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PREDSTAVUJE ZNAČKU 
EPOS

TAMDI CHONGE 

Pochádzate z  Tibetu. Aká bola vaša cesta z  tej-
to krajiny až k  vlastníctvu švajčiarskej hodinárskej  
firmy?
Svojho času, keď bola politická situácia v Tibete veľmi 
napätá, švajčiarska vláda v spolupráci s červeným krí-
žom pomohla v priebehu desiatich rokov 1000 tibet-
ským utečencom dostať sa do Švajčiarska. S rodičmi 
sa nám sem podarilo prísť v roku 1966. Začal som sa 
tu venovať štúdiu. Keď je človek chudobný, sú to sny, 
čo ho ženú vpred. Otec pracoval v hodinárskom obo-
re a i vďaka tomu som mal možnosť učiť sa o hodin-
kách stále viac. Vedomosti som začal využívať v práci 
pre značku Fortis. Moja manželka pochádza z rodiny 
hodinárov a obaja sme tak vyrástli v prostredí, kde sa 
spájala vášeň a práca v  jedno. Dlhú dobu som pra-
coval pre Swatch Group. I po mojom odchode sme 
sa s bývalými kolegami stretávali. Na jednom takom 
stretnutí som sa raz vyznal, že mojím snom je vlastniť 
menšiu hodinársku firmu, a jeden z ex-kolegov pove-
dal, že pozná niekoho, kto má záujem o predaj spo-
ločnosti. Nakontaktoval som sa na p. Hofera (pred-
chádzajúci majiteľ-pozn.red.) a 6 mesiacov sme viedli 
rokovania, ktoré vyústili do toho, že od roku 2002 sa 
naša rodina stala vlastníkom firmy Epos.

Aké boli prvé kroky po vstupe do firmy - čo bolo 
potrebné spraviť, aby ste dostali Epos na  úroveň, 
na ktorej je dnes?
Keď sme firmu prevzali, venovala sa skôr tvorbe ho-
diniek pre iné spoločnosti. Naša vízia bola však iná. 
Chceli sme, aby mala značka vlastnú identitu, s ktorou 
sa jej priaznivci a klienti budú mať možnosť stotožniť. 
Tento prerod bol v prvých 5 rokoch našej práce naj-
dôležitejší. V čase, keď sme značku prebrali, nebolo 
príliš veľa malých výrobcov mechanických hodiniek. 
Ozajstný boom nastal až o pár rokov neskôr. My sme 
sa prakticky od začiatku našej práce pre Epos snažili 
vyvíjať nové veci, vlastné moduly. A to ešte v čase, 
keď získanie komponentov od spoločnosti ETA bolo 
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podstatne jednoduchšie ako dnes 
(spoločnosť ETA výrazne znižuje 
dodávky kalibrov mimo zosku-
penie Swatch Group-pozn.red.). 
Naše skúsenosti a práca nám dá-
vajú určitú výhodu oproti typolo-
gicky podobným značkám, ktoré 
dnes kupujú hotové moduly napr.
od firiem Soprod, Dubois Dépraz 
a pod. 

V  hodinárskom svete je niekoľko 
veľkých a  silných skupín. Dostali 
ste ponuku na predaj značky nie-
ktorému z týchto zoskupení?
Byť súčasťou veľkého a  finanč-
ne silného zoskupenia síce môže 
znieť lákavo, ale pre menšiu firmu 
nemusí prinášať len pozitíva. Ako 
som už povedal, nášim cieľom 
bolo už od  začiatku vytvorenie 
identity značky, vnášanie vlast-
ných nápadov do  jednotlivých 
modelov a toto všetko môžete veľ-
mi ľahko stratiť, pokiaľ už o  sebe 
nerozhodujete sami. Ak napríklad 
výsledky predaja na tom či onom 
trhu nejakú dobu nevykazujú po-
žadovaný nárast, ste práve ako 
súčasť veľkých skupín pod tlakom. 
Epos bude vždy síce menšou, ale 
flexibilnou rodinnou firmou, kde sa 
rozhodnutia budú prijímať v súla-
de s našou filozofiou.

Kto z hodinárskeho sveta je vašim 
vzorom?
To, čo spravil pre švajčiarsky, ale 
i  celosvetový hodinársky svet p. 
Nicolas Hayek (1928 - 2010-pozn.
red.) bolo naozaj prelomové. 15 
rokov som s ním spolupracoval vo 
Swatch Group a veľa z jeho nápa-
dov sa zdalo v tej dobe ťažko zre-
alizovateľných, ale on bol naozaj 
vizionár a dosiahol takmer vždy to, 
čo si vytýčil za cieľ. Bol veľkým člo-
vekom v hodinárskom priemysle.

