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Jaguar vstoupil s modelem F-Pace do segmentu 
luxusních crossoverů. Místo odvození vozu od 
sesterské značky Land Rover dostal přednost vlastní 
vývoj. Vznikl tak skutečný Jaguar. Reakce na F-Pace 
ze strany zákazníků je pozitivní - během pár měsíců 
se stal nejprodávanějším modelem značky.

Jaguar F-Pace dokáže propojit prostornost a 
potěšení z jízdy. Navíc tým designérů, vedený Ianem 
Callumem, dokázal vytvořit vůz, který vypadá 
atraktivnější než většina jeho konkurentů. Jeho 
sportovní výraz podtrhují úzké světlomety s LED. 
F-Pace ukazuje, že SUV nemusí mít krabicovité tvary, 
ale může i vypadat jako skutečný Jaguar. I s větší 
světlou výškou se skvěle ovládá - proti sportovnímu 
sedanu je nejmarkantnější rozdíl jen ve vyšší poloze 
sedadla řidiče. 

F-Pace je třetím modelem značky Jaguar, po sedanu 
střední třídy XE a velkém sedanu XF, používajícím 
lehkou hliníkovou platformu. Snížení hmotnosti 
vozu dodává lepší dynamiku. 

F-Pace své konkurenty předčí i v objemu 
zavazadlového prostoru a prostorem pro cestující 
na zadních sedadlech. Při délce 4731 mm a rozvoru 
náprav 2874 mm má zavazadlový prostor objem 
650 l, po sklopení zadních sedadel 1740 mm.

Podvozek je sportovně laděný se zavěšením 
předních kol se dvojitými lichoběžníky a vzadu s 
propracovanou víceprvkovou nápravou Integral Link. 
Místo standardně používaných tlumičů pérování 

lze pro lepší jízdní vlastnosti a ovladatelnost zvolit 
elektronicky řízený systém Adaptive Dynamics. 

Systém pohonu všech kol AWD typu Torque-
on-Demand využívá inteligentní řízení dynamiky 
hnacího řetězce Inteligent Drive Dynamics (IDD). 
Systém IDD zachovává přednosti pohonu zadních 
kol, ale v případě potřeby přenese točivý moment 
na přední kola. Systém AWD je v náročných 
podmínkách ještě efektivnější díky systému Adaptive 
Surface Response (ASR), vyvinutému z technologie 
Land Rover Terrain Response. ASR je integrován 
do systému Jaguar Drive Control. Analyzuje povrch 
cesty a na základě toho optimalizuje charakteristiku 
pohonného ústrojí a kontroly dynamické stability. 

Další technickou inovací pro nepříznivé podmínky 
je systém All Surface Progress Control (ASPC), který 
reguluje reakci plynu a brzd aby byla maximálně 
využita dostupná přilnavost. Systém ASPC reaguje 
mnohem rychleji a především přesněji než běžné 
systémy kontroly trakce.

Cena základní verze 2,0d s přímo řazenou 
převodovkou a pohonem zadních kol je 1 189 188 
Kč. V ceně je zahrnuta služba Jaguar Care na tři roky 
bez omezení kilometrů, zahrnující záruku, servis 
zdarma a asistenční služby.

Kompletní ceník a technická data na str. 10 (jen 
po stažení jako pdf)

Jaguar F-Pace vstoupil s úspěchem do nového segmentu
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Spolupráce společností Honda a Waymo
Společnosti Honda a Waymo, součást Alphabet Inc., zahájily jednání o technické 
spolupráci na technologii vozidla s plně autonomním řízením. Společnost Waymo 
nainstaluje svoji technologii automatického řízení do vozů Honda pro testování 
v amerických městech. Technická spolupráce mezi výzkumníky Hondy a týmem 
pro vývoj technologie 
automatického řízení 
Waymo umožní oběma 
partnerům seznámit se 
s možnostmi instalace 
snímačů, softwaru 
a počítače systému 
automatického řízení do 
vozů Honda. Honda již 
ohlásila svůj záměr zahájit 
zhruba okolo roku 2020 
sériovou výrobu vozů 
vybavených autonomním 
řízením. 
více na www.autoweek.cz

