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Když Volvo XC90 sjede do příkopu
Systém ochrany v případě neúmyslného
sjetí ze silnice je světovou novinkou
uvedenou ve voze Volvo XC90. To, jak
tento držitel ocenění SafetyBest 2014
funguje, jsme mohli vidět při crash-testu
simulujícím sjetí vozu do příkopu.

Cílem programu Vision2020 In Sight je,
aby v roce 2020 nikdo ve vozech Volvo
nepřišel o život s výhledem, že tyto vozy
nebudou v budoucnu účastny žádných
dopravních nehod. Důležité proto je, aby
nové technologie byly součástí standardní
výbavy všech vozů.
Aby tyto systémy skutečně pomáhaly, je
nezbytné, aby jejich funkce vycházely
z reálných scénářů. Častou dopravní
nehodou je sjetí vozu ze silnice do
příkopu. Tento typ nehod je často spojen
s tvrdým dopadem vozu na zem.
Jenže dopad bývá pod různým
úhlem a na cestující působí síly
v různých směrech.
"Při studování materiálů
o dopravních nehodách
jsme zjistili, že z hlediska
přenosu
zatížení
na
páteř je velmi důležitá
pozice sedící osoby. V
řadě případů bylo hlavním
faktorem,
způsobujícím
poranění
páteře,
značné
prohnutí
těl
cestujících,“

více na
www.autoweek.cz

konstatovala specialistka v bezpečnostním
centru automobilky Volvo Cars Lotta
Jakobssonová.
Základním předpokladem pro zlepšení
ochrany cestujících v případě tohoto
typu nehody je včasné rozpoznání, že
vůz opustil silnici. Pro zlepšení ochrany
je zásadní zabezpečit správnou polohu
cestujících. Proto v první fázi během
několika
milisekund
elektromotory
přitáhnou bezpečnostní pásy. Pro
omezení nebezpečí zranění páteře byla
navržena sedadla absorbující značnou
část energie dopadu. Ve druhé fázi se
mechanicky deformují prvky po stranách,
takže se změní poloha sedadel, aby se
snížilo vertikálního zatížení sedících osob.
Je to překvapivě jednoduché a přitom
nesmírně účinné opatření, které snižuje
zatížení páteře až o třetinu.
Pro prověření účinku všech nových
systémů technici Volva vyvinuli i zcela
nový typ crash-testu. Test ukazuje chování
vozu, který v rychlosti 80 km/h sjede ze
silnice do škarpy hluboké 80 cm, na jejím
konci najede na vyvýšený val, který jej
katapultuje do vzduchu, a po tvrdém
dopadu narazí do náspu.

Z domova
Kalendář Pirelli 2015
V Praze byla představena 42. edice kalendáře
Pirelli. Tiskne se jej vždy jen omezené množství a
každý má své pořadové číslo. Jeho unikátnost
nespočívá pouze v omezeném nákladu,
vynikajícím fotografovi a mimořádných
fotografiích, ale také v tom, že není určen k
prodeji. Tvůrce 42. vydání kalendáře Steven
Meisel vrátil do popředí zájmu kalendáře Pirelli
ženskost. Styling dostala na starost bývalá
šéfredaktorka francouzského Vogue Carine
Roitfeldová, která často sahala po latexu. O
make-up se postarala maskérka Pat McGrathová.
Peníze z už 14. dražby kalendáře Pirelli 2015 opět poputují na léčbu onkologických
pacientů - výtěžek z dražby získá Masarykův onkologický ústav. Do veřejné internetové
aukce se mohou zapojit všichni, kdo by rádi získali unikátní kalendář Pirelli 2015. Vítěz
dražby prospěje mnoha nemocným. Aukce proběhne ve čtvrtek 18. prosince od 9
hodin na serveru iDnes.cz.
více na www.autoweek.cz
HMMC opět rozdávala auta
V
Hyundai
Motor
Manufacturing
Czech (HMMC) v Nošovicích se sešli
zástupci technických škol, aby převzali
symbolické klíče od devíti vozů Hyundai
i30, ix20 a ix35, které obohatí jejich výuku.
Vozidla jsou kompletní, plně funkční a
dokonale vybavená, ale nemohou být
homologována k užívání na veřejných
komunikacích, protože byla vyrobena
před oficiálním datem zahájení sériové výroby daného modelu. Auta by mohla být
sešrotována, ale to by jistě bylo škoda, protože ještě mohou být velmi užitečná. Školy
mají tato auta ve speciálních učebnách, kde se na nich budoucí automechanici,
autoelektrikáři a technici seznamují s funkcemi motoru, převodovky, elektrických a
elektronických systémů atd.
více na www.autoweek.cz
Další témata 50. týdne ve www.autoweek.cz:
Význam pojištění spolujízdy
Následky námrazy se likvidují
Škoda Auto letos prodá přes milion vozů
Suzuki Swift v akční verzi

