lorem ipsum is simply

Příběh Longines

E
„ legance je postoj“

1913

motto značky s logem okřídlených přesýpacích hodin

Společnost Longines, sídlící už od roku 1832 ve švýcarském Saint-Imiers, si s touto původně nevelkou vesnicí, která stála u zrodu a rozvoje ﬁrmy, vytvořila velmi úzký vztah. V roce 2012 slaví značka výročí 180 let nepřetržité činnosti a její hodinářská
odbornost odráží silnou oddanost tradici, eleganci a výkonosti. Disponuje mnoha generacemi zkušeností jako oﬁciální poskytovatel časomíry na celosvětových sportovních kláních a jako partner mezinárodních sportovních federací. Postupem času si
značka vybudovala silné a dlouhodobé vazby k jezdeckým sportům. Longines je členem skupiny Swatch Group S.A., předního
světového výrobce hodinářských produktů. Značka, jejíž logo tvoří známé okřídlené přesýpací hodiny, se proslavila svými
vybranými hodinkami a má pobočky ve více než 130 zemích.
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Dnes je hodinářský dům Longines považován za jednoho z deseti nejvýznamnějších
výrobců hodinek ve Švýcarsku. Název i znak
– okřídlené přesýpací hodiny je nejstarší registrovanou značkou, která se od roku 1867
až dodnes bez přerušení používá.
Příběh hodinářské značky Longines začíná
v roce 1832, kdy se Auguste Agassiz přestěhoval do městečka Saint-Imier ve Švýcarsku a založil tam malou hodinářskou dílnu.
V roce 1866 získal Agassizův synovec Ernest
Francillon dvě parcely na okraji města Saint-Imier, v místě zvaném tamním dialektem Les
Longines (tj. „dlouhá a úzká pole“), a na tomto místě postavil první továrnu.
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Společnost Longines již od svého počátku
udávala směr ve formování švýcarského hodinářského průmyslu. Jména jako Auguste Agassiz, Ernest Francillon či Jacques David nebo
v novodobé historii Walter von Känel a další
jsou osobnosti, které svými vizemi, usilovnou
prací a neutuchajícím nadšením stvořili legendu okřídlených přesýpacích hodin pevně
zakotvenou v mnohdy bouřlivých vodách světového hodinářského průmyslu a řemesla.
V roce 1867 byl vyroben v Longines manufaktuře první vlastní ﬁremní hodinový strojek. Ve stejné době E. Francillon přichází se
svou unikátní inovací, kdy odborné hodinářské veřejnosti představuje model hodinek
s natahovací korunkou (do té doby se na natahování používal natahovací klíček).

Kde se nejvíce posouvají
a překonávají hranice svých možností
Tímto datem startuje historie společnosti Longines, která je založena na nepřestávajícím
procesu odborného technického vývoje a hodinářských inovací. Odborný technický výzkum a inovační vývoj je spojen s oblastí, kde
se člověk nejvíce snaží posouvat a překonávat
hranice svých možností. Touto oblastí je sport.
Společnost Longines chce svým odborným hodinářským know-how přispět k dosahování světových sportovních rekordů. Neváhá spolupracovat s badateli, průzkumníky
a průkopníky ze všech sportovních oblastí,
protože tuto příležitost vnímá jako výzvu
k dosažení vlastních rekordů, tentokrát na
poli hodinářského umění a řemesla.
V roce 1896 se konají v Aténách první novodobé Olympijské hry. Společnost Longines
při nich zajišťuje časomíru ve všech olympijských disciplínách. Dodávání časomíry na
další budoucí soudobé Olympijské hry se
napříště pro Longines stane otázkou prestiže
a vzájemné spolupráce. V roce 1912 v Bazileji
během Švýcarského federálního klání v gym-

