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Škoda rozšiřuje nabídku výbavy modelů Superb a 
Superb Combi o služby Škoda Connect. S novým 
modelovým rokem je na českém trhu standardní 
součástí výbavy všech vozů Superb a Superb Combi 
balíček služeb Care Connect nezávisle na zvoleném 
systému infotainmentu. Jeho nejdůležitější funkcí je 
tísňové volání (eCall), které se aktivuje po nehodě, 
při níž dojde k aktivaci zádržných systémů. Vůz 
naváže hlasové a datové spojení s dispečinkem a 
předá všechna potřebná data. Pomocí tlačítka ve 
stropním modulu je možno tísňové volání aktivovat 
i ručně.

Prostřednictvím aplikace Škoda Connect App je 
možný i vzdálený přístup k vozidlu. Chytrý telefon 
může řidiče informovat o tom, zda jsou zavřená 
všechna okna i dveře nebo zda jsou vypnutá světla. 
Funkce Poslední parkovací pozice ukazuje polohu 
vozidla a funkce Houkání & Blikání usnadňuje jeho 
hledání aktivací houkačky a blikačů.

Pro obsluhu mnoha funkcí jsou k dispozici 
optimalizované systémy infotainmentu, přičemž 
displej navigačního systému Columbus se zvětšil na 
9,2“ a u systému Swing na 6,5“. 

Se systémem SmartLink+ Superb rozšiřuje možnosti 
propojení vozidla a chytrého telefonu. Přenáší do 
vozu aplikace z oblastí navigace, infotainmentu a 
komunikace a také poskytuje údaje o vozidle.

Zamezit drobným kolizím při parkování pomáhá 
systém Signalizace vzdálenosti při parkování nově 
rozšířený o funkci Manoeuvre Assist, který rozpozná 
překážky před vozidlem. Tento systém opticky i 
akusticky varuje řidiče a v případě potřeby vůz 
automaticky zabrzdí.

Pohodlí na dlouhých cestách zajistí na přání dodávané 
sedadlo řidiče s masážní funkcí. Komunikaci ve 
voze zlepší funkce Digital Voice Enhancement - 
elektronické zesílení hlasu přenášející hlas řidiče 

a spolujezdce k cestujícím na 
zadních sedadlech.

více na
www.autoweek.cz
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Volkswagen up! GTI je připomínkou prvního Golfu GTI 
Na letošním Setkání GTI u jezera Wörthersee Volkswagen 41 let od představení prvního 
Golfu GTI předvedl studii sportovního vozu v minipodobě up! GTI, který ovšem má 
rozměrově i výkonem formát první generace GTI. Volkswagen up! s výkonem 85 kW 
(115 k) navazuje svou koncepcí na první Golf GTI o výkonu 81 kW (110 k), který byl 
představen v roce 1976 a stál u zrodu segmentu hot hatch s kompaktními rozměry, nízkou 
hmotností, výkonným motorem, sportovním 
podvozkem i designovými prvky. Úpravy 
zajišťují vlastnosti připomínající motokáru 
a současně poskytuje komfort vozu pro 
každodenní provoz. Sériový up! GTI se 
bude vyrábět v Bratislavě a bude uveden 
na trh začátkem roku 2018.
více na www.autoweek.cz

Nové Picanto za 219 980 Kč
Kia Motors Czech zahájila prodej 
třetí generace modelu Kia Picanto. 
Základní cena byla stanovena pod 
hranicí 220 000 Kč vč. DPH. Stejně 
jako ostatní modely značky Kia je 
také nové Picanto nabízeno se 
sedmiletou tovární zárukou. Zákazníci 
mohou vybírat mezi tříválcem 1,0 
CVVT a čtyřválcem 1,25 l, který 
mohou kromě pětirychlostní přímo 
řazené převodovky kombinovat také 
se čtyřstupňovým automatem. Nové 

Picanto má prodloužený rozvor o 15 mm a zavazadlový prostor vzrostl o 55 l na objem 
255 l, resp. až 1010 l při sklopených zadních sedadlech. Poprvé je u modelu Picanto k 
dispozici i atraktivní specifikace GT Line, dostupná pouze s motorem 1,25 l. 
více na www.autoweek.cz

