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NOMOS 
ZNAČKA Z KRUŠNÝCH HOR

FLASHBACK | NOMOS GLASHÜTTE

62 | WATCH MAGAZINE

Barevná škála číselníků modelu Nomos Ahoi Neomatic
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JEN NEDALEKO OD NAŠICH HRANIC, ASI DVĚ HODINY JÍZDY AUTOMOBILEM 
Z PRAHY, LEŽÍ MĚSTEČKO GLASHÜTTE. NACHÁZÍ SE V OBLASTI, KTERÁ SE NAZÝVÁ 
SASKÉ ŠVÝCARSKO. DNES UŽ NEODKAZUJE TENTO NÁZEV JEN NA PODOBU ZDEJŠÍ 
PŘÍRODY SE ŠVÝCARSKOU, ALE I NA ZDEJŠÍ HLAVNÍ PRODUKT, TOTIŽ NA HODINKY. 

V městečku, které má 
asi 7 000 obyvatel , 
je centrum německé-

ho hodinářského průmyslu, 
který zde zaměstnává přes 
1 200 zdejších obyvatel .  Za 
„dobrou adresou“ sem při-
šlo osm hodinářských zna-
ček s  podobným úmyslem, 
s  jakým švýcarské značky 
přesunují  své centrály do 
Ženevy. Jsou zde i   značky 
domovské, které mají  dlou-
hou místní histori i  a  jej ichž 
váha ve světové konkuren-
ci ,  zejména tedy švýcarské, 
je nezanedbatelná. O  tom 
svědčí i   to, že se některé 

z  nich staly součástí nej-
větší hodinářské skupiny 
Swatch Group. Jiné si  za-
tím zachovávají  nezávislost 
a zřejmě je to stav trvalý.
Jednou ze zdejších nezávis-
lých značek je značka No-
mos. V  roce 1990 j i  založi l 
Roland Schwerter.  Dnes za-
městnává 300 l idí ,  z  nichž 
většina, 220, pracuje pří-
mo v Glashütte, ostatní pak 
v Berl íně a dokonce i  v New 
Yorku. Spojené státy jsou 
totiž druhým největším tr-
hem značky Nomos.
Nezávislost značky i lustru-
je fakt,  že si  všechny sou-
částky a  dí ly vyrábí sama, 
včetně mechanických stroj-
ků. To dokáže jen málo ho-
dinářských značek na světě, 
a  to i   některých slavných 
švýcarských, které spolé-
hají  na special izovanou vý-
robu v  rámci skupiny, či  na 
nákup strojků z  vnějších 

Michal Achremenko | Foto: archiv 

63

 

 

Šéf značky Nomos  
Uwe Ahrendt se svojí kolegyní 
Juditou Borowski

Značka Nomos sídlí v budově bývalého nádraží
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zdrojů. Tím je výj imečné 
postavení značky Nomos 
j istě potvrzeno.
Jej í  nejnovější  inovací je ul-
tratenký automatický kal ibr 
DUW 3001, kterým značka 
osazuje modelovou řadu 
Neomatic.  Dosud v Glashüt-

te vyvinuli  deset vlastních 
strojků, z  toho čtyři  auto-
matické – Epsilon, Zeta, 
DUW 5201, DUW 1001 a  j iž 
zmíněný DUW 3001.
A  nejenom strojek pochází 
z vlastních dílen, ale dokon-
ce i  setrvačka. Byla to svého 

času do j isté míry senzační 
zpráva, že značka Nomos 
vyvinula a  sestroj i la svoji 
vlastní setrvačku. Předsta-
vi la j i  v  březnu 2014. Znač-
ka tak prolomila monopol 
Swatch group, která dodá-
vá toto jemné srdce stroj-

  

Tovární ultratenký kalibr Nomos DUW 3001

Zásoby koňské usně pro výrobu řemínků

Limitovaná série sad šesti kusů modelu z řady Orion nazvaná Unification-
-Nomos z roku 2009 vyrobená k 20. výročí pádu Berlínské zdi. Šedivá barva 
číselníků je inspirována šedí šesti provinčních městeček bývalé NDR.
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ku celému hodinářskému 
průmyslu. Tento krok dále 
posí l i l  samostatnost jména 
Nomos.
Kolekce značky Nomos ob-
sahuje 12 modelových řad 
s celkem 80 různými verze-
mi. Cena jej ích mechanic-

kých hodinek se pohybuje 
od tisíce do čtyř t isíc eur, 
ale obsahuje i   dva modely 
z  oblasti  vysoké hodinaři-
ny s  pouzdrem z  růžového 
nebo bílého zlata. Jedná 
se o modely Lambda a Lux. 
Týdně se j ich vyrobí jen tři 

kusy a  stoj í  mezi 12 800 až 
15 800 eur. Většina mode-
lů má však pouzdro z  oceli 
a  jej ich cena se pohybuje 
pod čtyřmi t isíci  eur.  Bez 
ohledu na to, jestl i  jsou 
z oceli  nebo ze zlata.
Příkladem hodinek se zla-