V Detroitu se představí autonomní hybrid 
Waymo
Společnost Waymo, součást Alphabet Inc., v 
lednu na autosalonu v Detroitu představí vůz 
s autonomním řízením na bázi hybridní verze 
Chrysleru Pacifica. V plánu je vyrobit a nasadit 
do provozu sto vozidel. Waymo chce mít tato 
vozidla v provozu na veřejných komunikacích 
už v roce 2017. Chrysler Pacifica je výsledkem 
společného vývoje společnosti Google s Fiat 
Chrysler Automobile (FCA). FCA do projektu 
dodává vozidla Chrysler Pacifica s hybridním 
pohonem, ale v Las Vegas na veletrhu 

CES v lednu 2017 předvede i plně elektrifikovanou verzi minivanu. FCA se dosud 
vývojem autonomních vozidel nezabývala, ale spojením sil s Waymo se dostává k 
nejpropracovanějšímu systému plně autonomního řízení. Waymo je společnost 
navazující na výzkum autonomních vozidel Google. Google na vývoji autonomních 
aut usilovně pracoval od roku 2009.
více na www.autoweek.cz
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V březnu 2017 bude nabídka nové generace sedanů 
BMW řady 5 rozšířena o plug-in hybridní verzi 
BMW 530e iPerformance. Označení iPerformance 
se objevuje u všech plug-in hybridních verzí značky. 
Tento sportovní sedan nabídne pro značku typickou 
dynamiku v kombinaci s možností bezemisní jízdy 
na čistě elektrický pohon při kombinované spotřebě 
podle NEDC 1,9 l/100 km. 

Systém pohonu BMW eDrive vychází ze zážehového 
čtyřválce BMW TwinPower Turbo 2,0 l, který má 
největší výkon 135 kW (184 k) a točivý moment 320 
N.m. Elektromotor BMW eDrive má výkon 70 kW (95 
k) a točivý moment 250 N.m. Kombinace obou motorů 
poskytuje největší celkový výkon 185 kW (252 k) a 
maximální točivý moment 420 N.m. Díky tomu BMW 
530e iPerformance dokáže zrychlit z 0 na 100 km/h 
za 6,2 s a je schopné dosáhnout největší rychlost 235 
km/h. 

Točivý moment se přenáší na zadní kola přes 
osmirychlostní převodovku Steptronic. Umístění 
elektromotoru před převodovkou umožnuje použití 
různých převodů i pro jízdu v elektrickém režimu. 

Lithio-ionový akumulátor pod zadními sedadly má 
celkovou kapacitu 9,2 kWh. BMW 530e iPerformance 
díky němu ujede čistě na elektrickou energii až 50 km. 
Maximální rychlost je při jízdě na elektrický pohon 

omezena na 140 km/h. Akumulátory lze plně dobít z 
běžné zásuvky za pět hodin, v případě připojení na 
BMW i Wallbox s dobíjecím výkonem 3,7 kW za méně 
než tři hodiny. 

BMW 530e iPerformance nabízí plnou výbavu 
asistenčních systémů z řady 5, a to i při využití režimu 
eDrive. Společně s voličem jízdních režimů a výběrem 
tradičních módů Sport, Comfort a Eco Pro je zde také 
tlačítko eDrive, které umožňuje nastavení soustavy 
BMW eDrive pomocí tří jízdních režimů: Auto eDrive, 
Max eDrive (čistě elektrický pohon) a Battery Control 
(maximální rekuperace). 

BMW 530e iPerformance má zavazadlový prostor s 
plochým dnem a objemem 410 l. 

BMW 530e iPerformance
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Sprintery pro záchranáře
Zástupci Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy (ZZSHMP) převzali deset nových 
vozů Mercedes-Benz Sprinter se skříňovou nástavbou a jeden vůz Mercedes-Benz 
GLE. Od roku 1987 používá Pražská záchranka ve svém provozu tzv. setkávací systém, 
kdy se u pacienta setkává posádka Rychlé lékařské pomoci (RLP) v osobním voze se 
zdravotnickou zástavbou a posádka Rychlé zdravotnické pomoci (RZP) ve velké skříňové 
sanitce. Přítomnost lékaře vyžaduje jen 17 % nezávažnějších případů, kdy je ohroženo 
zdraví nebo život pacienta. Nová 
vozidla RZP jsou postavena na 
podvozku Mercedes-Benz Sprinter 
519 CDI/S FG se šestiválcovým 
motorem o výkonu 140 kW. 
Vozidlo RLP je model GLE 350 d se 
vznětovým šestiválcem o 190 kW. 
Dodavatelem podvozků Sprinter a 
vozu GLE je Mercedes-Benz Česká 
republika, výrobcem zdravotnické 
nástavby je KOV Velim. 
více na www.autoweek.cz