Krátce
- Volvo začalo do Evropy dovážet sedany S90 z Číny, kam byla do města Ta-čching 
(Daqing) přesunuta výroba ze Švédska. 
- Společnost Waymo (Google) vyvíjí nejen autonomní osobní auta, ale i autonomní 
nákladní vozidla.
- BMW získalo povolení vyvážet z Číny automobily vyrobené ve společném podniku s 
Brilliance.
- Německým automobilkám se podařilo prosadit, aby předepsaná kvóta 8 % 
elektromobilů v Číně platila až od roku 2019.
- Na protest proti odstoupení USA od Pařížské dohody o klimatu šéf Tesly Elon Musk 
opustil tým poradců Donalda Trumpa. 
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Nekonvenční MPV Fiat 500L prošlo modernizací. Při 
ní dostalo 40 % komponent zcela nových a vzhledově 
se ještě víc hlásí k podobě modelu 500 z 50. let (byť 
s novou 500 nemá téměř nic společného). 

Model 500L byl 
vytvořen s využitím 
platformy označované 
jako SCCS, vyvinuté 
ještě ve spolupráci 
Fiatu s GM, a to ve 
verzi s dlouhým 
rozvorem LWB 
(jako model Tipo). 
Vyrábí se v srbském 
Kragujevaci. Fiat 500L 
poskytuje mimořádný 
vnitřní prostor a je 
schopný oslovit rozmanité skupiny zákazníků - rodiny, 
vyznavače aktivního využití volného času i malé firmy.

Fiat 500L má tři podoby odpovídající třem odlišným 
způsobům použití: Urban, Cross a Wagon. Jejich 
předností je rozměrný zavazadlový prostor - ve 
verzích Urban a Cross má objem 455 l, po sklopení 
zadních sedadel až 1480 l, Wagon poskytuje dokonce 
493 l resp. 1509 l.

Především pro jízdy po městě je určena základní 
verze Urban vybavená mj. novou generaci konektivity 
Uconnect, podle stupně výbavy s 5“ nebo 7“ displejem. 

Urban je dlouhý 424 cm s rozvorem 261 cm a výškou 
166 cm.

Crossoverová verze 500L Cross má zlepšenou 
ochranu podlahy 
a světlou výšku 
zvýšenou o 25 
mm. K dispozici 
je nový 7“ 
dotykový displej 
pro Uconnect HD 
Live. Fiat 500L 
Cross je dlouhý 
428 cm a vysoký 
168 cm. Pro 
jízdu na kluzkém 
povrchu je k 
dispozici systém 

přesného rozdělování točivého momentu mezi přední 
kola s přibrzďováním prokluzujícího kola Traction+, 
zatímco systém Gravity Control umožňuje udržovat 
malou rychlost v klesání.

Sedmimístná prodloužená verze Wagon je dlouhá 
438 cm. 

Zážehové motory jsou 1,4 Fire 16V/70 kW (95 k) 
a přeplňovaný 1,4 16V Turbo-Jet/88 kW (120 k), 
turbodiesely jsou 1,3 l 16V MultiJet II/70 kW (95 k), 
dostupný i s převodovkou Multilogic, a 1,6 l 16V 
MultiJet/88 kW (120 k).

více na
www.autoweek.cz
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Autonomní Peugeot na French Open 2017
Peugeot je již 33 let partnerem tenisového turnaje French Open. Francouzské tenisové 
federaci letos dává k dispozici 230 vozů. Ve všech je k dispozici wi-fi. Poprvé je mezi 
nimi i autonomní Peugeot 3008 se samočinným řízením z programu AVA (Autonomous 
Vehicle for All). 
Program AVA skupiny PSA se spouští po etapách. V současné době se u vozů používá 
řada podpůrných prvků řízení. Od roku 2018 budou k dispozici funkce automatizovaného 
řízení pod dozorem řidiče, která může převzít řízení při monotónní jízdě na dálnicích, 
v dopravních zácpách a při parkování. Od roku 2020 budou řidiči moci po přechodu 
do fází hands off a poté eyes off přenechat řízení vozu a poté i veškerou starost o jízdu 
autonomnímu řízení.
Peugeot se navíc spojil se značkou mobility 
Free2Move skupiny PSA a s pobočkou 
skupiny Orange značkou Ocean aby 
při French Open společně umožňovaly 
inovativní řízení jízd v reálném čase. 
Správce vozového parku díky aplikaci 
GéoMissions kontaktuje řidiče, který je 
nejblíž místa nástupu, a navádí ho na 
správné místo. Zákazník je informován o 
čase, kdy vůz dorazí.
více na www.autoweek.cz

