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BEZ HISTORIE NENÍ SOUČASNOST

BEZ HISTORIE NENÍ SOUČASNOST
Nabízíme Vám ojedinělou procházku časem, zachycující vývoj
hodinářského umění a řemesla od 16. století až do novověku, od
renesance po kubismus. Ve spolupráci Muzea hodin na Karlštejně,
s nejobsáhlejší sbírkou u nás a současného výrobce hodinek PRIM,
ﬁrmy MPM-Quality v.o.s.
K vidění jsou hodiny a časoměrné stroje různých typů a velikostí, od
kapesních či náramkových chronometrů, přes budíky, stolní a nástěnné
hodiny po tzv. podlahové hodiny a také ojedinělou sbírku hodinek PRIM
osobnosti, včetně limitovaných kolekcí.
Na současných hodinkách s tradiční českou značkou PRIM výrobce
MPM-Quality v.o.s. budete vidět, kam až se časoměrné přístroje dostaly.

Vytvořte si své osobité hodinky PRIM.

NECHME ČAS PLYNOUT,
STAČÍ SE JEN DÍVAT
VÍTEJTE

Dům hodin
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Anglie a Čechy, 17. století
Anglie, 2. polovina 17. století, závěsné
vřetenové hodiny jednoručičkové.
Závěsné lihýřové hodiny, ¾ bití s budíkem,
Čechy, 1. polovina 17. století.

Závěsné vřetenové hodiny
jednoručičkové

Závěsné likýřové
hodiny

Dům hodin
2
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Německo, konec 16. století
Německo konec 16. století, stolní věžové
hodiny s oboustrannými ukazateli, stroj vřetenový, ¾ bití
Německo konec 16. století, stolní kruciﬁxové hodiny, stroj
vřetenový, ½ bití, s původním klíčkem na natahování.

Kruciﬁxové hodiny

Věžové hodiny

Dům hodin
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Francie a Rakousko, 18. a 17. století
Rakousko 18. století, stolní hodiny s budíkem, krásný
malovaný smaltovaný ciferník.
Francie konec 17. století, kapesní hodiny tzv. OIGNON
s jednou ručičkou.

Stolní hodiny

Kapesní hodinky
OIGNON

Dům hodin
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Čechy a Rakousko, 17. a 18. století
Čechy, konec 17. století, stolní hodiny, ¾ bití se zvonkohrou
a datumovkou.
Čechy, 18. století, kapesní hodiny, tzv. špindlovky s bicím
mechanismem a prořezávanou schránkou.
Rakousko, 18. století, závěsné pilové hodiny.

Závěsné pilové hodiny

Dům hodin

Stolní
St
ollníí hhodiny
ooddin
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Rakousko, 18. století
Rakousko, konec 18. století, stolní hodiny s jícím
vřetenovým strojem uloženým v podstavci
pod sochami.

Stolní hodiny
Strojek hodin

Dům hodin
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Čechy a Rakousko, konec 18. století
Čechy a Rakousko, konec 18. století,
stolní klasicistní hodiny.

Stolní hodiny

Stolní hodiny

Dům hodin
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Maďarsko a Čechy, 19. století
Maďarsko, 1. polovina 19. století, stolní hodiny,
¾ bití s indikacemi.
Čechy 1. polovina 19. století, stolní hodiny ¾ bití s datem
a s houpacím panáčkem s pohybem dopředu.

Stolní hodiny

Stolní hodiny

Dům hodin
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Rakousko, 1. čtvrtina 19. století
Rakousko, 1. čtvrtina 19. století, podlahové hodiny,
¾ bití s indikacemi a lunárem, tzv. Regulator,
mahagonová schránka, měsíční chod,
vyrobeno pro příležitost návštěvy
Napoleona Bonaparte ve Vídni r. 1809.

Podlahové hodiny
Brandl in Wien

Dům hodin
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Rakousko, 1. čtvrtina 19. století
Rakousko, 1. čtvrtina 19. století, podlahové hodiny,
¾ bití s indikacemi a lunárem na jedno závaží,
tzv. Regulator, délka chodu 1 den.

Podlahové hodiny
Ratzenhofer in Wien

Dům hodin
10
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Čechy, 1. polovina 19. století
Čechy 1. polovina 19. století, závěsné hodiny,
¾ bití s měsíčním chodem, ořechová schránka,
sing. Wenzl Balke in Prag Uhrmacher et mechanik.

