
113112 watch it! podzim–zima 2022

TexT Jan Lidmaňský FoTo Epos a @TempusX

P R O F I L

Je zvláštní nahlížet do minulosti relativně 
mladých značek, kde kola osudu roztočila hru 

v poněkud jiném rytmu než u historických 
stálic z předminulého století. Mezi takové 

patří i švýcarský Epos, hrdě se počítající mezi 
producenty, kteří si svou pozici na světových 

trzích museli vydobýt v dobách, kdy byl 
internet ještě v plenkách a o start up 

projektech či crowfundingu nikdo nic neslyšel. 
Ustavičnou pílí, relativně v tichosti, se této 
privátně vlastněné značce podařilo vyrůst 

a plně etablovat na mnoha světových trzích. 

Rodem stále nedopsaný 

Epos

Přestože 
Epos oslaví teprve své čtyřicáté 

narozeniny, deficitem příběhů hodných 
vyprávění rozhodně netrpí. Ve světě 

gigantů má tato mladá a stále rostoucí 
značka zcela jistě své místo. 

Epos Grande Date Verticale, 
tedy ref.: 3383, nabízí 
v ocelovém pouzdře první 
vertikálně indikované velké 
datum, a to hned ve dvou 
aperturách.
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Příští rok tomu bude už čtyřicet let, co se 
podnikatel Peter Hofer se svou ženou 
Ermou rozhodli navzdory dozvukům 
quartzové krize založit vlastní značku. 
Pod jménem Montres Epos se jim 

podařilo rozjet zprvu skromnou hodinářskou dílnu 
ve městě Biel. Koncentrace čistě na mechanické 
hodinky mnohé překvapila, ukázala se však 
správnou. Návratu obliby švýcarských hodinek 
v osmdesátých letech, a to hlavně těch mechanic-
kých, samozřejmě pomohl nejvíce Nicolas Hayek, 
pod jehož vedením opět začaly značky jako Tissot, 
Longines či Omega růst, ale v roce 1983 navíc 
vznikla značka Swatch, která byla záchranným 
lanem celého oboru – a to nejenom kvůli novým 
pracovním místům, ale právě díky ní byla zacho-
vána tvorba hnacích per a vlásků Nivarox. 

Hodinář Jean Fillon
Produkce nově formované značky Epos stála 
výhradně na dodávaných strojcích, z nichž valnou 
většinu dodávala společnost ETA gigantu Swatch 
Group, a to včetně kalibrů Peseux, Unitas či 
Valjoux. Výjimkou však nebyly ani starší sklady 
strojků od A. Schild. Jejich přidanou hodnotou byla 
hlavně péče hodináře, kterým byl Jean Fillon, jenž 

si později vzal za ženu dceru Petera Hofera. Právě 
Jean Fillon, mimochodem pokračovatel řemesla 
a zeť Jamese Auberta, který založil eponymní 
značku už v roce 1925 a soustředil se převážně 
na tvorbu chronografů a minutových repetic, stál 
u zrodu značky Epos a od jejích samých začátků 
vytvářel i vlastní moduly malých komplikací. 
Mimochodem, později byl také hodinářským 
mistrem, jehož platformu jednotlačítkového 
chronografu pro Unitas 6497 dotvořil Johannes 
Jahnke, a to pod hlavičkou Synergies Horlogères, 
kde spolu pracovali. Kalibr JJ02 byl následně velmi 
úspěšně nabízen značkami MeisterSinger 
a Christopher Ward. Pro značku Epos vyvinul 
například modul velké indikace data, která 
po estetické stránce vycházela ze strojků Venus 
216 či Venus 221 s regulací za pomoci korekčního 
tlačítka v bočnici pouzdra na pozici desáté hodiny. 
Jeho jedinou nevýhodou byla nutnost seřizování 
na konci každého měsíce, protože po čísle  
31 následovalo na dvojici disků číslo 32, a to  
až do čísel 39, respektive 00. Nicméně modul, 
v případě značky Epos umístěný na základně 
Unitas 6498, byl předurčen pro cenově dostupné 
hodinky, a tak chvilka seřizování na konci měsíce 
nebyla překážkou, ale vlastně jakousi kompenzací 
ceny. Značka jej integrovala zprvu do ocelového 
modelu ref.: 3297 a následně se tento modul, jen 
pootočený o 90°, objevil v ref.: 3383, tedy Grande 
Date Verticale, který tak nabízí vlastně první 
ve dvou aperturách vertikálně indikované datum 
na světě. Ačkoli se nejedná o náročné technické 
řešení, je po estetické stránce, podobně jako 
„bullhead“ chronografy, svou nevšedností atrak-
tivní. Jean Fillon však značce propůjčil daleko více 
ze své kreativní mysli, a tak vytvořil například 
modul pro regulátor i skokovou indikaci hodin.