Nejvýkonnější  sedan Jaguar XE 
SV Project 8
Jaguar XE SV Project 8 je dalším 
vozem z řady Collector’s Edition 
navrženým, zkonstruovaným 
a vyrobeným divizí SVO. Půjde 
o nejvýkonnější Jaguar s 
homologací pro běžný provoz. 
Prototyp sportovního sedanu, 
který se 440 kW (600 k) nabízí výkon 

supersportu, si aktuálně odbývá testy na Severní smyčce Nürburgringu. S motorem V8 
5,0 l přeplňovaným mechanicky poháněným dmychadlem je druhým vozem SVO z řady 
Collector‘s Edition - prvním byl F-TypeE Project 7 z roku 2014. Celkově bude vyrobeno 
300 vozů, všechny modely sestaví inženýři v technickém centru SVO v Coventry. Jaguar 
XE SV Project 8 se představí 30. června při Festivalu rychlosti v Goodwodu.
více na www.autoweek.cz

Další aktuality 22. týdne na www.autoweek.cz v rubrice autoservis:
Náhradní díly pro americké vozy u Auto Kelly
Zásadní legislativa o ojetinách
Nepodceňujte údržbu klimatizace
Mercedes-Benz třídy G ve dvou individuálních podobách 



Volkswagen Caddy plní nejrozmanitější požadavky 
zákazníků ať se jedná o přepravu osob nebo dopravu 
zboží ve skříňovou verzi, o variantu s normálním 
rozvorem či verzi Maxi s prodlouženým rozvorem, 
všestranný Caddy Alltrack, obytnou verzi, vozidlo tax-
islužby nebo kombi. Ve všech variantách je k dispo-
zici i s motorem TGI na stlačený zemní plyn (CNG) a 
nabízí v tomto segmentu unikátní kombinaci motoru 
na zemní plyn se šestistupňovou převodovkou DSG.
Motor 1,4 TGI poskytuje nejvyšší výkon 81 kW (110 k) 
při 4800/min a maximální točivý moment je 200 N.m 
v rozsahu 1500 až 3500/min. Základem konstrukce 
motoru 1,4 TGI s přeplňováním turbodmychadlem 
je nově vyvinutý zážehový motor 1,4 TSI. S možnos-
tí pohonu na stlačený zemní plyn se počítalo již od 
prvních fází jeho vývoje. Pro provoz na zemní plyn 
byly upraveny hlava válců, ventilový rozvod, klikový 
mechanismus, písty, palivový systém a ventily. Vývo-
jáři optimalizovali také řídicí jednotku, katalyzátor a 
turbodmychadlo. 

Nádrže na CNG na 26 kg zemního plynu (u Caddy 
Maxi TGI 37 kg) jsou uloženy pod podlahou, takže je 
zachován objem nákladového (resp. zavazadlového) 
prostoru, který má maximální hodnotu 3200 l v Cad-
dy resp. 4130 l v Caddy Maxi. Kombinovaná spotře-
ba je 4,1 kg/100 km resp. 4,3 kg/100 km u Caddy 
Maxi. Silnou stránkou Caddy TGI je proto dojezd v 
režimu provozu na zemní plyn 610 km, resp. 760 km 
ve verzi Maxi. 
Nádrže na CNG doplňuje je nádrž na 13 l benzinu. 
Ten se používá ke spuštění motoru, v zahřívací fázi 
a jako záruka mobility pokud není v dosahu plnicí 
stanice.
Nový Caddy TGI ve skříňové verzi je za cenu od 399 
840 Kč bez DPH se šestirychostní přímo řazenou 
převodovkou. Cena osobní verze kombi začíná od 
579 941 Kč vč. DPH. Skříňový Caddy Maxi TGI lze 
pořídit od 439 574 Kč a vstupní cena osobní verze 
Maxi je 631 220 Kč vč. DPH.