Značka Epos má rôznorodé mo-
delové rady. Nájdeme tam mode-
ly športové, elegantné i  extrava-
gantnejšie. Ktoré hodinky sú vaše 
obľúbené?
Viete, pre mňa nie je môžné mať 
jeden obľúbený model. Poviem 
to asi takto: najprv tvoríme dizajn 
hodiniek, riešime jeho technickú 
stránku, vyrobíme model, predá-
me ho distribútorovi a  nakoniec 
skončí na konkrétnom zápästí. Je 

to, ako keď privediete na svet die-
ťa, doprevádzate ho do škôlky, ne-
skôr do školy, k maturite. Potom si 
nájde prácu, osamostatní sa, ožení 
a ide svojou vlastnou cestou.
Hodinky sú emocionálny produkt, 
o ktorý sa staráme od jeho vývoja 
až po  odovzdanie klientovi. To je 
to krásne na tejto práci, a preto je 
pre mňa nemožné mať jeden obľú-
bený model.

Ktoré modely ci kolekcie znač-
ky Epos sú celosvetovo naj- 
obľúbenejšie?
Určite klasické modely, skeletony, 
trojručičkové hodinky. Keď sa ba-
víme o mechanickom hodinárstve 
všeobecne, prevažuje obľuba kla-
sických, nadčasových hodiniek. 
Iste, je tu vlna rôznych Big Bang 
modelov (Hublot - pozn.red.) 
a podobných typov, ale inak, ak si 
klient kupuje mechanické hodinky, 
väčšinou zvolí také, ktoré nepod-
liehajú dobe. 

Každoročne sa oči hodinárskych 
nadšencov upierajú k  Baselworl-
du - najväčšiemu svetovému veľ-
trhu hodiniek a  šperkov. Aká je 
vaša pozícia na ňom, s akými oča-
kávaniami tam každoročne chod-
ievate?
Naše ciele sa menili i  na  tomto 
podujatí. Dávnejšie sme tam cho-
dievali s  úlohou uzavrieť čo naj-
viac obchodov, získať čo najviac 
nových distribútorov či maloob-

chodných predajcov. Dnes je situ-
ácia iná. Samozrejme, že sa stále 
rokuje o  nových kontraktoch, ale 
už to nie je prioritou. Naši veľko-
obchodný partneri sa stretávajú 
v našich priestoroch, vítajú svojich 
klientov, oboznamujú ich s aktuál-
nymi modelmi, novinkami. Takisto 
prichádza veľa novinárov, ktorí ča-
kajú, či Epos predstaví čosi špe-
ciálne. Väčšina z  nich sa zaujíma 
o  modely s  našimi in-house nád-
stavbami. Pre nás je ich interes dô-
ležitý, propagácia značky je vždy 
veľmi vítaná.

Pracujete s kalibrami ETA, Sellita, 
Unitas, Peseux atd. Ako kvalitné 
sú strojčeky, ktoré tikajú v hodin-
kách Epos?
Všetky kalibre sú v  triede TOP. 
Komponenty skladáme, upravu-
jeme, strojčeky regulujeme a  ná-
sledne testujeme, aby klient do-
stal svoj model v najlepšej možnej 
kondícii. 

Keď si dnes kúpim model Epos, 
ako dlho mám istotu, že bude 
možnosť prípadnej opravy ho-
diniek, výmeny komponentov 
a  pod? Z  vlastnej skúsenosti 
viem, že niektoré značky, ktoré 
sa radia medzi známejšie, majú 
problém s  dodaním náhradných 
dielov na modely, ktoré už vyra-
dili s produkcie.
Náhradných dielov máme a  i  bu-
deme mať dostatok. Klient má 
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istotu, že minimálne 20 rokov 
po ukončení produkcie konkrétne-
ho modelu budeme vedieť dodať 
požadovaný diel. I  po  tomto ter-
míne samozrejme vedia naši špe-
cialisti potrebnú súčiastku vyrobiť.

Plánujete predstaviť i  in-house 
kaliber?
Nie. Na  vývoj a  produkciu vlast-
ného mechanického kalibru je 
potrebných približne 30 milió-
nov CHF a  roky práce. To všetko 
sa potom odrazí v konečnej cene 
hodiniek. Naša cesta je iná. Po-
užívame komponenty od  dodá-
vateľov v  najvyššej kvalite plus 
vytvárame in-house moduly, ako 
sú napríklad: Regulátor s  pulzo-
metrom, Jumping Hour, vertikálny 
Grand Date, Grand Date v  spoji-
tosti s Unitas kalibrom, či najnovší 
prírastok v  rade Emotion, model 
3390 s 24hodinovým zobrazením 
času. U nás nájdete vysokú kvali-
tu za priaznivú cenu. A to je cesta, 
ktorou pôjdeme i naďalej.

Z tohtoročných noviniek ma zau-
jal technicky vyzerajúci regulátor 
Emotion 3392. Ide ale o malú li-
mitovanú sériu. Plánujete spraviť 
v  tomto duchu i  model do  štan-
dardnej produkcie?