více na
www.autoweek.cz

Odpočítávání začalo
Prototypy třetí generace Škody Superb
úspěšně absolvovaly poslední jízdní
zkoušky. Škoda Auto slibuje ten nejlepší
vůz značky Škoda všech dob - s výrazným
designem a nejmodernější technikou, který
dostane i hybridní pohon.
Nová Škoda Superb v současné době
prochází
závěrečným
testovacím
programem, mimo jiné i v jižní Evropě.
Nová Škoda Superb s novým stylem
designu,
vyváženými
proporcemi,
velkorysou nabídkou prostoru, moderní
technikou i kvalitou zpracování se chce
posunout na horní hranici mezi automobily
střední třídy. Ve své třetí generaci přinese
maximální funkčnost s ohledem na rozměry,
uspořádání a použitou techniku. Pro vozy
značky Škody typicky velkorysá nabídka
prostoru a objemu zavazadlového prostoru
bude opět mezigeneračně lepší a stane se
měřítkem ve své třídě.
Díky modulární stavebnicové technice MQB
koncernu Volkswagen Superb nabídne
špičkové parametry v oblasti pohodlí,
infotainmentu, konektivity, bezpečnosti,

šetrnosti k životnímu prostředí, spotřeby
a výkonu. Z předchozích prohlášení
představitelů společnosti Škoda Auto
vyplývá, že nová generace modelu Superb
bude mít v nabídce nejen pohon 4x4 jako
dosud, ale také dostane verzi s hybridním
pohonem.
„Nový Superb je nejlepší vůz značky Škody
všech dob. Další generace osloví nové
skupiny fleetových i privátních zákazníků.
Kvality modelu Superb zvýrazňují hodnoty
a předznamenávají budoucnost značky
Škoda,“ slibuje předseda představenstva
společnosti Škody Auto Winfried Vahland.
V polovině února 2015 bude mít nová Škoda
Superb svou světovou premiéru v Praze a
začátkem března bude představena na
autosalonu v Ženevě. Uvedení na trh je
naplánováno na polovinu roku 2015.
Škoda Superb představuje od roku 2001
vrchol nabídky značky Škoda. Dosud bylo
zákazníkům na celém světě dodáno 700
000 vozů Škoda Superb 1. a 2. generace.

Z domova

Novinky v programu Škoda Bez starostí
Škoda rozšiřuje nabídku úspěšného leasingového programu Škoda Bez starostí o modely
Fabia s karoserií hatchback i kombi, Superb 2,0 TDI s možností volby karoserie liftback
nebo kombi a vozy s pohonem všech kol Octavia a Octavia Combi s motorem 1,6 TDI a
Yeti 2,0 TDI. Novinkou je také možnost zvolit model Škoda Octavia 1,2 TSI s převodovkou
DSG.
Program Škoda Bez starostí nabízí inovativní výhody jako pevné měsíční splátky bez
akontace, pojištění zákonné odpovědnosti a havarijní pojištění, případně také všechny
předepsané servisní úkony a údržbu vozu. Individuální mobilita pro soukromé zákazníky
začíná s modelem Fabia na 4699 Kč měsíčně po dobu dvou let.
Program Škoda Bez starostí si na domácím trhu našel již více než 1600 zákazníků. Objemu
plánovaného původně na sedm měsíců se podařilo dosáhnout již během tří měsíců
od spuštění nabídky. Největší oblibě u zákazníků se těší model Rapid Spaceback TSI s
tarifem Komplet.
více na www.autoweek.cz
Smrtící projektil ze symbolu Vánoc
Allianz centrum pro technologie (AZT) se v
crash testu zaměřilo na nebezpečí přepravy
vánočního stromku. V nárazových testech
simulovalo Allianz centrum pro technologie
srážku vozidla, jež jede rychlostí 50 km/h, s
pevnou překážkou. A výsledek? V případě,
že strom je pouze připevněn elastickými
expandéry (pružné lano s háky na obou
koncích neboli "gumicuk"), není ukotven
dostatečně bezpečně a v případě srážky letí
přes střechu dopředu, takže ohrožuje cestující