Volkswagen Caddy TGI na CNG 

více na
www.autoweek.cz
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Bosch nabízí atraktivní pozice pro inženýry a techniky 
Český pracovní trh vykazuje dlouhodobý nedostatek techniků a studentů s praktickými 
zkušenostmi. Také Bosch v České republice řeší problémy související s velkou poptávkou 
po mladých talentech, vývojových technicích a inženýrech. Bosch je ale natolik 
atraktivním zaměstnavatelem, že se mu daří všechny potřebné pozice obsazovat. Bosch 
nabízí mnoho příležitostí pro osobní rozvoj v mezinárodním týmu a práci v inspirativním 
pracovním prostředí. Také v roce 2017 nabídne více než 100 pracovních pozic pro 
inženýry a techniky, a to především ve výrobních 
závodech Bosch zaměřených na automobilový 
průmysl: v Jihlavě a v Českých Budějovicích, stejně 
jako v R&D centru v Českých Budějovicích. 
„Vzdělávací systém v České republice je třeba 
modernizovat, aby se zajistilo, že budoucí absolventi 
budou mít vzdělání odpovídající potřebám 
zaměstnavatelů a trendům v oblasti digitalizace,“ 
říká reprezentant Bosch Group v České republice 
Milan Šlachta. 
více na www.autoweek.cz

Společnost Cebia změnila sídlo a logo 
Společnost Cebia, která se zabývá 
především prověřováním historie a 
zabezpečením vozidel, se přestěhovala 
do nových moderních prostor v Praze 4 
do budovy Alpha v BB Centru, kde má 
v suterénu i nově vybudované dílny, kde 
realizuje zabezpečení vozidel značením 
oken, montuje satelitní jednotky a realizuje 
prověrky vozidel. Společnost Cebia zároveň 
změnila logo a celý s tím spojený grafický 
projev. 
více na www.autoweek.cz

Další aktuality 22. týdne na www.autoweek.cz v rubrice užitkové a 
nákladí vozy:
Pozvánka na 13. Transportersraz
Drahý experiment: založení vlastního autobusového dopravce
Czechoslovak Group a Tatra Trucks na veletrhu IDET 2017
Silniční balíček z Bruselu je pro nás nepřijatelný
Modrá „stonožka“ Tatra Force 12x8 Streicher
Testování autonomního vozidla pro svoz odpadu 



Personalia z

Nissan prý už vybral nového marketéra 
Česká pobočka Nissanu SCEE sháněla 
po odchodu Marka Vodičky nového šéfa 
marketingu. Zjišťovali jsme, jak vypadá 
situace. Marek Vodička ohlásil v dubnu 
přestup do M Motors. Nahradil tam na 
pozici PR A Marketing manager Pavlu 
Drmotovou. V nové pozici je Vodička 
zodpovědný za komunikaci s médii a 
realizaci PR a marketingových projektů 
spojených se značkou Mitsubishi Motors 
na českém trhu. 
Nissan vyhlásil tendr na obsazení jeho 
židle. Podle dostupných zpráv je už znám 
vítěz výběrového řízení. „Kompletní 
tiskovou zprávu k organizačním 
změnám v Nissanu budu mít zřejmě 
počátkem příštího týdne,” slíbil nám 
před týdnem mluvčí Nissanu Petr Kolář. 
Zatím ale nedorazila. „Nový marketér 
je sice už znám, ale zatím nenastoupil 
do zaměstnání,” řekl  nám zdroj 
obeznámený se situací. 

Vaníček zvolen viceprezidentem FIA
Oldřich Vaníček, prezident Ústředního 
automotoklubu ČR, byl na jednání 
jarního zasedání Mezinárodní 
automobilové federace FIA Region I 
v belgických Bruggách jednohlasně 
zvolen na další čtyřleté období 
viceprezidentem FIA Regionu I. Jedná 
se o největší region této organizace a 
zahrnuje území 80 států Evropy, Afriky, 
Blízkého východu a podstatné části 
Asie. 
Viceprezidentem FIA Regionu I se stal 
po svém znovuzvolení prezidentem 
COFO, koordinačního orgánu 
motoristických organizací z teritoria 
více jak 30 států střední a východní 
Evropy, včetně části Asie. 
„Prioritou v rámci výkonu mých 
kompetencí bude další prohlubování 
jak bilaterální, tak multilaterální 
spolupráce mezi motoristickými kluby, 
prosazování společných projektů 
především v oblasti mobility”, řekl 
Oldřich Vaníček, který tuto funkci 
vykonává již od roku 2015.
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Společnost Shell Czech Republic uvedla na trh paliva 
nové generace, která jsou navržena pro zvýšení účin-
nosti zážehových i vznětových motorů. Inovativní pa-
liva s revoluční technologie Dynaflex jsou výsledkem 
více než pětiletého výzkumu a vývoje, jejichž cílem 
bylo zlepšit efektivitu jízdy. 
Všechny pohonné hmoty Shell jsou 
vyvinuty tak, aby zajistily optimální 
funkci moderních motorů náročných 
na kvalitu benzinu nebo nafty, ale 
použitá technologie spolehlivě fun-
guje i ve starších motorech. Pohon-
né hmoty Shell nyní obsahují novou 
technologii Dynaflex, jež pomáhá 
čistit a chránit od škodlivých usa-
zenin klíčové součásti motoru, jako 
jsou sací ventily a palivové vstřik-
ovače. 
Použitá technologie v benzinových 
palivech Shell V-Power se zaměřuje 
na hlavní faktory ovlivňující účinnost 
motoru i jeho výkon: tření a usazen-
iny. Nový Shell V-Power Diesel zase pomáhá obnovit 
výkon motoru tím, že odstraňuje již vzniklé usazeniny. 
Benzin Shell V-Power se vyvíjí ve spolupráci se závod-

