TISKOVÁ ZPRÁVA

Edice Big Crown Pointer
Date 80th Anniversary
Oris slaví osm desetiletí ikony svého hodinářství

ORIS
HŮLSTEIN

1904

Oslava ikony
společnosti Oris
Hodinky Oris Big Crown Pointer Date
byly vždy vyjádřením stylu a užitečným
nástrojem. U příležitosti jejich 80. výročí
představuje společnost Oris speciální
bronzovou edici.

V roce 1938 společnost Oris představila novinku na poli hodinek pro piloty. Hodinky byly
vybaveny velkou korunkou, aby je letci mohli
snadno nastavovat i s rukavicemi. Měli také
jednu neobvyklou funkci – datum ukazovala
středová ručka.
Cílem bylo vytvořit překrásný, vysoce kvalitní
kousek za rozumnou cenu, který by byl spolehlivý, a zároveň se snadno používal, a to i v nepříznivých podmínkách. Co ale nezávislý švýcarský výrobce hodinek v té době netušil bylo,
že i osm desetiletí poté nebudou hodinky Big
Crown Pointer Date jen dále plnit tento cíl, ale
že se také stanou jedním z nejznámějších designů hodinek a ikonou několika generací.
„Design přichází a zase odchází, ale hodinky
Big Crown Pointer Date přetrvaly a jsou stále
silnější,“ tvrdí čestný předseda společnosti
Oris, Dr. Rolf Portmann, který se s námi o své
zkušenosti s edicí Big Crown podělil na straně
6. „Staly se ikonou společnosti Oris a symbo-

lem toho, jak silné jsou odkaz a značka společnosti.“
U příležitosti oslavy 80. výročí této ikony připravila společnost Oris edici Big Crown Pointer
Date 80th Anniversary, která bude vybavena
speciálním 40mm pouzdrem, vroubkovanou
lunetou, velkou bronzovou korunkou a úchvatným zeleným číselníkem.
Společnost Oris jako materiál pouzdra zvolila
bronz, protože se momentálně těší oblibě, ale
také proto, že tento utilitářský materiál vypráví příběh industriálního pojetí výroby hodinek
společnosti Oris. Tím, jak oxiduje, získává bronz
časem přirozenou patinu a každé hodinky dostávají unikátní povrch. Tmavě zelený číselník
působí přirozeně a vkusně doplňuje bronzové
pouzdro. Kombinace materiálů a barev je symbolem odkazu designu hodinek, bohaté historie
mechanické výroby hodinek společnosti Oris
a sídla společnosti v překrásném švýcarském
údolí Waldenburg.
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Design, který
přetrvá věky
Originální hodinky Big Crown
Pointer Date společnosti Oris
byly milníkem. Za 80 let,
které od jejich uvedení na trh
uběhly, hrály stěžejní roli
v pozoruhodném příběhu
společnosti Oris.
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Žádné hodinky nevypráví historický příběh nezávislého švýcarského hodináře Oris tak dobře,
jako právě ikonické hodinky Big Crown Pointer
Date. Je to významný symbol filozofie společnosti Oris a někteří tvrdí, že bez nich by společnost Oris momentálně nebyla lídrem švýcarského hodinářského trhu.
Už od chvíle jejího založení v roce 1904, bylo
vždy filozofií společnosti Oris vytvářet hodinky, které mají smysl, které mají skutečný účel,
které lze vyrábět průmyslově v tom nejvyšším
standardu a prodávat je za rozumné ceny. Toto
nadčasové poselství hodinky Big Crown Pointer
Date vyrobené v roce 1938 plní do puntíku.
Od té doby se nepřetržitě vyrábí, přečkaly války,
quartzovou revoluci a nespočet módních trendů, aby se staly poznávacím znamením společnosti Oris.
Ve 30. letech 20. století byla Oris rychle rostoucí
společností se sedmi výrobními linkami po celé
malebné švýcarské vesnici Hölstein, kde má