Nástěnné hodiny
Wenzl Balke

Originální dobové foto
a obrázky hodináře

Balke s manželkou

Dům hodin
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Rakousko, 1. polovina 19. století
Rakouskou 1. polovina 19. století, závěsné dvouzávažové
hodiny na protizávaží s indikacemi na jedné hřídeli,
1 měsíční chod, Marenzeller in Wien.
Rakousko, 1. polovina 19. století, stolní závažové hodiny
skeletové, tzv. Regulator, ¾ bití, skleněné roštové kyvadlo.

Stolní závažové hodiny

Závěsné hodiny
Marenzeller in Wien

Dům hodin
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Rakousko, 1. polovina 19. století
Rakousko, 1. polovina 19. století, stolní hodiny,
¾ bití, digitální s datumovkou v kyvadle.
Rakousko, 1. polovina 19. století, stolní hodiny,
¾ bití s automatem, tzv. Kováři, schránka
zlacená mosaz.

Stolní hodiny
Kováři

Stolní hodiny

Dům hodin
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Rakousko a Francie, 19. století
Rakousko, 1. čtvrtina 19. století, stolní hodiny jící,
sign. Wibral in Wien, závažové, kovové kyvadlo.
Francie, 1. polovina 19. století, stolní hodiny
s indikacemi, 3/4 bití, stroj pérový, kovové kyvadlo.

Stolní hodiny
Wibral in Wien

Dům hodin
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Stolní hodiny

Čechy, 1. polovina 19. století
Čechy 1. polovina 19. století, podlahové hodiny jící
1 rok, závažové, sign. Joseph Matuschka in Iglau.

Podlahové hodiny
Joseph Matuschka in Iglau

Výuční list
Joshepha Matuschky z roku 1822

Dům hodin
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Rakousko, 1. polovina 19. století
Rakousko, 1. polovina 19. století, závěsné
hodiny s indikacemi, lunárem a budíkem, ½ bití,
ořechová schránka, roštové kyvadlo.

Závěsné hodiny

Dům hodin
16
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Rakousko a Čechy, 1. polovina 19. století
Stolní hodiny rakouský voják na koni, ¾ bití
s hracím strojem.
Závěsné hodiny ve tvaru orla, s datumovkou.

Závěsné hodiny

Stolní hodiny

Dům hodin
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Rakousko a Francie, 1. polovina 19. století
Rakousko 1. polovina 19. století, stolní hodiny, ¾ bití, s malbou
na plechu a tzv. Automatem (tj. pohybující se postavy).
Francie, 1. polovina 19. století, závěsné obrazové hodiny,
malba na plechu, 1/2 bití, vřetenový stroj a půlové bití.

Stolní hodiny
Obrazové hodiny

Dům hodin
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Francie a Rakousko, 19. století
Francie, 1. polovina 19. století, stolní bronzové
hodiny ve tvaru slona, ½ bicí stroj.
Rakousko, počátek 19. století, stolní cestovní
budík, ¾ bití s datumovkou.

Stolní hodiny

Stolní cestovní budík

Dům hodin
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Rakousko a Francie, 1. polovina 19. století
Kapesní hodinky zlaté s bicím mechanismem
a datumovkou, sign. Breguet.
Kapesní hodinky, stříbrné, s centrální
vteřinovou ručičkou a malbou na ciferníku.

Kapesní hodinky s klíči
na natahování
sign. Breguet.

Dům hodin
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Kapesní hodinky
Kapesn
se stříbrn
stříbrným klíčkem

Dalibor Motejlek
Bývalý československý reprezentant a světový
rekordman ve skoku na lyžích.

Dům hodin

muzeumhodin.eu
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PRIM o ﬁrměě
Za začátek průmyslové hodinářské výroby lze považovat rok 1946, kdy byl v Liberci zřízen podnik Chronotechna. O dva roky později byl založen národní podnik Chronotechna se sídlem ve Šternberku. Plán na výrobu
náramkových hodinek vznikl již v roce 1948, avšak k jeho realizaci došlo až v 50. letech. V roce 1954 bylo
vyrobeno prvních 5 prototypů hodinek, které vycházely z předlohy francouzského strojku LIP R 25. Měly 15
rubínových kamenů, kotvový krok a samokompenzační vlásek. Sériová výroba byla zahájena v roce 1957.
V té době dala Chronotechna jméno PRIM budíkům a nástěnným hodinám a následně se stejná značka začala
používat i pro náramkové hodinky v pobočném závodě Chronotechny v Novém Městě. S postupnou elektronizací začal quartzové strojky pro Chronotechnu vyvíjet a vyrábět i závod TESLA Rožnov. Odborníci věnovali
mnoho času testování, kontrolám, a tak vznikly hodinky, které byly přesné, spolehlivé a odolné. Stejně tak
v současnosti všechny naše hodinky prochází každodenními testy, ale jsou to hlavně spokojení zákazníci, kteří
každodenním nošením potvrzují kvalitu hodinek. Naši spokojení zákazníci nás motivují a tím naše hodináře
nutí neustále zlepšovat chod, design a odolnost hodinek.
Po Sametové revoluci však nastaly změny a značka tak začala chátrat. Závod v Novém Městě nad Metují byl
v roce 1994 nucen ukončit výrobu a po celou dobu montovat hodinkové strojky ze zásob dílů, až do doby, kdy
slavná značka PRIM byla na českém trhu zapomenuta. Značka PRIM se zásluhou ﬁrmy MPM-Quality v roce
2001 začala znovu prosazovat na československém trhu, ale také v zemích Evropské unie, USA a Asie. To je
PRIM od MPM-Quality, výrobce hodinek, který koupil značku v roce 2001 od bývalého výrobce Chronotechny
a vlastníka značky a všech práv pro značku Prim.
Přitažlivost českých hodinek PRIM spočívá v detailně promyšleném vzhledu
každého z modelů.

