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PADESÁT ODSTÍNŮ ŠEDI MÍŘÍ DO KIN, PRODEJE TRILOGIE 

PŘEKROČILY PŮL MILIONU VÝTISKŮ 
 

Praha, 11. února 2015 – Celosvětově nejúspěšnější kniha posledních let, erotický román 

Padesát odstínů šedi od E L James, přichází zítra do českých kin. Nakladatelství XYZ, které 

knihu vydalo v září 2012, ji nyní přináší čtenářům v nové podobě s filmovou obálkou. 

Prodeje Padesáti odstínů šedi překročily magickou hranici 250 tisíc kusů. Společně 

s navazujícími dvěma díly Padesát odstínů temnoty a Padesát odstínů svobody se prodeje 

celé trilogie dostaly za hranici půl milionu výtisků. 

 

I přes neobyčejně vysoká čísla prodejů je zájem o knihu stále obrovský a celá trilogie si i nadále 

nachází nové čtenáře. „Očekáváme, že nové vydání s filmovou obálkou dostane Padesát odstínů šedi 

opět na vrchol žebříčku bestsellerů. Film poutá ke knize velkou pozornost; již samotné zveřejnění 

prvního traileru loni v létě způsobilo skokový nárůst prodejů prvního vydání zhruba o 50%.  Zájem o 

nové vydání by měla podpořit i jeho cena, kterou jsme stlačili pod 300 Kč,“ říká Josef Žák, obchodní a 

marketingový ředitel Albatros Media. 

 

Nakladatelství XYZ vydalo v prosinci 2014 Padesát odstínů šedi také jako audioknihu ve skvělé 

interpretaci Terezy Bebarové. Všechny tři díly trilogie nabízí společnost eReading.cz i v elektronické 

verzi. Pro fanoušky tohoto knižního fenoménu připravilo nakladatelství XYZ exkluzivní komplet všech 

tří knih v podobě dárkového boxu. Nakladatelství XYZ zareagovalo v roce 2013 na úspěch série 

vyhlášením literární soutěže „Staň se novou E L James“. Čtenáři poslali do redakce XYZ stovky 

povídek, z nichž odborná porota vybrala nejlepší příspěvky, které vyšly na jaře 2014 v antologii 

Inspirace v odstínech šedi.  

 
Filmový trailer ke shlédnutí zde. 
 
___________________________________________________________________________________________________________ 
 
Nakladatelství XYZ je od roku 2011 součástí největší české mediální společnosti Albatros Media a. s. Na trhu 
působí od roku 2004. Vydává původní českou i zahraniční beletrii, zaměřuje se zejména na romány, autorizované 
životopisy či rozhovory, literaturu faktu, historické publikace i výpravné encyklopedie a komiksy.  
 
Albatros Media a. s. je mediální společnost a největší knižní vydavatelství v ČR. V návaznosti na tradici sahající 
až k roku 1949 společnost vydává více než tisíc knižních titulů ročně. Skupina zaštiťuje knižní nakladatelství 
Albatros, CooBoo, Plus, Motto, XYZ, Edika, BizBooks, CPress, Computer Press, Management Press, B4U 
Publishing, Fragment, partnerský projekt Edice České televize a nakladatelství elektronických knih eReading. 
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