
HWM Centenus
| Strojek mechanick! s"ru#ním nátahem | kalibr 888 | rezerva 
chodu 50 hodin | pouzdro ocel nebo $luté #i bílé 18kt zlato  
| Ø 42,5 mm, v!%ka 13 mm | vodot&snost 50 m | 'emínek z"#erné 
k($e aligátora | ocel 35 000 eur, zlato 50 000 eur
Marc Jenni JJJ

| Strojek mechanick! se samonátahem | kalibr 2011 | datum, den 
v"t!dnu a"jeho planeta | pouzdro r($ové nebo bílé 18kt zlato  
| Ø 44 mm | 'emínek z"#erné k($e aligátora | r($ové zlato  
41 000 CHF, bílé zlato 44 000 CHF
Dent The Denison

| Strojek mechanick! se samonátahem | kalibr Dent Class A  
| anglick! krok | datum, rezerva chodu 42 hodin | r($ové nebo bílé 
18kt zlato | rozm&ry 43,5 x 35 mm | 'emínek z"#erné k($e aligátora 
s"trnovou sponou v"materiálu pouzdra | cca 700"000 K#

Marc Jenni
Marc Jenni na!el nejd"íve staré kapesní hodinky s#magick$m monogramem JJJ. 

Pátral v#rodinn$ch kronikách, a% nalezl zprávu o#svém prap"edkovi Johannu 
Jakobovi Jenny, hodiná"i z#Glaris okolo roku 1780, kter$ je postavil. Mají ukazatel 
dn& v#t$dn& pomocí planetních symbol&. Sta"í astrologové ozna'ovali jako planety 
sedm nebesk$ch t(les pozorovateln$ch pouh$m okem – Slunce, M(síc, Mars, 
Merkur, Jupiter, Venu!i a#Saturn – a#tyto planety a#s#nimi spojená bo%stva také 
dala jméno dn&m v#t$dnu v#mnoha jazycích. Anglické Sunday je tak dnem Slunce, 
italské pond(lí Lunedi dnem Luny a#dokonce i#hindské úter$ – mangalvar – nebo 
japonské kay)bi je dnem Marsu. Jenom ta 'e!tina to musí mít jinak. Inspirován 
dílem p"edka postavil Marc svoje JJJ. Na#nich se vedle data a#zkratky dne v#t$dnu 
v#okénku pod dvanáctkou ukazuje práv( i#symbol vládce dne. Celkov( konstrukce 
vychází z#p"edchozího modelu Prologue. Hodinky jsou bez korunky. Natahují 
a#nastavují se pomocí prstence na#obvodu pouzdra. Jeho funkce (nátah, "ízení 
ru'ek a#nastavovaní data) se p"epíná pomocí tla'ítka na#pozici 4 a#je indikována 
na#zvlá!tním ukazateli na#pozici 3. 

HWM
*ínské hodinky. Tentokrát ale ne z#*íny, ale ze 

+v$carska a#pro *í,any. T"etí model od#Karstena 
Fraessdorfa a#jeho nové Heritage Watch Manufactory. 
Centenus, jak název napovídá, m("í 'as ne po#!edesát-
kách, ale po#stovkách. Sta"í *í,ané tak toti% 'inili ji% 
p"ed 3000 lety. V#'íselníku umíst(ném na#devítce 
ukazuje velká ru'ka práv( toto setinné d(lení dne, tzv. 
systém ké. Jeden díl odpovídá na!im 14 minutám  
a#24 sekundám. Ké je dále d(leno na#60 fén, které 
ukazuje malá ru'ka. V#okénku pod dvanáctkou je navíc 
zobrazován symbol 'ínského zodiaku reprezentující 
p"íslu!nou dvanáctinu dne, tzv. shíchén. Vedle 
'ínského 'asu zobrazují hodinky pro jistotu i#západní 
'as.

Základ strojku je shodn$ s#modelem Magnus 
a#obsahuje v!echny Fraessdorfovy patentované 
vychytávky. Design je stejn( jako u#ostatních model& 
dílem Erica Girouda. Podle plán& HWM by m(ly 
následovat v#budoucnu dal!í hodinky se systémy 
m("ení 'asu podle r&zn$ch sv(tov$ch kultur. Musíme si 
v!ak po'kat asi a% na#p"í!tí Basilej. 

Hodinky Dent Denison mají 
v#názvu jména hned dvou anglick$ch 
hodiná"sk$ch velikán&. Prastará 
anglická firma Dent & Co. byla 
zalo%ena Edwardem Dentem 
a#postavila Big Ben. A#ten má práv( 
Denison&v gravita'ní krok. Dal!í 
denty se plavily s#Darwinem 
na#Beaglu, putovaly s#Livingstonem 
po#Africe 'i odpípávaly dlouhá léta 
'as v#BBC. Z#p&vodní slavné firmy 
toho ale – krom( zna'ky – mnoho 
nezbylo. Od#roku 2007 se ji noví 
majitelé sna%í o%ivit. Jsou to praví 
Britové a#britsk$ je i#management. 
Po#nep"íli! zda"il$ch p"edchozích 
pokusech se jim tentokrát povedly 
zajímavé, opravdu hodn( viktorián-
ské hodinky.  +koda jen, %e si je 
nechali ud(lat ve#+v$carsku u#jinak 
jist( skv(l$ch Les Artisans Horlo-
gers, asi se na#ostrovech nikdo 
nena!el. Vlastní automatick$ kalibr 
Dent Class A#má zato správn$ 
anglick$ krok, pískované ru'n( ryté 
m&stky, mod"ené !roubky a#rotor 
s#kv(tinov$mi vzory. A#náramkov$ch 
dvouplá!-ovek se dnes ji% také moc 
nevidí. Jsou vyráb(ny pouze 
na#zakázku, v#limitované sérii  
100 kus&. Jako d(lané na#ruku lorda 
z#Horní sn(movny.

Dent
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