
 

 

„HARRY POTTER A PRINC DVOJÍ KRVE”  
REKORDNÍ UVEDENÍ V ČESKÉ REPUBLICE  

 
 

PRAHA, Česká republika, 17. července 2009 - film „HARRY POTTER A PRINC 

DVOJÍ KRVE“ byl v České republice uveden do kin 16.7.2009. Na půlnoční projekce, 

které se konaly ve 34 sálech na 17 místech po celé republice přišlo celkem 10 089 diváků.  

 

Celkem přišlo na film „HARRY POTTER A PRINC DVOJÍ KRVE“ během prvního dne 

uvedení 52 126 lidí, což je o 45% více než u předchozího dílu „Harry Potter a Fénixův řád“ 

a jeho tržby dosáhly výše 6 417 181 Kč. 

 
 
 

„HARRY POTTER A PRINC DVOJÍ KRVE” LÁME REKORDY V P ŮLNOČNÍCH 
PŘEDSTAVENÍCH A V PRVNÍ DEN UVEDENÍ  

 

 BURBANK, Kalifornie, USA, 16. července 2009 – film společnosti Warner Bros. 

Pictures „HARRY POTTER A PRINC DVOJÍ KRVE” už má na svém kontě dva kasovní 

rekordy. První za půlnoční představení s $22.2 miliony, čímž předstihl dosavadní rekord 

loňského roku taktéž studia Warner Bros. Pictures „Temný rytíř.”  „HARRY POTTER A 

PRINC DVOJÍ KRVE” také daleko předčil dosavadní rekord za první den uvedení: v USA 

utržil $58.18 milionů a ve světě $45.85 milionů, což dohromady je neuvěřitelných více než 

$104 milionů. 

Společné prohlášení dnes učinili Dan Fellman, prezident distribuce USA a 

Veronika Kwan-Rubinek, prezidentka mezinárodní distribuce. 

Fellman uvedl: „S radostí jsme fanouškům přinesli film ‚HARRY POTTER A 

PRINC DVOJÍ KRVE’ a jsme nadšeni, že se na něj přišli podívat v rekordním počtu.“ 

Kwan-Rubinek řekla: „Mnoho zemí film teprve uvede a už nyní je tento nevídaný 

úspěch dalším důkazem světového dosahu příběhů J.K. Rowlingové a vynikající práce 

všech, kteří se jakkoli podílí na filmech o Harry Potterovi.” 
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Alan Horn, prezident a operační ředitel spoelčnosti Warner Bros., uvedl: „Za toto 

rekordní uvedení vděčíme všem úžasným fanouškům, kteří při nás stáli a kteří přišli do 

kin, aby byli mezi prvními, kdo film ‚HARRY POTTER A PRINC DVOJÍ KRVE’ uvidí. 

Ještě jednou děkujeme všem za trpělivost a doufáme, že s námi souhlasíte, že to čekání se 

vyplatilo.” 

Jeff Robinov, prezident skupiny Warner Bros. Pictures, ještě dodal: „Každý ve 

Warner Bros. se přidává k mé gratulaci tvůrcům a hercům, kteří odvedli skvělou práci 

v dalším pokračování filmu o Harry Potterovi a už nyní tvrdě pracují na dalším filmu.“ 

Sue Kroll, prezidentka marketingu Warner Bros. Pictures, poznamenává: „Už od 

prvních zkušebních projekcí jsou ohlasy na film ‚HARRY POTTER A PRINC DVOJÍ KRVE’ 

ohromující a jsme velmi potěšeni nadšením, které film přináší. Tím, jak byli filmy větší a lepší, 

vzrostla i výzva vytvořit větší a lepší marketingové kampaně, které překvapí fanoušky Harryho 

Pottera a přiláká i fanoušky nové. S potěšením sledujeme, že poslední film zvládl obojí na 

světové úrovni.” 

Producent David Heyman řekl: „Jsme velmi vděční Jo Rowlingové, jejíž knihy jsou 

základem našeho úspěchu. Toto sdílíme i s naším výborným týmem – režisérem, 

scénáristou, herci a štábem – jsem poctěn, že s nimi mohu spolupracovat. Jejich ambice a 

nadšení pro film mě nikdy nepřestanou udivovat. Děkuji všem přátelům ve Warner Bros. a 

speciálně nespočtu fanoušků Harryho Pottera po celém světě za jejich podporu.“ 

 

Ve filmu “HARRY POTTER A PRINC DVOJÍ KRVE” způsobují Smrtijedi ničivý 

zmatek jak ve světě mudlů, tak ve světě kouzelníků a Bradavice už nejsou tím bezpečným 

místem, jakým kdysi bývaly. Harry má podezření, že nebezpečí je přímo uvnitř hradu, ale 

Brumbálovou prioritou je připravit Harryho na poslední bitvu, která se rychle přiblížila. 

Potřebuje, aby mu Harry pomohl získat důležitý klíč k Voldemortově obraně. Mezitím čelí 

studenti zcela jiným útokům, když se jim začnou bouřit hormony. Láska je ve vzduchu a 

tragédie se blíží... Bradavice už možná nikdy nebudou stejné.  

 

 Warner Bros. Pictures a Heyday Films production uvádí film „HARRY POTTER 

A PRINC DVOJÍ KRVE” – šesté pokračování příběhů o Harry Potterovi.  Daniel 

Radcliffe, Rupert Grint a Emma Watson se vrací jako Harry Potter, Ron Weasley a 

Hermiona Grangerová.  Ve filmu hrají také Helena Bonham Carter, Jim Broadbent, Robbie 
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Coltrane, Michael Gambon, Alan Rickman, Maggie Smith, Timothy Spall, David Thewlis, 

Warwick Davis, Tom Felton, Helen McCrory, Julie Walters a Bonnie Wright. 

 „HARRY POTTER A PRINC DVOJÍ KRVE” režíroval David Yates podle scénáře 

Stevea Klovese, podle předlohy J.K. Rowlingové.  David Heyman a David Barron film 

produkovali.   

 „HARRY POTTER A PRINC DVOJÍ KRVE” je celosvětově distribuován 

společností Warner Bros. Pictures, a Warner Bros. Entertainment Company.   

 „HARRY POTTER A PRINC DVOJÍ KRVE”: IMAX 3D zážitek —  

digitálně upravený, neopakovatelný zážitek obrazu a zvuku v IMAX ® kvalitě díky 

zpracování technologií IMAX DMR®. S použitím revoluční technologie je úvodní 

sekvence přetransformována do IMAX 3D.  Krystalově čistý obraz, digitální zvuk a 

maximální velikost plátna – to vše Vám nabízí IMAX – jedinečný filmový zážitek. 

 

 

 


