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Součástí holdingu CZECHOSLOVAK GROUP se stal výrobce hodinek 

značky PRIM 
 

Součástí holdingu CZECHOSLOVAK GROUP se stala další tradiční česká firma s bohatou historií. Po 

nedávném získání automobilky Avia se nyní členem holdingu stal i výrobce hodinek značky PRIM, 

společnost ELTON z Nového Města nad Metují. Cena transakce je neveřejná. CZECHOSLOVAK 

GROUP odkoupila většinový podíl ve společnosti ELTON od firmy E-CENTRUM, která zůstane 

menšinovým společníkem.  

Tímto krokem CZECHOSLOVAK GROUP pokračuje ve své vizi udržovat a dále rozvíjet tradiční 

československé značky, které jsou ve svých oborech výjimečné. Silné zázemí holdingu, který má 

aktuálně téměř 5000 zaměstnanců, přináší novoměstskému výrobci hodinek nové možnosti růstu 

a vývoje.  

Základem dnešního úspěchu značky PRIM je oživení zájmu o mechanické hodinky a orientace na 

bezprostřední komunikaci se zákazníky. Stejně jako v minulosti mohou zákazníci aktivně zasahovat do 

výroby svých hodinek. Tento přístup spolu s dlouholetou zkušeností činí z hodinek PRIM osobité 

a kvalitní výrobky, kterých bylo dodnes vyrobeno více než 16  milionů kusů. 

Nedávno společnost ELTON hodinářská připravila u příležitosti 700 výročí narození císaře Karla IV. 

unikátní limitovanou edici hodinek PRIM Karel IV. 

 

Historie výroby hodinek PRIM 

Historie hodinářské výroby v Novém Městě nad Metují sahá až do roku 1949, kdy zde byla slavnostně 

otevřena pobočka libereckého podniku Chronotechna pověřená výrobou českých náramkových 

hodinek. V roce 1954 tam vyrobili první československé hodinky nazvané Spartak, které jsou dodnes 

ceněnou sběratelskou raritou. V té době byla výroba náramkových hodinek ve světě velmi unikátní – 

jejich sériovou výrobou se mohlo pyšnit pouze osm zemí světa. První návrhy hodinek procházely 

podrobným testováním, kdy běžní zaměstnanci dostali za úkol hodinky nepřetržitě rok nosit 

a zaznamenávat vše, co by mohlo vést k jejich vylepšení. Každá součástka musela vydržet minimálně 

15 let, hodinky musely být přesné, spolehlivé a odolné. 

V roce 1958 bylo rozhodnuto, že hodinky ponesou značku PRIM. Odborníci z Nového Města nad 

Metují se kromě vývoje nového designu hodinek soustředili také na vývoj speciálních mechanických 

strojků PRIM kalibr 50, které bylo možno vyrábět sériově. Díky hodinkám PRIM tak tehdy 

Československo přestalo být závislé na dovozu hodinek ze zahraničí. 

V roce 1969 byl závod na výrobu hodinek v Novém Městě nad Metují přejmenován na ELTON a stal 

se samostatným podnikem. Roku 1993 byl podnik privatizován a v roce 2009 byla dokončena jeho 

rozsáhlá technologická modernizace, která umožnila zajistit komplexní výrobu všech dílů do 



 

mechanických strojků i všech dílů hodinkového zapouzdření. Díky této investici je ELTON jednou 

z mála světových firem, která dokáže vyrobit mechanické hodinky v jedné továrně. 

V dnešní době, kdy je většina značkových hodinek vyráběna pod „švýcarskou vlajkou“ a mnoho zboží 

se dováží z asijských zemí, jsou šedesátiletá tradice a kontinuita výroby významnými hodnotami, 

které stojí za připomenutí. Společnost ELTON pro své výrobky značky PRIM od rozpadu 

Československa používá neoficiální označení Czech Made, které je obvykle umístěno ve spodní části 

ciferníku. 

 

O CZECHOSLOVAK GROUP 

CZECHOSLOVAK GROUP (zkráceně CSG) je holding navazující na tradici československého průmyslu, 

který podporuje a dále rozvíjí aktivity tradičních českých a slovenských společností v oblasti obranné 

i civilní průmyslové produkce. Jeho portfolio zahrnuje výrobu a prodej vojenských a speciálních 

vozidel, terénních nákladních automobilů, zbraní a zbraňových systémů, munice, strojírenských 

produktů pro automobilový, železniční a letecký průmysl či brzdových systémů pro kolejová vozidla, 

stejně jako silniční dopravní a logistické služby. Skupina klade silný důraz na kvalitu svých produktů 

a služeb a na exportní aktivity. S produkty společností holdingu se lze setkat na všech kontinentech 

a počet jeho zákazníků se stále rozrůstá. Podniky holdingu CZECHOSLOVAK GROUP v roce 2015 

zaměstnávaly téměř 4000 osob a vygenerovaly tržby v hodnotě 12 mld. Kč. 

 

Kontakt: 

Adéla Dittmannová, tisková mluvčí ELTON hodinářská, a.s., adela.dittmannova@prim.cz, 737 650 721 

Andrej Čírtek, tiskový mluvčí CZECHOSLOVAK GROUP, andrej.cirtek@czechoslovakgroup.cz, 

602 494 208 
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