Postava otce: Tyto Oris
Big Crown Pointer Date
z roku 1954 našel na ulici
Hölsteinu otec Dr. Rolfa
Portmanna.
Když se o ně na místní
policejní stanici nikdo
nepřihlásil, věnoval je
svému synovi.A ony
o 64 let později stále
hrdě tikají.

společnost do dnešního dne sídlo. Hodinky Big
Crown Pointer Date byly pro společnost milníkem, poprvé v kolekci nabídly funkci ukazatele
data, která byla pro piloty velmi užitečným nástrojem.
Výroba hodinek Big Crown Pointer Date pokračovala až do 60. let, kdy se společnost Oris
stala jednou z 10 největších značek hodinek
zaměstnávající 800 lidí a vyrábějící 1,2 milionu
hodinek a hodin ročně.
70. a 80. léta byly pro hodinářský průmysl likvidační... Kvůli vlivu levných quartzových hodinových strojků přišlo o práci více než 60 000 lidí

„Oris Big Crown Pointer Date znovu
zažehl jiskru zájmu o společnost
a mechanické hodinářství.“
a bylo zavřeno na 1 000 společností. Tato rána
si samozřejmě vybrala svou daň na tradičním
hodinářství.

Ani společnost Oris se této ráně neubránila, ale
v polovině 80. let se její výroba znovu obnovila.
Big Crown Pointer Date byl hlavním bodem
kolekce v období, které označujeme jako quartzovou revoluci. Když se společnost Oris začala
poohlížet po hodinkách, které by znovu vykřesaly jiskru zájmu o společnost, měla na mysli
jednu jedinou volbu – Big Crown Pointer Date.
Nadčasová hodnota jejich designu a jejich funkcionalita z nich učinily dokonalého prostředníka. A fungovalo to, Big Crown Pointer Date se
staly středobodem kolekce společnosti Oris.
„Koncem 80. let byly Big Crown Pointer Date
v centru veškerého dění, byly symbolem odkazu a dlouhověkosti společnosti Oris,“ tvrdí
jeden z generálních ředitelů Rolf Studer (viz
stranu 8).„Hrály stěžejní roli při opětovném
vybudování společnosti Oris po problémech
způsobených quartzovou revolucí. A jsou stručným shrnutím příběhu společnosti Oris.“
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Tvář času
Dr. Rolf Portmann, čestný
předseda společnosti Oris, který
se ke společnosti připojil v roce
1956. Dnes se s námi ohlédne
za více než 60letou historií
společnosti Oris.
Jaký byl Váš prvotní dojem ze společnosti
Oris? Můj první dojem byl, že je to obrovský
podnik. V té době měl asi 800 zaměstnanců
a vyráběl skoro všechno, co souviselo s mechanickými hodinkami. Společnost měla sídlo
v Hölsteinu, ale ve městech v této oblasti bylo
celkem sedm výrobních linek. Tehdy jsme
se ve velkém zaměřovali na výrobu. Vyráběli
jsme si dokonce i své vlastní stroje a nářadí.
Byla to úžasná doba a bylo skvělé být její součástí.
Jak moc se společnost změnila? To, co
je na společnosti Oris úžasné, je, že je stále nezávislá a stále sídlí na stejném sídle
v Hölsteinu, kde byla v roce 1904 založena.
V 60. letech byla společnost Oris špičkou svého oboru... A dodnes jí je. Kořeny společnosti jsou tu stále, protože se stále řídí principy,
na základě kterých byla založena - mechanické hodinářství, kombinace průmyslových
výrobních metod a řemeslného zpracování
a švýcarská kvalita za férovou cenu. Ale nyní
se soustředí na vývoj produktu, budování trhů
a spolupráci se švýcarskými výrobci a dceřinými společnostmi.
Které momenty historie společnosti Oris
Vám v paměti utkvěly nejvíce? Práce, kterou
jsme odvedli, abychom zrušili švýcarský zákon o hodinářství v 60. letech, byla obrovským
milníkem. Málokdo o tom mluví, ale v té době

