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Výroční aukce limitované edice hodinek Pilsner Urquell 

vynesla rekordních 5 782 260 Kč. Výtěžek podpoří Centrum 

Paraple 
 

Praha, 9. prosince 2022 – Pilsner Urquell letos slaví 180. výročí uvaření první várky 

světoznámého ležáku. Součástí oslavy je i tradiční aukce na podporu Centra Paraple, 

které pomáhá lidem s poraněnou míchou vrátit se do aktivního života. Limitovaná edice 

180 unikátních hodinek letos vynesla rekordních 5 782 260 korun. Za nejvyšší částku, 

228 442 Kč, se vydražily hodinky s rokem 2007. 

Centru Paraple pomáhá Pilsner Urquell pomocí veřejných aukcí již 11. rokem. Letos se dražilo 
180 kusů unikátních hodinek Prim Manufacture ze speciální limitované edice, z nichž každé  
na sobě nesou označení jednoho roku z bohaté historie Pilsner Urquell. Dražitelé tak vybírali 
buď podle roku významných událostí z historie značky, nebo například podle rodinných výročí. 
Nejvyšší částkou ocenili dražitelé hodinky s ročníkem 2007 (228 442 Kč). Celý výtěžek aukce 
ve výši 5 782 260 Kč putuje i v letošním roce na konto Centra Paraple. 

 
“Ani v dnešních těžkých časech bychom neměli zapomínat na lidi, kteří potřebují pomoc. 
Centru Paraple a vozíčkářům už dlouho pomáhá společnost Pilsner Urquell. Letos slaví 180 
let a vydražila v náš prospěch 180 českých hodinek PRIM z Nového Města nad Metují za 
úctyhodnou částku. Děkujeme!” říká Zdeněk Svěrák, jeden ze zakladatelů Centra Paraple.  
 
„V první řadě bychom chtěli poděkovat za enormní zájem o charitativní projekt všem 
dražitelům. Vlna podpory opravdu veliká a aukci jsme proto prodloužili, abychom poskytli všem 
dárcům rovnou příležitost získat jimi vybrané hodinky, a také přispět pro Centrum Paraple 
maximální možnou částku.  Mám obrovskou radost, že výsledek letošní aukce překonal 
všechna očekávání i předchozí ročníky. Díky otevřeným srdcím dražitelů, kteří se do aukce 
zapojili, jsme během 11 let aukcí získali pro Centrum Paraple neuvěřitelných 20 miliónů korun. 
Věřím, že šťastným dražitelům budou hodinky dělat dlouhá léta radost, stejně jako naše pivo 
těší už 180 let zákazníky po celém světě,“ říká Kristýna Tereková, Senior Brand manažerka 
značky Pilsner Urquell. 

 
Do aukce se zapojil i již tradiční dražitel Martin Toth, který získal nejdražší hodinky: 
„Podporujeme s manželkou Centrum Paraple už několik let, a od chvíle, kdy Pilsner Urquell 
vyhlásil letošní dražbu hodinek, jsme byli rozhodnuti přispět i v tomto složitém období. Rok 
2007 byl dobrý rok pro celou naši rodinu a my bychom si přáli, aby byl stejně dobrý  
i pro Centrum Paraple,“ vysvětluje Martin Toth. 
 
„Je úžasné, že i v dnešní složité době jsou lidé opravdu štědří. Získaná částka pro Centrum 

Paraple znamená možnost udržet a rozvíjet pomoc lidem, kteří se díky ní mohou vrátit  

do života. Chci poděkovat Pilsner Urquell i všem dražitelům za obrovskou štědrost  

a dlouhodobou podporu našich aktivit,“ řekl ředitel Centra Paraple David Lukeš. Získané 
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prostředky poslouží v Centru Paraple na úpravu prostor, nákup sportovních a rehabilitačních 

pomůcek a na udržení a rozvoj služeb klientům s poraněním páteře i jejich rodinám. 

 
 

Tiskový mluvčí Plzeňského Prazdroje Zdeněk Kovář je médiím k dispozici  
na těchto kontaktech: mobil: +420 735 189 368, email: zdenek.kovar@asahibeer.cz 
 

Poznámky pro editory 

• Pilsner Urquell založil kategorii piva typu pilsner, která je dnes vůbec nejrozšířenější pivní kategorií, náleží 

do ní asi 70 % celosvětové pivní produkce. Již brzy po uvaření první várky 5. října 1842 se začal vyvážet 

do okolních zemí a v roce 1873 i do Spojených států. Pilsner Urquell se v současnosti vyváží do více než 

50 zemí po celém světě. 

• Pilsner Urquell získal po osmé za sebou ocenění Nejdůvěryhodnější značka v kategorii piv. 

• Pilsner Urquell je součástí společnosti Plzeňský Prazdroj, která je lídrem mezi výrobci piva v regionu 

střední Evropy. 

• S exportem do více než 50 zemí celého světa je Plzeňský Prazdroj lídrem mezi výrobci piva v regionu 

a největším exportérem českého piva.  

• Plzeňský Prazdroj získal v roce 2022 v žebříčku Byznysu pro společnost TOP Odpovědná firma dvě 

významná ocenění; první místo v kategorii odpovědného reportingu a hlavní cenu Trendsetter mezi 

velkými firmami. 

• Aukce lahví Pilsner Urquell se pořádají již od roku 2011 a vynesly Centru Paraple více než 15 milionů 

korun. Centrum Paraple využívá prostředky na nákup terapeutických a sportovních pomůcek i na mzdy 

osobních asistentů a pečovatelů.  

• Elton hodinářská a.s. je zakladatelem a původním nositelem tradice výroby náramkových hodinek PRIM 

Manufacture v České republice již od roku 1949. 
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