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„Poptávka po čipech stále rychle roste. 
Zejména v současné situaci proto důsledně 
rozšiřujeme výrobu polovodičových sou-
částek, abychom mohli našim zákazníkům 
poskytnout co nejlepší možnou podporu,“ 
vysvětluje Dr. Volkmar Denner, předseda 
představenstva společnosti Bosch. Většina 
investic bude v roce 2022 použita na ještě 
rychlejší rozšíření výrobních prostor v no-
vém závodě na výrobu čipů na základě tech-
nologie 300mm křemíkových desek v Dráž-
ďanech. Přibližně 50 milionů eur z pláno-
vané částky poputuje v příštím roce také do 
závodu na výrobu polovodičových součástek 
v Reutlingenu u Stuttgartu. V letech 2021 až 
2023 zde Bosch investuje celkem 150 mili-
onů eur do dalších čistých prostor. V malaj-
ském Penangu buduje společnost Bosch na 
zelené louce testovací centrum pro polovodi-
čové součástky. Od roku 2023 se zde budou 
testovat hotové polovodičové čipy a senzo-
ry. „Plánované investice dokazují strategic-
ký význam našich vlastních výrobních ka-
pacit v klíčovém oboru výroby polovodičů,“ 
doplňuje Denner.

Rychlejší náběh v Drážďanech, nové čisté 
prostory v Reutlingenu

„Naším cílem bylo zahájit výrobu po-
lovodičových součástek v Drážďanech co 

V roce 2022 investuje Bosch do svých závodů  
na výrobu polovodičových součástek více než  
400 milionů eur

nejdříve a zároveň chceme rozšířit kapa-
citu čistých prostor v Reutlingenu,“ říká 
Harald Kröger, člen představenstva spo-
lečnosti Bosch. Celkem se plocha čistých 
prostor v Reutlingenu zvětší ze současných 

35 000 m2 o více než 4 000 m2 ve dvou kro-
cích. První krok – rozšíření výrobní plochy 
pro 200mm křemíkové desky o 1 000 m2 

na celkových 11 500 m2 – byl již dokon-
čen. V posledních několika měsících byly 
kancelářské prostory přeměněny na čis-

té prostory a propojeny se stávající továr-
nou mostem. Výroba polovodičů v nových 
prostorách běží od září. „Výrobní kapacitu 
pro polovodičové součástky z 200mm de-
sek jsme již zvýšili přibližně o 10 %,“ do-
dává Kröger. Investice činila 50 milionů 
eur (v roce 2021). Společnost tak reaguje 
zejména na zvýšenou poptávku po senzo-
rech MEMS a výkonových polovodičových 
součástkách z karbidu křemíku. Ve druhém 
kroku bude do konce roku 2023 vytvořeno 
dalších 3 000 m2 čistých prostor. Společnost 
Bosch zde bude v letech 2022 a 2023 inves-
tovat dalších 50 milionů eur. K tomu bude 
Bosch v Reutlingenu potřebovat 150 no-
vých pracovníků.

Nové testovací centrum v Penangu

Další část investic plánovaných na rok 
2022 bude směřovat do nového testovacího 
centra v Penangu v Malajsii. Vysoce auto-
matizovaná a propojená továrna bude od roku 
2023 využívána k testování polovodičových 
čipů a senzorů. Celkem má společnost Bosch 
k dispozici více než 100 000 m2 pozemků na 
pevninském pásu státu Penang, které budou 
postupně zastavěny. Nejprve bude vybudo-
váno testovací centrum o rozloze přibliž-
ně 14 000 m2 – včetně čistých prostor, kan-
celáří, výzkumu a vývoje a také školicích 

zařízení pro až 
400 zaměstnan-
ců. Zemní prá-
ce na nové stav-
bě byly zahájeny 
již na konci roku 
2020. Budovy se 
staví od května 
2021. Zahájení 
provozu testova-
cího centra je na-
plánováno na rok 
2023. Dodateč-
né testovací ka-
pacity v Penan-
gu mají vytvořit 
prostor pro bu-
doucí umísťování 
nových technolo-
gických zařízení 

v továrnách společnosti Bosch na výrobu 
polovodičových součástek, např. součástek 
z karbidu křemíku v Reutlingenu. Díky no-
vému závodu v Asii se navíc výrazně zkrátí 
dodací lhůty a dopravní vzdálenosti pro asij-
ské zákazníky.

