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Hodinářský aficionado je stále ve střehu. Neměl 
by si totiž nikdy nechat ujít speciální edice svých 

oblíbených značek. Některé z nich jsou sice 
určeny rovnou do trezoru, jiné naopak ozdobí 

natahovač v obývacím pokoji. Pro nadcházející 
letní sezonu jsme však vybraly ty, které jsou určeny 

jak k aktivní dovolenou, tak k vodním sportům. 
Letošní novinky na zápěstí rozhodně patří...

tikajících pokladů 
pro hodinářské entusiasty13

 S otevřeným nitrem 
Švýcarský Aerowatch letos vůbec poprvé aktivně zavítal do světa sportu. Své síly totiž 
spojil s tenisovým Prague Open 2012. V rámci tohoto turnaje, který se konal na pražské 
Štvanici, proběhla také soukromá prezentace novinek představených na basilejském 
veletrhu, mezi nimiž nechyběl ani uhrančivý skeleton Renaissance Black Tornado. 
Jedná se o maskulinní 45mm hodinky zhotovené z černěné PVD oceli, v jejichž nitru 
pracuje tradiční mechanický kalibr Unitas 6498 původně určený kapesním hodinkám. 
Jeho můstky však byly geometricky vytvarovány a vytváří viditelné polokruhy.
Cena je asi 59 000 Kč d Klenotnictví Altman – Praha, www.altman.cz

 Praktický world timer 
Rok co rok rozšiřuje Breitling svou 
linii manufakturních strojků, kterou 
odstartoval před třemi lety integrovaným 
chronografem Calibre 01. Letošním 
překvapením se stal Calibre 05 určený 
náročným cestovatelům, jež jsou nuceni 
pravidelně měnit na svých hodinkách 
časové zóny. Ocelové Transocean 
Chronograph Unitime nově totiž potěší 
diskem s 24 hlavními destinacemi 
reprezentujícími jednotlivé časové 
zóny, přičemž pohyb mezi nimi zajišťuje 
jednoduše korunka. Jelikož se jedná 
o Breitling, nechybí samozřejmě ani 
COSC certifikace přesnosti a chronograf. 
Cena je asi 256 620 Kč d Klenotnictví 
Dušák, www.dusak.cz
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 Hodinky od nožíře 
Je úžasné, že se malým hodinářským ateliérům v České republice začíná 
postupně dařit. A rejstřík jmen, jenž si postupně vysloužily svou reputaci, 
jako Luděk Seryn či Martin Brož, se rozšířil také o další, kterým je Ondřej 
„Papi“ Berkus. Mladý nožíř a hodinář, který velmi rád experimentuje 
s materiály, jako je damašková ocel, meteorit, titan či nově také bronz. 
Ten se objevil i v útrobách modelu #30 Black&Gold, který si vysloužil 
přezdívku Leviathan. Kromě bronzových ruček a číselníku si hodinky 
postavené na kalibru Unitas 6498 vysloužily černěné můstky. Samotné 
42mm pouzdro je z nerezového damašku od Chada Nicholse, které chrání 
titanová luneta svírající vypouklé minerální sklo. Tento model už není 
k dispozici, ale na zakázku může rozhodně vzniknout podobný. 
Ceny hodinek je od 60 000 Kč d Ondřej Berkus, www.papi-knives.com

 Inspirován světem formule 
Malá švýcarská manufaktura Armin Strom se rozhodla pustit do světa 

formule 1 už na sklonku předloňského roku. Od té doby se jí podařilo 
zhotovit hned několik opravdu skvostných hodinek, a to i přes to, že se 

jejímu partnerskému týmu Marussia Virgin Racing moc nedařilo. Po 
limitovaných exemplářích vzniknuvších z roztaveného bloku motoru přináší 

nově značka hodinky Armin Racing Carbon, které potěší karbonovými 
detaily integrovanými přímo do můstků vlastního strojku ARM12 s ručním 

nátahem. Všech pět desítek kusů, které budou na světový trh uvedeny, bude 
disponovat dvojicí pérovníků zajišťujících více než týdenní rezervu nátahu.
Cena je asi 589 000 Kč d Hodinářství Schediwy & Syn, www.schediwy.cz



