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DAVOSA

PŘEDSTAVENÍ ŠVÝCARSKÉ
HODINÁŘSKÉ ZNAČKY
PŘED VÍCE NEŽ 200 LETY SE V POHOŘÍ JURA MEZI ŽENEVOU A BASILEJÍ ZAČALI
HOSPODÁŘI VĚNOVAT HODINÁŘSTVÍ, ABY SI V DLOUHÝCH ZIMNÍCH MĚSÍCÍCH
FINANČNĚ PŘILEPŠILI. PRO NĚKTERÉ Z NICH SE TOTO NÁROČNÉ ŘEMESLO
STALO VÁŠNÍ A ZAMĚSTNÁNÍM.
Začátky značky Davosa se váží
právě k takové rodině hospodářů a hodinářů. V rodině Haslerů
vyrůstali 4 bratři. Tři z nich opustili horskou vesničku ve Vallée de
Joux a odešli za prací do hodinářských fabrik v Ženevě a Bielu. Čtvrtý – Abel Frédéric Hasler, narozený
v roce 1861, začal v roce 1881 s nezávislou výrobou stříbrných pouzder pro kapesní hodinky.
Pro hodinářské umění se nadchlo
i šest jeho synů. Jeden z nich, Paul
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Hasler (1883-1977) byl už od mala
fascinován komplikovanými hodinkami, jež nacházel na otcově
pracovním stole. Po létech studia
a naspoření malého kapitálu založil společnost Paul Hasler „Terminages d´Horlogerie“, která se specializovala na konstrukce hodinek
pro známé značky.
Následovalo těžké období hospodářské krize v 30. letech 20. století. Mnoho firem bylo nucených
ukončit svou činnost a rostl po-

čet nezaměstnaných. Paul Hasler
toto období překonal díky vysoké kvalitě svých výrobků, kterou
jeho zákazníci oceňovali. Postupně
pro něho začalo pracovat dalších
12 hodinářů.
V roce 1946 partnersky vstoupil
do společnosti David Hasler (18971951), který už pro svého bratra
pracoval jako technický ředitel.
Firma pokračovala pod názvem
Hasler Fréres. Návrhy se měnily
na hotové hodinky, které vyhle-

Abel Frédéric Hasler - zakladatel značky

dávali zákazníci napříč Evropou
a USA. Majitelé licencí z celého
světa, kteří si nemohli dovolit mít
vlastní výrobní závody, začali využívat služeb bratří Haslerových.
V roce 1953 se firma přestěhovala
do městečka Tramelan. Podnikání
dále vzkvétalo a v roce 1961 vstupuje po několika letech zaučování i třetí generace rodiny, Wilfred
a Eric Haslerové.
V roce 1964 se příchodem Kurta
Wittwera začalo etablovat obchodní oddělení firmy. Dosahoval
úspěchů při získávání nových trhů
a dohlížel na celý proces výroby,
od kreativního nápadu až po hotový výrobek. Takto se do portfolia
dostaly hodinky s komplikovanými
mechanickými strojky.
V 70. letech bojovalo švýcarské
hodinářství se silnou konkurencí z dalekého východu. Technická
revoluce v podobě quartzových
strojků téměř vytlačila tradiční

mechanické hodinky z trhu. Firma
Hasler & Co S.A. (od roku 1974)
zareagovala na situaci zařazením
quartzových hodinek do své produkce.

Současná podoba značky Davosa
začíná v roce 1993 spoluprácí Hasler & Co S.A. s tradičním hodinářským distributorem Bohle GmbH,
který je v oboru od 60. let minulého století.

Mechanické hodinky zažívaly renesanci a první menší kolekce pod
značkou Davosa přicházejí na trh.
Kromě 3-ručičkových „automatů“ obsahovaly strojky hodinářské
komplikace jako chronograf, mechanický budík, rezervu nátahu
nebo regulátor. Hodinářské obchody i nadšenci oceňovali poměr
výborného zpracování, mechanické preciznosti a nadčasového designu.
Spolupráce mezi Hasler & Co S.A.
a Bohle GmbH se lety zintenzivnila. V roce 2000 přebrala Corinna
Bohle zodpovědnost za strategický vývoj značky. Kvalita se vylepšuje akvizicemi specializovaných
subdodavatelů.
Od roku 2012 je rodina Bohle
majitelem společnosti Davosa,
která nadále zastává svoje místo
v hodinářském světě jako značka s výborným poměrem cena/
kvalita.
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