to znamenalo, že se společnost Oris a mnoho jiných švýcarských značek mohlo oprostit
od zastaralých pravidel a mohly inovovat a vyrábět lepší hodinky. Bez tohoto momentu by
historie švýcarského hodinářství vypadala zcela odlišně. Druhým bude manažerský odkup,
který jsme Ulrich W. Herzog a já uskutečnili
v roce 1982. V té době se tehdejší vlastníci
společnosti Oris, skupina ASUAG, chovala,
jako by ji chtěla s radostí nechat zemřít, ale
my společně vytvořili novou společnost, která
nám umožnila znovu vybudovat a pokračovat
v úžasné historii společnosti Oris.
Už je to 80 let od uvedení Big Crown Pointer Date na trh – překvapuje vás, že se
jim i v roce 2018 stále tak daří? Upřímně?
Ano. Je to skutečně překvapující – jak můžete
předvídat design, který ustojí 80 let? Design
přichází a zase odchází, ale hodinky Big Crown
Pointer Date přetrvaly a jsou stále silnější. Myslím, že je to kvůli základním výhodám jejich
designu, což je praktičnost, funkcionalita, ale
také krása. Staly se ikonou společnosti Oris
a symbolem toho, jak silné jsou odkaz a značka společnosti.
Během své kariéry jste prožil neuvěřitelné
období historie hodinářství – co je podle
Vás tajemstvím dlouhověkosti tohoto odvětví?
Navzdory novým technologiím lidé nikdy neztratili nadšení a zájem o čas či mechanické
předměty, které jej měří. Mechanické hodinky
jsou spojením s minulostí a já se domnívám,
že lidé si toho cení. Ne všechny změny jsou
k lepšímu.
Co je podle Vás největší výzvou, před kterou dnešní hodinářský průmysl stojí? Naše
odvětví se musí nadále přizpůsobovat tak, aby
jeho příběh měl stále svou váhu. Digitalizace, počítače a konektivita jsou velmi mocné
a přináší nám mnoho výhod – ale nedokážou
nahradit řemeslné zpracování nebo zvláštní
vztah, který máme k autonomním mechanickým hodinkám. Mechanické hodinky nám dávají důvěru v naši vlastní nezávislost. A na to
naše odvětví nesmí nikdy zapomenout.
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Vůdce
smečky
„Hodinky Big Crown Pointer
Date společnosti Oris jsou
trvalým symbolem všeho, co
společnost Oris představuje,“
říká jeden z generálních ředitelů
Rolf Studer
Jak významné hodinky Oris Big Crown Pointer Date jsou? Jsou to vysoce důležité hodinky – jde o jeden z našich stěžejních kousků
a funkce ukazatele data je jedna z našich nejznámějších. A pomyslete na vše se za 80 let
od jejich uvedení na trh změnilo. Je to fantastický úspěch.
Co to vypovídá o filosofii výroby hodinek
společnosti Oris?
Společnost Oris vždy vyráběla hodinky, které
byly lepší než ostatní hodinky v jejím segmentu. Ale něco takového se veřejnosti těžko sděluje, protože se přirozeně domníváme, že to,
co je dražší, musí být i lepší. Společnost Oris
v tomhle šla vždy proti proudu. Big Crown Pointer Date jsou kvalitní mechanické švýcarské
hodinky s překrásným a užitečným modulem
pro rozumné kupující. A to ve stručnosti shrnuje příběh společnosti Oris.
Díky čemu jejich design vyniká? Jako mnohé jiné hodinky společnosti Oris nabízí funkční
inovace. Jejich funkce je pouze jedním z prvků designu, který jim dodává charakteristický
vzhled. A navíc mají vroubkovanou lunetu, překrásné číslice – především číslo 4 – a samozřejmě nesmíme zapomenout na velkou korunku.
Vynikají kvůli tomu, co si berou, ale také kvůli
tomu, co dávají – ukazují datum bez nutnosti
použití datumovky. Mnoho milovníků hodinek
nemá datumovky v oblibě, protože mohou na-