ním týmem Scuderia Ferrari F1. Palivo pohánějící 
závodní monoposty formule 1 obsahuje nejméně 99 
% stejných sloučenin i novou Dynaflex technologii 
jako Shell V-Power Racing 100 dostupný u českých 
čerpacích stanic Shell. 

Dnešní motory jsou menší a pracu-
jí za stále náročnějších podmínek 
- palivo se do válců vstřikuje pod 
tlakem až 200 MPa (2000 bar). Kvů-
li tomu roste riziko vzniku usazenin 
ulpívajících v palivovém systému, 
například ve vstřikovačích, nebo na 
sacích ventilech u zážehových mo-
torů s nepřímým vstřikováním. Tyto 
částice je obtížné odstranit a mohou 
negativně ovlivnit chod motoru. 
Technologie Dynaflex pomáhá čistit 
a chránit klíčové součásti motoru od 
vzniku těchto škodlivých usazenin. 
Od prvního natankování benzinu 
Shell s technologií Dynaflex se na 
klíčových součástech motoru začne 

vytvářet ochranný film, jehož hlavní účinek spočívá 
ve snížení tření a usnadnění chodu motoru. 

Shell inovuje paliva nabízená v ČR

více na
www.autoweek.cz
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Na stavebním veletrhu CTT Moskva se představila 
modernizovaná verze Avia Euro 5. Jedná se o předehru 
k chystanému představení nového vozidla Avia Euro 
6 v České republice.
CTT Moskva je nejvýznamnější stavební veletrh 
ve východní Evropě. Nabízí komplexní přehlídku 
inovativního stavebního vybavení, strojů a technologií. 
Veletrhu CTT se účastní přes 500 vystavovatelů 
z 27 zemí. Veletrh pravidelně navštěvuje 20 000 
registrovaných návštěvníků z 60 zemí.
Automobilka Avia, která po čtyřech letech obnovuje 
výrobu pod novým vlastníkem, zde prezentovala 

vozidlo Avia D120 Euro 5 v provedení 4x2, které svou 
konfigurací představuje pro zákazníky preferovaný 
produkt v kategorii středních nákladních užitkových 
vozidel v regionu východní Evropy. Zároveň tím došlo 
k odhalení modernizované podoby tohoto českého 
nákladního automobilu.
V Moskvě vystavené vozidlo je vybaveno čtyřválcovým 
motorem Cummins ISB 4.5E5 207 o objemu 4462 cm3 a 
výkonu 152 kW (207 k) a přímo řazenou šestirychlostní 
převodovkou ZF 6S850. Celková hmotnost vozidla je 
11 990 kg. 
Zahájení sériové výroby vozidla Euro 6 i vozidel 
v dalších emisních třídách se plánuje na podzim 
letošního roku v Přelouči, kam se výroba postupně 
stěhuje z areálu v pražských Letňanech.
Od roku 2016 je Avia součástí Holdingu Czechoslovak 
Group (CSG). Tento holding rozvíjí aktivity tradičních 
českých a slovenských společností v oblasti obranné i 
civilní průmyslové produkce. Jeho portfolio zahrnuje 
i výrobu a prodej vojenských a speciálních vozidel a 
terénních nákladních automobilů, stejně jako silniční 
dopravní a logistické služby. 