v automobilu i další účastníky provozu.
A jak na to správně? U velkých vánočních stromků je jediným rozumným způsobem střešní
nosič. Jak crash test ukázal, běžně dostupné gumové expandéry nejsou dostatečné a
ze stromu se při prudším sešlápnutí brzdy stává nebezpečný projektil. Stromek může být
přepravován také uvnitř auta. Strom nesmí jakkoliv omezovat řidiče ve výhledu a jeho
přečnívající část nesmí zakrývat ani poznávací značku, světlomety, ukazatele směru,
či zadní světla. A samozřejmě i uvnitř vozu platí, že strom musí být zajištěn popruhem k
pevným zarážkám, aby se zabránilo jeho posunu.
více na www.autoweek.cz

Poprvé vyroben milion vozů Škoda během jednoho roku
„Poprvé ve své 119leté historii dnes Škoda
Auto dosáhla magické hranice 1 milionu vozů
vyrobených za jeden rok,“ řekl předseda
představenstva společnosti Škoda Auto Winfried
Vahland.
Základem růstu produkce a odbytu je největší
modelová ofenzíva v historii značky Škoda. Od
roku 2010 česká automobilka svou paletu vozů
významně obnovila a rozšířila některé důležité
oblasti podniku, především hlavní výrobní závod
v Mladé Boleslavi, srdce mezinárodní výrobní sítě
značky Škoda.
„Milion vozů vyrobených v letošním roce je
důkazem výkonnosti našich českých i zahraničních
výrobních závodů a kompetence našich
zaměstnanců. V následujících letech budeme
produkci značky Škoda dále modernizovat
a rozšiřovat,“ řekl Michael Oeljeklaus, člen
představenstva společnosti Škoda Auto za oblast
výroby a logistiky.
Od vstupu koncernu Volkswagen v dubnu 1991
zvýšila Škoda Auto svůj odbyt šestinásobně.

Aktuálně značku Škoda reprezentuje sedmi
modelovými řadami a více než 40 modelovými
variantami. Škoda v roce 1991 vyráběla pouze
jediný model - Favorit.
Důležitým pilířem tohoto růstu bylo v posledních
letech etablování značky na nových, zejména
mimoevropských trzích. Na počátku devadesátých
let byla česká automobilka ještě zaměřena na
domácí trh a země střední a východní Evropy.
Dnes prodává své vozy ve více než 100 zemích
celého světa. Od roku 2010 je nejsilnějším trhem
Čína - letos čínský trh k celkovému prodeji značky
čtvrtinou. V Číně česká automobilka vyrábí ve
spolupráci se Shanghai Volkswagen v závodech
An-tching, I-čeng a Ning-po. Dosud zde bylo
vyrobeno více než 1,3 milionu vozů značky Škoda
Auto.
V Rusku se vozy značky Škoda Auto vyrábí v
závodech v Nižním Novgorodu a v Kaluze. V
Indii sjíždí vozy značky Škoda Auto z linky v
závodech v Pune a v Aurangabádu. Kromě těchto
zemí se vozy značky Škoda Auto vyrábí také na
Slovensku, v Kazachstánu a na Ukrajině.

