
Český bestseller 2012 - Kateřina Tučková: Žítkovské bohyně 

26. 1. 2013 - V sobotu 26. ledna se konal v pražském hotelu DUO galavečer Český bestseller, během 

něhož byli oceněni autoři a nakladatelé nejprodávanějších knižních novinek uplynulého kalendářního 

roku. Galavečer pořádal internetový obchod a síť kamenných knihkupectví KNIHCENTRUM.CZ. 

  

Během čtrnáctého ročníku akce Český bestseller byly uděleny ceny v deseti kategoriích. V každé 

z nich bylo nominováno pět knižních novinek roku 2012. Letos bylo poprvé předáno také ocenění za 

nejprodávanější audioknihu ve spolupráci s Audioteka.cz. 

  

Nejprve byla udělena cena v kategorii Odborná a populárně naučná literatura pro dospělé, v níž 

stejně jako minulý rok zvítězila prof. Anna Strunecká a prof. Jiří Patočka s knihou Doba jedová 2 

nakladatelství Triton. Navázali tak na úspěch prvního dílu knihy. 

  

Letos se díky velkému zájmu poprvé objevila kategorie Zdraví a životní styl. Cenu si odnesla Alena 

Doležalová za knihu Domácí krabičková dieta, kterou vydalo nakladatelství DONA. 

  

Nejprodávanější kuchařkou se stala kniha Kouzlo kuchyně Čech a Moravy Romana Vaňka. Cenu 

převzal autor knihy a zástupce nakladatelství Prakul. 

  

Ocenění za nejprodávanější biografii obdrželi Pavel Horváth a Jan Palička za knihu Pavel Horváth Můj 

příběh nekončí z nakladatelství Terra.  

  

Nejprodávanějším komiksem roku 2012 se staly Hvězdné příběhy Čtyřlístku 1993-1995 nakladatelství 

Čtyřlístek. 

  

Poprvé se také udílely ceny v kategorii Fantasy. Zde nejvíce zabodoval čtvrtý díl série Odkaz dračích 

jezdců Christophera Paoliniho s názvem Inheritance. Nakladatelství Fragment si tak mohlo do své 

sbírky přidat další trofej. 

  

Následovalo předání ocenění za nejprodávanější audioknihu. Zde jednoznačně zvítězila biografie 

Steve Jobs autora Waltera Isaacsona. Audioknihu načetl Martin Stránský a vydalo nakladatelství Práh.  

  

Kategorii Překladová beletrie pro děti a mládež ovládl Jeff Kinney s knihou Deník malého poseroutky 

Ponorková nemoc nakladatelství Albatros Media. 

  



V kategorii Překladová beletrie pro dospělé s přehledem zvítězil první díl erotické trilogie Padesát 

odstínů šedi z dílny E. L. James. Radovat se mohli zástupci nakladatelství XYZ (člen skupiny Albatros 

Media). 

  

Ocenění v kategorii Česká beletrie pro děti a mládež získalo nakladatelství Mladá Fronta za 

knihu Dědečku, vyprávěj, které převzal autor knihy Ladislav Špaček.  

 

Hlavní kategorií Českého bestselleru je každoročně Česká beletrie pro dospělé. V té letos probíhal 

napínavý boj, v němž nakonec zvítězilo nakladatelství Host díky knize Žítkovské bohyně. Autorka 

knihy Kateřina Tučková byla v době vyhlašování v zahraničí a nemohla tedy cenu převzít osobně.  

  

Galavečera se zúčastnili autoři nejprodávanějších knižních novinek roku 2012, nakladatelé a výherci 

Velké vánoční tipovací soutěže KNIHCENTRUM TIP 2012. 

Slavnostním večerem provázel herec, moderátor a autor projektu LiStOVáNí Lukáš Hejlík. Po 

slavnostním oceňování titulů přišlo na řadu taneční vystoupení a výuka latinsko-amerických tanců 

pod vedením tanečních mistrů Brigity a Zdeňka Chlopčíkových. K poslechu i tanci hrála kapela Šajtar. 

 


