
                  
 

Pozvánka na odborný seminář na téma:  PNEUMATIKY 1  
Konstrukce a značení pneumatik; Disková kola a sněhové řetězy 

Akreditované školení pro DVPP MŠMT Č.j.: 28 713/2014 – 1- 676 

 
Termín: viz. http://www.apm.cz/udalosti/   Školení AutoPROFITEAM 
Čas: od 09,00 hod -14,30 hod 
 
Přednáší: Jiří Pospíšil - školitel AutoPROFITEAM   tel.: 739 530 835 
Určeno pro: všechny, kteří potřebují získat nebo obnovit přehled v dané problematice, 

(prodejci, dílaři servisu, automechanici, učitelé) 
Forma školení: základní technické školení - seminář    
Rozsah školení: 6 hod                 Počet osob: 20
   
Cílem školení je:  

 seznámit se s rozdělením a značením pneumatik. 

 seznámit se základními projevy poškození a jejich příčinami  

 získat přehled ve způsobu provozu, údržby 

 seznámit se s rozdělením a značením disků 

 dokázat vybrat sněhové řetězy na dané kolo a druh provozu vozidla 
Obsah a program školení:     

 Zahájení školení a prezence účastníků, obeznámení s obsahem a cílem školení. 
Seznámení    s technickým zajištěním, seznámení s podmínkami vydání osvědčení;  

 Historie výroby pneumatik;  

 Konstrukce a rozdělení pneumatik;  

 Definice pojmů, profilové číslo; Kategorie rychlosti; Index nosnosti; Zatížení versus 
rychlost; Údaje uvedené na boku pneumatiky; Příklad značení pneumatiky 
BARUM, značení pneumatik;  

 Aquaplaning; Zimní pneumatiky; Provozní podmínky a příčiny poškození; 
Pneumatiky plněné dusíkem; Stálá kontrola tlaku vzduchu v pneumatikách; 
Pneumatiky Run-Flat; Pneumatiky systému PAX; Obnovené pneumatiky; Stárnutí 
pneumatik; Skladování pneumatik a základní zásady používání a oprav pneumatik; 
Diskové kolo; Vztah mezi šířkou pneumatiky a šířkou ráfku; Sněhové řetězy; 
zodpovězení dotazů; ověření znalostí testem; vyhodnocení testů; vydání 
osvědčení, vyplnění dotazníku  

 

Organizační údaje:   
Cena s DPH: 1 000,- Kč za osobu, člen AutoPROFITEAM    500,- Kč nebo bodů 
(včetně oběda a malého občerstvení v hodnotě 150. -Kč), 

Místo:  viz. http://www.autoprofiteam.cz/ Školení AutoPROFITEAM 

http://www.autoprofiteam.cz/files/loga_web/APM.jpg
http://www.apm.cz/udalosti/
http://www.autoprofiteam.cz/


ZÁVAZNÁ OBJEDNÁVKA 
 

Přihlašujeme se na školení:  PNEUMATIKY 1       
 

termín místo 
19. 10. středa SŠA Kyjov, Nádražní 471, 97 01 Kyjov 

20. 10. čtvrtek SOŠ a SOU Sušice, U kapličky 761, 342 01 Sušice 
14. 12. středa SŠ – COP TH, Poděbradská 1, 190 00 Praha 9 

15. 12. čtvrtek SPŠ Otrokovice, tř. Tomáše Bati 1266, 765 02 Otrokovice 
napsat podle: viz. http://www.apm.cz/udalosti/    Školení AutoPROFITEAM            

 
Objednávku pošlete: 
 
1. e-mailem - autoprofiteam@apm.cz nebo 
 
2. Vašemu obchodnímu zástupci nebo  
 
3. předejte na nejbližší pobočce APM Automotive sro. 
 
Jméno a příjmení účastníků:  
 
………………………………………………………………………………tel ………………………….. 
 
………………………………………………………………………………tel ………………………….. 
 
Obchodní jméno firmy: 
 
IČO:………………….   DIČ: …………………   Adresa: …………………………………………………………………………………………. 
 
Tel: ……………………………………e.mail ……………………………………………………………………………………………………….. 
 
Platba: 
1. NA MÍSTĚ     
 
2. na účet č. 5439520267/0100, nebo na účet č.: 220272614/0300, nebo na účet č.: 5439520267/2400 
 
var.sym  VS: (IČO)……………………… 
 
Specifický symbol SS: P1,  z našeho účtu č. ………………………………………………………………  
 
úhrnnou částku Kč ………………… 
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