více na
www.autoweek.cz

Z domova
Společnost PRE převzala 7 elektromobilů e-up!
Volkswagen dodal sedm elektromobilů e-up!
společnosti PRE, která je bude používat především pro
městský provoz. Slavnostní předání ekologické flotily
proběhlo u autorizovaného prodejce elektromobilů
značky Volkswagen Auto Jarov v Praze. Financování
celého obchodu se ujala společnost Sixt Leasing.
Zaměstnanci společnosti PRE budou elektromobily
e-up! používat například ke zjišťování stavu elektroměrů
u odběratelů elektrické energie.
více na www.autoweek.cz
Příspěvek Linde Gas k ekologii
Vedení společnosti Linde Gas rozhodlo o
rozšíření svých služebních vozidel o Škodu
Octavii 1,4 TSI G-TEC, která používá pohon
stlačeným zemním plynem. Provozovat
automobil na stlačený zemní plyn je z
hlediska společnosti Linde Gas ekologická a
co se provozních nákladů týče i ekonomicky
výhodná alternativa k vozům s klasickými
pohonnými hmotami.
Provoz na zemní plyn přináší nízké náklady
na pohonné hmoty vzhledem k ceně plynu.
Nejdůležitějším kladem jsou však nízké emise, které přispívají ke zlepšení životního prostředí.
Společnost Linde Gas se chce prezentovat jako přátelská k životnímu prostředí. Čím
více aut na CNG bude mít ve firemní flotile, tím lépe se nám všem bude dýchat.
více na www.autoweek.cz

Jiří Kovařík, Leonid Křížek
Historie evropských duelů a šermu
1. OD STAROVĚKU K BRANÁM NOVOVĚKU
2. ČAS RVÁČŮ A DUELANTŮ
3. OD DUELOVÉHO KE SPORTOVNÍMU KOLBIŠTI

Původní česká práce o historii evropských duelů a šermu od
starověku do 21. století. Postupem staletí se duel stal součástí
života vyšší společnosti, především šlechty a důstojnického sboru.
Ač odsuzován, zakazován a kriminalizován, udržel se duel až do
19. století. S jeho vývojem je spjat i rozvoj šermu, zpočátku jako
nezbytná průprava, později jako společenská zábava a nakonec jako
sportovní odvětví.
Lze zakoupit u všech dobrých knihkupců anebo se slevou na: http://
www.militaria.cz/cz/link-elkapress

Personalia z
Roman Meliška se věnuje
konzultantským projektům
Zhruba dva roky nebylo slyšet o bývalém
marketérovi Škody Romanu Meliškovi.
Začínal v devadesátých letech jako
novinář, od roku 2000 pracoval jako
manažer Škody Auto na různých
úrovních, včetně zahraničního angažmá
v Rakousku. Naposledy byl šéfem
marketingu Regionu Česká republika.
V rámci velkých změn v roce 2010
ale automobilku opustil a jeho dalším
zaměstnavatelem se stala v roce 2012
oční klinika Lexum, kde vedl obchod a
marketing poboček v České republice
a Polsku. Jak se Romanovi Meliškovi
vede na konci roku 2014? Pro Lexum již
nepracuje. „Věnuji se konzultantským
projektům, obor automotive pozoruji z
nadhledu,“ řekl časopisu Automakers
Roman Meliška.

Safina změnila vlastníka i generálního
ředitele
Nadnárodní Renova Group koupila v
listopadu českého zpracovatele materiálů
s obsahem drahých kovů Safina. Z pozice
generálního ředitele odešel Tomáš Plachý
a jeho nástupcem se stal Viktor Fiala (53),
který ve společnosti působil od roku 2009
jako obchodní ředitel. V minulosti dva roky
vedl investiční projekty v Lesy Krnov, poté
sedm let působil jako ředitel společnosti KKH
Brno. Od roku 2002 do 2004 byl obchodním
ředitelem a členem představenstva
největšího tuzemského výrobce nábytku
Jitony. V nábytkářském sektoru zůstal i
na své další pozici, kdy byl v letech 2004
až 2009 zodpovědný za restrukturalizaci
společnosti Terco CB v Telči. Viktor Fiala
vystudoval obor projektování a konstrukce
letadel na Fakultě strojního inženýrství
VUT v Brně. Po absolvování se věnoval
akademické a výzkumné činnosti. V 198588 byl zaměstnán ve Výzkumném ústavu
elektrických spojů točivých a následně
zastával místo odborného asistenta na
domovské katedře letadel na FS VUT v Brně.
Viktor Fiala se zajímá o turistiku a sport a
hovoří anglicky a německy.
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Hlavním tématem nového čísla magazínu pro
všechny, kteří se o autech, jejich technice,
údržbě a obchodování s nimi chtějí dozvědět
víc, jsou kola a pneumatiky, především
snímače tlaku TPMS.

