
Účastníkov i  zaš leme po akc i  kompletní  podklady z  prezentací  v  e lekt ron ické podobě .  
Organizátor  akce se vyhrazuje právo na změnu časového harmonogramu i  samotných témat .

8:00   Otevření akce

9:00 Úvod - rychlé seznámení s programem

9:10 L.Fleischhans 
FCD.eu

Rutinní diagnostika - postupy, jak začít u 95% případů s vysokou účinností 
hledání příčin na několika příkladech z praxe.

9:30 J.Hampl 
FCD.eu

Nejzajímavější diagnostické případy z praxe z let 2014-2016

9:50
 

Dopolední občerstvení + WORKSHOPY  
OLYMPUS, SUPERVAG, TEXVIK

10:35 I.Sixta  
Sixta

Automatické převodovky DSG - diagnostika, nejčastější závady, projevy, 
příčiny, opravy.

10:50 M.Richter 
Carsoft

Nastavení DSG převodovek v diagnostickém programu  

11:05 L.Fleischhans 
FCD.eu

Jak se liší diagnostika v roce 2016 od té před 10 lety.

11:30   OBĚD + WORKSHOPY  
AVL DITEST, DEVCOM, TROODON, LAUNCH

13:00 L.Fleischhans 
J.Hampl 
FCD.eu

Měření emisí nově s EOBD 
Co je to EOBD II a READINESS CODE – co přijde s EOBD III?  
Rozpoznávání Chiptuningu, Volkswagen motory EA189 po update, vliv 
čiptuningu na kouřivost a na převodovky DSG (změna mapy omezující 
kouřivost, točivý moment), jak poznat „chiptuning“. 

14:00 R.Sláma  
Jaltest  

M.Richter 
Carsoft

Jak fungují emisní systémy DPF, SCR, a LNT, úskalí a kam se má 
koncentrovat pozornost při údržbách a opravách těchto systémů. 
Parametry DPF a jejich hodnoty potřebné pro regeneraci na různých 
motorizacích.

14.30 Vystoupení ministra dopravy k problematice měření emisí v ČR

14:40   Odpolední občerstvení + WORKSHOPY  
BAUMOT, HAYNES PRO, AUTODATA, DOBRÉ SERVISY FCD.EU

15:15 Mudr.Opletalová  
LF MU a FN Brno

Neviditelný hromadný vrah - EMISE Přímý vliv emisí oxidů dusíku a 
prachových částic na naše zdraví.

15:30 Doc.M.Vojtíšek  
ČVUT Praha

Udržitelný stupeň znečištění ovzduší, vzkaz naší branži, která může 
současný stav nízkého povědomí změnit.

16:00 L.Fleischhans 
Jan Kurka 

IHR Technika s.r.o.

Seznámení s účelem a významem založení Asociace emisních techniků a 
opravářů (ASEM).  
ASEM předvojem řemeslného cechu diagnostiky a oporou při soudních 
sporech o finanční náhrady. 
Soudní znalectví v oboru opravárenství – dokumentace diagnostiky a oprav

16:40 L.Fleischhans 
FCD.eu

Diagnostic roku  
- vyhlášení diagnostiků roku v několika kategoriích

17:10 Martin Vaculík 
Svět Motorů

Náklady na opravy z pohledu zákazníka včera a dnes,  
Jak nás vidí a posuzuje zákazník a co je potřeba neopomenout 
Důležité věci v marketingu nezávislých autoopraven

17:30   SETKÁNÍ A SPOLEČENSKÝ VEČER 

20:00
 

Oficiální konec akce

Časový harmonogram 
Diagnostic Con - 2.2.2016, Fórum Karlín


