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HODINKY 
ÚSPĚŠNÉHO 

MUŽE

ulysse Nardin
Tyto hodinky si o pozornost opravdu říkat 
nemusí. Naopak. Zde bude problém udržet 
je v nenápadnosti schované pod rukávem. 
Do očí bijící 45mm Freak Diavolo 
z bílého 18kt zlata imponuje jedinečným 
orbitálním létajícím tourbillonem, který se 
na špičce minutové ručky otočí jednou za 
minutu a okolo číselníku oběhne tedy za 
celou hodinu. Excelentní je i způsob nátahu 
pomocí kroužku kolem dýnka, kdy jedním 
otočením získají hodinky 12hodinovou 
rezervu nátahu a maximálně dokážou 
nabídnout více než celých 8 dní. 
Přesnost je zajištěna krokovým ústrojím 
z křemíku, které není třeba lubrikovat.
Cena: 2 947 500 Kč.

TaG heuer
Avantgardní TAG Heuer znovu navazuje na svou úspěšnou historii a tentokráte přímo na své 

stopky Mikrograph z roku 1916, které vybočovaly výjimečnou přesností na setinu vteřiny. 
Tou se může pochlubit i jejich nové vzezření Heuer Carrera Mikrograph 1/100th of 

a Second Chronograph z růžového 18kt zlata. Jedná se o certifikovaný chronometr, 
v jehož pouzdře je uložen mechanický strojek s dvojicí setrvaček. První se stará o indikaci 

aktuálního času s přesností na osminu vteřiny, druhá pak o integrovaný chronograf, 
kterému náleží modřená středová ručka obíhající číselník jednou za vteřinu. Připraveno je 

celkem 150 exemplářů se starým logem Heuer na stylově hnědém číselníku.
Cena: 999 990 Kč.

Luxusní auto, značkové oblečení a drahé 
dovolené, to jsou atributy dobře situovaného 

muže. V neposlední řadě se úspěšnost 
takového muže měří i hodinkami...

Zenith a Johan e. Nilson
Oprášení starého DNA se manufaktuře Zenith opravdu vyplatilo, a sklízí 

tak neobyčejný úspěch. Začala dokonce spolupracovat s dobrodruhy, 
kteří v náročných podmínkách testují odolnost hodinek. Jedním takovým 

je i mladý Švéd Johan Ernst Nilson, který již zdolal například 
„korunu planety“, tedy nejvyšší vrcholky sedmera kontinentů. Nyní jej 

čeká speciální projekt Pole2Pole a sto let po Amundsenově dobytí jižního 
pólu plánuje v rámci jedné výpravy dosáhnout nejenom obou pólů, ale 
také vzdálenost mezi nimi zdolat na kole. Provázet jej budou i hodinky 
El Primero Stratos z nové černé slitiny Alchron, která je lehčí než 

ocel a téměř stejně tvrdá. Ve 45,5mm pouzdře s otočnou lunetou je 
uložený tradiční mechanický strojek El Primero s automatickým nátahem. 
Chronograf s nulovací funkcí flyback pak pracuje s přesností na desetinu 
vteřiny. Logo expedice pak samozřejmě nechybí ani na černém číselníku.

Cena: 147 500 Kč.

audemars 
puguet
I tak nadčasová klasika, 
kterou je Royal Oak Offshore, 
potřebuje čas od času změnit 
trošku design a v případě 
speciálních limitovaných edic 
o tom nemůže být ani pochyb. 
Tím spíš, jedná-li se o hodinky 
určené guvernérovi slunné 
Kalifornie. Obrovský model 
Arnold Schwarzenegger 
The Legacy Chronograph 
uhrane 48mm pouzdrem, které 
je vůbec poprvé v historii 
manufaktury celé z keramiky. 
Nechybí ani ikonická 
oktagonální kartáčovaná 
luneta a prolamovaný vzor 
číselníku „Méga Tapisserie“. 
Z růžového zlata jsou pak 
indexy, ručky, vnitřní kroužek 
a tlačítka chronografu 
s korunkou. Výtěžek z prodeje 
této limitované edice 1500 kusů 
poputuje na dobročinné účely 
Arnoldovy organizace 
After School All-Stars. 
Cena: 875 000 Kč.

fObrovský model Arnold 
Schwarzenegger The Legacy Chronograph 
uhrane 48mm pouzdrem...e 
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Girard
-perregaux

Exkluzivní společenské hodinky 
Vintage 1945 XXL jsou moderní 

reinterpretací ducha elegance 
období art deco. Reedice původního 

obdélníkového modelu tak zaujme 
detailně vyvedeným pouzdrem 

z růžového 18kt zlata, které střeží 
manufakturně vyráběný automatický 

strojek. Ten je možné sledovat 
skrze safírový křišťál tvořící 

středovou část klenutého dýnka. 
Na tradičně vyvedeném číselníku 

s arabskými číslicemi je čas 
indikován za pomoci dvojice zlatých 

dauphinových ruček a modřené 
vteřinové na pozici 6.  