rušit rovnováhu designu hodinek. A všechny
tyto faktory přispěly k jejich úspěchu.
Co máte pojmem „funkční inovace“ na mysli? Každý design hodinek musí být funkční.
Všechno, co do hodinek přidáme, musí mít
svůj účel. Pokud je v nich něco navíc, musí to
pryč. Vždy se snažíme, aby naše hodinky byly
lepší, a vytváříme neustálý cyklus funkční inovace.
A to platí pro každý detail. Například špička
ručky ukazatele data byla původně šipka, pak
jsme z ní udělali půlměsíc a teď je směsicí obou
dvou. Současný design orámovává datum, aby
jej bylo snadné hned na první pohled přečíst.
Vývoj designu je znamením sebejisté nezávislé
společnosti, která dokáže naslouchat svým zákazníkům a jít si svou vlastní cestou.
Proč jste pro výroční model použili zrovna
bronz? Bronz je překrásný materiál, který má
okouzlující přírodní vlastnosti. V posledních
letech jsme jej už použili na několika našich
hodinkách a naši zákazníci si jej velmi oblíbili.
Ale co je důležitější, je to utilitářský materiál,
který odpovídá našemu přístupu k hodinářství
a je poklonou našemu průmyslovému odkazu.
Jak vysvětlujete dlouhověkost hodinek Big
Crown Pointer Date?
Aby byly hodinky v oblibě 80 let, musí za něco
stát. Ale musí také reagovat na měnící se dobu.
Společnost Oris design často upravovala, aby
odpovídal vkusu zákazníků, ale nikdy nepřišel
o své jádro. Domnívám se také, že jsou oblíbené, protože lidé si myslí, že hodinky jsou
v dnešní době velmi drahé. Tento výroční kousek jsou moderní hodinky, ale také symbol rozumné doby.
Co bude s hodinkami Big Crown Pointer
Date dál?
Big Crown vypráví příběh společnosti Oris.
Bude i nadále jejím stěžejním kouskem. Zájem
o Big Crown ukazuje nadšení ze společnosti Oris a také zájem o odvětví mechanických
hodinek a obojí značí skvělou budoucnost pro
společnost Oris i vysoce kvalitní tradiční hodinky.
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Edice Oris Big Crown
Pointer Date 80th
Anniversary
U příležitost 80. výročí hodinek Oris
Big Crown Pointer Date představuje
společnost Oris speciální edici
v bronzovém provedení se zeleným
číselníkem

Podrobnosti

Hodinový strojek

Pouzdro Vícedílné bronzové pouzdro
Velikost 40,00 mm
Číselník Zelený
Luminiscenční materiál Indexy a číslice
z materiálu Super-LumiNova C1/C3, hodinové
a minutové ručky vykládané materiálem SuperLumiNova C1/C3
Horní sklo Safírové sklo, vypouklé na obou
stranách, vnitřní antireﬂexní potah
Dýnko Ušlechtilá ocel, šroubované, průhledné
minerální sklo
Ovládací zařízení Bronzová šroubovací
bezpečnostní korunka
Pásek/Tah Tmavě hnědý kožený řemínek
vyrobený z materiálů z udržitelných zdrojů,
bronzová přezka
Vodotěsnost 5 bar

Číslo Oris 754
Funkce Středová ručka pro hodiny, minuty
a vteřiny, středová datumová ručka, okamžité
datum, úprava data, systém jemného seřízení
a vteřinová ručka
Natahování Automatické natahování,
obousměrně otočný červený rotor
Rezerva chodu 38 hodin
K dostání Listopad 2018
Doporučená maloobchodní cena 45 990 Kč
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01 754 7741 3167-07
5 20 58BR
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Ribigasse 1
4434 Hölstein
Switzerland

TELEFON: +41 61 956 11 11
E-MAIL: PR@ORIS.CH
VERZE KE STAŽENÍ: ORIS.CH/PRESSPR@ORIS.CH

