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Bohatá hodinářská tradice v českých zemích 
nevznikla náhodou — už v devatenáctém a na 
začátku dvacátého století jí přímo sekundoval 
duch doby. Hodinářství je totiž řemeslo, které 
v sobě spojuje umění a design s použitím 
přesných strojírenských technologií. Tedy ta 
odvětví, ve kterých jsme za Rakouska-Uherska 
a První republiky dosahovali mezinárodního 
věhlasu. 
 Dnes jsou český design, typografie a přesné 
strojírenství zaslouženě zpátky na světové špičce. 
A duch doby tak našemu hodinářství přeje znovu. 
Jako skupina lidí, tvořená osvíceným investorem, 
prvotřídními designéry a mechaniky, jsme 
v Novém Městě nad Metují začali vyrábět unikátní 
malosériové hodinky značky BOHEMATIC, 
abychom designem a technologiemi 
jednadvacátého století navázali na to nejlepší 
z časů minulých. 

 Příběh firmy začal setkáním investora Josefa 
Zajíčka s designéry Michalem Froňkem a Janem 
Němečkem v libeňském studiu Olgoj Chorchoj. 
Z vášně pro techniku, řemeslnou zručnost a staré 
závodní automobily povstal nápad na projekt, 
který by české hodinářské umění vrátil tam, kam 
historicky patří. Výsledkem je právě BOHEMATIC 
— koncept hodinek opírající se o precizní 
manufakturní výrobu a nadčasové tvary.



Graphic
Sutnar

První model hodinek série GRAPHIC, která připomíná to nejlepší z historie 
i současnosti českého grafického designu, vzdává poctu Ladislavu Sutnarovi. 

Tento avantgardní umělec dosáhl světového renomé a jeho díla patří k základům 
soudobé vizuální komunikace, designu a typografie. Uvedení hodinek GRAPHIC 

modelem Sutnar rezonuje s filozofií této série.
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WALRUS SILVER

ELEPHANT BLUE

GRAPHIC SUTNAR

TAPIR WHITE

CAMEL ARDOISE

RHINO BLACK

produktový design: Studio Olgoj Chorchoj
strojek: mechanický (manuální nátah)
kalibr: Eterna 3909M (Swiss Made)

rezerva chodu: 65 hodin
pouzdro: tryskaná nerezová ocel, černé PVD

rozměry: průměr 42 mm, výška 12 mm
vodotěsnost: 5 ATM (plavání)

hmotnost: 83 g
sklo: sférické safírové (antireflexní)
číselník: reliéfní (luminiscenční)
ručky: frézované (luminiscenční)
řemínek: kožený (20/18 mm)

spona: překlápěcí (18 mm)

PARAMETRY

5 6



„Dobrý vizuální design musí chtít 
širokou veřejnost povznést a učit 

ji rozpoznávat kvalitu.“

APOŠTOL INFOVĚKU — plzeňský rodák  
Ladislav Sutnar, narozený v roce 1897,  
patří k nejvýznačnějším postavám české 
meziválečné moderny a k významným 
osobnostem amerického a světového užitého 
umění a designu. Je obtížné najít oblast 
výtvarného umění, ve které by nedosáhl  
úspěchu a jíž by zároveň neotevíral nové  
obzory. Jeho životem i dílem se zřetelně  
vine linie pedagogického působení.
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Font na číselníku a na datovém věnci modelu 
GRAPHIC SUTNAR je přímou odvolávkou na sadu 
znaků navrženou roku 1958 pro označování domů 
v newyorském Bronxu. Jedná se o revitalizovanou 
verzi se všemi typickými atributy Sutnarovy tvorby při 
dodržení technicistního charakteru původní sady.

TYPOGRAFIE

Sutnarova grafická tvorba vyniká kontrastem, 
přehledným členěním informací, koncepční prací. 
Příznačná je diagonální kompozice, dekorativní 
funkční prvky, geometrické tvary, typografie.

GRAFICKÁ TVORBA

Dětské hračky jsou prvními předměty, které Sutnar 
v oblasti užité tvorby navrhoval. Vytvořil je ještě jako 
student pražské Uměleckoprůmyslové školy, další pak 
vznikaly v polovině dvacátých let a poté průběžně až 
do roku 1930. Od počátku chápal především jejich 
pedagogickou roli, uvědomoval si, jaký mají význam 
pro rozvíjení dětské tvořivosti, představivosti, zručnosti 
a intelektu.

