
 
 
 
 

 

 

 

Tiskové oznámení: Nejprodávanější knihou roku 2022 

je Bílá Voda Kateřiny Tučkové 

 
Čekalo se na ni deset let, vyšla vloni na konci dubna v rekordním nákladu 125 tisíc výtisků a Kateřina 

Tučková za ni na podzim získala Státní cenu za literaturu. A podle očekávání se Bílá Voda stala 

nejprodávanější knihou loňského roku, od května do prosince se jí prodalo v součtu přes 100 tisíc 

výtisků (96 tisíc v tištěné podobně a 8,5 tisíce jako e-kniha). 

Bílá Voda je první v kategorii beletrie v žebříčku Svazu českých knihkupců a nakladatelů v loňské 

sumarizaci, která je oficiálně zveřejněná na webu Svazu. Celkem pět měsíců (od 17. do 36. týdne) se 

Bílá Voda držela výhradně na prvním místě a za loňský rok je to tak nejdelší nepřerušený pobyt v čele 

žebříčku. 

Úspěch Bílé Vody potvrzuje i jeden z největších knihkupeckých řetězců v zemi Knihy Dobrovský. 

„Obrovský čtenářský zájem dostal Bílou Vodu na první místo v žebříčku prodejů tuzemských autorů a 

jednoznačně se jednalo o titul s nejpozitivnějším přijetím čtenářů. My můžeme pouze doufat, že na 

další dílo z pera autorky nebudeme čekat deset let. Rok 2022 byl pro knihkupce obecně velmi složitý, 

takže je skvělé, že vycházejí takové tituly, jako je právě Bílá Voda,“ říká Adam Pýcha z distribuce Knihy 

Dobrovský. 

V Hostu vloni bodovala i Zahrada Petry Dvořákové, která se krátce po vydání zařadila mezi 

bestsellery. Stejně tak překročila bestsellerovou hranici 10 tisíc výtisků i Petra Soukupová s novým 

románem Nikdo není sám. Ten je navíc rekordní i v tom, jak raketově vystřelil — vyšel 8. prosince a 

do konce roku (tedy za tři týdny) se ho na předvánočním trhu prodalo 11 tisíc výtisků. 

Nejúspěšnější novinkou pro dětské čtenáře vydanou roku 2022 nakladatelstvím Host se stala Kapka 

Ája Aleny Mornštajnové. V non-fiction bodoval Adrenalin o fotbalové kariéře Zlatana Ibrahimoviće. 

V žánru krimi si v Hostu nejlépe vedl Pavouk z pera Larse Keplera (přes 40 tisíc prodaných výtisků), 

dobře si stál i Chlorid sodný od Jussiho Adlera-Olsena (přes 11 tisíc výtisků), což dokládá, že severská 

detektivka ještě zdaleka není mrtvý žánr. Za zmínku stojí i Roky Annie Ernauxové se 3 tisíci 

prodanými výtisky — vyšly poslední den letních prázdnin a o pouhých pět týdnů později získala jejich 

autorka Nobelovu cenu za literaturu. 
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