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Baselworld 2011 opět povyrostl
Vždy v březnu se stává švýcarská Basilej hlavním městem hodinek a šperků. Tehdy se zde totiž
koná největší světový veletrh hodinek a šperků – Baselworld, který letos proběhl už po devětatřicáté.
Prvopočátky této prestižní výstavy sahají až do roku 1917, kdy se zde poprvé uskutečnila výstava Schweizer Mustermesse
Basel (MUBA), jež se ovšem nevěnovala výhradně hodinkám, ale švýcarskému průmyslu jako takovému. Svou speciální sekci
si hodináři vysloužili po osmi letech trvání, po šesti dalších pak vyhrazený pavilón,
označený Schweizer Uhrenmesse.
Za opravdu přelomový však lze považovat rok 1972, kdy vedle tuzemských výrobců prezentovali svá díla prvně i hodináři
a klenotníci z Francie, Itálie, Německa a Velké Británie. Opravdu mezinárodním, jakým
je dnes, se stal o dalších čtrnáct let později. Basilej, kde žili a na nejstarší švýcarské
univerzitě vyučovali například Erasmus Ro-
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tterdamský, Friedrich Nietzsche či Carl Gustav Jung, má v problematice měření času
zajímavé kořeny. Právě zde se totiž v letech
1431–1449 konal basilejský koncil, na kterém
se řešily předně náboženské otázky (například husitská kompaktáta). Byla zde však
otevřena i otázka reformy kalendáře, o níž
byl požádán Hermann Zoestius, tehdejší významný cisterciácký astronom a znalec časomíry. Vlastní reforma, znamenající přechod z juliánského na gregoriánský kalendář
a zavedení přestupného roku, pak byla přijata až papežem Řehořem XIII. roku 1582.
O tom, jak dopadl letošní ročník Baselworld – Watch and Jewellery Show, si
mohou organizátoři jiných veletrhů nechat
opravdu pouze zdát. Oproti loňskému roku

se totiž zvýšila návštěvnost o 2,5 %, což
ve výsledku znamenalo 103 200 obdivovatelů hodinek, šperků a drahých kamenů.
Na ploše dosahující 160 000 m2 zde bylo
možno obdivovat expozice celkem 1892 vystavovatelů ze 45 zemí, přičemž odborně na všechna prvenství a prezentace dohlíželo 3055 zástupců tisku, mezi kterými
nechyběl ani Watch It!. Vezmeme-li navíc
v úvahu fakt, že mimo oficiální výstavní prostory – v přilehlých hotelích, ale také přímo na řece Rýn – vystavovali i další výrobci, budou uvedená čísla ještě o něco vyšší.
Nejzajímavější novinky Baselworldu přinášíme na následujících stranách.
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Glashütte Original
Nezaměnitelné protáhlé gotické číslice na bělavém číselníku prozrazují, že skvostné
hodinky náleží do kolekce Sixties německé manufaktury Glashütte Original. Dalším rozpoznávacím znakem je typické dvoukotoučkové panoramatické datum, zobrazující se
v apertuře na pozici dvanáct. Souměrně k němu se ve spodní části číselníku otáčí nádherný Helwigův létající tourbillon, který vykoná jednu otočku za minutu. Na kleci tourbillonu bez horního můstku je pak vyznačena modřenou špičkou sekundová ručka, kterou
doplňuje dvojice centrálně umístěných ruček z 18kt růžového zlata. Z něj je koneckonců i celé polštářovité pouzdro, chránící uložený strojek s automatickým nátahem Caliber
94-12. Jeho tříčtvrteční základnu, dekorované můstky, modřené šroubky a mimostředně
umístěný rotor s detaily z 21kt zlata lze pozorovat skrze safírové transparentní dýnko. Sixties Tourbillon vznikl na počest 125. výročí narození učitele a hodináře Alfreda Helwiga,
jenž v roce 1920 létající tourbillon vyvinul.

Epos
S nádechem elegance náramkových hodinek 50. let minulého století přichází nový
přírůstek řady Originale. Jedná se o velmi decentní hodinky, jejichž pouzdro dosahuje průměru pouhých 39,5 mm, čímž se dnes řadí mezi společenské modely. Jejich krémový číselník nádherně doplňují reliéfní indexy a trojice základních ruček, které jsou
stejně jako celé ocelové pouzdro zlacené PVD technikou růžovým zlatem. Centrální
sekundová ručka chronografu a na ní závislá minutová na pozici devět jsou pak vyvedeny v antracitově šedé. Pro docílení vzhledu tradičního duografu sáhla švýcarská
značka po základním 11,5linkovém mechanickém kalibru ETA 2824, který doplnila modulem Dubois Dépraz 2040. Právě ten zajišťuje funkce chronografu, ale díky svému
umístění z přední strany automatického strojku zdánlivě oddaluje rotující datový disk
od úrovně číselníku. Proto je v prostoru apertury vložená lupa, jež číslici data jemně
zvětšuje. Po vnějším obvodu číselníku je pak tachymetrická stupnice doplňující funkčnost hodinek.