DŘEVĚNÉ HRAČKY

Důležitou součástí Sutnarovy tvorby je užité 
umění, které se mu podařilo rozšířit do řady 
československých domácností, čímž pozvedl kulturu 
soudobého stolování. Tato porcelánová konvička 
kulovitého tvaru je spolu s ostatními kusy soupravy 
považována za jeden z nejdokonalejších příkladů 
umělcova funkcionalistického přístupu k designu.

UŽITÉ UMĚNÍ

5 15 35 45 
ABCastle Hill
5 15 35 45 
ABCastle Hill
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Dominantou hodinek je velký reliéfní číselník, jemuž sekunduje 
subtilní pouzdro s decentními nožkami. Detaily číselníku, tvar 
ruček i design korunky nesou charakteristické rysy Sutnarovy 
tvorby vycházející z exaktních měřítek geometrických tvarů 
a modernistické typografie. Mechanický kalibr s ručním nátahem 
byl zvolen s ohledem na elegantně společenský charakter tohoto 
modelu. Na pomyslné diagonále víka nalezneme malý průhled 
na setrvačku. Také ručně šitý kožený pásek má čistou formu, jen 
zdůrazněnou prošitím.

11



OD SKICI PO VÝROBU
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Aero 
Minor

Hodinky série MINOR jsou naší poctou legendárnímu českému automobilu  
Aero Minor Sport a závodníkům, kteří s ním v roce 1949 vyhráli ve své třídě 

legendární závod 24 hodin Le Mans. Hodinky jsou v mnoha detailech  
vizuálně spjaty s tímto velmi úspěšným závodním vozem.
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Aero Minor na Strahovském stadionu r. 1956 
(foto: Vilém Heckel)



LE MANS BLUE

INDY SUNBURN

AERO MINOR

PARAMETRY

produktový design: Studio Olgoj Chorchoj
strojek: mechanický — automatický nátah

kalibr: La Joux-Perret/Bohematic 8120 (Swiss Made)
rezerva chodu: 55 hodin
pouzdro: tryskaný titan

rozměry: průměr 44 mm, výška 15 mm
vodotěsnost: 10 ATM (plavání)

hmotnost: 71 g
sklo: sférické safírové (antireflexní)
číselník: perforovaný (luminiscenční)

ručky: frézované (luminiscenční)
řemínek: kožený (22/18 mm)
spona: trnová spona (18 mm)

MONACO BLACK

SPA GREY

19 20



Závodní vůz Aero Minor s označením Sport vznikl na zkráceném podvozku modelu Aero Minor II v roce 
1949. V Letově se vyrobily dva prototypy přímo určené pro legendární závod v Le Mans, kterého 
se oba speciály ve třídě do 750 cm3 fenomenálně zúčastnily. Jezdci Otto Krattner a František 
Sutnar, kteří ve 24 hodinovce závodili s číslem 58, se umístili podle tzv. koeficientu výkonnosti na 
celkovém 2. místě za dvanáctiválcovým vozem Ferrari. 2391 ujetých kilometrů a průměrná rychlost 
99,664 km/hodinu byly absolutně nejlepším výkonem v jejich třídě. Politické poměry se ale začaly 
zhoršovat a vycestovat na další závod do Le Mans v roce 1950 už úspěšným závodníkům povoleno 
nebylo. Komunistický režim se je nejdřív snažil získat ke spolupráci s STB a když odmítli, obvinil je 
z velezrady a odsoudil k mnohaletým trestům. Sutnar byl propuštěn z vězení v roce 1963. Zemřel 
v emigraci Curychu v r. 1992. Krattner zůstal v Československu, kde zemřel již v r. 1979.

„Rádi bychom, aby se na tento a další jim podobné silné lidské příběhy ovlivněné totalitními režimy 
nikdy nezapomnělo, a proto z každého prodaného kusu hodinek Minor věnujeme neziskové organizaci 
Post Bellum, která spravuje sbírku Paměť národa, částku 1949 korun připomínající rok vítězství 
v Le Mans na její podporu a činnost.“ 

Josef Zajíček, Bohematic

Duralový doutníkový vůz poháněný dvouválcovým motorem o objemu 744 cm3 
s výkonem 30 PS při 4500 otáčkách a je osazený karburátory Amal. S plnou 
padesátilitrovou nádrží, umístěnou za sedadlem řidiče, vozidlo váží 455 kg.
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Originálně tvarované a lehké titanové pouzdro s ergonomickými nožkami 
disponuje obousměrně otočnou lunetou a sférickým safírovým sklem s antireflexní vrstvou. 