Nová Avia Euro 5 se představila v Moskvě
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Auta rostou a pneumatiky s nimi

Nejoblíbenějším rozměrem pneumatik v Česku stále 
zůstává 195/65 R15 H (mj. pro základní Škodu Octavia 
nebo Volkswagen Golf), jeho prodej však každoročně 
klesá. Stále více zákazníků totiž volí větší auta s vyšší 
výbavou, která používají 16“ a 17“ kola. Ukazují to 
statistiky společnosti Continental. 
Zatímco ještě před deseti lety patřily k nejžádanějším 
13“ pláště, dnes si zákazníci žádají minimálně 15“, 
jejichž podíl ovšem také postupně klesá. Může za to 
skutečnost, že v případě nejoblíbenějších vozů nižší 
střední třídy jsou 15“ určeny jen pro základní verze, 
po nichž není příliš velká poptávka. 
Za loňskou letní sezonu byl stále ještě nejžádanějším 
rozměrem 195/65 R15 H s více než 10% podílem 
na trhu, velmi těsně jej však dotahoval 205/55 R16 
V. Oba rozměry lze použít pro Škodu Octavia i 
Volkswagen Golf. Na 7. místě v žebříčku popularity 
se objevují první 17“ pláště (225/45 R17 Z, mj. rovněž 
pro Octavii), na 11. jsou první 18“ (225/40 R18 Z XL 
např. pro Octavii RS). Dokonce i relativně běžná auta 
vyjíždějí z výroby na stále větších pláštích - příkladem 
mohou být Renault Mégane nebo Peugeot 308, které 

se dodávají na pneumatikách o rozměru 225/45 R17. 
„Statistiky neukazují jen využívání větších rozměrů. 
Lidé dnes také mnohem častěji obouvají širší 
pneumatiky s vyšším rychlostním indexem. I tento 
trend je dán vývojem vozového parku a tím, že větší 
a širší pneumatiky jsou zapsané už v technickém 
průkazu. Předpokládáme, že tento vývoj bude ještě 
patrnější poté, co začne obnova českého vozového 
parku, který s průměrným věkem přes 14 let patří 
k nejstarším v Evropě,“ komentuje ředitel divize 
Marketing Continental Barum Juraj Ižvolt. 
Širší pneumatiky nabídnou vyšší přilnavost na suchém 
povrchu a lepší vlastnosti oproti užším plášťům mají 
i při brždění. Vzhledem k zásadním požadavkům 
na špičkové jízdní vlastnosti a vysokou bezpečnost 
spojenou s krátkou brzdnou dráhou není výjimkou, 
že běžné sedany střední třídy nebo SUV obouvají 
výkonné pneumatiky specifikace UHP, tj. Ultra High 
Performance. Kromě sportovních aut je dnes obouvá 
řada větších SUV i pickupů. Analytici společnosti 
Continental očekávají do roku 2020 výrazně zvýšenou 
poptávku po 19“ a větších pláštích. 
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BMW řady 8 Concept a M8

BMW na Concorso d’Eleganza Villa d’Este představilo 
studii 8 Concept jako předznamení připravovaného 
modelu řady 8 Coupé, který bude představen v roce 
2018. Na Nürburgringu poté předvedlo (byť zatím jen 
v maskované podobě) i špičkovou verzi připravované 
řady 8, kupé M8, základ budoucího závodního vozu 
LM GTE.
BMW řady 8 Concept je moderního kupé se 
vzrušujícím designem. Současně jde o vůz pro 
řidiče. Nové BMW řady 8 Coupé bude představeno 
v roce 2018. V rámci nové produktové ofenzivy by 
mělo jít o jeden z modelů přinášejících nejvyšší míru 
zisku. Po technické stránce vychází ze sedanů řady 7 
včetně modulární platformy CLAR a motorů V8 a V12. 
Vrcholem nabídky bude verze M8, která přijde v roce 
2019. Z té bude vycházet závodní verze M8 GTE, s níž 
se BMW už od příští sezony vrátí do mistrovství světa 
ve vytrvalostních závodech FIA WEC vč. 24 hodin v Le 
Mans.
„BMW řady 8 Concept je náš pohled na špičkový 
plnokrevný stroj pro řidiče. Je to luxusní sportovní 

