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Jednou z těchto „srandiček“ může být 
i technologie iX Flow, kterou vyvinulo BMW 
a umožňuje plynule měnit barvu povrchu 
auta. Od dob Henryho Forda, který s obli-
bou tvrdil, že zákazník si u něho může vybrat 
jakoukoliv barvu, hlavně když to bude černá, 
už uplynulo hodně vody. Dnešní automobilky 
nám na svých vozech předvádějí palety ba-
rev, aby uspokojily každého klienta. Chytráci 
z BMW ale na to šli úplně jinak. Celý povrch 
auta potáhli elektroforetickým displejem, 
který je spíše známý jako elektronický pa-
pír. Tato technologie se používá ve čtečkách 
elektronických knih a již jsme o ní na těchto 
stránkách kdysi psali.

E-papír se skládá z milionu miniaturních 
kapslí, které obsahují opačně nabité bílé 
a černé částice. Změnou polarity jsou části-
ce v kapslích přeneseny do popředí nebo do 
pozadí, a tím dochází ke změně barvy z čer-
né na bílou a naopak. Velikou výhodou je, že 
elektrická energie je potřeba pouze ke změ-
ně barvy, nikoliv k jejímu udržení. To zname-
ná, že až jednou s takovým vozem zaparkuje-
te někde na sídlišti, změníte barvu karoserie 

a odejdete domů, tak si můžete být jisti, že 
barva zůstane pořád stejná. Samozřejmě jen 
do té doby, než vás rezavou Škodou Felicia 
škrábne strejc z vedlejšího vchodu.

Protřepat, nemíchat
Možná se, celkem rozumně, ptáte, kdo 

takovou srandu vlastně potřebuje. Já mys-
lím, že je to celkem jasné. Nutně ji potřebuje 
agent jejího veličenstva James Bond. Umíte si 
představit, jak s její pomocí elegantně unikne 
svým pronásledovatelům? Já tedy naprosto 
živě. A mimo jiné jsem přesvědčen, že inžený-
ři BMW doufají, že v příštím filmovém trháku 
s agentem 007, bude jezdit právě jejich auto. 
Já osobně jim budu držet palce.

BMW Theatre Screen
U světa filmu ještě chvilku zůstaneme. 

Znáte to asi všichni – světla pomalu slábnou, 
v ruce držíte popcorn a už začíná znít hud-
ba filmu, na který se těšíte. Ale pardon, vy 
vlastně nesedíte v kině, ale na zadním sedadle 
auta. Další vychytávkou, kterou bavorská au-
tomobilka představila na veletrhu CES 2022, 
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Technický vývoj v automobilovém průmyslu se ubírá 
různými směry. Mnohé užitečné vychytávky, které byly 
dříve montovány jen do vozů vyšší třídy, jako třeba au-
tomatické řazení, tempomat a další, se dnes dají koupit 
i v levném automobilu. Za pár let můžeme očekávat, že 

se i v nižší třídě budeme setkávat s automatickým brž-
děním nebo s asistenty udržování v jízdním pruhu. Jsou 
ale novinky, které se nikdy, respektive nikdy v tomto sto-
letí, nedostanou na úroveň rodinných přibližovadel, ne-
boť jejich cena zhruba odpovídá hodnotě menšího vozu.

je BMW Theatre Screen. Technologie, která 
ze zadních sedaček vytvoří dokonalé kino. 
Okna se zatáhnou speciálně zbarvenou slu-
neční clonou, ze střechy se spustí 31palcový 
displej s rozlišením 8K a show může začít. 
Samozřejmostí je dokonalý prostorový zvuk. 
Při přetváření prostoru auta v kino zní speci-
ální zvuková sekvence složená Hansem Zim-
merem, několikanásobným držitelem Oscara 
za filmovou hudbu. Celá legrace bude součás-
tí standardní výbavy nového, plně elektrické-
ho vozu BMW i7. Abyste si mohli něco ta-
kového koupit, budete muset rozbít pořádně 
velké prasátko.

Přeji vám schopnost radovat se nejen 
z technických novinek, ale i z úplně obyčej-
ných věcí, které obvykle nic nestojí.
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