Z obsahu čísla:
- TecRMI: Ford Focus Mk. II - C307 (04-11)
- RAPEX - informace o svolávacích akcích
- Automechanika 2014 - nové trendy
- Auto Kelly 20 let na českém trhu
- Technické a školicí centrum Hella
- Ford Mondeo, Škoda Yeti 2,0TDI 4x4,
Opel Insignia Sports Tourer 1,6 SIDI, Fiat
Ducato Maxi Van Natural Power
Další informace, předplatné nebo
objednávky jednotlivých čísel na:
autoservis@ibsmotorpress.cz
tel.: 277 271 336
Autoservis je možné zakoupit osobně ve
vydavatelství IBS motorpress na adrese:
Litvínovská 3, Praha 9.

Opel Corsa - ceník

více na
www.autoweek.cz

Svou nejdůležitější letošní novinku - model Corsa 5. generace - uvedl Opel C&S na český trh v nedávno
otevřeném autosalonu společnosti Emil Frey v Praze na Kolbenově ulici.
Základní cena třídveřové verze Selection činí v ČR 219 900 Kč. Za tuto cenu zákazník získá vůz,
v jehož výbavě je kromě ESP a TPMS např. i asistent pro rozjezdy do kopce, elektrický posilovač
řízení s režimem City, elektrické ovládání předních oken, výškově a podélně nastavitelný volant,
úchyty ISOFIX, čelní, boční a hlavové airbagy, dálkově ovládané centrální zamykání a elektricky
ovládaná vnější zpětná zrcátka. Za pětidveřovou verzi se připlácí 15 000 Kč. Zdarma je k dispozici
prodloužená záruka +3 Basic, zahrnující záruku na pět let resp. 150 000 km pro motor, převodovku
a rozvodovku a odtah zdarma po nehodě na pět let.

Čisticí utěrky značky MEWA
V průmyslu, autoservisech a řemeslných podnicích se denně používají tisíce čisticích utěrek
značky MEWA. Čistí nástroje, stroje i výrobní
zařízení. Že textilní čisticí utěrky v systému opakovaného použití na pracovišti přesvědčují, ukazuje i vzestupný nárůst zákazníků společnosti
MEWA v automobilovém průmyslu. Vedoucí
značka světového trhu pro čisticí utěrky obsluhuje nyní po celé Evropě v kompletním servisu
přes 50 000 automobilových provozů. V Německu se utěrky značky MEWA používají dokonce
v každé druhé z 38 000 německých autodílen
vedených mistrem.
Důvod tohoto pozitivního vývoje spatřuje jednatelka společnosti MEWA Textil-Service Veronika Lipovská ve vzrůstajícím vědomí odpovědnosti za životní prostředí v tomto odvětví: „Při
našem servisu profituje vedoucí dílny trojnásobně. Za prvé dostává robustní, savé utěrky. Za
druhé se za něj postaráme o dodržování všech
povinností týkajících se bezpečnosti a životního
prostředí ohledně znečištěných utěrek. To se vy-