PRIM
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PRIM Tourbillon T.G.M .
Modelová řada hodinek PRIM Tourbillon poprvé v historii značky použila jako záruku přesnosti chodu
mechanický strojek s královskou hodinářskou komplikací, tzv létající tourbillon.
Tato hodinářská komplikace spočívá v uložení setrvačky v kleci, která se otáčí kolem své osy. Jedna
otáčka trvá jednu minutu, tím se nachází setrvačka pokaždé v jiné poloze vůči zemské gravitaci. Ta totiž
ovlivňuje její chod a následně i přesnost hodinek. Dochází tím ke zpřesnění chodu mechanických hodinek.
Limitovaná edice královských hodinek vyrobených na počest velkého muže českých dějin,
člověka vzdělaného, niterně spojeného s duší národa, T.G.Masaryka.

PRIM
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PRIM Tourbillon Comenius
Limitovaná edice luxusních hodinek vyrobena na počest slavného učence
J. A. Komenského, v ojedinělé edici 50 kusů, vyrobená v letech 2010 – 2015.
Po obvodu číselníku je vsazeno 12 vybroušených diamantů.
Na pozici 6 hodin v kruhovém čítači je umístěn datum s ručkou, pod nímž
je znázorněna měsíční fáze.

PRIM
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PRIM Tourbillon Leoš Janáček
K jubilejnímu výročí společnosti MPM-Quality, výrobce hodinek PRIM, jsme pro Vás
připravili limitovanou, exkluzivní kolekci dámských a pánských hodinek pod názvem
PRIM Tourbillon Leoš Janáček.
Jemné a detailní propracování reliéfního číselníku.
Předností tohoto mechanického modelu je i ručkou znázorněná rezerva nátahu.

PRIM
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PRIM Tourbillon Karel IV.
K sedmistému výročí narození “otce vlasti” Karla IV., jednoho z nejvýraznějších českých králů, jsme
připravili limitovanou kolekci luxusních pánských hodinek se stejným jménem.
Nová kolekce je limitovaná věkem Karla IV., končí na čísle 62 a je opatřena historicky nejstarším
logem PRIM vytvořeným pro Chronotechnu Šternberk v roce 1955.
Smaltovaný číselník s tištěnými římskými čísly a reliéfními indexy s diamanty, granáty a safíry,
vytváří netradiční luxusní kombinace. Granáty a safíry najdete také vsazené do korunky.

PRIM
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PRIM Senator
Exkluzivní mechanické hodinky s automatickým natahováním .
Propojení klasiky se sportovním nádechem.
Na první pohled patrné použití dvou korunek a dvojitá tachymetrická stupnice.

PRIM
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PRIM RETRO 70
Pánské klasické mechanické hodinky s automatickým natahováním.
Linie inspirované dobou sedmdesátých let Československa.
Propracovaný design hodinek PRIM Retro 70 je klíčem k nadčasové eleganci.

PRIM
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PRIM Republika
Klasické mechanické hodinky s automatickým natahováním.
Model českých hodinek PRIM Republika, který upoutá čitelnými retro indexy .
Design hodinek inspirovaný dobou První republiky a motta pravda vítězí.