Perforovaný číselník hodinek MINOR se skládá z několika částí a díky tisícům miniaturních otvorů 
umožňuje rafinovaný pohled do soukolí částečně skeletovaného stroje. Aplikované subčíselníky sčítačů 

chronografu s jemným gilošováním a plastická minutová stupnice s luminiscencí slouží pro přesný 
odečet času, zatímco průběžná sekundová ručka indikující chod hodinek je záměrně lehce potlačena. 

Skeletovaný datový věnec v kombinaci s luminiscenčním podkladem datového okna tvoří krásný 
funkční detail, který umožňuje snadný odečet data i za horších světelných podmínek.
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Uvnitř hodinek bije švýcarský mechanický kalibr La Joux-Perret 8120, upravený podle návrhu našich hodinářů 
přesně pro potřeby modelu MINOR. Tento chronograf s automatickým nátahem a palcovým rozdělovačem 
disponuje unikátní funkcí flyback, která umožňuje zastavit běžící ručky chronografu, vyresetovat je a opět 
spustit měření nového časového intervalu jedním stisknutím tlačítka na pozici 4. hodiny. Pro využití hodinek 
na měření časů jednotlivých okruhů během závodu Le Mans Classic je tato funkce naprosto nezbytná. 
Spolu s otočnou lunetou je to také výborná pomůcka na setinových rallye veteránů.

Korunka je pojata jako miniatura ozubení 
převodovky vozu Aero Minor Sport.

Závodní vůz Aero Minor Sport nás 
inspiroval také při návrhu metalicky 
modřeného rotoru automatického 
nátahu, jenž svým tvarem a otvory 
cituje geometrii kol. Skeletované můstky 
kalibru spolu s perforovaným číselníkem 
nabízí pohled do soukolí chronografu.

Mechanický chronograf  
je hodinářská maturita.
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PERSONALIZACE

Pro jednotlivé modely hodinek Bohematic se používají různé díly. Každá barevná 
varianta má od nás nastavené základní složení těchto dílů, ale vy si je můžete na 
digitálním konfigurátoru libovolně nakombinovat sami podle vlastního vkusu. 
Vybírat při tom budete moci pouze z existujících komponentů.

I. STUPEŇ — KONFIGURACE

II. STUPEŇ — PERSONALIZACE STANDARDNÍCH DÍLŮ

POUZDRO, VÍKO, KORUNKA, SPONA
gravírování povrchové i hloubkové, ruční 
rytí, dekorace barevnými keramickými 
kompozity, aplikace luminiscenční barvy, 
broušení, tryskání, leštění

RUČKY
lakování libovolnou barvou v lesku i matu, 
broušení, leštění, tryskání, galvanické 
pokovení, aplikace luminiscenční barvy

DATOVÝ VĚNEC
tisk grafiky, lakování libovolnou barvou 
v lesku i matu, galvanické pokovení 

SKLO
tisk grafiky 

ŘEMEN
změna barvy řemenu a prošití 
dle dostupného sortimentu 
základního materiálu 
(kůže, kaučuk, textil, šití) 

STROJEK
gravírování, ruční rytí, tisk, dekorace 
barevnými keramickými kompozity 
a pryskyřicemi, galvanické pokovení, 
broušení, tryskání, leštění

ČÍSELNÍK
tisk grafiky, lakování libovolnou 
barvou v lesku i matu, galvanické 
pokovení, broušení, tryskání, leštění, 
aplikace luminiscenční barvy

Základním komponentem pro personalizaci je standardně vyráběný díl. 
Různými dekoračními technikami nebo jejich kombinací lze dosáhnout nespočtu 
estetických variant každého modelu, čímž vznikne unikátní, osobní exemplář 
hodinek Bohematic. Jednotlivé díly hodinek lze personalizovat těmito způsoby:
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III. STUPEŇ — PERSONALIZACE VÝROBOU UNIKÁTNÍCH DÍLŮ

V tomto stupni individualizace vašich hodinek bude vyroben nový díl, exkluzivně 
pouze pro vás. Personalizace bude společným dílem vás a našeho grafika 
a konstruktéra a samotná práce na ní bude zážitkem. Škála možností je velmi 
široká a níže uvedený výčet je pouhým vodítkem.