78

toys for boys

 Extrémní rozměry 
Co má společného český thai boxer 
Tomáš Hron, motorkář Karel Abraham 
a hokejista Petr Čajánek? Kromě 
nadšení pro sport na té nejvyšší úrovni 
jsou to opravdu obří hodinky Invicta. 
Všichni se totiž mohou honosit tituly 
velvyslanců této kultovní značky, 
která učarovala opravdu mnohým. 
Pro letošní rok si navíc připravila další 
respekt budící kousek Bolt Zeus, který 
překvapí opravdu ohromným 53mm 
ocelovým pouzdrem. Na místo lunety 
je korunou chronografu ocelové lanko, 
které prochází i bočnicemi a pevným 
polyuretanovým náramkem. Uložený 
quartzový strojek je chráněn do 300 m 
vodotěsnosti.
Cena je asi 26 980 Kč d Invicta,
www.hodinky-invicta.cz

 Fanouškům Ferrari 
Ženevský experimentátor a milovník velkých partnerství, značka 
Hublot, spojil své síly s automobilkou z Maranella už na sklonku 
loňského roku. Kromě toho, že je dnes oficiálním výrobcem 
hodinek Ferrari a Scuderia Ferrarik, stal se také oficiální 
časomírou závodů Ferrari Challange. Na letošním basilejském 
veletrhu tedy všichni očekávali, jak budou vypadat speciální 
edice dedikovaná tomuto partnerství. Výsledek je opravdu 
imponující. Big Bang Ferrari, postavené na manufakturně 
vyráběném chronografu Unico, jsou dostupné v tisíci kusech 
v 45,5mm titanovém pouzdře. Do něho je integrován snadno 
vyměnitelný pásek inspirovaný bezpečnostními pásy. Kromě 
tradičního koníka na číselníku, evokujícím slitinové ráfky kol, 
lze obdivovat i 30minutový sčítač se žlutým „Modena“ detailem 
pro zvýraznění indikace data. Za zmínku stojí i dárková krabička 
inspirovaná držákem ventilu motoru, která je vyrobená z hliníku.
Cena je asi 528 000 Kč d Hublot Boutique, www.hublot.com
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 Oranžová srdcovka 
Česká republika se konečně dočká slavných potápěčských 

hodinek Doxa SUB, které byly prozatím distribuovány pouze 
v Americe či přes internetové portály. Oslavovat tak budou 

hlavně ti, kteří se zajímají o historii vodotěsných hodinek, neboť 
to byla právě Doxa, která společně se spřátelenou značkou Rolex 

patentovala heliový ventil, bez kterého si potápění do vysokých 
hloubek lze jen těžko představit. Slavný oranžový číselník doplňuje 

u novinky SUB 4000T Professional také indikace rezervy nátahu 
chodu. Letos poprvé se také na 46mm ocelovém pouzdře objevila 
jednosměrně otočná luneta se safírovým povrchem, kterou nelze 
odřít, ale lze s ní snadno manipulovat. Heliový přetlakový ventil je 

umístěn v bočnici na pozici čísla 9 a zajišťuje vodotěsnost do 4000 
stop, tedy 1220 m. Limitovaná edice 200 kusů.  

Cena zatím nebyla stanovena d Koscom, 
www.hodinky-koscom.cz

 Do mořských hlubin 
Po boku svých aktivit spojených se závody formule 1 se loni značka 
Certina pustila i do světa potápění a vodních sportů. Na ohromný 
úspěch modelu s certifikací ISO 6425 tak letos navázala extrémně 
odolným chronografem vodotěsným do více než 200 m. DS Action 
Diver Automatic Chronograph tak právem na svém ocelovém 

šroubovacím dýnku nese vyobrazení želvy, která je symbolem 
mimořádné houževnatosti. Tlačítkem na pozici 10 pak lze seřizovat 
datum uloženého automatického kalibru ETA Valjoux 7753, který je 
chráněn 45,2mm pouzdrem z oceli.
Cena je asi 48 000 Kč d Koscom, www.hodinky-koscom.cz
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 Nejslavnější potápky 
Rolex Oyster Perpetual Submariner jsou zcela jistě nejznámějšími potápěčskými 
hodinkami na světě. Vůbec poprvé byly představeny v roce 1953 a od té doby se 
na nich změnilo zdánlivě jen pramálo. Novinka letošního roku vychází z nedávno 
předesignovaného 40mm pouzdra, oproti svému předchůdci však nedisponuje 
indikací data. Nový Submariner totiž sází na absolutní čistotu a harmonii. Otočná 
luneta je vyplněna černou nepoškrabatelnou a vysoce odolnou keramikou 
Cerachrom, číselník zvýrazněn luminiscenčními indexy Chromalight a 300m 
vodotěsnost zajišťuje kromě šroubovacího dýnka také korunka se systémem 
Triplock. Letošní novinka tedy kombinuje nejslavnější patenty Rolexu, což navíc 
završuje velmi přesným strojkem s automatickým nátahem. Tím je Calibre 
3130 využívající vlastní vlásek z patentované slitiny Parachrom, který je navíc 
certifikovaným chronometrem.
Cena je asi 152 800 Kč d Hodinářství Bechyně, www.hodinarstvibechyne.cz