  

Model oceněný cenou za design Nomos Tangent Neomatic Nachtblau

Model Lambda 39 Nomos Club 38 Campus Nacht
Nomos Club Campus  

– spodní víčko s věnováním
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tým pouzdrem z  produkce 
značky Nomos je i   model 
Lambda 39.  Jeho pouzdro 
je z  růžového zlata a  má 
průměr 39 mil imetrů.  Výš-
ka včetně saf írového víčka 
činí  9,1 1  mi l imetru.  Uvnitř 
pouzdra je kal ibr DUW 1001 
na ruční  nátah.  Na netra-
dičně zpracovaném čísel-
níku dominuje ukazatel 
rezervy nátahu,  která do-
sahuje 84 hodin.  Všechny 
čtyř i  pozlacené ručky (ho-
dinová,  minutová,  sekundo-
vá a ukazatele rezervy cho-
du) jsou více než subti ln í . 
Jako všechny ostatní  mo-
dely značky Nomos i   tento 
odkazuje na minimal ist ický 
design propagovaný umě-

leckým hnutím Bauhaus.
Ale ještě jednu zvláštnost 
maj í  hodinky značky No-
mos.  Jej ich řemínky jsou vy-
robeny z koňské usně naku-
pované od chicagské f irmy 
Horween Leather Company. 
Na výrobu kožených doplň-
ků však nelze využít  celou 
je j ich useň,  a le pouze z  re-
lat ivně malých míst ,  kam 
nedosáhnou zuby koní ,  kte-
ř í  se snaží  kousáním zbavit 
parazitů a  hmyzu.  Koňská 
useň je mnohokrát trvalej-
š í  než třeba krokodýl í ,  žra-
ločí ,  pštrosí  nebo  hovězí . 
Navíc získává časem patinu 
spíše než znaky obnošení . 
To z koňské usně činí  velmi 
vzácný a ceněný art ik l .

Jednou z  letošních novinek 
je řada tř í  modelů nazva-
ná Club Campus.  Jsou to 
jakési  startovací  hodinky 
pro mladé l idi  a maj í  v nich 
vytvořit  zájem o mechanic-
ké zobrazování  času.  Je to 
vlastně boj  proti  různým 
elektronickým přístrojům, 
které jsou důvodem odvy-
kání  mladé generace nosit 
čas na zápěstí .  Jsou to lu-
xusní  a  př itom cenově do-
stupné modely.  Jsou vhod-
né jako dárek při  oslavách 
studi jních úspěchů – matu-
r ita či  promoce. 
Design těchto modelů je 
pozoruhodně jednoduchý 
a  př itom velmi elegantní . 
Římská čís la doplňuj í  arab-

  

Nomos Tetra Neomatik
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ské čís l ice na tmavém nebo 
světlém číselníku.  Zaj íma-
vým detai lem je červené 
orámování indexů.  O  vy-
sokých technických para-
metrech těchto hodinek 
svědčí  i   fakt ,  že hodinky 
jsou vodotěsné do hloubky 
jednoho sta metrů.  Modely 
ve třech verzích se l iš í  jed-
nak barvou číselníku a dále 
vel ikost í  pouzdra – 36 mi-
l imetrů a  38,5 mil imetru. 
V  pouzdru je mechanický 
kal ibr Nomos Alpha s  ruč-
ním nátahem a  rezervou 
chodu na 43 hodin.  Pouz-
dro je z  ocel i  s   k lenutým 
saf írovým skl íčkem a  jeho 
výška činí  8 ,17 respektive 
8,45 mil imetru podle vel i-
kost i  pouzdra.
Spodní ocelové víčko pak 
poskytuje volnou plochu 
pro vyryt í  věnování ,  které 
se tak stane věčnou připo-
mínkou událost i ,  ke které 
byly hodinky juniorovi  vě-
novány.
Poptávka po značce No-
mos stále stoupá.  Dnes je 
to největší ,  co do produk-
ce,  hodinářská f irma v  Ně-
mecku.  Své hodinky vyváží 
do 40 zemí,  dokonce i   do 
Indie,  a  produkce značky 
každé tř i  roky stoupá dvoj-
ciferným tempem.
Zřejmě nikol i  náhodou. Mi-
nimal ist ický,  snadno rozpo-
znatelný design v  kombi-
naci  s   dokonalými strojky 
oceňuj í  i   odborníci .  Letos 
manufaktura získala už dru-
hé ocenění German Brand 
Award v  kategori i  „Winner 
in Luxury“,  v  soutěži ,  kte-
rou založi l  German Design 
Counci l .  Cenu získal  mo-
del  Nomos Tangente Neo- 
matic s  číselníkem barvy 
půlnoční  oblohy.  Právě on 
je také osazený novým ul-
tratenkým továrním stroj-
kem DUW 3001.  

Nomos Tangente Neomatik

Nomos Minimatik

Nomos Orion Neomatik

Nomos Metro Neomatik

Nomos Ludwig Neomatik


