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Servis po koupi ojetiny Opravy xenonových světel

Text: Martin Vaculík

Ošizené xenony dnešních aut mají paraboly
leckdy z plastu, který se rychle začne
tavit. Nalevo parabola ze starší Toyoty
Avensis, napravo z libovolného
současného BMW. Tady samotná výměna
výbojky moc nepomůže.

Foto David Rajdl

1

Typický průšvihář
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Jsou toto vaše xenony?
Ceny luxusních ojetin klesají a s nimi
i xenonová světla sestupují z podnikatelských
výšin mezi běžný lid. Jaké však bývá
rozčarování, když místo vysněné jasně bílé
záře je před autem jen mlhavý šerosvit.

U

osobních aut s halogenovými
žárovkami byla v posledních
patnácti letech diagnostika funkce vel
mi jednoduchá: buď svítí, nebo nesvítí.
Ve druhém případě stačí vyměnit žárov
ku v ceně od 50 do 250 Kč. Ano, u pře
važující konstrukce světel je to dnes
vážně takhle jednoduché.

Vysleplé paraboly tu už byly
Stará auta – třeba Škoda 120 či Fa
vorit – mívala skutečnou parabolu
v pravém významu slova: tedy odraz
nou plochu s průřezem dle jedné či
více matematicky definovaných křivek.
O usměrnění paprsku na vozovku a žá
doucí tvar „fajfky“ (vlevo menší dosvit,
abychom neoslňovali, vpravo delší, aby
chom ve svém pruhu i na tlumená světla
viděli dost daleko) se starala optika kry
cích skel. Nebývala transparentní, takže
vyrezlou parabolu (která tehdy bývala
kovová a po letech opravdu korodovala)
jste neviděli na první pohled. Čili ano,
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naši otcové věděli, že světla může být
málo, i když žárovka svítí, jak má.
Bolestně se o tom přesvědčili také ti,
kteří zejména v první půlce devadesá
tých let podlehli lákadlům dovozových
ojetin. Pro snížení přídí tehdejších
západních bouráků – například Ope
lu Calibra či BMW 5 („čtyřoká“ řada
E34) – použily automobilky projekto
rová světla. Parabola v nich je malič
ká, světlo do potřebné šíře rozprostře
čočka před ní. Tepelné namáhání malé
plochy je obrovské a tyto paraboly se
vypalovaly, takže BMW sice jezdilo
krásně, pěkně hrálo, a dokonce klima
tizovalo, ale v noci byla bezpečnější
i stará Škoda 100 s asymetrickými 40W
žárovkami.

Čiré halogeny jako záchrana
Od konce minulého tisíciletí tak
převažují čiré světlomety. Nemají
vlastně parabolu, ale odrazovou plo
chu typu „freeform“, tedy tvarovanou

z jednotlivých různě zakřivených plo
šek, z nichž každá vrhá paprsek ně
jakým směrem. Krycí sklo zde nemá
optický význam, vše je na odrazné
ploše, jejíž konstrukce v této podobě
byla umožněna až rozvojem výpočetní
techniky. Takovou věc nejde vyrábět
z plechu, takže odrazné plochy krycích
světlometů bývají vyrobeny z plastu
a nereznou. A dokonce se ani nevypalu
jí, neboť musí (kvůli dostatečnému vý
konu) být i dostatečně velké a teplo se
rozloží na odpovídající plochu. Nanej
výš krycí skla, která už nejsou skleněná,
ale plastová (akrylátová), vinou UV zá
ření zmatní, což je dobře viditelná příči
na slabého světleného výkonu, řešitelná
rozleštěním. Jinak tyto světlomety ne
umějí mít žádnou závadu. Jak jsme zmí
nili v úvodu, buď svítí, nebo mají prask
lou žárovku. Tato spolehlivá světelná
technika dnes pokrývá nejběžnější auta
na českých silnicích: Škoda Fabia ji má
od svého příchodu v roce 1999, octavia
od modernizace v roce 2000. Zejmé
na když jsou to světla dvouparabolová
(k trvale svítícím tlumeným se přidávají
dálková), účinek je velice slušný. První
fabia svítí natolik krásně do šířky, že od
halí i stádo srn pasoucí se daleko v poli.
Mnozí jsou tak výkonem xeno
nů u dovezených ojetin zklamáni

a konstatují, že si nikterak nepolepšili
– spíš naopak. Nechápou někdejší no
vinářské chvalozpěvy na „světlo jako
ve dne“ a zejména za deště nevidí čas
to skoro nic – bílá barva xenonového
světla je totiž obecně více pohlcována
mokrým povrchem vozovky (proto také
dokud ještě vývoj aut sledoval nějakou
technickou logiku, mlhovky mívaly žlu
tou barvu). A když je světelný tok nízký,
zkrátka není nic vidět.