PRIM
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Současnost
CZECH MADE
Základem pro úspěch a obnovu dávno zapomenuté značky PRIM byla dlouholetá spolupráce s obchodníky,
kteří naší značce věří a byli schopni bezprostřední komunikace se zákazníkem, a tím oživili zájem o kvalitní
mechanické hodinky za dostupné ceny. Nedílným podnětem pro náš vývoj a rozvoj společnosti je rostoucí
náročnost a odlišnost zákazníků.
Hodinky PRIM z naší produkce jsou neustále testovány a vylepšovány, proto určují trendy v oboru. Mezi naše
zákazníky patří významné osobnosti, sportovci, celebrity ale především Vy, naši nároční zákazníci, kteří oceňují každodenní výdrž a kvalitu PRIM hodinek. Naší designeři a hodináři přímo v centrále naší společnosti
pravidelně vymýšlejí nové kolekce a využívají nejnovější technologie a materiály.
Naše hodinky jsou kompletovány a navrhovány přímo v centrále naší společnosti. Vytváříme části hodinek,
ale neopomínáme a využíváme světových partnerů, se kterými spolupracujeme, a víme, že dodávají nejsoﬁstikovanější a nejmodernější technologicky náročné části hodinek. Naše ﬁrma je schopná vyrobit hodinky na
zakázku, a to už od jednoho kusu. Vytváříme hodinky, které podtrhují charakteristiku majitele, a hlavně jsou
vyrobeny z kvalitních materiálů za dostupnou cenu pro naše zákazníky. Vyrábíme hodinky také pro světově
známou Preciosu a propagujeme po světě nejen komponenty českých sklářů, ale i tradici a kvalitu hodinářské výroby pod značkou PRIM v kombinaci s naším originálním designem. Naše ﬁrma využívá dlouhé 25leté
tradice a zkušenosti v hodinářství, a proto jsme schopni zkompletovat hodinky, které můžeme porovnávat se
světovou konkurencí současných hodinek.

PRIM
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PRIM Retro Chronograf
Působivé hodinky s elegantním, multifunkčním chronografem byly inspirovány
retro dobou Československa.
Model hodinek je jednoduchý, snadno čitelný, a přesto velmi daleko
od nudného. Je to jeden z typů hodinek, který nikdy nezestárne a bude
uchvacovat své majitele.
Podívejte se na jednoduchost číselníku, ta je tak čistá, ale i tak vám řekne
vše a má spoustu charakteru.

PRIM
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PRIM Gentleman
Propracovaný design českých hodinek s automatickým multifuknčním nátahem.
Model hodinek zaujme čitelnými číselnými indexy a elegantním vzhledem.
Propracovaný reliéfní číselník s arabskými čísly s průhledem na kmitající kompletku.

PRIM
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PRIM Manager
Multifuknční hodinky s výrazným ciferníkem s indexy, které spolu s moderním
designem oslní na každé pracovní schůzce.
České hodinky PRIM Manager stvořené pro úspěšné a cílevědomé charaktery.

PRIM
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PRIM Retro Elegance
Hodinky PRIM Retro Elegance jsou hodinky, které se vryjou do paměti svého majitele.
Vyzývavý a čistý design hodinek s působivým chronografem, který dodává hodinkám
sportovní nádech retro rychlých aut.

PRIM
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PRIM Expo 17
Společenské multifunkční hodinky s chronografem inspirovány
designem dnešní doby.
Hodinky s leštěným, paprskovitě zdobeným číselníkem zaujmou svým
moderním vzhledem.

PRIM
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PRIM Klasik 66
Nadčasové a elegantní společenské hodinky PRIM s funkcí datumu.
Hodinky s klasickým a čistým vzhledem, který se již v minulosti stal
synonymem pro jednoduchou eleganci.

PRIM
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BEZ HISTORIE NENÍ SOUČASNOST
Nabízíme Vám ojedinělou procházku časem, zachycující vývoj
hodinářského umění a řemesla od 16. století až do novověku, od
renesance po kubismus. Ve spolupráci Muzea hodin na Karlštejně,
s nejobsáhlejší sbírkou u nás a současného výrobce hodinek PRIM,
ﬁrmy MPM-Quality v.o.s.
K vidění jsou hodiny a časoměrné stroje různých typů a velikostí, od
kapesních či náramkových chronometrů, přes budíky, stolní a nástěnné
hodiny po tzv. podlahové hodiny a také ojedinělou sbírku hodinek PRIM
osobnosti, včetně limitovaných kolekcí.
Na současných hodinkách s tradiční českou značkou PRIM výrobce
MPM-Quality v.o.s. budete vidět, kam až se časoměrné přístroje dostaly.

Vytvořte si své osobité hodinky PRIM.

Kde nás najdete
prim-hodinky.cz

MPM-QUALITY v.o.s.
Příborská 1473, 738 02 Frýdek-Místek
Tel.: +420 558 441 190
E-mail: prim@prim-hodinky.cz
prim-hodinky.cz

Dům Hodin Karlštejn
Karlštejn 138, 267 18 okres Beroun
Tel.: +420 777 265 012, fax +420 224 162 495
muzeumhodin.cz

BEZ HISTORIE NENÍ SOUČASNOST