Watchmaking backround
Švýcarský hodinářský trh měl Peter Hofner velmi 
dobře zmapovaný a po boku vlastní produkce se 
soustředil převážně na tvorbu kvalitních hodinek 

Kořeny značky EPOS sahají až do roku 1925.  
V tomto roce založil James Aubert hodinářskou 
společnost James Aubert SA ve Vallée de Joux. 

Disproporční oboustranné 
kapesní hodinky Hundertwasser 

mluví samy za sebe
↙

→
Epos Classic 

Automatic Lady 
Skeleton (ref.: 4390) 
reaguje na poptávku 

žen po mechanických 
hodinkách

Epos Originale Skeleton 
(ref.: 3500) stojí na 
základech skeletovaného 
strojku Unitas. V různých 
barevných provedeních 
vzniklo vždy pouze  
888 kusů pro celý svět.

pro privátní značky a firmy. Ke svému ranému 
stáří, respektive ve svých šedesátkách, se však 
rozhodl svou společnost prodat. Za prvé neměl 
totiž žádné děti (Epos byl jediným potomkem) 
a za druhé si chtěl začít užívat zaslouženého 
odpočinku na cestách, při lyžování či hře golfu. 
Po svém nástupníkovi však vyžadoval dodržené 
nastavení filosofie vývoje své značky a podrobný 
plán jejího rozvoje. Vlastně tak nešlo tolik 
o finanční stránku věci, spíše o přístup. Vhodné 
adepty objevil v roce 2002, tedy přesně před 
dvaceti lety. Investory se tehdy stala dnešní 
prezidentka společnosti Ursula Forster se svým 
manželem Tamdim Chongem. Právě on se rozhodl 
značku etablovat na světových trzích a opustit 
kdysi tolik populární svět „private labels“. O tom, 
že udělal dobře, dnes není pochyb. Nepodařilo by 
se mu to však, kdyby za sebou neměl tak bohatou 
minulost – v hodinářském byznysu se pohybuje 
nepřetržitě od roku 1971. Stejně jako mnoho 
úspěšných podnikatelů v hodinářském byznysu 

patří mezi bývalé zaměstnance Swatch Group. 
Od roku 1983 totiž pracoval pro značku Certina 
(nastoupil ihned po akvizici SMH Group), kde se 
vypracoval až na pozici CEO, na níž působil až 
do roku 1997. Stál tak za fantastickým projektem 
Certia DS Cascadeur, ale také za nespočtem 
klasicky vyhlížejících hodinek pro skandinávský 
trh. Pětiletku mezi lety 1997 a 2002 strávil coby 
ředitel značky řemínků Hirsch, nicméně pomáhal 
také při restrukturalizaci značky Fortis, ve které 
byl zároveň akcionářem. K rozvoji rodinného 
byznysu výraznou měrou pomohla samozřejmě 
i Ursula Forster, jejíž rodina má hodinářský 
backround. Zatímco její otec pracoval kdysi pro 
značku Brüner, její bratři sbírali zkušenosti 
u Titoni.

