
                  
 

Pozvánka na odborný seminář na téma: 

 ZÁKLADY 1 – Základy autoopravárenství - neelektrické veličiny 
Akreditované školení pro DVPP MŠMT Č.j.: 28713/2014 – 1 – 676 

 
Termín: viz. h http://www.apm.cz/udalosti/   Školení AutoPROFITEAM 
Čas: od 09,00 hod -15,30 hod 
 

Přednáší: Jiří Pospíšil - školitel AutoPROFITEAM  APM – Automotive, 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: zopakovat si měrové jednoty; Seznámit se s měřením a kontrolou rozměrů; 

Získat přehled v lícovací soustavě; Dokázat se zorientovat v označování šroubů, matic, závitů 

a tvrdosti materiálů; Doporučit správný momentový klíč.  

 

Obsah a program školení:     

 měrové jednotky -  základní a odvozené, jednotky, násobné a dílčí jednotky, jednotky 

hmotnosti, převod síly, převodní tabulky – čas, rychlost, tlak, výkon  

 měření, kontrola rozměrů - druhy kontrol, kontrolní prostředky, jednotky naměřených 

hodnot, chyby měření, metody měření 

 měření přístroji - jednoduché měřicí přístroje, posuvné měřítko, mikrometr, 

číselníkový úchylkoměr, úhloměr 

 kalibry – rozměrové, tvarové, mezní 

 lícování - lícovací soustava, základní pojmy, soustava jednotné díry, soustava jednotné 

hřídele, typy uložení 

 označování pevnosti šroubů a matic - označování šroubů a matic podle normy ISO a 

ČSN, mechanické vlastnosti šroubů, doporučené kombinace materiálů šroubů a matic 

 šrouby pro spoje s předpětím (pružné) - aplikace v automobilech 

 závity - metrické závity, základní řada, doplňkové řady - jemná stoupání, UN 

(Unified) palcové závity, UN – řady se stálou roztečí, UNC – hrubá řada, UNF – 

jemná řada, UNEF – velmi jemná řada, NPT – trubkový kuželovž;  

 třídy přesnosti, Whitworthovy závity - BSW – hrubá řada, BSF – jemná řada, BA - 

malé průměry, G- trubkový, trubkový kuželový 

 šrouby IMBUS; TORX; s drážkou - závitořezné šrouby 

 momentové klíče - rozdělení podle konstrukčního uspořádání, výpočet momentu při 

použití prodloužení,  

 tvrdost materiálu - Vickers , Rockwell, Brinell; značení ocelí; ověření znalostí testem 

 

Organizační údaje:   

 
Cena s DPH: 1 800,- Kč za osobu, člen AutoPROFITEAM  900,- Kč nebo  900 benefit bodů,  
(včetně oběda a malého občerstvení v hodnotě 150. -Kč), 
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ZÁVAZNÁ OBJEDNÁVKA 

 

Přihlašujeme se na školení:   ZÁKLADY 1 (neelektrické veličiny)     

       

termín místo 

7. 12. 2016 
středa 

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, 
OP – Tehov  

8. 12. 2016 
čtvrtek 

Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Roudnice nad 
Labem, Špindlerova 690, 

napsat podle:  viz. http://www.apm.cz/udalosti/    Školení AutoPROFITEAM  
           

1. e-mailem - autoprofiteam@apm.cz  

2. U Vašeho obchodního zástupce nebo na pobočce APM Automotive sro. 
 
Jméno a příjmení účastníků:  

 

………………………………………………………………………………tel ………………………….. 

 

………………………………………………………………………………tel ………………………….. 

 

Obchodní jméno firmy: 

 

IČO:………………….   DIČ: ………………… 

Adresa: ………………………………………………………………… 

Tel: ……………………………………e.mail ……………………………. 

Poukázali na účet č. 5439520267/0100, nebo na účet č.: 220272614/0300, nebo na účet č.: 5439520267/2400 

var.sym.(IČO)……………………… 

Specifický symbol ZA1,  z našeho účtu č. ……………………………………………………………………..  

úhrnnou částku Kč ………………… 
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