
Český bestseller za loňský rok zná své vítěze  

Veterán Českého bestselleru Zdeněk Svěrák získal hlavní cenu již potřetí  

 

Ve čtvrtek 15. května byla na veletrhu Svět knihy předána ocenění nakladatelům a autorům 

nejprodávanějších knižních novinek roku 2013 v devíti kamenných prodejnách Knihcentra a v rámci 

internetového knihkupectví knihcentrum.cz. Tituly byly vybrány z bezmála milionu prodaných knih. 

O hlavní cenu ČESKÝ BESTSELLER se utkali Barbara Nesvadbová, Halina Pawlowská, Zdeněk Svěrák 

a Vlastimil Vondruška. Poprvé v historii této hlavní ceny získal český autor sošku Olbrama Zoubka již 

potřetí (Zdeněk Svěrák: Po strništi bos).  

 

Záměrem každoročního předávání cen Český bestseller je ocenit nakladatele  

a také samotné autory za vydání knižních novinek, které se staly v uplynulém kalendářním roce na 

českém knižním trhu nejprodávanější. Na rozdíl od jiných cen udělovaných za literární kvalitu děl (viz 

např. výroční knižní ceny Magnesia Litera) jsou tato ocenění udělována podle prodejních výsledků 

jednotlivých titulů. Díky Českému bestselleru čtenářská a odborná veřejnost získává přehled o tom 

nejžádanějším napříč žánry, co knižní trh nabídnul v uplynulé sezóně. 

Poprvé v historii této hlavní ceny se český autor honosil dvěma nominovanými tituly současně 

(Vlastimil Vondruška: Přemyslovská epopej III., Přemyslovská epopej IV.). A poprvé v historii této 

hlavní ceny získal český autor Zoubkovu sošku již potřetí (Zdeněk Svěrák: Po strništi bos). 

 

Letos byla ocenění udělována v deseti kategoriích, které pokrývají hlavní tematické okruhy knižní 

produkce. Kategorie se mohou měnit s ohledem na módní trendy knižního trhu v daném kalendářním 

roce - příkladem je letošní zcela nová kategorie Erotika, reflektující rekordní zájem čtenářů 

o erotickou literaturu, především o trilogii americké spisovatelky E. L. James (Fifty Shades Trilogie).  

V každé kategorii je nominováno vždy pět nejprodávanějších knižních novinek předchozího 

kalendářního roku. Tituly jsou vybrány podle celkových prodejů v devíti kamenných prodejnách 

Knihcentrum a v rámci internetového knihkupectví knihcentrum.cz, vloni to byl bezmála milion knih. 

V každé kategorii získá ocenění nakladatel, jehož titul dosáhl nejvyššího počtu prodaných výtisků.  

V letošním roce byla poprvé udělena Cena čtenářů, pro niž mohli čtenáři hlasovat z nominovaných 

titulů do 7. května. Vítězem se stal Jiří Vokáč Čmolík (Trhák aneb 21 kapitol o vašem mozku). 

 

Hlavní ocenění ČESKÝ BESTSELLER, sošku v podobě ženy vystupující z otevřené knihy z dílny 

akademického sochaře Olbrama Zoubka, získává každoročně nejprodávanější titul českého autora 

v kategorii Česká beletrie pro dospělé. Za rok 2013 se o ni utkali Barbara Nesvadbová (Přítelkyně), 

Halina Pawlowská (Pravda o mém muži), Zdeněk Svěrák (Po strništi bos) a Vlastimil Vondruška 

(Přemyslovská epopej III., Přemyslovská epopej IV.). Zdeněk Svěrák měl doma již dvě z těchto 

Zoubkových sošek za rok 2008 (Povídky) a 2011 (Nové povídky). V jeho případě se letos potvrdilo 

rčení „do třetice všeho dobrého.“  

 

Po uplynulých dvou letech, kdy se ceremoniál konal v pražském hotelu DUO, se organizátoři rozhodli 

vrátit ho na veletrh Svět knihy. Zde byl přístupný i široké čtenářské veřejnosti, která o Českém 

bestselleru rozhoduje.  

  



Ocenění Českého bestselleru za rok 2013 

Kategorie Česká beletrie pro děti a mládež  

Edice České televize, člen skupiny ALBATROS MEDIA, Jiří Žáček: Krysáci jsou zase spolu 

  

Kategorie Překladová beletrie pro děti a mládež 

Nakladatelství COOBOO, člen skupiny ALBATROS MEDIA, Jeff Kinney: Deník malého poseroutky Páté 

kolo u vozu 

  

Kategorie Komiksy 

GRADA Publishing, jaz: Opráski sčeskí historje 

  

Kategorie Kuchařky 

Prakul Production, Roman Vaněk: Klenoty klasické evropské kuchyně 

  

Kategorie Odborná a populárně naučná literatura pro dospělé 

Nakladatelství JOTA, Michal Petrov: Retro ČS 

  

Kategorie Zdraví & životní styl 

OTA - Mgr. Antónia Mačingová, Antónia Mačingová: Zhubněte jednou provždy 

  

Kategorie Biografie 

NUAL, Olga Matušková: Waldemar a Olga Zákulisí našeho života 

  

Kategorie Erotika 

Nakladatelství XYZ, člen skupiny ALBATROS MEDIA, E.L. James: Fifty Shades Darker 

  

Kategorie Překladová beletrie pro dospělé 

ARGO NAKLADATELSTVÍ, Dan Brown: Inferno 

 

Kategorie Audioknihy 

Audiotéka, Michal Viewegh: Mráz přichází z Hradu, čte Jiří Dvořák 



  

Kategorie Česká beletrie pro dospělé - hlavní ocenění Český bestseller 2013 

Nakladatelství FRAGMENT, Zdeněk Svěrák: Po strništi bos 

 

Cena čtenářů 

INNER WINNER, Jiří Vokáč Čmolík: Trhák aneb 21 kapitol o vašem mozku 

 