Rodinná značka 
Hned od samých začátků v roce 2002 započal 
manželský pár řídit značku se zřejmým odhodláním 
vytvořit rodinný byznys – což se s postupem let 
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a přibývajícími lety jejich dětí zadařilo. Výhod 
v tomto přístupu lze vypozorovat nespočet, tím 
hlavním je skutečnost, že nehrozí fluktuace 
na řídicích pozicích, protože je zastává rodina. A tak 
je to i zde. O řízení firmy se stará Tamdi Chonge, 
který řeší zároveň důležité kontrakty a obchod, jeho 
žena Ursula Foster je zodpovědná za skladové 
hospodářství, a to hlavně v oblasti mechanických 
strojků a jejich produkce. Zatímco syn Singi je 
zodpovědný za finance a v posledních letech hrdě 
převzal pozici CEO, dcera má na starosti nákup 
a logistiku. Do společnosti však výraznou měrou 
zasahuje i její manžel, tedy zeť Tamdiho Chonga, 
který ačkoli je vystudovaný doktor a v lékařském 
oboru se stále částečně pohybuje, stará se dnes 
o kreativní stránku značky a je zodpovědný 
za design. Mimochodem, snad i díky jeho vlivu lze 
u hodinek Epos objevit tolik vyznačených pulzomet-
rických stupnic. Tvorbu komponentů pro vlastní 
komplikace, stejně jako výrobu ruček, číselníků 
a pouzder zadává jinak značka třetím stranám.

Skvosty minulosti 
Jako opravdová značka vystupuje Epos tedy 
posledních dvacet let. Na internetových fórech se 

V roce 2018 převzal 
vedení značky EPOS od 

svých rodičů Singi 
Chonge a vstoupil  

do ní jako její  
nový CEO

Epos Oeuvre D’Art (ref.: 3429) 
patří mezi průkopníky modulární 

konstrukce. Jejich vnitřní pouzdro 
je možné z vnějšího vyjmout 

 a nosit jako kapesní, případně  
v kanceláři vystavit na stůl  

a nahradit tak stolní.
← ↓

Epos Passion 
Open Heart 
ref.: 3369 patřil 
k úspěšným 
nejenom v Evropě, 
ale vysloužil si 
svou limitovanou 
edici i pro thajský 
trh – přirozeně 
s thajskými 
číslicemi
↓

Epos Oeuvre D’Art 
(ref.: 3439) prezentují 
in-house modifikaci 
kalendářního modulu 
a indikace fází Měsíce 
s luminiscenčním 
zvýrazněním. Platforma 
je umístěná na základně 
dekorovaného kalibru 
Sellita SW300 a využívá 
postranní korekční 
tlačítka.

samozřejmě čas od času objeví hodinky z dob 
Petera Hofnera, je jich však poskrovnu. Za zmínku 
však stojí v devadesátých letech vyráběné Vertigo, 
které disponovalo otočným pouzdrem, nicméně 
nikoli jako Reverso po vertikální ose, ale spíše jako 
Universal Geneve u modelu Cabriolet po té 
horizontální – pouzdro se tedy nevyklápělo 
do strany, ale zespoda nahoru a otáčelo. Upřímně, 
tento model by si rozhodně zasloužil reedici nebo 
návrat v jiné podobě – třeba v rámci oslav  
40. narozenin, nemyslíte? Nejzajímavějším 
produktem éry, a to konkrétně z roku 1993, však 
byly zlaté kapesní hodinky Hundertwasser Watch 
vytvořené zakázkově v omezené sérii 999 kusů pro 
muzeum. Slavný a poněkud extravagantní 
rakouský malíř a architekt Friedensreich Hundert-
wasser na hodinkách spolupracoval s Jeanem 
Fillonem a hodinářskou školou v Bielu údajně 
celých sedm let. Specifický design, nepravidelné 
organické tvary pouzdra a zcela typická grafika 
na číselníku z nich dělají opravdu nevšední 
historický počin, jehož kreativní pojetí umocňuje 
i taková drobnost, jako umístění římských 
a arabských číslic po obvodu pouzdra a s orientací 
směrem ke korunce, za niž se vytáhnou z kapsičky 

saka. Tou po technické stránce ojedinělou 
koncepcí bylo převedení hodinové a minutové 
ručky i na zadní stranu uloženého Unitasu – a to 
tak, že na obou stranách běžel ve správném směru 
aktuální čas. Koneckonců právě tento systém byl 
inspirací hodinek ref.: 3435 ‚Verso‘. Ačkoli obdobný 
design s reversně uloženým strojkem v roce 2017 
nabízely další manufaktury, jako třeba Breguet či 
Glashütte Original, jednalo se o první náramkové 
hodinky, které v této podobě nabídly strojek 
Unitas 6497. Využita tak byla sice již existující 
myšlenka, nicméně byla opět uchopena tak, aby 
výsledná cena hodinek nepřekračovala hranici 
vytyčených dvou tisíc eur. Tamdi Chonge totiž 
od samých začátků apeloval na dostupnost, 
respektive na vnímání značky v segmentu, jež se 
dnes označuje jako accessible luxury. 