Alpina
Ženevská Alpina vyráběla hodinky pro aviatiky už na přelomu dvacátých a třicátých let minulého století. Od té doby na ně bohužel zanevřela, a to až do letošního
roku, kdy představila zcela novou kolekci 8888 hodinek postavených na manufakturně vyráběných strojcích. Jedním z nich je i Startimer Pilot Regulator, kombinující tradiční vzhled pozorovacích antimagnetických hodinek s moderním vzezřením regulátoru. Chybí pouze indikace sekund – tuto pozici obsadila malá listová ručka určená
datu. Uloženým mechanickým kalibrem je vlastní AL950, využívaný v každé modelové linii manufaktury. Můžeme ho považovat za jakousi poklonu prvnímu automatickému kalibru 582, který pro značku Alpina na konci druhé světové války vyráběl
Straub & Co., stejně jako strojky s manuálním nátahem předtím. Letecká linie Startimer zaujala ihned po svém vzniku dvě slavné společnosti, se kterými navázala spolupráci. Logo Alpina Genève tak lze od začátku roku vidět po boku soukromé letecké
společnosti PrivatAir a legendárního výrobce Cessna Aviation.

Glashütte Original Sixties Tourbillon
| Ref.: 94.12.01.01.04 | manuální nátah | létající tourbillon | růžové 18kt zlato | Ø 41,35 mm | kožený
řemínek z aligátora | limitovaná edice 50 kusů | 2 320 000 Kč
Epos Originale
| Ref.: 3415 | automatický nátah | chronograf, datum | zlacená PVD ocel | Ø 39,5 mm | vodotěsnost
100 m | kožený řemínek | 42 300 Kč
Alpina Startimer Pilot Regulator
| Ref.: AL-950B4S6 | automatický nátah | regulátor, datum | ocel | Ø 44 mm | vodotěsnost 100 m
| kožený řemínek | 45 990 Kč
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Kadloo
Historie basilejské značky Kadloo se začala psát poměrně nedávno,
před pouhými pěti lety. V té době přišel designér a manažer reklamní
agentury pan Martin C. Petersen s jasnou myšlenkou. Jelikož nemohl
na trhu najít hodinky, které se mu v dané cenové relaci líbily, rozhodl se
je sám začít vyrábět. Začaly se tedy objevovat sportovní časoměřiče
robustnějšího charakteru, jež postupně doplňovaly různé krabičky,
natahovače a nově i bezpečnostní trezory. A odkud se vzal dosti
neobvyklý název Kadloo? V roce 1986 se pan Petersen během
návštěvy na Novém Zélandu seznámil s několika Maory (původními
obyvateli), kteří toto slovo rádi používali. V překladu znamená úspěch
a spolehlivost, což odpovídá i jeho filosofii. Letošní novinkou je sejf
určený sběratelům a podnikatelům, kteří své hodinky potřebuji mít
po ruce a zároveň v bezpečí. Panamerica Tresor umožňuje uložit až 16
automatů na rotory s nastavitelnou rychlostí a směrem, přičemž trojice
přihrádek nabízí prostor pro dalších 42 kousků či na šperky, cenné
papíry a důležité smlouvy. Samozřejmostí je elektronické zabezpečení
odpovídající CE standardu.

Bulova
Accutron

Döttling
Jelikož jsou výrobky německé firmy vyrábějící trezory a natahovače určeny pro
milovníky Haute Horlogerie, její majitel, pan Markus Döttling, s láskou označuje své
produkty termínem Haute Safeology. A proč ne? Například nad vývojem a výrobou
světově nejmenšího plně funkčního trezoru Colosimo strávil neuvěřitelné tři roky.
Výsledkem je stolní trezor, jehož útroby mohou sloužit jako humidor či jako
natahovač pro ty nejcennější automatické hodinky sbírky. Tento designový skvost je
samozřejmě zabezpečen. Po vzoru amerických bankovních trezorů (kterým svým
vzhledem a velikostí odpovídá v poměru 1 : 13) disponuje i tříčíselným otočným
zámkem. Své jméno si vypůjčil paradoxně od bankovního lupiče a gangstera
italského původu „Big Jim“ Colosima, jemuž se podařilo na přelomu 19. a 20. století
sjednotit chicagskou kriminální scénu. Toto zajímavé spojení má nepochybně za cíl
přitáhnout pozornost ke značce, která je sice tradiční, nicméně se nebojí extravagantních návrhů. Proto spolupracuje také s módním návrhářem Karlem Lagerfeldem.