platí. A za třetí náš princip opakovaného použití
ušetří nebezpečný odpad, neboť naše utěrky
lze až 50x vyprat a opět použít.“
Oproti většině papírových utěrek, které se liší
jak druhem papíru, tak i účelem použití, pokrývá
čisticí utěrka značky MEWA široké spektrum.
Hodí se k utírání olejnatých i vodných kapalin
a rozpouštědel nebo zbytků barev. Vše, co se v
dílně ušpiní, lze tedy vyčistit jednou čisticí utěrkou MEWA.
Komplexní servis v oblasti čisticích utěrek k opakovanému použití zahrnuje základní vybavení
podle potřeby, přesné dodání a odvoz v pevně stanovených termínech a odborné praní a
dodržování zákonem stanovených předpisů na
ochranu životního prostředí. V případě opotřebení jsou utěrky nahrazeny jinými. Čisticí utěrky
se přepravují a skladují ve speciálních bezpečnostních nádobách s víky SaCon, která se
neprodyšně uzavírají. Instalují se přímo tam,
kde se utěrky používají.
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Seat Leon ST 1,4 TSI Style
Seat Leon ST je příjemnou i úspornou alternativou
v hodně nabitém segmentu kompaktních kombi.
Při rozvoru náprav 2636 mm má celkovou délku
4535 mm. Vzhledem ke kvalitě silnic se u nás
Leon ST nabízí výhradně vybavený dojezdovým
náhradním kolem. Objem zavazadlového
prostoru proto je 587 l, po sklopení zadních
sedadel až 1470 l při užitečné hmotnosti 571
kg.
Sportovnějším profilem Leon ST míří na ty,
pro něž není rozhodujícím argumentem jen
objem zavazadlového prostoru. K praktičnosti
přispívají standardně dodávané střešní ližiny
a v nadstandardní nabídce i sklopné sedadlo
spolujezdce, umožňující přepravu předmětů o
délce až 2,67 m. Seat Leon ST je pohodové a
pohodlné auto vhodné do města i na dlouhé
cesty. Osloví především ty, jimž při vystupování
nevadí, že jsou sedadla umístěna poměrně
nízko. Za jízdy je ale pro řidiče nižší poloha
rozhodně příjemná.
Uspořádání
tradičně
koncipovaných
informačních a ovládacích prvků je přehledné vše najdeme tam, kde se dá očekávat. V prostoru
autorádia může být také dotykový displej
komunikačního systému Seat Easy Connect, který
umožňuje ovládat zábavné funkce společně s
celou řadou funkcí vozidla.

Pro běžný provoz vozu s pohotovostní hmotností
jen 1269 kg je motor 1,4 TSI o výkonu 92
kW optimální. Velmi ochotně jde do otáček a
lehkému vozu dodává potřebnou dynamiku. I
reálná spotřeba se šestirychlostní převodovkou
je při častých jízdách po městě a na dálnici
solidních 6,5 l/100 km (normovaná kombinovaná
spotřeba je 5,3 l/100 km).
Sportovnímu charakteru odpovídá i tužší
charakteristika tlumení, což ale není na úkor
pohodlí. S novým řízením s elektromechanickým
posilovačem, jehož charakteristika je závislá na
rychlosti jízdy, se příjemně ovládá a v městském
provozu je docela obratný (průměr otáčení je
10,2 m).
Základní akční cena Seatu Leon ST Basis 1,2 je
341 900 Kč. U zkoušené varianty Style 1,4 TSI
to je 463 900 Kč. Za tu je v základní výbavě
mj. autorádio s CD přehrávačem a připojením
USB/AUX, Bluetooth, klimatizace, elektronická
uzávěra diferenciálu XDS, asistent rozjezdu do
stoupání, elektricky ovládaná okna a zrcátka,
tempomat, kůži potažený multifunkční volant a
hlavice řadicí páky atd. V nabídce je i verze
1,4 TGI CNG na zemní plyn, která při stejných
výkonových parametrech (spotřeba plynu je
3,8 kg/100 km) a ve stejné výbavě (jen bez
náhradního kola) přijde na 504 900 Kč.
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Trvá bílá nadvláda
Výrobce nátěrů pro dopravní prostředky PPG
Industries uveřejnil informace o oblibě barevných
odstínů automobilů. Z údajů za rok 2014
vyplývá, že bílá barva je nadále nejoblíbenější.
Globální data společnosti PPG ukazují, že bílá
zaujala první místo - její obliba se oproti minulému
roku zvýšila o 3 % na 28 %. Následuje černá
(18 %) a na třetí příčce je stříbrná se šedou (13
%). Obliba stříbrné barvy po celém světě ale
nadále klesá, za poslední dva roky o 7 %.
V Evropě zůstává nejoblíbenější bílá (25 %),
následuje černá (15 %) a šedá (14 %). Nadále
vzrůstá obliba přírodních odstínů, jako jsou
zlatá, béžová, žlutá, oranžová a hnědá (celkem
12 %).
Ve Francii je nejoblíbenější bílá (30 %), následuje
šedá (16 %), stříbrná (15 %) a černá (13 %).
V Německu je nejoblíbenější černá (21 %),
následuje bílá (20 %), šedá (14 %), přírodní
odstíny zlaté, béžové, žluté, oranžové a hnědé
(14 %) a stříbrná (10 %). V Itálii je nejoblíbenější
bílá (32 %), následuje černá (15 %), další
odstíny včetně vozů se dvěma barevnými
odstíny (12 %) a šedá (10 %). Ve Španělsku je