Schválně neopravitelné
Poučenější vědí, že sama xenonová
výbojka na rozdíl od žárovky dokáže
nejen nesvítit, ale třeba i svítit málo.
Tento stav obvykle rozeznávají podle
fialového zbarvení. Jaké je jejich rozča
rování, když se to po výměně výbojek
(které ve značkovém servisu klidně stojí
i 5000 Kč za kus) nezlepší vůbec, nebo
jen trochu.
Příčinou bývají vypálené paraboly
projektorů, ukryté však za čočkami,
takže to není vidět. Jakmile se rozsvítí
výbojka, vidíte skrz čočku její bílou záři
a nedokážete posoudit intenzitu -  tedy
že velká část světla není parabolou od
ražena, ale naopak pohlcena.
Bývaly časy, kdy se světlo dalo ro
zebrat a nová parabola do něj zakoupit.
Ovšem automobilky neustále „utahují

šrouby“ ve snaze učinit údržbu starší
ojetiny nerentabilní tak, abychom si
všichni museli pravidelně kupovat nová
auta a umožnili jim udržet samoúčelnou
nadvýrobu. Takže objevily kouzlo zata
vených světel, do nichž se nedostanete.
A i kdyby, nedodávají náhradní díly.
Obvyklá cena xenonového reflektoru
činí 15 000 až 45 000 Kč. Pokud tedy
celý Mercedes-Benz W 211 ve verzi
E 270 CDI z roku 2003 s 400 000 km
na tachometru (které však sousedé ne
vidí) koupíte za 100 000 Kč a za adap
tivní (tedy s natáčením do stran) svět
lomet dáte 36 000 Kč, pak je jasné, že
novými xenony jeho cenu nikdy nikdo
nezdvojnásobí. Že až do svého posled
ního kilometru bude nebezpečný sobě či
okolí, nebo se radši úplně vyhne nočním
jízdám.
Jsou tedy vlastně xenony pěknou
pomstou? Naštěstí je tu pověstná česká
schopnost opravit neopravitelné. Zlaté
ručičky tak nerozebíratelné světlomety
běžně rozebírají, nedodávané parabo
ly repasují, či rovnou nahrazují jinými,
klidně použijí i celý jiný projektor s vý
konnější výbojkou. A nejhůře odfláknutá
xenonová světla klidně předělají na pro
jektor LED. Ale popořadě. Třeba v praž
ské firmě Bixenony.cz (kterou nám in
ternetový vyhledávač po zadání hesla
„repase xenonových světlometů“ nabídl
na prvním místě) slibují, že za 12 100 Kč
budou světla zmíněného staršího merce
desu fungovat zase jako nová. Jelikož
ani to není málo peněz, rozhodli jsme se
to vyzkoušet za vás.
SVĚT MOTORŮ
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Mercedes-Benz třídy E minulé
generace (W 211) je ohledně
světel typickým pacientem.
Xenony má naprostá většina
kusů. Skrývá se v nich projektor Hella D2, který nebyl
z nejvýkonnějších už u nového
vozu. „Náš“ automobil 1 měl
najeto 288 000 km a pocházel z roku 2004. Na silnicích
jezdí i mnohem vysvícenější
kusy (třeba s půlmilionem

3

4

Demontáž
Během chvíle je vozidlo
bez nárazníku 3 – zkušený
mechanik u takto běžného
modelu přesně ví, kam
sáhnout. Světlomet sice není
rozebíratelný a výrobce jej
dodává pouze vcelku, ale
dlouho neodolá. Teplovzdušnou
pistolí specialista rozehřeje tmel
a odlepí krycí sklo. 4 Doma

a původními reflektory). Zde si
majitel ještě na nic nestěžoval.
Zkrátka vůbec nevěděl, jak
by auto mohlo svítit, kdyby
xenony byly v pořádku. Barva
světla byla stále bílá 2 a zmatnění krycích světel by málokdo
vnímal jako něco závažného.
Prostě s takovými světly jezdí
95 % českých majitelů ojetin
a třeba jim ani nedochází, že
to už dávno není bezpečné.

5
to určitě nezkoušejte, neboť je
k tomu potřeba hodně praxe.
Stačí zahřát trochu víc a začnou
se tavit plastové díly reflektoru.
Za chvíli je venku celý projektor.
5 Ten je rozhodující pro
světelný výkon a na trhu najdete
pouze několik typů, které
výrobci zabudovávají do rozličně
tvarovaných světlometů.
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Paraboly

7

9

Čistění

8

10

Světlomet není hermeticky uzavřený,
ale při zahřátí (roztahování vzduchu)
a zchladnutí (smršťování vzduchu)
potřebuje dýchat – činí tak skrz malé
odvětrávací otvory 9 . Divili byste se,
kolik se jimi dovnitř za jedenáct let
dostalo prachu. S utěrkou musí mechanik opatrně – není těžké vnitřek
světla poškrábat 10 .

