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Zájem o audio verze knih v elektronické podobě roste – audioteka.cz 
překročila hranici 20 000 registrovaných uživatelů 

První a jediný projekt svého druhu v České republice, 
Audiotéka, vrací knihy do každodenního života 
současného člověka. Na tuzemský trh audioteka.cz 
vstoupila v říjnu 2011 a už nyní, za necelý rok 
existence, má více než 20 000 registrovaných 
uživatelů! Stále více lidí využívá možnost stáhnout si 
audio verze knih ve formátu MP3 nejen přímo do 
počítače, ale díky aplikacím také do mobilního 
telefonu nebo na iPad a poslechnout si je kdykoliv 
se naskytne vhodná příležitost. Třeba při čekání  
v dopravní zácpě nebo u lékaře, během jízdy autem či 
vlakem, při domácích pracích, aktivním pohybu i 
sezení v kanceláři...  

Rostoucí oblibu „čtení ušima“ dokládá i fakt, že 
aplikace pro Apple iOS v českém App Store patří 
mezi nejstahovanější aplikace zdarma v kategorii 
Knihy. Díky nákupům uživatelů přímo v aplikaci patří Audiotéka mezi aplikace s 
nejvyšším obratem (tzv. Top Grossing žebříček) napříč všemi kategoriemi. Audioteka.cz 
své služby neustále zdokonaluje a zpřístupňuje všem uživatelům, například poslední 
verze aplikace pro Android nově umožňuje zákazníkům za audioknihy zaplatit pomocí 
jejich účtu u společnosti Google. Aplikace pro Android je navíc nově zařazena mezi 
aplikace oficiálně podporované společností Samsung a je ke stažení v Samsung Apps. 

Aktuálně audioteka.cz nabízí téměř 1000 titulů digitálních audioknih nejrůznějších 
žánrů z mnoha nakladatelství. Nejnovější bestsellery, ale i klasická díla české a 
světové literatury, a také exkluzivní tituly, které jsou dostupné pouze v digitální verzi, 
nikoliv na CD, jako běžné audioknihy. Třemi nejprodávanějšími tituly v dosavadní 
historii Audiotéky jsou Steve Jobs, strhující životopis zakladatele Applu sepsaný 
Walterem Isaacsonem v interpretaci herce Martina Stránského, první díl napínavé 
severské detektivky Stiega Larssona Milénim Muži, kteří nenávidí ženy a kniha 
moudrosti starých Toltéků Čtyři dohody, kterou namluvil Jaroslav Dušek. Aktuálně k 
začátku letních olympijských her najdete v nabídce Audiotéky Průvodce Londýnem jako 
Audioknihu týdne s 50% slevou.  

Všechny zakoupené audioknihy se ukládají ve virtuální poličce každého uživatele na 
www.audioteka.cz, odkud si je může neomezeně, bez dalších poplatků, stahovat. 
Aplikace umožňují bezpečný přístup do této osobní poličky i výběr a nákup dalších 
audioknih kdykoliv a odkudkoliv. A pak už stačí jen poslouchat… 
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