
Marc Jenni Arch
Mechanický strojek se samonátahem, kalibr 2010 na bázi  
ETA 2897 s mechanismem ovládání pomocí prstence a rotorem 
z 22kt zlata | ukazatel přepínače ovládání, rezerva chodu, datum  
| pouzdro z bílého 18kt zlata | Ø 44 mm | 21 drobných briliantů  
| řemínek z aligátora v barvě motivu | 46 000 CHF bez DPH

Kari Voutilainen 2-Eight
Mechanický strojek s manuálním nátahem | rezerva chodu  
65 hodin | pouzdro z 18kt zlata | Ø 37 mm | limitovaná série 18 ks,  
10 v bílém, 5 v růžovém a 3 ve žlutém zlatě | řemínek z aligátora  
| 82 000 CHF bez DPH

Kari Voutilainen
Voutilainen vyrábí nádherné hodinky, téměř výlučně 

však pro pány (o jedněch pro Urban Jürgensen píšeme 
v sekci Novinky). Tyto se jmenují 2-Eight a byly celé 
vyrobeny v ateliéru ve švýcarském Môtiers pod 
Voutilainenovou vlastní značkou. Díky své jemnosti, 
barevnosti, použitým materiálům a klasické velikosti 
37 mm jsou vhodné i pro dámy. Jejich chod zajišťuje 
manufakturní strojek použitý poprvé loni v modelu 
Vingt-8, tentokrát však zasazen do menšího pouzdra. 
O chronometrickou přesnost se stará veliká setrvačka 
s volným vláskem zakončeným na vnější straně 
Breguetovou a na vnitřní straně Grossmanovou 
křivkou. Je regulovaná změnou momentu setrvačnosti 
pomocí dvou protilehlých excentrických šroubků. 
Soukolí zastavuje a vypouští originální krok vlastní 
konstrukce se dvěma krokovými koly, oproti jednomu 
kolu u standardního švýcarského kotvového kroku. 
Pouzdro je klasického voutilainenovského tvaru a je 
možné jej objednat v růžovém, bílém nebo žlutém zlatě. 
Nádherný klasický číselník kombinuje ručně gilošované 
mezikruží se vsazeným zlatými indexy v barvě pouzdra 
s perleťovým středem. Hodinky mají jen dvě ručky 
kombinující zlato s modřeným nábojem a kroužky. Jsou 
moderní interpretací breguetovských „jablíček“ 
a Voutilainenovou signaturou. V korunce je zasazený 
černý onyx jako tečka za větou.

Marc Jenni
Je dobře, že i „nezávislí“ myslí stále častěji na ženy. Marc Jenni se stal členem 

Hodinářské akademie nezávislých tvůrců (Académie Horlogère Des Créateurs 
Indépendants, AHCI) před dvěma lety se svým modelem Prologue, u kterého 
nahradil tradiční korunku otočným prstencem po obvodu pouzdra a přepínačem 
dovolujícím měnit jeho funkci mezi natahováním, nastavováním hodin a nastavová-
ním data. Letos použil stejný koncept pro sadu dámských hodinek Arch. Čtyři tváře 
pro čtyři roční doby – bělostná „sněhová vločka“, zelenkavý „jarní opar“, letní 
„sluneční záře“ v červené a podzimní hnědo-oranžové „indiánské léto“. Příslušnou 
barvu nese vždy jemný akcent ve tvaru oblouku na číselníku, kaučuková vložka 
ovládacího prstence a odpovídající řemínek z aligátora. I ženy si prý dnes přejí 
velké hodinky. Arch se svými 44 mm tedy není žádný drobek. Pouzdro z bílého zlata 
je v podstatě shodné s pánskými modely. Ženskost je podtržena decentním 
osazením 21 brilianty, které zdobí okraje přepínače a tvoří vsazené indexy číselníku. 
Číselník kromě hodin, minut a sekund ukazuje ještě rezervu chodu a nastavený 
režim ovládání, to vše pomocí na modro popuštěných ocelových ruček. Podle 
autora se nahrazení korunky ovládacím prstencem projeví jako výhoda zejména 
u majitelek pěstěných dlouhých nehtů.
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