Buben & Zörweg
Renomovaný výrobce natahovačů a nádherných hodin s tourbillony spojil své síly s legendární britskou automobilkou Aston Martin, aby spolu vzdali hold excelentnímu supersportu
One-77. Tento výjimečný vůz nejdříve získal prestižní ocenění za design v kategorii konceptů
na Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2009 a následně se stal předobrazem pro výrobu
moderního natahovače. Produkce odpovídá jejich exkluzivitě, celkem vznikne pouhých 77
ručně vyráběných vozů s dvanáctiválcem o obsahu 7,3 litru, a stejně tak 77 jedinečných ručně
vyráběných trezorů. „Přistupujeme k tomuto projektu se stejným nekompromisním postojem
jako Aston Martin. Náš Object Of Time „One-77“ bude neobvyklý a unikátní. Co se týče
designu, perfektní řemeslné výroby a vizionářských inovací, zcela jistě nastaví nové standardy,“ nechali se slyšet majitelé rakouské legendy Christian Zörweg a Harald Buben.
Kadloo Panamerica Tresor
| Ref.: 10816-TRE | rozměry 628 x 350 x 950 mm | hmotnost 330 kg | 599 750 Kč
Döttling Colosimo
| Rozměry 270 x 278 x 270 mm | hmotnost 30 kg | cena 490 000 Kč
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Lüm-Tec
Na přelomu roku americká značka
Lüm-Tec představila již dříve avizované
modely s wolframovými pouzdry. Ačkoli
je firma známá spíše vývojem
a výrobou luminiscenčních materiálů
pro ostatní značky, její hodinky patří
mezi oblíbené nástroje pro volný čas.
Favoritem její nabídky by mohl být
model M27 Tungsten z vysoce
odolného a patřičně těžkého wolframu
S7041 (bod tání 3410 ºC, hmotnost
podobná zlatu), jehož výhodou je mimořádná tvrdost, a tím pádem i mechanická a tepelná rezistence. Pouzdro
o průměru 44 mm i některé prvky
číselníku svým vzezřením mírně evokují
modely mnohem slavnější značky
Officine Panerai. Číslice a indexy
na číselníku jsou potaženy v šesti až
osmi vrstvách zcela novým luminiscenčním materiálem GX lume, který
nahradil doposud používanou sloučeninu C3, vyráběnou ve Švýcarsku.
Výsledkem je výrazná a ještě déle
trvající svítivost.

Tučná odměna byla vždy mocnou
motivací a nejinak tomu bylo v roce
1927. Za první přelet přes Atlantický
oceán (z New Yorku do Paříže) tehdy
totiž slíbil hoteliér a úspěšný podnikatel Raymond Orteig prémii ve výši
25 000 $, ke které přidal Arde Bulova
dalších 1000 $ a zlaté mechanické
hodinky Lone Eagle. Tím šťastným
pilotem se stal Charles Lindbergh,
který jako první ve svém letounu Spirit
of St. Louis (a s hodinkami Longines
na zápěstí) Atlantik přeletěl a po svém
návratu vytoužený klenot s jemně
klenutým pouzdrem obdržel. Rytinou
dekorované hodinky s černě smaltovanými zkosenými rohy Lone Eagle, jež
vycházely z předchozího designu
modelu Conqueror, šly v prvních třech
dnech po Lindberghově návratu
výtečně na odbyt – prodalo se
neuvěřitelných 5000 kusů! Právě
vzhled novinky Bulova Accutron
Conqueror vychází z jednoho z nejúspěšnějších modelů v historii značky.
Soudkovité ocelové pouzdro chrání
certifikovaný 53kamenný kalibr Dubois
Dépraz 31340, který zajišťuje nejenom
přesný chod chronografu, ale také GMT
ručky s 24hodinovým cyklem. Věrným
detailem jsou pak zelené arabské
číslice vzhledově vycházející z původního modelu. Kožený řemínek je ušitý
z mississippského aligátora.

Bell & Ross

Značka, známá především svými hodinkami
evokujícími letecké palubní přístroje, spojila síly
s firmou, jejímž zákazníkům plyne čas výrazně pomaleji
než pilotům moderních bojových letadel.
Bell & Ross a britská firma Shaw Harley-Davidson,
současný mistr světa v úpravě motocyklů HD,
společně vyvinuly unikátní motocykl inspirovaný
duchem Bell & Ross. Jmenuje se Nascafe Racer. Při
tvorbě tohoto unikátního kusu, vycházejícího z modelu
Harley-Davidson FXSTB Softail Nightrain, se tvůrci
snažili o stejný přístup, jakou reflektují hodinky Bell &
Ross – každý detail zde má svůj důvod a svou funkci.
Ke zpracování detailů prý technici přistupovali se
stejnými nároky na přesnost jako hodináři BR.
Nadčasově elegantní custom hostí v ručně zpracované
centrální konzoli zabudované hodinky BR 01 Carbon,
které zde plní úlohu palubních hodin.

Bulova Accutron Conqueror Limited Edition
| Ref.: 6519-3D | automatický nátah | chronograf, GMT, datum | ocel
| kožený řemínek z aligátora | limitovaná edice 200 kusů | cena
4 900 $
Lüm-Tec M27 Tungsten
| Automatický kalibr ETA 2893-2 s GMT modulem | GMT, indikace
data | velikost pouzdra 44 mm | pouzdro z nové slitiny wolframu –
S7041 | vodotěsnost 100 m | kožený řemínek, kaučuk i wolframový
tah | limitovaná edice 100 kusů | cena 39 000 Kč
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