LUCIE
VACKOVÁ,
38 let, žije v Novém
Městě nad Metují,
pracuje jako hodinářka
společnosti ELTON
hodinářská, vyrábějící
hodinky PRIM

„Tak v y chcete moji práci?“
Jste manuálně zručná,
oplýváte trpělivostí,
kreativitou a bavilo
by vás skládat dohromady
hodinky? Romana
Schützová vás seznámí
s ženou, která tuhle práci
dělá už několik let.
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„Vystudovala jsem průmyslovou
školu strojní a po střední škole
pracovala jako účetní a prodejkyně.
Se svou kariérou jsem však nebyla
spokojená, nenaplňovalo mě sedět
nad papíry. A když jsem se poohlížela
po něčem novém, zaujal mě inzerát
na místo hodinářky v manufaktuře
Elton. V naší rodině se sice tomuhle
řemeslu nikdo nevěnoval, ale v mém
rodném Novém Městě nad Metují
a jeho okolí je velká hodinářská
tradice. Dokonce jde o jediné místo
v Čechách, kde dodnes vyrábějí
náramkové hodinky. Nastoupila
jsem v roce 2014.“

ROZ V Í J E J TE SV ŮJ
V ROZE N Ý TA L E N T
„Jakmile jsem se zaučila a pochytila
základy oboru, dostávala jsem
stále složitější zakázky. K vlastní
montáži, tedy kompletnímu
sestavení mechanického strojku,
jsem se dopracovala zhruba po
roce, a to díky radám zkušenějších
kolegů. Ti mě hodinky naučili
nejen sestavit, ale také odhalit, kde
je chyba, když strojek nešlape tak,
jak má. Brzy jsem přišla i na to, jak
chybu odstranit. Nejvíc se naučíte
samotnou praxí. Profese hodináře
však není pro každého, velká část
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Bez n

„Hodinkov ý

lidí odpadne už při
proces, který zahrnuje
stroj se
prvních zkouškách,
mnoho kroků. Nejprve
skládá z drobných
při kterých se
pouzdro důkladně
součást ek, kt er ých
testuje šikovnost.
zkontroluji, nasadím
Hodinkový stroj se
těsnění, sklo
je okolo sto čt yřiceti.
skládá z drobných
a zalisuji. To stejné
Tahle práce si žádá
součástek, kterých
provedu s víkem
zručné a trpělivé
je okolo sto čtyřiceti.
(najdete ho na zadní
odborník y.“
Jednotlivé elementy jsou
straně hodinek) a usadím
jako živé – a kdo není zručný
strojek. Ten musím, stejně jako
a trpělivý, brzy to vzdá.“
úplně všechny ostatní díly, které
používám, důkladně prohlédnout.
D E N N Í RU T I N A
Nasadím číselník, jednotlivě
„Dříve v řemeslu převažovaly
všechny ručky (používáme až
ženy, to se ale v posledních letech
čtyři, podle typu hodinek),
mění. Nás na dílně pracuje celkem
přidám vložku, vše očistím. Potom
deset. Během své pracovní doby
číselník zakryju, zkrátím hřídel na
se převážně věnuji pouzdření
korunku, korunka se upraví, vše se
mechanických strojků do pouzdra
zalepí a zkompletuje. Opět musím
hodinek. Zní to možná jednoduše…
všechno zbavit případných nečistot.
Ve skutečnosti se jedná o složitý
Nakonec přiklopím víko a dotáhnu.

POHRÁVÁTE SI S MYŠLENKOU,
ŽE SE STANETE HODINÁŘKOU?
V současnosti existuje jediná specializovaná škola: SOU v Jihlavě.
Protože by ale absolventi nepokryli poptávku, školí si ELTON vlastní
hodináře. Hodinářem se tedy může stát kdokoliv, kdo má vztah
k jemné mechanice nebo vystudoval některý z příbuzných oborů,
jako je zlatník, umělecký kovář a podobně.
Z deseti lidí, kteří mají zájem stát se hodináři a nejsou vyučeni
v oboru, uspěje maximálně jeden.
K téhle práci patří pečlivost, soustředěnost, trpělivost
a zodpovědnost. Cvičte si jemnou motoriku!

A kde omrknout trendy? Salon Exceptional Watches, největší
hodinářský veletrh ve střední Evropě, probíhá v termínu
16. až 17. října 2020 na pražském Žofíně, Sewpraha.com.

A hodinky můžou odejít na
kontrolu chodu! Pokud není cokoliv
v pořádku, musím strojek opět
rozmontovat. Následuje kontrola
vodotěsnosti a hodinky míří do
zkušebního provozu, kde jsou až dva
týdny. Pokud by hodinky neprošly
zkušebním provozem, vrátí se mi
zpět na stůl.“
BU ĎTE K R E ATI V N Í
„Tahle práce je také velmi tvůrčí,
vyrábíme totiž modely podle
speciálních přání zákazníka. Mohu
tak nejen rozvíjet své mechanické
a technické myšlení, ale projevit
se i v uměleckém směru. Třeba
při vytváření speciálního číselníku
pro konkrétního zákazníka. Nejvíc
mě však těší, že můžu navazovat
na dlouholetou tradici.“
KOM PE NZUJ TE
SVOJ E Z ATÍŽEN Í
„Nevýhody mé práce? Jelikož jde
o sedavé zaměstnání, trpí záda.
A protože musím pracovat s jemnou
mechanikou a některé součástky
rozpoznáte jen pod lupou, namáhám
také oči. Proto je třeba činnosti
kombinovat s pohybem v přírodě.
Miluju procházky v lese. Také moc
ráda trávím čas se svými synovci.
Navíc jsem členkou ochotnického
souboru NODIVSE (Novoměstská
divadelní sebranka). Tady mě baví
kontakt s lidmi a možnosti vyzkoušet
si různé životní role. Pořád chci na
sobě pracovat, a to jak v osobním,
tak i profesním životě.“
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