
Úplná tisková zpráva k vyhlášení cen Český bestseller 2011 

31. 1. 2012 - V sobotu se konalo v pražském hotelu DUO slavnostní udílení cen Český bestseller. 

Během večera si odnesli ocenění autoři a nakladatelé nejprodávanějších knižních novinek roku 2011. 

  

Letos se Český bestseller konal již po třinácté. Úspěšnou tradici zahájil v roce 2000 knižní 

velkoobchod PEMIC BOOKS, pokračovalo v ní Rodinné knihkupectví a letos poprvé galavečer pořádal 

internetový obchod a síť kamenných knihkupectví KNIHCENTRUM.cz. 

  

Ceny byly uděleny v deseti kategoriích. V každé z nich bylo nominováno pět knižních novinek roku 

2011. V každé kategorii získal nakladatel nejprodávanějšího titulu křišťálové ocenění, vítěz hlavní 

kategorie Česká beletrie pro dospělé si odnesl sošku akademického sochaře Olbrama Zoubka. Které 

knihy byly tedy nejprodávanější? 

  

V kategorii Česká beletrie pro děti a mládež zvítězilo nakladatelství Víkend s titulem Lenka Lanczová: 

Létem políbená. Lenka Lanczová patří již řadu let mezi nejúspěšnější české autorky knih pro mládež 

a vítězstvím v letošním ročníku potvrdila svou pevnou pozici na knižním trhu. 

  

Kategorie Překladová beletrie pro děti a mládež byla plná zajímavých titulů, z nichž nebylo 

jednoduché předem odhadnout vítěze. Knihu Hraničářův učeň 10, Upíří deníky Soumrak a další rivaly 

porazil Jeff Kinney s knihou Deník malého poseroutky - Psí život z nakladatelství CooBoo. Každý díl 

Kinneyho série se stává ve světě bestsellerem a nejinak je tomu v Česku. 

  

Třetí kategorie patřila komiksům. Rok od roku roste zájem o komiksové příběhy, organizátoři akce 

Český bestseller se tedy letos poprvé rozhodli komiksům zřídit vlastní kategorii. Ve velké konkurenci 

se prosadil titul nakladatelství Mladá fronta z dílny českých autorů Petra Morkese, Pavly a Tomáše 

Etrychových s názvem Komisař Vrťapka - Sebrané spisy 3. Prvenství ve své kategorii si Vrťapka 

nepochybně zasloužil. Svým humorem a ilustracemi okouzluje už několik let děti i jejich rodiče. 

  

V kategorii Kuchařky zvítězilo nakladatelství Magazine s knihou Šéf na grilu. Zdeněk Pohlreich tak 

porazil svého konkurenta Jiřího Babicu i Jamieho Olivera. 

  

Překvapením večera se stalo vítězství nakladatelství Triton s knihou Doba jedová v kategorii Odborná 

a populárně naučná literatura pro dospělé. Autoři knihy Anna Strunecká 

a Jiří Patočka s přehledem porazili konkurenty a úspěšnost knihy naznačuje, že téma jedů v naší době 

padlo na úrodnou půdu. 

  

Nejprodávanější faktografickou knihou roku 2011 se stal titul Superguru Bárta investigativního 

novináře Jaroslava Kmenty vydaný v nakladatelství Jaroslav Kmenta. 



  

V kategorii Biografie získalo hlavní cenu Ottovo nakladatelství a autor Karel Felt za knihu Rebel - 

Osobní zpověď Tomáše Řepky. Tomáše Řepku zastoupila během udílení cen jeho partnerka Vlaďka 

Erbová. 

  

Kategorii Eseje, úvahy, fejetony ovládlo nakladatelství Knižní klub s titulem Václav Klaus: Evropská 

integrace bez iluzí. 

  

V kategorii Překladová beletrie pro dospělé se stala nejprodávanější knihou Paganiniho smlouva 

autorské dvojice Lars Kepler. Kniha vyšla v nakladatelství Host. 

  

Hlavní kategorií Českého bestselleru je každoročně Česká beletrie pro dospělé. Zde byl boj napínavý 

až do poslední chvíle. Hlavní cenu si nakonec odnesl Zdeněk Svěrák za knihu Nové povídky. Sesadil 

tak z pomyslného trůnu loňského vítěze Michala Viewegha. Ten získal minulý rok Český bestseller za 

knihu Biomanželka. Zdeněk Svěrák si tak může doma vystavit už druhou sošku z dílny akademického 

sochaře Olbrama Zoubka. První získal za svou knihu Povídky, která se stala nejprodávanější knihou 

roku 2008. 

  

Každý rok se udílí také speciální ocenění. Letos převzala speciální cenu Žofie Kanyzová v zastoupení 

svého manžela Jana Kanyzy za Lunární kalendář Krásné paní. Cenu získala za dlouhodobé úspěšné 

prodeje kalendářů a diářů s lunární tematikou. 

  

Slavnostním večerem, který se konal ve stylu třicátých let 20. století, provázela Miss ČR 2004 Jana 

Doleželová. O dobrou náladu hostů se postaraly Sestry Havelkovy za doprovodu kvarteta. Své umění 

předvedli členové Taneční školy Astra Praha, kteří tančili na hudbu z muzikálu Chicago. 

  

Po losování výherců tomboly se o zábavu postaral DJ Martin Mach. Večer si užili autoři, nakladatelé, 

výherci Velké vánoční tipovací soutěže KNIHCENTRUM TIP 2011 i pořadatelé. Krátký sestřih z akce 

můžete zhlédnout na www.youtube.com/user/knihcentrum/videos. 

  

Také letos se můžeme těšit na spoustu zajímavých knižních novinek. Které z nich se stanou 

bestsellery? Uvidíme, nezbývá než si počkat na leden 2013, kdy budou předána ocenění Český 

bestseller za letošní rok. 

 