Policie má nové vozy Audi
Ochranná služba PČR převzala od 
společnosti Porsche Inter Auto CZ 
deset nových speciálně upravených 
vozidel Audi S6 v policejních barvách. 
Deset operačních policejních speciálů 
určených pro Ochrannou službu Policie 
České republiky bylo pořízeno za 21 770 
230 Kč. Vozy budou využívány především 
jako doprovodná vozidla pro zahraniční 

delegace při jejich pobytu na území České republiky. Vozy Audi S6 4.0 TFSI quattro 
jsou vybaveny podle požadavků Ochranné služby PČR speciální kamerovou, 
spojovací technikou a dalšími moderními prvky umožňujícími uplatnění práva v jízdě 
a bezpečnostními prvky zvyšujícími viditelnost těchto vozidel. Vozidla nahradí starší 
vozidla Audi A6 3.2 quattro, která budou nadále využívána dopravní policií.
více na www.autoweek.cz
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Nissan pro svůj crossover X-Trail připravil nový, větší 
vznětový motor. Nový dvoulitrový vznětový motor 
pro X-Trail má výkon 130 kW (177 k) a točivý moment 
380 N.m, což představuje výrazný výkonnostní skok 
oproti stávajícímu 1,6 l vznětovému motoru o výkonu 
96 kW (130 k). Nissan tím vychází vstříc požadavkům 
zákazníků. Novinkou je také nabídka samočinné 
převodovky Nissan Xtronic CVT v kombinaci s 
pohonem všech kol jako doplněk šestirychlostní 
přímo řazené a pohonu dvou kol.

V systému pohonu všech kol All-Mode 4×4-i může 
řidič volit buď režim pohonu předních kol, automatický 
režim, který upravuje rozdělení točivého momentu 
mezi předními a zadními koly, nebo režim stálého 
pohonu všech kol pro nejnáročnější podmínky. 

Design Nissanu X-Trail zůstává beze změny. X-Trail 
může mít pět nebo sedm sedadel. Zavazadlový 
prostor má objem 550 l (445 l u sedmisedadlové 
verze v pětimístné konfiguraci a 135 l se třetí řadou 
sedadel). Při sklopení sedadel ve druhé a třetí řadě je 
1982 l.

Nissan X-Trail je dostupný s informačním a zábavním 
systémem NissanConnect se 7“ dotykovou 

obrazovkou, zahrnující digitální rádio DAB, rozhraní 
Bluetooth a streamování hudby.

K vyspělým inteligentním systémům podpory řidiče 
patří bezpečnostní technologie Nissan Safety Shield, 
jako je systém sledování tlaku v pneumatikách, 
systém rozpoznání únavy během jízdy, rozpoznávání 
dopravních značek, automatické přepínání dálkových 
světel, systém sledování mrtvého úhlu a systém 
upozornění na vybočení z jízdního pruhu. X-Trail může 
být dále vybaven systémem Vehicle Dynamic Control, 
brzdovým asistentem, aktivní regulací jízdy, aktivním 
sledováním dráhy vozu, aktivní motorovou brzdou, 
inteligentním parkovacím asistentem, asistentem 
rozjezdu do kopce a panoramatickým kamerovým 
parkovacím systémem s rozpoznáváním pohybujících 
se objektů.

První dodávky vozů se dvoulitrovým turbodieselem 
dorazí k zákazníkům začátkem příštího roku. Do 
prodeje přichází s akčními cenami začínajícími na 779 
500 Kč za verzi 2,0 4WD MT Acenta.

více na
www.autoweek.cz
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Představuje se Defend Smart Repairs Group
Skupina Defend Group představila novou divizi Defend Smart Repairs Group, která 
zastřešuje novou oblast v oboru tzv. chytrých oprav automobilů. Jde o cenově dostupné 
servisní zásahy. Hlavním partnerem je dánská společnost HBC System, specializovaná 
na Smart Repairs. 
Chytré opravy jsou 
technologie pro 
malé a střední opravy 
automobilů, jejich 
interiéru i exteriéru. 
Mezi základní chytré 
opravy se řadí 
opravy oprýskaného 
laku a škrábanců, 
důlků a promáčklin, 
hliníkových kol, 
autoskel, světlometů, 
tkanin, veluru a 
kožených interiérů, 
strukturovaných povrchů a plastů se specializací na opravy nárazníků, stejně jako 
odstranění zápachu z interiéru vozů. Časově nenáročné a finančně rozumné opravy 
budou dostupné v síti zaškolených partnerů. Díky speciálním technologiím a nářadí je 
tato oprava či renovace chytrou investicí. Opravy budou dostupné v síti zaškolených 
partnerů. Probíhají standardně do 24 hodin a pohybují se v cenové relaci 1000 až 5000 
Kč.
více na  www.autoweek.cz