vůz, který ztělesňuje ryzí dynamiku a moderní luxus 
jako snad žádný jiný vůz na trhu. Design BMW řady 
8 nabízí svěží interpretaci ikonických designových 
prvků BMW,“ říká vicepresident BMW Group pro 
design Adrian van Hooydonk.
Interiér se soustřeďuje především na samotné řízení 
vozu jako hlavní náplň činnosti řidiče. Spojení ovladačů 
do funkčních celků na středovém panelu, středové 
konzole nebo dveřích vytváří v interiéru jasnou 
grafickou strukturu. Zaujme zde zejména multifunkční 
ovladač iDrive ozdobený křišťálem Swarovski.
Dvoudveřové kupé 2+2 řady 8 Coupé s délkou 5010 
mm se bude hlásit k úspěšné tradici ve výrobě 
luxusních sportovních vozů BMW a přidá do nabídky 
automobilky nové auto snů. Řada 8 u BMW v 
minulosti představovala vrchol sportovních výkonů a 
exkluzivity. Označením i vzhledem se novinka hlásí 
k legendárnímu modelu BMW 850i, který přinesl 
mnoho revolučních technických řešení a jehož se v 
letech 1989 až 1999 prodalo 30 000 kusů.
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Technologie xenonového osvětlení se začala u 
automobilů používat na začátku 90. let. Nejdříve 
se xenony objevovaly u modelů vyšší třídy. Prvním 
vozidlem vybaveným tímto typem svítidel bylo BMW 
řady 7 v roce 1991. Koncepce používání světlometů 
se silným homogenním světelným paprskem pro 
dosažení lepšího osvětlení silnice před vozidlem se 
dostala do světa motorismu z kina. Dříve se totiž 
xenonové lampy používaly u filmových projektorů v 
kinech.
Xenonové svítidlo není typickou 
žárovkou, protože nemá 
wolframové vlákno. Proto 
se nazývá výbojka. Světlo se 
zde tvoří v důsledku výboje 
v elektrickém oblouku. Tento 
oblouk vzniká mezi elektrodami 
v prostředí vzácného plynu 
xenonu, od něhož je odvozeno 
pojmenování tohoto svítidla. 
Automobilová halogenová 
žárovka s výkonem 55 W 
generuje více než o polovinu 
méně světla než xenonové 
svítidlo s výkonem 35 W. Kromě 
toho se barevná teplota xenonových výbojek - 
standardně 4200 K - přibližuje teplotě pro člověka 
přirozeného slunečního světla. V kombinaci s lepším 
kontrastem barev a jasným výřezem paprsku světla ve 
světle xenonů lépe a rychleji rozeznáme např. chodce 
na kraji silnice, dopravní značky nebo cyklisty. Další 
výhodou xenonových světel je jejich delší životnost ve 
srovnání s halogenovými žárovkami. Délka fungování 
tradiční halogenové žárovky, např. Philips X-treme 
Vision, se odhaduje na 450 hodin, u Philips LongLife 

EcoVision je to více než 1000 hodin, avšak xenonová 
svítidla mohou fungovat až k 3000 hodinám. 
Výbojky fungují zcela jinak než žárovky. Zapálení 
elektrického oblouku a následné ustálení napětí 
ve svítidle způsobuje generátor proudu - startér. 
Je třeba zdůraznit, že i když k zapálení oblouku je 
potřebné napětí cca 25 000 V (startér dodá přesně 
tuto hodnotu napětí), tak v pozdější fázi fungování 
světla stačí k udržení oblouku 85 V. 
V počátcích používání této technologie se xenonové 

výbojky používaly pouze 
jako potkávací, u dálkových 
světel se montovala ještě 
halogenová žárovka. Postupně 
tento systém nahradila bi-
xenonová světla, která lze díky 
pohyblivým clonám používat 
jako potkávací i dálková světla. 
Předpisy obsahují restriktivní 
normy ohledně montáže 
a používání xenonových 
světlometů. Ty musí být 
vybaveny samonivelačním 
systémem a vysokotlakým 
čisticím systémem čoček 

světlometů. Je to proto, aby se přesný paprsek 
xenonového světla nerozptyloval na špinavé čočce 
světlometu. Je třeba mít to na mysli třeba při dovozu 
automobilu např. z USA, kde takové předpisy neplatí. 
Na trhu se proto objevila i xenonová svítidla, která 
vydávají slabší paprsek světla, do 2000 lm (např. 
Philips D5S), která nevyžadují vyrovnání ani čištění a 
jsou populární i u levnějších modelů automobilů. 
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