 Náruživým aviatikům 
Kdo by neznal Top Gun… Právě této legendární kalifornské škole pro elitní letce 
dedikovala manufaktura IWC další kolekci, tentokráte ve „vintage“ historickém 
stylu. Nové 48mm pouzdro je zhotovené z černé keramiky, kterou nádherně 
doplňuje antracitový číselník a zelený nylonový řemínek. Model Big Pilot´s Watch 
Top Gun Miramar, inspirován vzhledem prvních pozorovacích hodinek, nese na 
svém dýnku také proslulé logo základny rozkládající se poblíž města Miramar. 
Z číselníku lze kromě přesného času odečíst také rezervu sedmidenního nátahu 
chodu a praktické datum.
Cena: 407 500 Kč d Klenotnictví Dušák, www.dusak.cz

 Turbína pro potápěče 
Další varianta populárních „turbín“ od značky Perrelet si nově vysloužila 

masivnější 47,5mm pouzdro vodotěsné do 300 m. Kolem rotující turbíny, která 
slouží jako druhý rotor automatického strojku, navíc přibyla vnitřní otočná luneta 
s vyznačenou minutovou stupnicí, jež je ovládána korunkou na pozici 10. Tradiční 

korunka sloužící k nastavování pozice ruček či k nátahu je pak integrována 
v bočnici pouzdra a potěší speciálním výklopným úchytem. Turbine Diver bude 

nabízen od srpna v provedení v kartáčované oceli či s černěnou PVD povrchovou 
úpravou, a to jak s antracitovým číselníkem, tak s modrým.

Cena je asi 160 000 Kč d Koscom, www.hodinky-koscom.cz
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 Vždy sportovně elegantní 
Ačkoli se rok 2012 nese u avantgardní ikony TAG Heuer ve 
znamení dámských hodinek line Link a ženskosti ztělesněné 
herečkou Cameron Diaz, rozhodně nedošlo k žádnému ošizení 
produkce pánským modelů. Naopak. Po boku konceptů ultra 
přesných chronografů pracujících na vysokých frekvencích se 
rozšířila i základní kolekce a bestseller značky – Carrera. Model 
Carrera Calibre 1887 Chronograph nově povyrostl na 43 mm 
a navíc zúžil šířku své lunety, čímž antracitový číselník nabyl 
opticky ještě více. Pod ním, jak už název napovídá, pracuje na 
osminu vteřiny přesný manufakturně vyráběný strojek Calibre 
1887, který si vysloužil útlé zlacené ručky působící k podkladu 
dostatečně kontrastně. Sportovního ducha pak dotváří 
integrovaný ocelový tah, který lze nahradit i koženým řemínkem 
z aligátora. 
Cena je asi 121 900 Kč d Klenotnictví Dušák, www.dusak.cz

 Sportem posedlý 
Rodinná firma Epos se nesoustředí pouze na spolupráci 

s olympionikem Mikem Schmidem, ale také na další sporty, jako je 
např. golfový turnaj Mercedes Trophy Golf Challange. Rok co rok tak 
nově představenou kolekci společenských hodinek doplňuje i model 

s čistě sportovní duší. Letošní Sportive 3421 byl přímo předurčen 
milovníkům adrenalinu. Jedná se o chronograf s ostrými rysy 

42,5mm ocelového pouzdra, jež bylo černěné a povrchově chráněné 
technologií PVD. Z praktických důvodů nechybí u strojku ETA Valjoux 

7750 ani indikace data a jména dne.
Cena je asi 48 500 Kč d Klenotnictví Altman – Plzeň, www.altman.cz


