
E - zážehové F - vznětové

ZD Z/ZD VD V / VD

KA-Z 

ZN+ZŘ1+ZŘ2

KA-V    

VN+VŘ

rozsah kurzu v hod. 4h 8h 4h 8h 4h 4h 4h 4h 8h 8h

Leden 5. 7. 5. 8. 6. 9. 6. 9. 28. 29.

Únor 2. 4. 2. 5. 3. 6. 3. 6. 25. 26.

Březen 2. 4. 2. 5. 3. 6. 3. 6. 25. 26.

Duben 7. 7. 8. 8. 29. 30.

Květen 4. 4. 5. 5. 27. 28.

Červen 1. 1. 2. 2. 24. 25.

Červenec 7. 7. 8. 8. 29. 30.

Srpen 3. 3. 4. 4. 26. 27.

Září 7. 7. 8. 8. 23. 24.

Říjen 5. 5. 6. 6. 21. 22.

Listopad 2. 2. 3. 3. 25. 26.

Prosinec 7. 7. 8. 8. 16. 17.

Vysvětlivky: Cena bez DPH:

KA-Z 2500

přezkoušení 

ZN+ZŘ1+ZŘ2
3000

KA-V 2500

přezkoušení 

VN+VŘ
2000

Komplet značky:

Z 8000

Z+ZD 6000

ZD 4000

V 8000

V+VD 6000

VD 4000

VN 5500

VN+VND 5000

VND 4500

VT 5500

VT+VTD 5000

VTD 4500

Doporučení: zkrácený rozsah doporučujeme využít pouze u doškolovacíh kurzů

VND / VN VTD /VT

Kurzy na značky - řízené systémy
Přípravný kurz 

autodiagnostiky                   
pro začátečníky

A-zážehové
B - vznětové 

osobní a užitková

C - vznětové 

nákladní

D - vznětové 

traktory

vznětové motory - doškolovací kurz na stávající značky s řízenými systémy - traktory 

novým mechanikům měření emisí bez praxe doporučujeme absolvovat přípravný kurz autodiagnostiky a 

celodenní kurzy na značky 

Kurz autodiagnostiky pro začátečníky - s přípravou na přezkoušení a získání dokladů nutných pro 

pokračování kurzů na značky zážehové: osvědčení ZN (neřízené systémy), certfikáty ZŘ1 a ZŘ2 (řízené 

systémy)

vystavení osvědčení ZN (neřízené, na jeho základě lze měřit všechny značky s neřízenými systémy) + 

certifikáty ZŘ1 a ZŘ2

Kurz autodiagnostiky pro začátečníky s přípravou na přezkoušení a získání dokladů nutných pro 

pokračování kurzů na značky vznětové: osvědčení VN (neřízené systémy), certfikát VŘ (řízené systémy)

vystavení osvědčení VN (neřízené, na jeho základě lze měřit všechny značky s neřízenými systémy) + 

certifikát VŘ

zážehové motory - základní kurz na značky s řízenými systémy - komplet 

vznětové motory - doškolení stávajících značek + rozšíření o nové značky - 

komplet -  nákladní a autobusy

vznětové motory -doškolovací kurz na značky s řízenými systémy - nákladní 

a autobusy 

vznětové motory - doškolovací kurz na stávající značky s řízenými systémy - osobní a užitková

vznětové motory - základní kurz na značky s řízenými systémy - nákladní a autobusy - komplet

vznětové motory - základní kurz na značky s řízenými systémy - traktory komplet 

vznětové motory - doškolení stávajících značek + rozšíření o nové značky - komplet - traktory

zážehové motory - doškolení stávajících značek + rozšíření o nové značky komlet

zážehové motory - doškolovací kurz na stávající značky s řízenými systémy 

vznětové motory - základní kurz na značky s řízenými systémy -    osobní a užitková - komplet 

vznětové motory - doškolení stávajících značek + rozšíření o nové značky - komplet 