MONOGRAM, LOGO, ORNAMENT, 
MINIATURA OBLÍBENÉHO PŘEDMĚTU NA SEKUNDOVÉ RUČCE
VSAZOVÁNÍ PŘEDMĚTU DO KORUNKY
ZMĚNA TVARU NÁBOJE SEKUNDOVÉ RUČKY
ZMĚNA RASTRU PERFORACE ČÍSELNÍKU
VLASTNÍ DESIGN ŘEMENU

IV. STUPEŇ — PERSONALIZACE VÝROBOU Z UNIKÁTNÍCH MATERIÁLŮ

V tomto stupni individualizace nabízíme navíc k již jmenovaným 
možnostem výrobu stávajícího pouzdra jednotlivých modelů, popř. 
dalších komponentů, kde to technologie dovoluje, z drahých kovů 
či jiných nestandardních materiálů. Také zde nabízíme vsazování 
drahých kamenů a další zlatnické služby. Vznikne tak unikátní verze 
daného modelu s vysokou přidanou hodnotou použitého materiálu.
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V. STUPEŇ — HODINKY NA ZAKÁZKU

V nejvyšším stupni individualizace vám nabízíme design a výrobu hodinek na zakázku 
od A do Z. Ve spolupráci s našimi designéry a hodináři tak vzniknou unikátní hodinky 
navržené a vyrobené pouze pro vás. Možnosti jsou v tomto případě omezené pouze 
představivostí a dostupnými technologiemi.

VÝROBNÍ PROCES

MECHANICKÝ STROJEK
 
V prvním kroku návrhu nového modelu hodinek jsou definovány 
funkce a komplikace kalibru s respektem k charakteru modelu. Ve 
spolupráci se švýcarskými manufakturami pak vznikne strojek, který 
je unikátně vyrobený pro naše hodinky. Například pro kalibr hodinek 
Minor jsme navrhli skeletování můstků, tvar nosiče závaží, dekorace 
a skeletovaný datový věnec. Věnec je vyroben ve spolupráci 
s českými firmami a je kompletován a dekorován našimi hodináři. 
Každý strojek můžeme ještě dále individualizovat dle vašeho přání. 
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Pouzdro hodinek, jejich víko i luneta 
mají originální design, který vzniká 
v naší režii od prvního nápadu, přes 
skici, 3D modely a 2D výkresovou 
dokumentaci. Následná výroba 
polotovaru ze základního materiálu, 
jehož původ je v našem případě vždy 
v Evropě, probíhá ve Švýcarsku. 
Surové polotovary dále ručně 
dokončujeme v naší hodinářské dílně. 
Při mechanickém dokončování povrchu 
každého dílu vybíráme z technologií, 
jejichž estetický výsledek se velmi 
liší — od zrcadlově leštěné plochy, 

přes rozmanité broušené struktury, 
stejně tak i saténově lesklé nebo 
matné tryskané povrchy. Krásné 
jsou i kombinace těchto povrchů. 
U některých modelů se dokončené 
díly zušlechťují následným navázáním 
jiného chemického prvku na povrch, 
čímž dochází například ke změně 
barvy a mechanických vlastností 
základního materiálu. Možnosti finální 
dekorace těchto dílů jsou také velmi 
rozmanité. I díky nim pro vás může 
vyrobit skutečný unikát, který na jiném 
zápěstí nenajdete.

POUZDRO, VÍKO A LUNETA ČÍSELNÍK
 
Číselník je velmi náročný na výrobu. Nejprve je potřeba vyrobit jeden naprosto precizní 
trezorový etalon číselníku. Následně je etalon kopírován pomocí elektrochemického 
procesu, díky kterému, laicky řečeno, vyrostou číselníky nové. A to jsme teprve 
na začátku. Následuje obrábění polotovaru a celá řada dekoračních technologií, 
jako je například galvanické pokovení, vsazování indexů, tisk grafiky a další. Jistě 
se dá pro výrobu číselníku použít i jednodušší postup, ale nikdy nedosáhnete 
takových estetických možností, jako nabízí právě tato metoda. Na výrobě číselníků 
spolupracujeme s českou firmou Liss a.s., která má v tomto odvětví mnohaletou 
tradici. Číselník dále dekorujeme luminiscenční barvou nebo tiskem grafiky podle 
vašeho přání. 