Seat otevřel novou prodejnu v Průhonicích
Dlouholetý úspěšný autorizovaný prodejce 
a servisní partner značky Seat Pyramida 
Centrum slavnostně otevřel nový showroom 
Seat v Průhonicích u Prahy u dálnice 
D1. Nový vzhled odpovídá modernímu 
konceptu korporátní identity značky 
Seat. Nový showroom je architektonicky 
koncipován jako galerie, kde je vystaveno 
minimálně 12 nových vozů Seat. Nevšedním 

prvkem průhonického areálu je propojení galerie pro nové vozy s expozicí historických 
vozidel z různých epoch motorismu.
více na www.autoweek.cz
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Společnost Tatra Defence Industrial na výstavě 
Future Forces Forum poprvé v ČR představila 
speciální operační vozidlo T-Kat. T-Kat společnosti 
Tatra Defence Industrial je unikátní vozidlo s vysokou 
mírou úrovně balistické ochrany osádky při zachování 
značné průchodnosti těžkým terénem i výborných 
jízdních vlastností na zpevněných komunikacích. 

Podvozek vychází ze sériového Fordu F-550. Vůz 
je dlouhý 5500 mm při rozvoru náprav 3459 mm a 
má světlou výšku 260 mm. Nájezdové úhly jsou 35° 
vpředu resp. 34° vzadu a největší boční náklon je 39°. 
Vozidlo o hmotnosti 8845 kg zvládne stoupání až 60 
%. Výhledově by měl být vyvinut podvozek vlastní 
konstrukce Tatra v souladu s požadavky české armády.

Konstrukce vozu je vylehčena použitím kompozitních 
materiálů. Ty současně snižují tepelnou stopu vozidla. 
T-Kat si poradí i s těžkým terénem a poskytuje nejvyšší 
stupeň ochrany - úroveň 3. Motor Ford V8 TDI 6,7 l se 
224 kW (300 k) a 895 N.m zaručuje schopnost úniku 
z nebezpečných situací prakticky v jakémkoliv typu 
terénu.

T-Kat vyniká ve schopnosti prorážení překážek, 
manévrování v omezeném prostoru (průměr zatáčení 

je 13,5 m) i akcelerací. Podle verze karoserie uveze až 
11 cestujících nebo 8 cestujících a chráněný náklad, s 
karoserií pick-up pět cestujících a nechráněný náklad. 

T-Kat se dodává i ve speciální V-VIP úpravě pro 
přepravu důležitých osob v rizikových oblastech. V 
této podobě je vybaven luxusním interiérem s mnoha 
komunikačními a informačními systémy.

Konstrukce vozidla je do značné míry modulární, 
což umožňuje jeho individuální přizpůsobování 
potřebám koncového uživatele a současně značně 
usnadňuje případné opravy či výměny poškozených 
nebo zničených dílů.

Speciální operační vozidla (SOV) T-Kat jsou vyvíjena 
a vyráběna ve spolupráci s významnými zahraničními 
i domácími partnery. V současné době je v několika 
zemích ve službě zařazeno několik set těchto vozidel 
v několika modifikacích. V ČR mohou nalézt uplatnění 
jako tzv. intervenční a zásahová pro speciální policejní 
útvary případně v rámci vojenských speciálních sil. 

