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Úroveň 2+ a úroveň 4: Na veletrhu CES uvedla 
společnost ZF své pokroky v autonomním řízení 
 
• Základní systém úrovně 2+ pro osobní automobily přináší 

dostupné komfortní a bezpečnostní prvky luxusní třídy za cenu 
výrazně pod hranicí 1 000 amerických dolarů 

• Výrobce užitkových vozidel uzavřel se společností ZF smlouvu na 
vývoj elektronické řídicí jednotky (ECU) pro plně autonomní 
systém řízení úrovně 4 

• Spolupráce s Microsoftem urychluje transformaci společnosti ZF 
na poskytovatele softwarových řešení 

 
Friedrichshafen / Las Vegas. Automatizované nebo autonomní řízení 
je důležitá technologie, která v budoucnu zvýší bezpečnost a 
efektivitu provozu a umožní pohodlnější cestování. V závislosti na 
konkrétním způsobu využití si trh žádá různá řešení: Pokročilé 
asistenční funkce, takzvané systémy úrovně 2+, mají prozatím 
největší potenciál u osobních automobilů. Oproti tomu plně 
automatizované systémy úrovně 4 a vyšší se zřejmě stanou 
standardem v segmentu užitkových vozů i v městské hromadné 
dopravě. Dokazují to nové objednávky, které společnost ZF přijímá 
od výrobců osobních automobilů a užitkových vozidel. 
 

V oblasti automatického nebo autonomního řízení pro široké spektrum 
uplatnění je ZF atraktivním partnerem. Důvody vysvětlil na veletrhu CES 
2020 generální ředitel společnosti Wolf-Henning Scheider: „ZF již dnes 
nabízí kompletní systémy na různých cenových a výkonových úrovních a 
je aktivní ve všech relevantních oblastech jejich aplikace u osobních 
automobilů, užitkových vozidel a průmyslových technologií.“  

Společnost rozšířila svou širokou nabídku technologických řešení tak, 
aby mohla vyhovět veškerým požadavkům. „ZF coASSIST je první 
systém úrovně 2+, který vyrábíme a díky kterému lze bezpečnostní 
funkce a komfortní prvky vyskytující se zatím převážně v segmentu 
luxusních vozidel nabídnout i v autech nižší střední třídy,“ řekl Scheider.  
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První významná objednávka systému coASSIST pro ZF 

Společnost ZF obdržela významnou objednávku od renomované asijské 
automobilky, které začne koncem roku 2020 dodávat základní verzi 
systému coASSIST úrovně 2+ pro osobní automobily. Dodávka bude 
zahrnovat nejen systém jako takový, ale i vývoj softwaru, senzorové 
technologie a centrální elektronickou řídicí jednotku. Kombinace 
inteligentních čidel, kamer a radarů s centrální řídicí jednotkou 
umožňuje využití funkcí jako adaptivní tempomat a rozpoznávání 
dopravních značek nebo asistentů pro změnu jízdního pruhu, udržování 
jízdního pruhu a jízdu v koloně. 

„V segmentu osobních automobilů spatřujeme největší potenciál 
v implementaci funkcí autonomního řízení na úrovni 2+ a zajištění 
dostupnosti pro všechny řidiče,“ vysvětlil Scheider. Prostřednictvím další 
řídicí jednotky se asistenční funkce kombinují a vytvářejí komplexní, 
výkonný a inteligentní systém asistence pro řidiče. Oproti nekompaktním 
asistenčním systémům je širší spektrum propojených funkcí základem 
vyšší bezpečnosti a jízdního komfortu. Hlavní výzvou při zvyšování míry 
autonomie osobních automobilů jsou v současnosti vysoké systémové 
náklady a dosud nevyjasněné regulační opatření. Systém CoASSIST od 
společnosti ZF bude k dispozici za cenu o mnoho nižší než 1 000 
amerických dolarů. Vedle systému coASSIST nabízí ZF další výkonnější 
systémy úrovně 2+: ZF coDRIVE a ZF coPILOT. 

 

Plně autonomní dopravní prostředky 

„V segmentu užitkových vozidel již nyní registrujeme vysokou poptávku 
po systémech, které umožňují plně autonomní jízdu na úrovni 4, 
případně vyšší,“ říká Scheider. Využití plně autonomních dopravních 
prostředků ve veřejné dopravě sice stále závisí na předpisech a 
regulačních opatřeních, ale užitková vozidla ve vysoce automatizovaných 
režimech v uzavřených prostorách nebo ve speciálně vyčleněných 
jízdních pruzích fungují. Jízda bez řidiče v depech nebo v městské 
hromadné dopravě s sebou navíc nese potenciál úspor, který umožňuje 
rychlou amortizaci systémových nákladů. 
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Na základě superpočítače ZF ProAI společnost ZF v současné době vyvíjí 
pro mezinárodního výrobce užitkových vozidel elektronickou řídicí 
jednotku (ECU) pro systém autonomního řízení úrovně 4. Uvedení na trh 
je naplánováno na rok 2024 nebo 2025. 