Cena: 667 000 Kč.

hublot
Ženevský Hublot učinil další krok ke štěstí a převzal 

vedení proslulého francouzského producenta 
karbonu, společnosti Profusion. Jeho nadšení pro 

tento lehký, avšak pevný materiál se projevilo hned 
na novince Big Bang All Black Carbon a je to 

u značky poprvé, co je z něho zhotoveno celé pouzdro, 
luneta i číselník. Ve 44,5mm útrobách je uložen 

automatický kalibr s funkcí chronografu a data, jehož 
součástky byly černěné technologií PVD a zlacené 

růžovým zlatem. Černý je i pogumovaný kožený 
řemínek z aligátora a překlapávací spona. 

Cena: 392 000 Kč.

Breitling
Vlastní manufakturní strojek  
Calibre 01 s chronografem 
a indikací data byl nově doplněný 
GMT ručkou. Ta obíhá číselník spolu 
s hodinovou, která se v případě změny 
časového pásma nastavuje skokem po 
hodinových intervalech. Nedochází tak 
k možným odchylkám vteřinové ručky 
při nastavování na letištích po přistání. 
Automatický strojek Calibre 04 je samo-
zřejmě certifikovaným chronometrem. 
Ocelové 47mm polštářovité pouzdro je 
zhotovené z oceli, stejně tak jako tah.
Cena: 204 250 Kč.

omega
Další generace kalibrů s křemíkovým 

vláskem a koaxiálním krokovým ústrojím 
společnosti Omega našla své uplatnění ve 

45,5mm ocelovém pouzdře linie Seamaster 
Planet Ocean. Vůbec poprvé je tato řada 

kalibrů rozšířena o funkci chronografu, který 
je velmi zajímavý svou indikací měřených 

hodnot. Sčítač na pozici 3 totiž disponuje jak 
minutovou, tak hodinovou ručkou chronografu. 

Samozřejmě nechybí jednosměrně otočná 
hliníková oranžová luneta a heliový ventil 

zajišťující vodotěsnost do 600 m.  
Cena: 147 400 Kč. 

Luděk 
Seryn 
Česká nezávislá hodinářská 
scéna si získává stále větší 
pozornost široké veřejnosti 
a opravdu se začíná těšit 
velikému úspěchu. Žhavou 
novinkou mohelnického Luďka 
Seryna jsou unikátní hodinky 
s profilovaným soudkovitým 
pouzdrem. Je to navíc vůbec 
poprvé, co tento nadějný hodinář 
sáhl po 14kt růžovém zlatě, ze 
kterého ručně zhotovil nejenom 
nejmasivnější část hodinek, ale 
také detaily číselníku a všech 
šest ruček. Skrze transparentní 
dýnko je možné sledovat pohyb 
rotoru uloženého kalibru ETA 
Valjoux 7750, což je slavný 
strojek nabízející chronograf 
a indikaci data. 
Cena od 250 000 Kč.

Glashütte 
original

Moderní vizí nadčasového designu 
německé manufaktury Glashütte 

Original je znovuvzkříšení 
úspěšných minimalistických křivek 

ze sedmdesátých let. V retru tkví 
očividně budoucnost, a právě proto 

letos navazuje na úspěšnou řadu 
Sixties další dekádou. Seventies!
 Ty jsou koncipovány pro každodenní 

nošení, a proto je jejich pouzdro 
a tah z oceli. Kromě indikace 

přesného času nabízejí i velmi 
praktickou indikaci velkého data, 

a to panoramaticky pomocí dvou 
disků. Uložený kalibr je samozřejmě 
vlastní výroby a z důvodu pohodlné-

ho nošení byl zvolen automatický 
Calibre 39-47. Hodinky budou k dis-

pozici ve třech různých provedeních 
s matně bílým číselníkem či ve 

verzi s paprskovitým kartáčovaným 
vzorem v modré či šedé.

