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KrásnáŠPERKY  text: Jana Sirotová, foto: archiv firem
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V
zájemný obdiv zástupců obou značek 

se nedatuje včerejším dnem. Maximi-

lian Büsser se nechal slyšet, že byl vždy 

uchvácen „virtuózním mistrovstvím klenotníků Bou-

cheron. Stejně jako my, i oni rádi překvapují. Byl jsem 

přesvědčen – mohou vzít jeden z našich ’hodinových 

strojů’ a přeměnit ho v klenotnické dílo.“ 

A druhá strana? Stejného názoru byl prezident Bouchero-

nu Jean-Christophe Bedos.

I když jeden z designérů Boucheronu se „prořekl“, že HM 

N°_3 je „něco nepředstavitelného, ale co s tím budeme dělat?“

Pod křídly
Základní myšlenka klenotníků se ukázala správná – „nepře-

dělávat” N°_3, ale naopak využít faktu, že základem hodinek je 

unikátní řešení, kdy se základní údaje zobrazují ve dvou kónu-

sech na masivní základně. V jednom se zobrazuje čas a indi-

kace dne a noci, v druhém odečítáte minuty. Toho šperkaři 

využili a přišli s nápadem, vytvořit ze dvou useknutých 

Spojení tak unikátního výrobce 

hodinek, jako je MB&F, který 

nedávno uvedl teprve čtvrtou řadu, 

a značky Boucheron, jejíž šperky nosí 

králové a na scéně je už 152 let, se 

zdá nepochopitelné. Do okamžiku, 

než se podíváte na JwlryMachine. 

Nebývalou klenotnickou verzi 

Horological Machine Nº–3.

❯❯❯

LEGENDÁRNÍ KLENOTNÍCI

Dům Boucheron založil Frederic Boucheron v roce 1858 a svoje 
sídlo má společnost na pařížském náměstí klenotníků – place 
Vendome. Po vedení čtyřmi generacemi rodinná firma v roce 2000 
přešla do uskupení PPR/Gucci Group. V roce 2006 oslavila 150 
let své existence, po kterou své šperky dodávala monarchům, 
hvězdám i boháčům. Celkem má padesát butiků po celém světě.

PRSTEN 
ve tvaru sovy. 
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ŠPERKY

LEGENDÁRNÍ 
HODINÁŘI

MB&F je na scéně jen 5 let, i když 

toto hodinářské studio založil Maximi-

lian Büsser po čtrnácti letech práce 

na vysokých postech známých hodinář-

ských firem. V roce 2005 odešel z čela 

Harry Winston Timepieces a s přáteli se 

pustil do stavby „strojů času“. HM1 se 

představila v roce 2007, o rok později 

„dvojka“ a poté originální HM3. O „čtyřce“ 

jsme psali v č. 4/2010 Hodinky & šperky. 

Letos MB&F vyrobí 145 hodinek.

SOVÍ ŘADA 
šperků zahrnuje 

nejen prsteny. 

KLENOTNICKÝ kousek 
značky Boucheron, který vás 

zaskočí. Je to pravé péro?

JWLRYMACHINE 
Strojek: mechanický 
s automatickým nátahem

Pouzdro: titan, zlato

Kalibr: 
Agenhor, soukolí,  
oscilátor Girard-Perregaux 

Frekvence: 

28 800 polokmitů/h

Komponentů: 304

Kamenů: 36

Série: na objednávku
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půlkruhů oči a ze základny tělo sovy, ikonického ptáka znač-

ky Boucheron. Ale abychom to nezjednodušovali, konečnému 

návrhu předcházelo celkem 63 projektů. Nakonec se realizo-

valy dvě varianty – fialová a růžová sova. Nás nadchla první 

z nich, kde je na bílém zlatě, kombinovaném s titanem, hruď 

ptáka z ametystů (celkem 35,27 karátu) a oči jsou dva ametysty 

brusu kabošon (6,34 karátu). Dva velké kameny na vrcholech 

kónusů působí vskutku jak zářící oči sovy. 

Z jednoho kusu je i hruď sovy, pod níž jemně prosvítá rotor 

ze zlata ve tvaru keltské sekery. Dokonce i Maximilian Büsser 

měl za to, že se klenotníci z Boucheronu zbláznili, když chtějí 

pod jediným kusem ametystu – tedy hrudí – nechat bít srdce 

v podobě rotoru. Tvrdý, ale křehký kámen se totiž musel opra-

covat tak, aby se stal zčásti průzračným. Povedlo se. 

Křídla, která jakoby kryjí a chrání unikátní strojek, dílo společ-

nosti Agenhor, jsou doslova „posypána” drahými kameny kula-

tého brusu. Dalšími použitými kameny jsou: brilianty (0,96 ct), 

modré a fialové safíry (5,17 ct). I na šroubovací korunce najdete 

ametyst o hmotnosti 0,33 karátu. 

Ještě pro vysvětlení – sova je sestavena celkem z pěti dílů, které 

hodináři z MB&F upevňují šrouby na samotné pouzdro hodinek. 

V případě servisu je totiž nutné sovu „nechat odletět”. Výsledek? 

Nikdo nebyl ochuzen – hodináři, ani klenotníci. Všichni společ-

nou prací získali, ale hlavně pak zákaznice, které si mohou sovu, 

tedy JwlryMachine, individuálně objednat. Třeba s dal-

šími kousky stejného tématu – prstenem a přívěs-

kem v podobě sovy i dalšími kusy. I když, jak  

při uvedení HM N°_3 Maximilian Büs-

ser varoval: „Naše hodinky mohou 

způsobit emocionální šok.“   ■

PŘÍVĚSEK 
na řetízku 
z bílého zlata 
může spolu 
s prstenem 
a hodinkami 
tvořit krásný 
soubor.

DRUHÁ VARIANTA 
je růžová a také unikátní 

částečně průsvitným 
ohromným ametystem.
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