nejoblíbenější bílá (28 %), následuje šedá (18
%), přírodní odstíny (14 %) a stříbrná (11 %).
Ve Velké Británii je nejoblíbenější bílá (19 %),
následuje šedá (17 %), přírodní odstíny (16 %)
a červená (15 %). PPG zjistila, že v Evropě byla
polovina luxusních vozidel vyrobených v roce
2014 černá, zatímco kompaktní modely měly
s největší pravděpodobností červenou nebo
modrou barvu.
Vzhledem k tomu, že výběr barvy předchází
modelový rok o dva až tři roky, je důležité, aby
automobilky kombinovaly oblibu barevných
odstínů s globálními spotřebitelskými trendy. Z
hlediska modelů pro rok 2015 je společnost PPG
je přesvědčena, že poroste zájem o přírodní
tóny, jako je měděná barva, odstíny oranžové a
hnědé. Nové modely mohou být také ovlivněny
kovovými odstíny, jako jsou bronz, cín a růžové
zlato, které mají v posledních letech značný
vliv na módu, šperky, nábytek a průmyslový
design. Kromě toho budou mít spotřebitelé
přístup k prožitku vysokého rozlišení, který
vnímají v oblasti zábavy, s dostupností barev s
„velkou hloubkou“, což je hlubší, bohatší verze
barevného odstínu zejména u modelů s odstíny
modré, červené a žluté barvy.
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Nejjasnější LED zdroj pro světlomety automobilů
Společnost
OSRAM
OptoSemiconductors
představila LED zdroj pro světlomety automobilů,
který má třikrát větší svítivost než doposud
existující typy. Laboratorní výkon nového LED
zdroje dosahuje enormních hodnot 1400 Im a
200 Mcd/m2. To znamená, že pro vytvoření
kompletního potkávacího světla lze použít
pouze jediný LED čip.
Obrovský jas je výsledkem kombinace čipové
technologie UX:3, technologie keramické
konverze a technologie vysokého proudu použité
v projektorových aplikacích. V budoucnu tedy
bude možné navrhovat menší světlomety - ve
velikosti krabičky od zápalek - se všemi funkcemi
světlometů.
Díky OSRAM LED technologii může být v blízké
budoucnosti realitou jednotka potkávacího
světla měřící pouhých 30 mm x 50 mm a
produkující světelný tok s neuvěřitelnými 1400
lm, jejímž světelným zdrojem bude jediný

LED čip. Tento zdroj má 3x větší svítivost než
současné světelné diody a ztrácí méně než 10
% své intenzity dokonce i při vysoké provozní
teplotě 85 °C. Při vývoji byla použita speciální
výrobní technologie doposud využívaná u řady
Osram Ostar.
Vysoké parametrické hodnoty jasu byly
naměřeny v laboratoři. Výsledky výzkumných
a vývojových prací budou v průběhu příštího
roku postupně integrovány do vývoje sériového
výrobku.
Je pravděpodobné, že budoucí vývoj světlometů
bude směřovat k ultrakompaktnímu provedení,
které zahrne laserová dálková světla a LED
potkávací světla. Další automobilové aplikace s
použitím LED, jako osvětlení interiéru vozu a nové
typy head-up displejů budou brzy následovat.
Oproti současně existujícím systémům vyniknou
grafickou vyspělostí a mnohem větší živostí.