 

ZF se stává poskytovatelem softwarových řešení 

Společnost ZF zároveň určuje směr rychlejšího a vyspělejšího vývoje 
softwaru: Ve spolupráci s Microsoftem plánuje přizpůsobit rychlost a 
kvalitu svých procesů, metod a řešení v softwarovém inženýrství úrovni 
předních IT firem. Tato změna umožní společnosti ZF účelnější využívání 
globálních zdrojů, které má k dispozici, a pružnější odezvy na potřeby 
zákazníků. V rámci spolupráce s Microsoftem využívá ZF cloudové 
služby i nástroje pro vývojáře Azure a těží ze zkušeností Microsoftu v 
oblasti agilního vývoje softwaru. V budoucnu bude ZF na automobilový 
trh dodávat také čistě softwarové produkty. 

„Odvětví mobility nadále prochází zásadními změnami. ZF se proto musí 
neustále měnit, vyvíjet a udávat tempo transformace: Musíme být 
schopni zaujmout naše zákazníky takovou nabídkou inovací, které jim – 
a v konečném důsledku i koncovým zákazníkům – nabídnou přidanou 
hodnotu. A v budoucnu se to bude stále víc týkat softwarových produktů 
a služeb,“ uvedl Wolf-Henning Scheider. 

 

Popisek: 

Úspěch díky specifickému řešení pro jakýkoliv způsob využití: Wolf-
Henning Scheider, generální ředitel společnosti ZF Friedrichshafen AG, 
zdůraznil na veletrhu CES 2020 velký zájem zákazníků a zisk nových 
objednávek pro celou skupinu. Obrázek: ZF 

 

Kontakty pro tisk: 
Marta Surowiec, Head of Communications - Eastern Europe,  
Telefon: +48 501120429, e-mail: marta.surowiec@zf.com 
 
Šárka Bouřová, Regional Communications Management  

mailto:marta.surowiec@zf.com
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Telefon: +420 777 140 047, e-mail: sarka.bourova@zf.com 
 
#MobilityLifeBalance 

Mobilita znamenala původně pro většinu z nás osobní, individuálně definovanou 
svobodu. V poslední době se však důsledkem dopravních kolapsů, emisí, nehod a nízké 
dostupnosti stává spíše příčinou neustálého stresu. Je stále obtížnější zvolit ze současné 
nabídky různých řešení mobility to nejlepší pro každého jednotlivce. ZF tuto výzvu 
zdůrazňuje ve své kampani #MobilityLifeBalance a nabízí celou škálu možností pro 
lepší a udržitelnější mobilitu. Cílem je pomoci dosáhnout čisté a bezpečné mobility, která 
je automatizovaná, komfortní a dosažitelná. Doslova pro kohokoliv, kdekoliv. 

Více k tomuto tématu se dozvíte na hashtagu #MobilityLifeBalance na sociálních sítích 
nebo online na http://www.mobilitylifebalance.com. 

 

ZF v České republice  

ZF je v ČR zastoupena v sedmi městech, a to v Klášterci, Žatci, Plzni, Stankově, 
Frýdlantu, Jablonci, Staré Boleslavi. Společnost zaměstnává v zemi přibližně 3 200 lidí. V 
roce 2018 dosáhla ZF v České republice tržeb ve výši téměř 330 mil. € (cca 8,5 mld. Kč). 
 

ZF Friedrichshafen AG  

ZF je globálním výrobcem a dodavatelem technologických systémů do výroby osobních 
vozidel, užitkových vozidel a průmyslových technologií, které umožňují realizaci příští 
generace mobility. Stávající portfolio moderních technologií je podstatou integrovaných 
řešení, dodávaných do výroby vozidel, poskytovatelům řešení mobility, jakož i start-up 
společnostem, působících v oblasti přepravy a mobility. Společnost ZF neustále pracuje 
na udržitelném vývoji svých systémů v oblasti digitální konektivity a automatizace, které 
vozidlům umožňují vidět, myslet a adekvátně jednat. 

V roce 2018 společnost ZF dosáhla obratu z prodeje ve výši 36,9 miliard eur. Ve 
společnosti působí v globálním měřítku 149 000 zaměstnanců, ve 230 výrobních 
závodech, ve 40 zemích světa. Ze svého obratu ZF pravidelně investuje každý rok šest 
procent do výzkumu a vývoje. 

Další tiskové zprávy a fotografie jsou k dispozici pod odkazem: www.zf.com  
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