nastice společnost Longines také zajišťuje
oﬁciální časomíru. U této příležitosti poprvé
představuje „broken wire“ automatický časoměrný systém.
V roce 1912 norský polární badatel Ronald
Amundsen jako první člověk dobývá jižní pól.
Na této výpravě jej doprovází typ Longines
chronographu Longines Navigation Chronograph. V roce 1919 se společnost Longines
stává oﬁciálním dodavatelem časové měřící
techniky pro Mezinárodní leteckou federaci.
V roce 1927 Charles Lindbergh uskutečnil
první transatlantický let bez mezipřistání.
Značka Longines následně jako jediná dostala právo vyrábět pilotní navigační hodinky
přesně podle Lindberghova návrhu a tento
retro model hodinek vyrábí dodnes.
Ve 30. letech 20. století společnost Longines vyvíjí své vlastní samonatahovací (auto-

matické) hodinky. V této době plné technických inovací si nechává patentovat ﬂyback
chronograph.
S jezdeckým sportem jsou spojené především dvě technické inovace. V roce 1952
(Olympijské hry v Oslu) společnost Longines
vyvinula první přístroj pro synchronizaci obrazu s časomírou pro porovnávání cílových
fotograﬁí Photogines. V roce 1960 společnost Longines vyvinula časoměrný systém
Contifort, který synchronizuje čas s ﬁlmovým
záznamem daného sportovního výkonu.
V roce 1969 společnost Longines vyvinula
první elektronické náramkové quartzové hodinky. V roce 1972 splečnost Longines zavádí
na trh první LCD hodinkový displej. V roce
1979 společnost Longines vyvíjí nejtenčí
quartzové hodinky na světě s názvem Feuille
d´Or (1,98 mm).
V roce 1982 společnost Longines zahajuje spolupráci v oblasti časomíry s týmem
Ferrari seriálu Formule 1. Vyrábí pro Ferrari
hodinky a následně po celá 80. léta zajišťuje
časomíru i celého seriálu Formule 1. V roce 1984 společnost Longines v rámci
této spolupráce představuje speciální termokompenzační quartzový
strojek Conquest VHP kalibr,
který umožňuje měřit časomíru s ohledem na termické vlivy s přesností +/- 12
sekund za rok.
Spolupráce společnosti
Longines v oblasti sportovní časomíry má
velké tradice a její kořeny spadají
do samotných

počátků její vlastní historie. Společnost Longines se může chlubit mnohými partnerstvími a podporou nejrůznějších sportovních
oblastí.

Nadčasová elegance
Slovíčko „elegance“ provázelo představení
nových modelů hodinek Longines již před
více než sto lety. A není tomu jinak i dnes.
V případě značky Longines není elegance
prázdným marketingovým pojmem, ale skutečnou podstatou značky. Pouze několik hodinářských značek mělo možnost prožít zásadní změnu lidské společnosti, od rozkvětu
lidstva před rokem 1914, zlom v době první
světové války, zlatá dvacátá léta, následnou
hospodářskou krizi a mnoho dalších období včetně bouřlivých šedesátých let, a svým
dílem přispět k vytvoření autentických do-

bových doplňků. Značka tak může čerpat
z bohaté kolekce svých historických modelů.

Původ hodinářského umění
v kolekci Longines Saint-Imier
Jak již bylo uvedeno, společnost Longines
byla založena v Saint-Imiers, tehdy malé vesničce nacházející se v hlubokém údolí uprostřed švýcarské části pohoří Jura. Již od samého začátku hrála ﬁrma Longines Watch Co.
Francillon Ltd. ústřední úlohu v životě Saint-Imier, dnes známého hodinářského střediska. Osudy Longines a vesnice Saint-Imier tak
byly vzájemně provázány. Tento vztah byl
nyní stvrzen kolekcí Longines Saint-Imier,
souborem jedinečných ukázek hodinářského umění, které využívají výhradně mechanické strojky. Kolekce Longines Saint-Imier
je inspirována základy hodinářské tradice, na
níž byla značka, známá svým logem okřídlených přesýpacích hodin, vybudována.
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