více na
www.autoweek.cz
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Přístrojový panel Jaguaru F-Pace tvoří HD displej 12,3“ 
se čtyřmi vizuálními motivy doplněný head-up-dis-
plejem. 
Multimediální systém InControl Touch Pro je jedním 
z nejvyspělejších na trhu. Je vybaven dotykovým dis-
plejem 10,2“ a k jeho Wi-Fi hot spotu lze připojit až 
osm zařízení. Navigace využívá novou formu 3D zo-
brazení s panoramatickým pohledem a pohledem do 
ulic se zobrazením významných budov.
Jaguar F-Pace má jako světovou premiéru Jaguar Ac-
tivity Key, vodotěsný, nárazuvzdorný náramek s inte-

grovaným transpondérem RFID (Radio Frequency 
Identification). Ten umožňuje bezpečné uzamčení 
klíčů ve voze s možností vzdálit se a věnovat se 
různým aktivitám, při nichž jinak nelze mít u sebe 
klíčky, např. surfingu či jízdě na kajaku. Uzamčení 
pomocí Activity Key deaktivuje všechny klíčky pone-
chané ve vozidle.
Jaguar F-Pace se vyrábí v závodě společnosti Jaguar 
Land Rover v Solihullu společně se sportovním se-
danem Jaguar XE. 

Jaguar F-Pace - ceník a technická data
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V lednu 2014 bylo v ČR celkem 50 veřejných CNG stanic 
a koncem listopadu loňského roku bylo na Podzimní 
plynárenské konferenci Českého plynárenského svazu 
slavnostně vyhlášeno dosažení počtu první stovky 
veřejných CNG stanic v ČR. O rok později je jich dnes 
motoristům k dispozici již 140. V průměru je dnes v 
každém kraji kolem 10 stanic, nejvíce, celkem 22, jich 
má kraj Středočeský. 
Z celkového počtu 140 CNG stanic je 60 u 
tradičních čerpacích stanic. Nové CNG stanice se 
otevírají u čerpacích stanic Benzina, MOL, OMV, 
Shell, Texaco, Total, EuroOil, D oil, Caroil, 
KaprOil, Marho, Kontakt, Q100 aj. Benzina má CNG 
stojan už u 30 čerpacích stanicích a uvažuje o rozšíření 
tohoto počtu na 80. V Evropě je asi 5000 CNG stanic. 
Mezi největší investory patří Bonett Gas Investment, 
Vítkovice Machinery Group, innogy Energo a e.on 
Energie. Mimo veřejné stanice si dopravní podniky 
a soukromé společnosti budují vlastní plnicí CNG 
stanice ve svých areálech (např. DB Schenker, Linde 
Material Handling). Podnikatelé si kupují i soukromé 
menší domácí plničky.
„V roce 2017-18 by mohlo být v ČR už 200 plnicích 

CNG stanic, mnoho je před dokončením nebo ve 
výstavbě. Už z kraje roku 2017 se otevřou např. v 
Náchodě, Turnově, Těšovicích u Prachatic, Kyjově u 
Hodonína, Havlíčkově Brodu, Liberci a Třeboni, staví 
se také v Klatovech, ve Znojmě a dalších městech,“ 
říká člen Rady ČPS Jiří Šimek. 
V ČR jezdí kolem 16 000 CNG vozidel a každý rok 
jich přibývá kolem 4-5 tisíc. Ekologické a úsporné 
CNG vozy již běžně využívají městské úřady, Policie, 
Hasičský záchranný sbor, zdravotnická zařízení atd. 
Za tři roky v ČR také přibylo 600 bezprašných CNG 
autobusů - celkem jich jezdí více než tisíc.
Rostoucímu zájmu o koupi CNG vozidel přispívají i 
pobídky a dotace. Ministerstvo životního prostředí 
vyhlásilo v ČR výzvu pro kraje a obce. Podpora pro 
osobní auta na CNG do 3,5 tuny činí 50 000 Kč. Dalších 
10 000 Kč může být poskytnuto na ekologickou 
likvidaci starého vozu. Pro žadatele z řad obcí, krajů 
a jimi řízených organizací je připraveno jen na CNG 
vozy celkem 20 milionů korun (tj. na cca 400 CNG 
vozidel). Příjem žádostí běží až do 31. března 2017. 
Pro příští rok MŽP uvažuje, že by mohla být finanční 
podpora CNG vozidel nastavena pro kohokoliv.

V ČR už 140 plnicích CNG stanic
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Proč pracovníci spedic a logistiky trpí bolestmi?

