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Příběhů, které dokáží ovlivnit svou dobu a stanou se fenoménem, které překonají generace, 

mezilidské rozdíly, hranice zemí a vytvoří ze svých fanoušků doslova národ, není mnoho. 

Pokud se jen na okamžik zamyslíte, která knižní (a posléze filmová či seriálová) sága má moc 

spojovat čtenáře v jednu masu dychtivě očekávající každé další pokračování, jistě Vás 

napadnou tituly jako Harry Potter, Twilight nebo Pán prstenů… Zcela jistě v nich pak nebude 

chybět ani ten poslední, Hra o trůny. 

 

 

 

Monumentální sága George R. R. Martina s původním názvem Píseň ledu a ohně si za svůj 

krátký život vydobyla punc klasiky a stala se jedním z pilířů moderní fantastické fikce. Od 

svého nástupu v roce 1996 Martinova fantasy série zbořila příčky bestsellerů, zazněla ve více 

než 30 jazycích a stala se předlohou veleúspěšného seriálu HBO. Nyní se konečně dočkává 

také své audioverze a čestného místa mezi tituly předního českého vydavatelství Tympanum. 



Mrazivý první díl v podání zkušeného vypravěče Františka Dočkala nabídne téměř 45 hodin 

zábavy. 

 

V pondělí 19. 5. byl zahájen digitální předprodej Hry o trůny na serveru Audiotéka.cz. 

Po zakoupení získají posluchači celou audioknihu s předprodejovou slevou 20 % (za 319,- 

namísto 399,- korun) a dostanou ihned ke stažení první čtvrtinu díla, více než 12 hodin 

poslechu! Zbytek nahrávky bude fanouškům automaticky zpřístupněn v týdnu od 2. června.  

 

O audioknize Hra o trůny 

 

Ve světě, kde léto může trvat desítky let a zima celý život, vzrůstá nepokoj. Železný trůn 

Západozemí přitahuje bezpočet mocných, leč jeho jako břitva ostré hrany mohou být i 

smrtelnou pastí. A na severu, tam za ochrannou Zdí, se mezitím houfují nadpřirozené síly 

temnoty… 

 

Úvodní část románového fantasy eposu ze světa temného středověku, zmítaného 

magií, intrikami, zradou i věštbami. Územím Sedmi království zrozených v zapomenutých 

časech otřásá krvavý boj. V centru konfliktu stojí Starkové ze Zimohradu, rod stejně tvrdý a 

houževnatý jako země, z níž vzešli. Strážce severu lord Stark je povolán do role královského 

pobočníka, svým odchodem k Železnému trůnu však spouští řetězec událostí, které záhy 

zasáhnou pletichářský jih, divoké východní krajiny i ledový sever ohraničený starobylou Zdí. 

Osud Starků, jejich spojenců i nepřátel se ocitá čím dál víc na hraně, jak každý z nich usiluje 

o vítězství v nejničivějším boji ze všech – hře o trůny.  

 

Pár slov o autorech 

 

George R. R. Martin (1948) 

 

Narodil se v Bayonne v New Jersey jako syn dělníka v docích. Atmosféra přístavu, 

kde se mísily vůně dálek, spolu s jeho bujnou fantazií vedly k tomu, že již v dětském věku 

začal psát smyšlené příběhy a prodávat je za drobné mince dětem ze sousedství. Později 

vystudoval žurnalistiku na Severozápadní univerzitě v Illinois (1971) a nastoupil dráhu 

profesionálního spisovatele. 

 

Hned první Martinův román Soumrak na Worlornu si vysloužil pochvalné kritiky za 

propracovaný portrét mimozemské kultury žijící v příšeří bludné planety. Následovala pestrá 



paleta povídek žánru science fiction, hororu i fantasy. Od roku 1983 spolupracoval s televizí a 

podepsal se jako scénárista pod několik seriálových řad, v čele s novou Zónou soumraku a 

dramatickou fantasy Kráska a zvíře. Koordinoval také populární knižní sérii Wild Cards  ze 

sdíleného světa postiženého mimozemským virem a řadu povídkových antologií.  

Konečným triumfem se pro George R. R. Martina stala jeho románová fantasy série 

Píseň ledu a ohně, jejíž první svazek Hra o trůny spatřil světlo světa v roce 1996. Epická sága 

ze světa temného středověku protkaného spletitou sítí intrik a zastíněného rostoucí hrozbou ze 

severu, byla do dnešních dnů ověnčená řadou ocenění (Hugo Award, World Fantasy Award, 

Locus Poll Award) a stala se předlohou populární seriálové řady HBO. Z plánované 

sedmidílné ságy dosud vyšlo pět svazků (Hra o trůny, Střet králů, Bouře mečů, Hostina pro 

vrány a Tanec s draky). 

 

František Dočkal (1947) 

 

Rodák ze Staré Boleslavi působil jedenadvacet let jako hlasatel a moderátor 

Československého a Českého rozhlasu v Praze. První krůčky k herectví udělal pod vedením 

profesorek Jiřiny Stránské a Evženie Podhorské, posléze se jeho doménou stalo mluvené 

slovo. Jako recitátor barokní a renesanční poezie byl členem souboru Musica Aulica. Je také 

vyhledávaným komentátorem dokumentárních filmů a motoristickým redaktorem (Ústřední 

automotoklub, Rádio Alfa, Rádio Impuls). Audioknihy už mnoho let pravidelně nahrává ve 

Studiu zvukové knihy v Praze. 

 

Další informace: http://audioteka.cz/hra-o-truny,audiokniha.html 

 Audioukázka:       https://soundcloud.com/tympanum/george-r-r-martin-hra-o-truny 
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