Cena: 226 950 Kč.
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Longines 
V 50. letech minulého století dodával 
Longines hodinky švýcarské národní 
letecké společnosti Swissair. 
Pro tyto účely vznikl speciální model 
Twenty-Four Hours, který na čísel-
níku nedělil čas na 12 hodinových dílů, 
nýbrž na 24, a to z důvodů navigace. 
Letošním překvapením společnosti je 
právě reedice této výrazné legendy se 
47,5mm ocelovým pouzdrem. Hodinky 
si vysloužily navíc indikaci data a nový 
strojek s automatickým nátahem 
vyráběný společností ETA.
Cena: 67 424 Kč.
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epos
Historický design 
upoutal i švýcarskou 
značku Epos, která 
se svého domácího 
úkolu zhostila více než 
svědomitě. Výsledkem 
celoročního snažení je 
elegantní chronograf 
s metalickým modrým 
číselníkem a matnými 
ocelovými indexy 
a sčítači. Pro zachování 
nálady šedesátých let 
zůstalo i ocelové pouzdro 
v malém rozměru, a to 
39,5 mm. Velmi elegantní 
je i umístění apertury 
pro datum na pozici 
12 a tradiční sčítače 
chronografu na 
pozicích 3 a 9.
Cena: 41 300 Kč. 

Fortis
První chronograf s automatickým nátahem, 

který disponoval funkcí mechanického alarmu, 
patentovala společnost Fortis už v roce 1997. Od té 

doby je chloubou 42mm ocelových pouzder kolekcí 
Flieger a MarineMaster. Z poslední zmiňované 

vychází právě i limitovaná edice 300 kusů B-42 
MarineMaster Chronograph Alarm, jejíž 

kalibry prošly COSC certifikací a vyznačují se tedy 
i minimální denní odchylkou. Potápěčský chronometr 

je vodotěsný do 200 metrů a disponuje otočnou 
lunetou s výrazným vroubkováním po obvodu pro 

snazší uchopení v rukavicích. Praktické jsou i veliké, 
snadno čitelné číslice potažené luminiscenční 
vrstvou, která je i na ručkách. Na šroubovacím 

ocelovém dýnku je vyobrazená historická ponorka.
Cena: 181 500 Kč.

eDoX a Christian redl 
Rakouskému specialistovi na volné potápění pod ledem, 

Christianu Redlovi, se podařilo uskutečnit ponor do neuvěřitelné 
hloubky 61 metrů, čímž se stal novým mistrem světa v této neobvyklé 

a nebezpečné disciplíně. Při pokořování nynějšího rekordu mu na 
zápěstí asistovaly potápěčské hodinky Edox Iceman I z limitované 

edice 600 kusů. Jedná se o 43mm model, jehož ocelové pouzdro 
je černěné a tvrzené PVD technologií. Hodinkám samozřejmě 

nechybí žádné potápěčské atributy, jako je jednosměrně otočná 
luneta, šroubovací korunka či dýnko a luminiscenčním materiálem 

potažené indexy s ručkami. Jejich vodotěsnost pak činí úctyhodných 
1000 metrů! Při běžném nošení zaujme stylový karbonový číselník 

doplněný oranžovými detaily, které jim dodávají energii a praktičnost 
při potřebě rychlé orientace a odečítání času.

Cena: 42 450 Kč.

Certina
V případě zvětšování pouzder je nutné dodržet také velikosti ukládaných 
strojků, a to z důvodů celé vyváženosti hodinek. Toho si je švýcarský gigant 
Certina dobře vědom, a proto do 44mm ocelového pouzdra přestal ukládat 
tradiční strojky s automatickým nátahem Valjoux, ale nahradil je chronografy 
Valgranges se širší základnou. Podle tohoto strojku se jmenuje i novinka 
DS Podium Valgranges s antracitově šedivým číselníkem a červeně 
zvýrazněnými ručkami chronografu. Cena: 35 280 Kč.

Invicta
Americká značka se švýcarskými kořeny si hoví v extrémních rozměrech už od 
svého znovuzrození. Žhavou novinkou je 58mm ocelový Sea Hunter Chrono 
z potápěčské linie Pro Dive, která se vyznačuje mechanickým strojkem ETA 
Valgranges s funkcí chronografu a data. Nátah je automatický a na místo 
tradičního rotoru umístili designéři specifický ve tvaru turbíny, jejíž pohyb je 
možné sledovat skrze transparentní dýnko. Limitované edici 1000 kusů pak 
nechybí tradiční atributy potápěčských hodinek, jako otočná luneta, šroubovací 
korunka, Tritnite luminiscenční ručky a 300metrová vodotěsnost.  
Cena: 69 000 Kč.