Ve světle globálního nedostatku čipů pokračuje Bosch v investicích do této oblasti. Jen 
několik týdnů po otevření nové továrny na výrobu čipů v Drážďanech oznamuje tato spo-
lečnost další devíticifernou investici do svých továren na výrobu čipů. Jen v roce 2022 plá-
nuje Bosch investovat více než 400 milionů eur do rozšíření svých závodů na výrobu po-
lovodičových součástek v Drážďanech, Reutlingenu (Německo) a v Penangu (Malajsie).

Obr. 2. Závod firmy Bosch v Reutlingenu se po rozšíření stane předním 
světovým výrobcem součástek z karbidu křemíku např. pro elektromobilitu

Obr. 1. Výroba čipů pro potřeby automobilového průmyslu byla v závodě společnosti Bosch 
v Drážďanech zahájena už v září, tedy s tříměsíčním předstihem oproti plánu
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Jedinečnost polovodičů

Mikroelektronika je rozhodujícím fakto-
rem úspěchu pro všechny oblasti podnikání 
společnosti Bosch. Společnost rozpoznala po-
tenciál této techniky již v počátcích a vyrábí 
polovodičové součástky už více než 60 let. 
Bosch je tak jednou z mála společností, kte-
rá má kromě know-how v oblasti elektroni-
ky a softwaru také hluboké znalosti v oblasti 
mikroelektroniky.

V Reutlingenu nedaleko Stuttgartu (Bá-
densko-Würtenbersko) se polovodičové sou-
částky vyrábějí od roku 1971. Používají se 

v automobilovém průmyslu i ve spotřeb-
ní elektronice. Moderní elektronika v auto-
mobilech je základem systémů pro ochra-
nu klimatu, pro zabezpečení před nehoda-
mi v silničním provozu a též pro efektivitu 
jízdy. „Bosch spojuje své specifické znalosti 
v oblasti polovodičů a automobilového prů-
myslu a vyvíjí špičkové elektronické sys-
témy. Z toho těží naši zákazníci a nespočet 
lidí, kteří si chtějí i v budoucnu užívat bez-
pečnou a efektivní mobilitu,“ uvádí Kröger. 
Produkce v továrně s 300mm technologií vý-
roby křemíkových desek v Drážďanech byla 
zahájena letos v červenci – o půl roku dříve, 

než bylo plánováno. Nejprve byla zahájena 
výroba polovodičů určených pro elektrické 
nářadí. Pro potřeby automobilového průmy-
slu byla výroba čipů zahájena v září, tedy 
o čtvrt roku dříve oproti plánu. Od zavede-
ní 200mm technologie v roce 2010 investo-
vala společnost Bosch do svých závodů na 
výrobu čipů v Reutlingenu a v Drážďanech 
více než 2,5 miliardy eur. Kromě toho po-
čítá s dalšími miliardovými investicemi do 
vývoje mikroelektroniky.
[Tisková zpráva Robert Bosch odbytová s. r. o., 
listopad 2021.]