Poklady ve skladu
Z období Petera Hofnera zůstaly značce Epos také 
zajímavé sklady komponentů, tedy převážně 
mechanických strojků. Je to také důvod, proč se 
v kolekcích stále často objevuje Peseux 7400 nebo 
populární A. Schild 1726. V roce 2004 tak Epos 
mohl odhalit i svou originálně stylizovanou kolekci 
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Auru společenských 
hodinek Epos vystihla  
paní Margita Ježková,  

která značku pod hlavičkou 
společnosti Herrison  

do České republiky dováží  
už od roku 2006

↑
Modul velkého 
data s dvojicí 
rotujících disků 
určený pro Unitas 
zhotovil hodinář 
Jean Fillon

↓  Epos Sportive Diver Day-Date  
(ref.: 3441) reprezentují 

sportovního ducha značky. 
Potápěčský model osazený 

heliovým ventilem  
je vodotěsný  

do 500 metrů.  

Epos Antique (ref.: 3340) s osmidenní 
rezervou nátahu se mohly pochlubit 

legendárním strojkem Hebdomas. 
Časomíry získaly ve své katergorii 

ocenění Goldene Unruh 2004. Cenu od 
roku 1998 udělují německé časopisy 

Uhrenmagazin a Focus.

hodinek s legendárním strojkem Hebdomas 
s osmidenní rezervou chodu. Ten byl samozřejmě 
původně určen kapesním hodinkám a dodnes je 
součástí mnoha sbírek, náramkovým hodinkám 
Epos však propůjčil nevšední vzezření – a přitom 
stačilo strojek pouze pootočit o 90°. Pro model ref.: 
3340 však vzniklo i v té době nevšední po obvodu 
vroubkované pouzdro s uchycením řemínku, které 
známe spíše ze světa dámských šperkových 
hodinek. To vytvořilo základ i velmi úspěšné edici 
ref.: 3364 Antique Duograph o rok později. 
Mimochodem, dnes sídlí Epos ve švýcarském 
Lengnau, kde značka obsadila horní patro původní 
budovy slavného výrobce Enicar. Výrobní budovu 
sdílí se značkou Atlantic, která zaobírá spodní 
patro, a to už od července 2011, kdy se sem 
produkce hodinek Epos přestěhovala ze soused-
ního Grenchenu. 

Česká stopa
Za posledních dvacet let se svět proměnil k nepo-
znání. Přesto DNA hodinek Epos stále setrvává. 
Nabízeny jsou na téměř dvou tisících prodejních 
míst po celém světě – nově se však již nesnaží 
rozšiřovat místa prodeje, neboť nestíhá produkci 
pro stávající trhy. Ne na každém z těchto trhů si 
však stihla značka vypracovat své renomé, s čímž 
souvisí také neglobální uchopení marketingu. 
Zatímco v Malajsii se hrdě hlásí ke golfovému 
Mercedes-Benz Golf Trophy, v rodném Švýcarsku 

sponzorovala Mika Schmida coby bývalého 
olympionika, který dokonce přivezl zlatou 
medaili ve Ski Crossu ze Zimních olympijských 
her ve Vancouveru. V Polsku pro změnu 
dominují motorové sporty a třeba partnerství 
s nadějnou pilotkou Gosií Rdest. Daleko lépe 
vystihla auru společenských hodinek Epos paní 
Margita Ježková, která značku pod hlavičkou 
společnosti Herrison do České republiky dováží 
už od roku 2006. Hned od svého začátku se 
snažila vyzdvihnout eleganci časomír, nikoli její 
sportovní stránku, a tak ji v roce 2008 propojila 
s operním pěvcem Josefem Škarkou. Tato 
spolupráce inspirovala dokonce centrálu 
značky k propojení svého jména s ikonou 
švýcarského operního zpěvu Maurem Peterem. 
Dnes spolupracuje s houslistou Pavlem 
Šporclem, který se právem řadí k nejpopulár-
nějším hudebníkům české scény.  


