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Zásadní přírůstek… 
 

Asociace vydavatelů audioknih (AVA) sdružující nejvýznamnější české vydavatele mluveného slova, sestavila 

každoroční zprávu o audioknižním trhu. Trh audioknih a mluveného slova vykázal meziroční nárůst téměř 

22 %. V případě zohlednění dat od nového vydavatele ve statistikách v roce 2016 činí nárůst dokonce 37 %.  

Zpráva o trhu audioknih a mluveného slova v roce 2016 v České republice byla zpracována v tomto rozsahu 

a se stejnou metodikou již podruhé a je sestavena z podkladů členů AVA, kterými jsou všichni významní 

vydavatelé audioknih a mluveného slova v České republice. Konkrétně pracuje s daty dodanými těmito 

vydavateli (v abecedním pořadí): 

 Albatros Media 

 AudioStory 

 Audiotéka 

 Kristián Entertainment 

 Mladá fronta 

 Popron Music 

 Radioservis 

 Supraphon 

 Tympanum 

 Země pohádek 

Informace obsažené v této zprávě vycházejí z podkladů dodaných těmito uvedenými vydavateli. Ti společně 

tvoří majoritní část trhu, proto lze zprávu považovat za dostatečně přesnou a data lze porovnávat s údaji 

roku 2015. Vůlí AVA je i v následujících letech získávat podklady od dalších vydavatelů mluveného slova u 

nás. 
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Objem trhu v roce 2016 
 

Celkový objem trhu vychází ze součtu hlášení fyzických a digitálních prodejů členských firem AVA s jeho 

následným přepočtem na koncové ceny včetně DPH. Jeho hodnota je 111 879 560 Kč. Proti roku 2015, kdy 

celkový objem trhu činil 81 719 770 Kč, se jedná o nárůst o 36,91 %. Důvody toho zásadního přírůstku jsou 

dva. Prvním jsou meziročně rostoucí tržby u většiny vydavatelů, kteří přispěli svými daty již do zprávy za rok 

2015. Nárůst trhu z tohoto důvodu činil 21,79 %. Druhým pak přičtení dat nového subjektu ve statistikách 

za rok 2016  - Albatros Media. 

    

 objem trhu 2016 

fyzický prodej   80 715 380 Kč 

digitální prodej   31 164 180 Kč 

Celkem 111 879 560 Kč 

 

Způsoby distribuce v roce 2016 
 

Prodej fyzických nosičů je stále převažující formou distribuce a představuje 72 % (v roce 2015 činil 75 %). 

Podíl digitálního prodeje činí 28 % (v roce 2015 činil 25 %). Poměr fyzických a digitálních prodejů se proti 

roku 2015 mírně změnil ve prospěch digitálních.  
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Podíly na trhu 
 

Třemi nejsilnějšími vydavateli audioknih a mluveného slova byli v roce 2016 Supraphon (29,21%), 

Radioservis (25,03%) a Tympanum (20,07%). Výrazně je zastoupen ještě Albatros Media (11,04%). Ostatní 

vydavatelé se o zbývající podíl na trhu dělí takto: Popron Music (4,21%), AudioStory (3,60 %), Audiotéka 

(2,63%), Mladá fronta (2,20%), Kristián Entertainment (1,00%) a Země pohádek (0,99%).  

 

 

 

Novinkové tituly 2016 

 

V roce 2016 vyšlo u vydavatelství, která přispěla do statistik, 172 nových titulů. To je ve srovnání s rokem 

2015 (114 novinek) o polovinu více. Kompletní seznam novinek uvádíme v samostatné příloze. 
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Nejprodávanější audioknihy 2016 a jejich 

kategorizace 
 

Žebříček padesáti nejprodávanějších audioknih a titulů mluveného slova podle počtu kusů zahrnuje tituly 

distribuované na fyzických nosičích i digitální cestou. Jde tedy o přehled prodejně nejúspěšnějších titulů bez 

ohledu na způsob distribuce a datum vydání – jsou zahrnuty i starší tituly. V tabulce jsou seřazeny od 

nejprodávanějšího. V žebříčku je zastoupeno 28 titulů zahraničních autorů a 22 titulů českých autorů.  
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Asociace vydavatelů audioknih 
 

Asociace vydavatelů audioknih z.s., je spolek založený v dubnu 2014 za účelem zastupování 

a prosazování společných zájmů vydavatelů audioknih. V současné době sdružuje největší česká 

vydavatelství produkující audioknihy. Je vyhlašovatelem výročního ocenění Audiokniha roku. 

 

KONTAKT 

Asociace vydavatelů audioknih z.s. 
Výstupní 1129/6 
101 00 Praha 10 
telefon: +420 226 201 630 
e-mail: info@asociaceaudioknih.cz 
www.asociaceaudioknih.cz 
 
PR a mediální zastoupení 
TURNER PR 
Pavel J. Turner 
telefon: +420 602 346 315 
e-mail: pavel@turner.cz 
www.turner.cz 
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