Diskusie o nových modeloch pre-
biehajú prakticky stále. Tým, že 
sme rodinný podnik, stretneme 
sa s manželkou, deťmi, synovcom 
a  uvažujeme, ako by bolo vhod-
né doplniť alebo obmeniť kolek-
ciu. V tejto chvíli vám ale neviem 
s  istotou povedať, či konkrétne 
tento regulátor bude zaradený 
i do štandardnej produkcie.

Aká je ročná celosvetová produk-
cia značky Epos?
Vyrobíme 25 000 kusov hodiniek 
ročne.

Ako vidíte budúcnosť hodinár-
stva? Budú prevažovať nové mate-
riály, nové technologické postupy, 
preteky za čím väčšou presnosťou 
mechanických hodiniek?
Čo sa týka nových materiálov 
v  strojčekoch, tam až budúcnosť 
ukáže ich prípadné praktické 
prednosti. Mechanické hodinky 
ako také sú hrubšie, drahšie, me-
nej presné ako lacné quartzové 
modely. Máte napríklad kvalit-
ne spracované digitálne modely 
od  Casia s  viacerými funkciami, 
máte mobilné telefóny s presným 
časom, tak načo potrebujeme ho-
dinky s  ručným alebo automatic-
kým náťahom?
Mechanické hodinky sú v  prvom 
rade záľuba. I to je jeden z dôvo-
dov, prečo sú ázijské krajiny aktu-
álne najväčšími trhmi pre hodin-
ky zo Švajčiarska. V  ich očiach je 
kúpa týchto hodiniek istým sym-
bolom. Ak si môžem dovoliť kúpiť 
kvalitné švajčiarske mechanické 
hodinky, tak som v živote čosi do-
siahol. Európania sú trocha iný. Ži-
jeme tu viac konzumne a i napriek 
tomu, že je tu silný odbyt kvalit-
ných hodiniek, vášeň pre hodinár-
stvo je tu o čosi menšia. Klasická 
hodinárčina je tu však po stáročia 
a pretrvá i naďalej.

M.G.: Niektoré známe hodinárske 
značky spojili svoje meno zo spo-
ločnosťami z iných odvetví. Naprí-
klad Breitling a  Bentley, Franck 
Muller a  Roberto Cavalli, či pred 
časom Panerai a Ferrari. Uvažuje-
te nad podobnou kooperáciou?
Ak si vezmete napríklad známu 
módnu značku, ktorá predáva 
svoj tovar draho, neznamená to 

automaticky, že ak začne vyrábať 
hodinky a dá na ne vysokú cenu, 
tak bude o  ne záujem. Realita 
nás až na pár výnimiek presvied-
ča o  opaku. Klienti chcú hodin-
ky od  hodinárskych firiem, oblek 
od  spoločnosti, ktorá sa venuje 
ich šitiu, topánky od ďalšej firmy, 
ktorá má skúsenosti s ich výrobou. 
Preto sú v  drvivej väčšine hodin-
ky od  módnych značiek v  nižšej 
cenovej i kvalitatívnej triede, pod-
liehajú trendom a  ich nositelia sa 
príliš nezaoberajú kvalitou týchto 
výrobkov. Sú i spolupráce, kde sa 
napr. výrobca kvalitných automo-
bilov spojí s výrobcom kvalitných 
hodiniek, ale určí si, že modely, 
ktoré budú výsledkom tejto spo-
lupráce, musia stáť minimálne ur-
čitú konkrétnu sumu. A  výrobca 
hodiniek dosiahne túto cenu napr. 
výrobou púzdra s  dizajnovými 
prvkami, ktoré majú zobrazovať 
časti konkrétneho auta. Technic-
ky ide presne o to isté, čo ponúka 
vo svojej štandardnej modelovej 
rade, ale cena je o 1/3 vyššia.
To je cesta, ktorou my nepôjdeme.

Máte málo voľného času. Ako ho 
trávite?
Momentálne najviac s mojim vnu-
kom (úsmev). Ak pracujete vo 
firme, kde sú vašimi spoločníkmi 
a  partnermi členovia rodiny, tak 
i  v  súkromí a  na  neformálnych 
stretnutiach sú hodinky prioritnou 
témou. Rodina a  hodinárstvo sú 
môj život.

Boli ste už na Slovensku a v Čes-
kej republike?
Na Slovensku som ešte nebol, ale 
v časoch, keď som dovážal do bý-
valého Československa značku 
Certina pre spoločnosť Klenoty, 
tak som niekoľko krát navštívil Pra-
hu. Je to naozaj krásne mesto a rád 
som sa tam vracal. Môj synovec 
tam chodieva každoročne na výlet. 
Osobne som poznal napr. p. Dušá-
ka, jedného z  prvých odborníkov 
na švajčiarske hodinárstvo u vás. 

Ďakujem za  rozhovor a  prajem 
veľa úspechov.
I ja ďakujem za príjemné stretnutie 
a pozdravujem priaznivcov kvalit-
ných hodiniek v Čechách a na Slo-
vensku. Foto: archiv
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