(ed)

„Stojíme před největší proměnou od doby 
průmyslové revoluce – obracíme se k šetrné, 
klimaticky neutrální a udržitelné výrobě,“ 
konstatuje Dr. Jochen Köckler, předseda před-
stavenstva společnosti Deutsche Messe AG. 
„Digitalizace, automatizace, moderní tech-
nika a obnovitelné energie: to jsou dynamic-
ké trendy umožňující dosažení cílů ochrany 
klimatu. Přitom musí spolupůsobit všechny 
oblasti najednou a v konstruktivním dialogu 
mezi průmyslem, politikou, vědou a společ-
ností. Veletrh Hannover Messe 2022 s jeho 
globálním a tematickým zaměřením předsta-
vuje ideální platformu k osobnímu setkávání 
a prezentaci novinek.“

Pod hlavním tématem průmyslové trans-
formace představí přední firmy z oblasti vý-
roby strojů a zařízení, elektrotechniky, logisti-
ky a energetiky, stejně jako z oblasti softwaru 
a informatiky, jak se může přeměna k digi-
talizované, udržitelné a klimaticky neutrál-
ní výrobě zdařit.

Podniky z energetického průmyslu např. 
ukážou, jak se může udržitelně vyrobit „ze-
lený“ vodík a jaký potenciál nabízí pro ener-
geticky náročné průmyslové podniky. Kli-
maticky neutrální mobilita je dalším z té-
mat. Průmyslové podniky nabízejí techniku 
pro snížení emisí CO2 a ukazují, jakým pří-
nosem může být energetická účinnost k do-
sažení klimatické neutrality.

Digitalizace a automatizace mohou vytvá-
řet propojená zařízení, která vyrábějí efek-
tivněji a šetrněji než dříve. Moderní aditivní 
technologie vytvářejí komponenty na míru 

Hannover Messe 2022 

a snižují tak nutnost skladových zásob ná-
hradních dílů a šetří přírodní zdroje.

Globální dodavatelské řetězce byly v době 
pandemie covidu velmi zranitelné, proto 

mohly být části výrobního řetězce reloková-
ny, což přispělo k omezení emisí CO2. Pro 
logistické podniky je téma spotřeby energie 
rovněž jedno z nejdůležitějších. Elektrifiko-
vané vysokozdvižné a jiné vozíky tvoří stá-

le větší podíl vozového parku in-
terní logistiky a nahrazují spalova-
cí motory.

U digitalizace jde zejména o téma-
ta jako propojení, analýza dat, inter-
net věcí, platformy, umělá inteligence 
nebo kybernetická bezpečnost. Kdo 
chce obstát na globálním trhu, musí 
umět produkty ve srovnání s konku-
rencí rychleji a efektivněji vyvíjet, vy-
rábět a distribuovat.

V popředí zájmu Hannover Me-
sse je fyzický veletrh. Vystavova-
telé a návštěvníci se po přestávce 
způsobené pandemií koronaviru 
těší na osobní setkání, představe-
ní výrobků a řešení naživo, stejně 
jako na intenzivní propojení prů-
myslové komunity. Jako doplněk 
k fyzické účasti však budou na-
bídnuty i různé virtuální možnos-
ti prezentace.

Partnerskou zemí veletrhu Ha-
nnover Messe 2022 je Portugalsko. 
Země se představí pod mottem Por-
tugal Makes Sense. Stěžejními téma-
ty jsou průmyslové dodávky, digitál-
ní platformy a energetika.

Hannover Messe spojuje výstav-
ní oblasti automatizace, pohonů, di-
gitálních ekosystémů, energetiky, 
logistiky, strojních dílů a řešení, 

globálních trhů a inovací. Veletrh proběhne 
v sedmnácti halách výstaviště.

Radim Adam

Digitalizace a udržitelnost – to budou stěžejní témata veletrhu Hannover Messe 2022. 
Tímto si přední strojírenský veletrh stanovil jasné priority. Jaký přínos mohou poskytnout 
digitalizace, automatizace a obnovitelné energie ve vzájemném propojení? Hannover 
Messe se uskuteční, po dlouhé pauze způsobené pandemií, v termínu 25. až 29. dubna 
2022 již jako fyzický veletrh.

Obr. 1. Digitální tisková konference k veletrhu Hannover 
Messe 2022; na obrazovce je Ove Petersen, ředitel firmy 
GP Joule, ve studiu Jochen Köckler, předseda předsta-
venstva Deutsche Messe AG (foto: Deutsche Messe) 