Statistiky ukazují, že 52 % pracovníků spedic, skladišť 
a logistiky bylo zraněno v důsledku opakovaného 
přetěžování. Problémy mají zaměstnanci, kteří jsou 
nuceni používat špatně navržené čtečky čárových 
kódů. 
Z výzkumu vyplývá, že pracovní stres a špatný design 
mobilních čteček čárových kódů mají negativní vliv na 
zdraví a produktivitu pracovníků logistiky, kurýrních a 
spedičních firem - 63 % respondentů si stěžovalo, že 
trpí bolestmi zápěstí, a 69 % z nich bylo nuceno si vzít 
v loňském roce v průměru 2,75 dne neschopenku. 
Navíc 52 % pracovníků postihlo zranění způsobené 
opakovaným přetěžováním (Repetitive Strain Injury - 
RSI), z nichž 78 % bylo nuceno vzít si v průměru tři 
dny neschopenky.
Společnost Panasonic Business si ve Velké Británii 
nechala od společnosti Opinion Matters vypracovat 
zprávu Scanning Pain For No Gain, ve které se uvádí, 
že 60 % pracovníků spedic, skladišť a logistiky hodnotí 
svou mobilní čtečku čárových kódů jako trochu nebo 
zcela neefektivní zařízení.
K největším stresovým faktorům patřil pomalý 
a nekomfortní proces skenování s přiděleným 
zařízením (32 %), dlouhá doba skenování balíků 
(31 %), obtížně naskenovatelné položky (26 %), 
zkracování doručovacích lhůt (23 %) a denní objem 
balíků k naskenování (22 %). Problém je o to větší, že 
zaměstnanci pociťují dramatický nárůst požadavků 
na skenování. Průměrně musí zaměstnanec denně 
naskenovat 197 položek.

Z hlediska designu zařízení si pracovníci nejvíce 
stěžovali na nedostatečnou životnost baterie (46 
%), čitelnost displeje (27 %), nedostatečnou citlivost 
pro podepisování (19 %), obtížnost skenování (14 
%) a nezdařené pokusy o naskenování (14 %). Nižší 
produktivita byla také způsobena chybami při 
pořizování elektronického podpisu. 
Mezi tři nejčastější návrhy ke zlepšení úkonů při 
skenování čárových kódů a pořizování podpisu patřil 
vysoce přesný stylus (49 %), zařízení se zešikmenou 
čtečkou čárových kódů (36 %) a lepší čitelnost 
displeje při jasném slunečním světle (22 %). Pracovníci 
většinou uváděli, že aktivační tlačítka pro skenování 
po obou stranách zařízení by mohla zlepšit efektivitu 
skenování o 13 %, zešikmená čtečka čárových kódů a 
přesný stylus by zlepšily produktivitu o 12 %.
„Pracovníci, využívající mobilní čtečky čárových kódů, 
zjevně trpí špatným designem a používáním zařízení 
starších generací. Kromě produktivity je tím negativně 
ovlivňován i jejich zdravotní stav. Požadavky zákazníků 
na doručení ve stejný den rostou. Pokud má dojít 
ke zlepšení s ohledem na produktivitu i zdravotní 
stav pracovníků, musí dojít i k inovaci technologií. 
Zešikmená čtečka čárových kódů, dobrá viditelnost 
displeje, přesný stylus a aktivační tlačítka po obou 
stranách zařízení jsou přednostmi, které budou 
mít příznivý vliv na zdravotní stav pracovníků i na 
produktivitu společnosti,“ komentuje Jan Kaempfer, 
marketingový ředitel společnosti Panasonic Computer 
Product Solutions.
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Nezačalo to jako úspěšný příběh: zahájení činnosti 
v listopadu 1886, do roku 1891 růst ze dvou na 15 
zaměstnanců a ve stejném roce byl počáteční kapitál 
téměř vyčerpán. Robert Bosch požádal svoji matku 
o poskytnutí záruky, vzal si další bankovní úvěry a v 
roce 1892 byl na pokraji bankrotu. 
Ve 23 letech se Robert Bosch vydal do USA, aby 
pracoval s Edisonem a mohl tak nahlédnout do 
elektrotechniky, která zaznamenávala v USA větší 
pokrok než v Evropě. Plný nadšení se vrátil roku 1886 
do vlasti a 15. listopadu 1886 založil dílnu pro jemnou 
mechaniku a elektrotechniku. Jenže počáteční nadšení 
vystřídalo zklamání. Protože budování napájecí 
sítě ve Stuttgartu se vleklo, nemohl se obchod s 
elektrotechnikou řádně rozvíjet. Bosch se ocitl na 
pokraji krachu. S velkým úsilím se mu dařilo udržet 
firmu při životě. Zákazníci byli elektrotechnickým 
inovacím méně otevření, než doufal.
Rok 1897 byl zřejmě nejdůležitějším rokem v historii 
společnosti. Od roku 1887 se společnost začala 
zabývat výrobou zapalovacích zařízení pro stacionární 

