vedle tištěných knih 

svoji audioknihovnu, někdo upřednostňuje soubory s audioknihami.   

Jelikož dnes vznikají audionahrávky podle knih, které mají až ke stovkám stránek, vydavatelé se odklánějí od 

klasických CD a raději volí formát mp3. Uživatel si pak koupí nebo půjčí méně nosičů a od toho se také odvíjí i 

cena. Pro ty, kterým stačí pouze soubor a chtějí mít audioknihu ihned, je nejlepší možností plná tzv. Polička 

audioknih z Audiotéky (vlastní sbírka audioknih, ke které může přistupovat uživatel z mobilního telefonu, tabletu či 

počítače). Díky ní může mít zájemce audioknihu ihned po zaplacení u sebe nebo si třeba poslechnout kapitolu 

zdarma. Přístup k audioknihám tedy mají jak osoby méně technicky zdatné, tak i ti, kteří již bez chytrého telefonu 

nebo tabletu nedají ránu.

V nabídce audioknih je možné vybírat ze zkrácených nebo nezkrácených titulů. Pokud se jedná o audioknihy 

nezkrácené, interpret je načetl od začátku do konce. V případě zkrácených audioknih byly vyškrtnuty a vynechány 

dlouhé popisné pasáže, které však nepřipraví posluchače o obsah. Různé je to i s hlasy. Jsou audioknihy, které 

načetl pouze jeden člověk, anebo se jich v nahrávce objevuje více, opět záleží na povaze příběhu, vypravěčích a 

hlavních hrdinech. Interprety v mnoha případech doprovází i hudební podkres nebo zvuky.

A jak audioknihy vznikají? Není to nic jednoduchého a stojí za tím celý tým lidí. Audioknihy mohou vzniknout až 

tehdy, když mají knižní předlohu. Dnes je čím dál tím větší trend vydat audioknihu spolu s knižním vydáním. Jak 

vybrat titul, který bude nahrán do zvukové podoby? Nápadů je spousta, záleží však na zakoupení práv, která jsou 

nutná pro jeho zpracování. Šéfredaktor vybere hlas, interpret si text přečte a nastuduje a může se pokročit k práci 

ve studiu s režisérem. Nahrávání audioknihy je z časového hlediska různé, záleží na délce a náročnosti publikace, 

ale také na interpretovi a jeho zkušenostech. V průběhu nahrávání vznikají nesprávné zvuky, a proto se musí 

nahrávka vyčistit, sestříhat a upravit  třeba přidáním hudebního doprovodu. Pokud se jedná pouze o distribuci 

formou mp3 souboru, je možné audioknihu zaslat po zpracování do Audiotéky a nemusí se čekat na vylisování na 

CD.



V době mezi nahráváním probíhají přípravy na vydání, což je například zpracování obálky, pořádání 

marketingových akcí apod.

A co si nejvíce přejí vydavatelé audioknih? Aby se jejich titul stal oblíbeným mezi posluchači a vyhrál ocenění, jako 

je Audiokniha roku,[2] které se každoročně vyhlašuje na veletrhu Svět knihy. Hlasuje vždy odborná porota a hlasy 

mohou přispět i zájemci z řad veřejnosti.

Kontakt na autorku: alzbeta.vorlova@audioteka.cz 

[1] www.audioteka.cz

[2] http://www.audiokniharoku.cz/
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