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Praha – Ve středu 9. května proběhlo při galavečeru na lodi Európé slavnostní vyhlášení 

nejprodávanějších knih za minulý rok v rámci internetového obchodu a sítě 

knihkupectví KNIHCENTRUM.cz. Ocenění byla udělena v jedenácti kategoriích. 

Nejnapínavější byl i letos souboj o hlavní cenu ČESKÝ BESTSELLER 2017, v podobě 

sošky z dílny akademického sochaře Olbrama Zoubka.  

„O tu letos usilovali i tak ostřílení autoři jako je Halina Pawlowská s románem Zase zoufalé 

ženy dělají zoufalé věci či Vlastimil Vondruška a jeho pátý díl čtenářsky velmi úspěšné série 

Husitská epopej. Absolutním vítězem hlavní kategorie ČESKÝ BESTSELLER za rok 2017 se 

nakonec stal Miroslav Macek s knihou Saturnin se vrací,“ komentuje Šárka Besedová, 

jednatelka společnosti KNIHCENTRUM.cz 

 

V kategorii Česká literatura pro děti a mládež zvítězila kniha Podivuhodné příběhy 

Čtyřlístku od kolektivu autorů Hany Lamkové, Josefa Lamky, Jiřího Poboráka, Ljuby 

Štíplové a Jaroslava Němečka (nakl. Čtyřlístek, spol. s. r. o.). Na poli překladové literatury 

se letos umístil americký spisovatel Jeff Kinney a jeho Deník malého poseroutky  

11: Všechna sláva (nakl. COOBOO, člen skupiny Albatros Media a. s.). V kategorii 

Kuchařky první místo obsadili Roman Vaněk a Jana Vaňková s knihou Jednoduše & 

dokonale – Kuře (nakl. Prakul). 

 

Tomáš Kosačík alias Břicháč Tom, který si minulý rok odnesl první cenu v kategorii 

Kuchařky a už několik let se těší velké popularitě jako bloger a autor knih o vaření, si 

tentokrát odskočil od psaní zdravých receptů k motivační literatuře. Jeho první knižní počin 

v tomto odvětví s názvem Promrhané dny se v loňském roce stal jedničkou v kategorii 

Odborná a populárně naučná literatura. Risk se mu vyplatil, přestože ji publikoval pouze 

pod svým vlastním jménem. Kniha Hygge (Meik Wiking) z nakl. JOTA se umístila na první 

příčce v kategorii Zdraví a životní styl. Nejúspěšnější biografií se stala kniha Kovy Ovšem 

od Karla Kováře. Ve speciální kategorii Produkt roku 2017 získala ocenění elektronická 

tužka od společnosti ALBI Česká republika. Nejprodávanější audioknihou roku 2017 je 

Boss Babiš od Jaroslava Kmenty z nakladatelství Bookmedia. Román Lovec králíků z pera 

Larse Keplera (nakl. HOST) porazil všechny své soupeře na poli překladové beletrie pro 

dospělé.  Cenu čtenářů letos získal Ota Kars, autor životopisu s názvem Jmenuju se 

Tomáš (Mladá fronta), mapující život Tomáše Holého, tragicky zesnulé dětské filmové 

hvězdy 70. a 80. let.   

 

Slavnostní vyhlášení pořádá společnost KNIHCENTRUM.cz provozující síť knihkupectví  

a internetový obchod KNIHCENTRUM.cz. Hlavním cílem každoročního vyhlašování cen 

Český Bestseller je poukázat na nejprodávanější česká i překladová literární díla na našem 

trhu a upozornit na samotné autory a nakladatele, kteří si zaslouží stejnou podporu jako jejich 

https://www.knihcentrum.cz/


  

knihy. Generálním partnerem akce je tiskárna EUROPRINT a.s Více na: 

www.ceskybestseller.cz  
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