motory. Do roku 1896 bylo vyrobeno asi tisíc těchto 
zařízení. Jejich prodej ale váznul. To se ale o rok později 
změnilo. Zákazník požadoval zapalovací zařízení, 
které by mohlo být použito u zážehového motoru 
na benzin. Robert Bosch pověřil vedoucího závodu 
Arnolda Zähringera vylepšením a zdokonalením 
již existujícího zapalovacího zařízení. Pro Bosch to 
znamenalo rozhodující průlom. Magnetoelektrické 
zapalování se ukázalo být jediným spolehlivým 
systémem pro automobily. 
S přicházejícím úspěchem automobilu po roce 1900 
se Bosch zařadil mezi společnosti s mezinárodní 
působností. V prvních pěti letech prodával Bosch 
50 000 zapalovacích systémů a v roce 1912 už to 
byly 2 miliony. Takový úspěch magnetoelektrického 
zapalování Robert Bosch neočekával. Když se v roce 
1900 rozhodl vybudovat vlastní továrnu, počítal 
s kapacitou zhruba 200 zaměstnanců. V té době 
zaměstnával 30 lidí a uvažoval, že část nové budovy 
pronajme. Ale mýlil se - o pouhých osm let později už 
jich firma Bosch zaměstnávala více než 1000.

Jako prozíravý podnikatel 
se Robert Bosch díval na 
úspěch magnetoelektrického 
zapalování s nedůvěrou. Byl si 
vědom toho, že jeho společnost 
závisí na jediném výrobku. 
Od roku 1908 byly zapalovací 
systémy Bosch dostupné na 
všech kontinentech. Firma 
Bosch se stala mezinárodním 
pojmem. Díky dalším výrobkům 
pro automobily, stejně jako 
elektrickému nářadí, domácím 
spotřebičům a průmyslovým 
technologiím se vydala firma 
Bosch na cestu dlouhodobé 
stability.
Dnes Bosch zaměstnává 
kolem 375 000 zaměstnanců 
a dosahuje roční obrat ve výši 
70,6 miliardy eur. 

Od dílny až ke globálnímu hráči - 130 let firmy Bosch
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Rallye Dakar odstartuje 2. ledna 2017 v Asunciónu v 
Paraguayi a přes Bolívii, místy v nadmořské výšce až 
3500 m n.m. do Buenos Aires v Argentině, kde bude po 
absolvování 12 etap cíl 14. ledna. Největšími favority 
na vítězství v Rallye Dakar v absolutní kvalifikaci jsou 
čtyři tovární týmy v kategorii automobilů. Všichni 
použijí pneumatiky značky BF Goodrich.

Red Bull Team Peugeot Total
Vůz: Peugeot 3008 DKR
Motor V6 biturbo turbodiesel 3,0 l 250 kW (340 k), 
pohon: 4x2
Posádky
300 Peterhansel/Cotret
304 Sainz/Cruz
307 Desprez/Castera
309 Loeb/Elena

Toyota Gazoo Racing
Vůz: Toyota Hilux Evo
Motor: Lexus V8 5,0 l 310 kW (420 k), pohon: 4x2, 
hmotnost 1300 kg
Posádky
301 Al Attiyah/Baumel
302 de Villiers/von Zitzewitz

Overdrive Toyota
Vůz: Toyota Hilux
Motor: Lexus V8 5,0 l 257 kW (350 k), pohon: 4x4, 
hmotnost: 1900 kg
Posádky
305 Roma/Haro Bravo

X-Raid Mini John Cooper Works Rally Team
Vůz: Mini John Cooper Works Rally
Motor: BMW Twin Turbo turbodiesel 6v 3,0 l 250 kW 
(340 k), pohon: 4x4, hmotnost: 1953 kg
Posádky
303 Hirvonen/Perin
306 Al Rajhi/Gottschalk
308 Terranova/Schulz
312 Menzies/Mortensen

Renault Duster Team 
Vůz: Renault Duster
Motor: Nissan V8 5,5 l 287 kW (390 k), pohon: 4x4
Posádky
315 Spataro/Lozada
325 Ardusso/Scicolone

Rallye Dakar - z Asunciónu do Buenos Aires
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