SKLO POUZDRA
 
Sférická skla na našich hodinkách nejsou technicky 
skla, ale safírové krystaly opracované do konkrétního 
tvaru přesně dle představy designerů. Skla používaná 
v hodinkách Bohematic mají původ ve Švýcarsku 
a jejich vnitřní strana je zušlechtěna bezbarvou 
antireflexní vrstvou. Safír volíme z jednoho prostého 
důvodu: je velmi odolný poškrábání. Oblíbenou 
metodou dekorace tohoto dílu hodinek je tisk 
individuální grafiky.
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RUČKY
 
Frézovaný tvar hodinové a minutové ručky nám 
umožňuje kombinovat různé povrchové úpravy 
– například leštěné hrany s broušenými nebo 
tryskanými plochami. Galvanické pokovení ruček 
zachová původní strukturu povrchu a vytvoří 
velmi hezký detail. Výroba těchto ruček je často 
doprovázena ještě jednou dekorační technikou, 
a to nanášením vrstvy luminiscenčního materiálu. 
K tomuto dekorování, které má nejen estetický ale 
i funkční význam, je potřeba mikroskop, vykrývací 
pero a pevná, pečlivá ruka zkušeného hodináře. 

Centrální sekundová ručka sice není 
na hodinkách tím nejdůležitějším 
indikátorem co se funkce týče, ale 
my ji na hodinkách vnímáme jako 
jeden z nejkrásnějších detailů. Od 
promyšleného designu přes grafické 
zpracování výrobních dat až po ruční 
dokončení polotovaru je její výrobě 
věnována maximální pozornost. 
Zrcadlový lesk povrchu ručky, kterého 
hodináři dosáhnou po náročném 
výrobním postupu, bývá často 
akcentován metalickou modrou barvou. 

Té se docílí tradičním žíháním materiálu 
nad plamenem. Základem úspěchu 
je rovnoměrná distribuce tepla, neboť 
výsledná barva kovu je velmi citlivá 
i na změnu teploty v řádu jednotek 
stupňů. Zákazníci, kteří vnímají ručku 
stejně jako my, si ji zpravidla nechají 
dekorovat monogramem, nebo 
ornamentem, který je jim blízký. 
Pak nás výroba „vteřinovky“ baví 
o to více. A chcete-li mít tuto ručku 
například červeně lakovanou, rádi 
vám vyhovíme. 

CENTRÁLNÍ SEKUNDOVÁ RUČKA
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NÁBOJ VTEŘINOVÉ RUČKY
 
Tvar náboje centrální vteřinové ručky vzniká soustružením 
základního materiálu a následným ručním dokončením. Vybírat 
můžeme z mnoha estetických variant mechanického dokončení 
povrchu — od zrcadlově leštěné plochy, přes rozmanité broušené 
struktury, stejně tak i saténově lesklé nebo matné tryskané povrchy. 
Krásné jsou i kombinace těchto povrchů. K dosažení kýženého 
vzhledu je nezbytný poslední krok — galvanické pokovení, které 
dá náboji tu správnou barvu a zároveň zachová strukturu povrchu. 
Náboj je možné lakovat lesklými i matnými barvami, čehož využívají 
nejvíce ti, kteří chtějí do vybraného modelu hodinek zakomponovat 
i svou oblíbenou barvu. Někomu by se mohlo zdát, že tolik práce 
s tak titěrnou věcí snad ani nemá smysl, ale výsledek nadělá hodně 
parád a určitě to za to stojí. 

KORUNKA
 
Korunka hodinek je onou pomyslnou třešničkou 
na dortu, proto si na ní dáváme velmi záležet. 
Od počátečního návrhu až po finální dekorování 
jí věnujeme hodně času. Stejně jako u dalších 
dílů hodinkového pouzdra je polotovar korunky 
dokončován v naší hodinářské dílně. Na korunku 
lze uplatnit téměř všechny dekorační techniky, 
čehož je zákazníky velmi často využíváno.

Korunka hodinek je onou 
pomyslnou třešničkou  

na dortu …
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SPONA 
 
Hodinky Bohematic se mohou chlubit originálním 
designem spony. I tento díl dokončujeme v hodinářské 
dílně stejně jako další díly pouzdra, proto je možné pro 
vás na sponu vyrýt krátký nápis, datum nebo ornament. 

ŘEMEN
 
Ručně šitý řemen z dílny SimaPrague k našim hodinkám neodmyslitelně 
patří. Díky této spolupráci mohou naši designeři tvořit opravdu svobodně 
a s jistotu, že jejich návrh projde precizním rukodělným zpracováním. 
Velkou výhodou oproti sériově vyráběným řemenům je možnost 
individualizace barvy, tvaru, délky, nebo barvy prošití. 
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