11

Ve značkových
servisech
nekupujte

Jak svítí

6

Automobilky si u dodavatelů světelné
techniky zajistily, že samotné projektory
nebudou dodávat na volný trh – aby
neumožňovaly levnější opravy vozidel.
Samotný projektor není rozebíratelný, ale
specialisté odvrtají nýty a za chvilku je
parabola venku. A udělali nám i výstavku
6 . Vpravo naše vyslepnutá parabola.
Ne tak, jak bývá zvykem u plastových
dílů z BMW či toyot, ale už docela dost.
Vedle ní originální z nového světlometu.
Samozřejmě jako náhradní díl také
není k dostání, a tak si ji specialisté
ze společnosti Bixenony.cz nechávají
repasovat – to jsou dva díly vlevo, každý
s mírně jinou technologií. Podrobnosti
jsou střeženým know-how, tipujeme to
na práškové lakování. Výsledná odrazná
plocha je pak dokonce kvalitnější než
původní, takže by zrepasované světlo
mělo fungovat lépe než nové. Ač výbojky
dostal „náš“ mercedes před 140 000 km
nové, zákal baňky (vlevo) 7 prokazuje
únik plynu a snížený výkon – byť ještě
nesvítila fialově. Následně specialista opět
smontuje rozebraný projektor 8 .

T YPY V ÝBOJEK

12

Snímek s opilcem hledajícím
cestu z hospody v jízdní dráze vozidla jsme
pořídili večer
před repasí xenonů – redaktor
lezl napříč
vozovkou 58 m
před autem.
Následující
den vznikla
druhá fotografie – výsledek
nepotřebuje komentář. „Vůbec
jsem nevěděl,
jak má auto svítit,“ komentoval
to majitel, když
jsme mu mercedes vrátili.
Světelný tok se
totiž snižoval
pozvolna a on
si na to zkrátka
zvykl – i v tom
je záludnost
vypalujících se
parabol.

Před

Sklo se zpět lepí původním
tmelem 11 . Musí perfektně
přilnout po celém obvodu –
malinká škvírka by umožnila
průnik vlhkosti a zamlžení.
Následuje leštění, 12 ale opět
s citem. Na akrylátu je totiž
ochranný lak proti UV záření.
Pokud jej strhnete, budete
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D1S
Výkon: 35 W
Použití: Škoda
Superb II, Škoda
Octavia II, VW
Golf VI

D3S
Výkon: 35 W
Použití: Škoda
Superb II
po faceliftu,
VW Touareg II,
Škoda Octavia III

D8S
Výkon: 25 W
Použití: VW New
Beetle

D2S
Výkon: 35 W
Použití: Škoda
Octavia I, Škoda
Fabia I, VW
Golf V, VW Bora

D2R
Výkon: 35 W
Použití: Volvo
XC90, Citroën
C5 (světlomety
bez projektoru)

D4R
Výkon: 35 W
Použití: Subaru
Forester modelu
2015

D4S
Výkon: 35 W
Použití: Toyota
Avensis, Lexus
GS, Lexus IS

P Ř E S TAV B A T OYO T Y N A L E D

Největší pacient? Zachrání ho LED
Za vůbec největšího „xenonového průšviháře“ považuje
Daniel Včelák ze společnosti Bixenony.cz Toyotu Avensis
minulé generace (2003-2008). Její plastové paraboly
jsou vyslepnuté naprosto pravidelně. Právě pro tento
špatně zkonstruovaný světlomet připravili přestavbu

1

na nejnovější technologii LED. Zatímco originální díl má
svítivost 1550 luxů, LED dokonce 4000 luxů. Tyto hodnoty nesrovnávejte s továrními údaji – automobilky měří
tok ve vzdálenosti 30 m (například Range Rover má 3000
luxů), ale vzájemné porovnání má vypovídací hodnotu.

2

4

13
světla znovu leštit každého
půl roku. Ano, i tento lak
lze obnovit, ale vyšlo by to
na další dva tisíce za kus.
V našem případě se jej podařilo
nepoškodit. Rozdíl proti
druhému světlometu, který
mechanik vymontoval hned
vzápětí, je okamžitě zřejmý 13 .

D5S
Výkon: 25 W
Použití: Škoda
Rapid, Audi A6
modelu 2015

Po

3

Krycí sklo

Jediné, co lze podle automobilek
v xenonech vyměnit, jsou výbojky.
Správný typ vyhledají podle VIN
a mohou za něj chtít i 6000 Kč. Přitom jde o věc normovanou podobně
jako známé žárovky (H4, H7). U nezávislých specialistů na světla nám
udělali výstavku všech osmi existujících typů a prodávají je za jednotnou
cenu 1210 Kč včetně DPH.

Takto vypadá parabola světlometu Toyoty Avensis klidně již po 150 000 kilometrech. 2 Čeští specialisté umějí světlomet
předělat – zabudovat do něj projektor s vysokovýkonnou svítivou diodou (LED). Od pohledu není nic poznat. 3 , 4 Porovnání
světelného výkonu originálního xenonu Toyoty s přepracovaným na projektor LED.
1
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