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Staňte se opravdovými specialisty
Tematické bloky školení 2018
Pro rok 2018 jsme připravili zcela nový systém odborného vzdělávání, který reaguje na nejnovější 
vývoj technických znalostí a orientaci v problematice značně zpřehledňuje a prohlubuje.

Jednotlivá školení jsou uspořádána a seskupena do čtyřech ucelených bloků, které probírají 
každé téma opravdu do detailu a připraví vás na každou nástrahu, která vás může při opravě 
potkat. Každý blok obsahuje 3 až 5 samostatných témat, která dohromady tvoří ucelený blok. 
Absolvování posledního školení z každého bloku z vás tedy učiní opravdové specialisty v dané 
problematice a  je oceněno předáním jednoho z Certifikátů Specialista. Školení v jednotlivých 
blocích jsou připravena tak, aby mohla být absolvována v libovolném pořadí a samozřejmě se 
počítají školení již absolvovaná v posledních dvou letech. Navíc držitelům certifikátu budou 
nastaveny speciální VIP podmínky při řešení reklamací.

•   Specialista – pohon vozidel
•   Specialista – brzdové systémy
•   Specialista – elektronika a diagnostika vozidel
•   Specialista – přeplňování a úprava spalin

Samozřejmě jsme připravili i další témata jako třeba problematika TPMS, klimatizace či CNG, která 
vás zajímají a jsou stále aktuální. Ve druhém pololetí navíc vypisujeme nové školení Provozně 
ekonomické řízení autoservisu.

Za každý absolvovaný blok získáte oficiální certifikát!
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Pohon vozidel

úroveň 1 úroveň 2 úroveň 3

Přímé vstřikování
benzínu FSI, TSI

Spojkové  
systémy LUK

Systémy  
Common-Rail

Řetězový pohon Převodovky DSG

Údržba a opravy 
moderních brzdových 

systémů

Brzdové systémy ABS – Systémy 
brzd a elektronická 
regulace prokluzu 

Přeplňování a úprava spalin

úroveň 1 úroveň 2 úroveň 3

Filtry pevných 
částic a SCR systémTurbodmychadla Úpravy  

výfukových plynů

Elektronika a diagnostika vozidel

Sériová  
diagnostika 2

Sériová  
diagnostika 1

Datové sítě vozidel 
– CAN-BUS, LIN-
BUS a MOST-BUS

Zásobování el. 
energií a systémy 

START/STOP
Moderní diagnostika 

vozidel

Ostatní školení

úroveň 1 úroveň 2 úroveň 3

Brzdové systémy

úroveň 1 úroveň 2 úroveň 3

TPMS – monitorování 
tlaku v pneumatikách Klimatizace 1 – Fplyny Klimatizace 2 Světelná technika 

a asistenční systémy

Základní školení CNG

Provozně ekonomické 
řízení autoservisu



VŠE PRO AUTOSERVISTROST | ČLEN WM, NEJVĚTŠÍHO DODAVATELE AUTODÍLŮ V EVROPĚ

ODBORNÁ ŠKOLENÍ PRO ČLENY 
SERVISNÍCH KONCEPTŮ 2018
V loňském roce jsme Vám představili nový kreditový systém, který má za úkol ještě více zpřístupnit 
naše odborná školení a to zejména našim konceptovým partnerům. Namísto pevného počtu školení 
zdarma mohou partneři využívat k nákupu školení přidělené kredity a po jejich případném vyčerpání 
poskytujeme další 50% slevu z ceny uvedené v katalogu školení.
Pro rok 2018 jsme si připravili další příjemnou změnu, a to je snížení cen školení jak v Kč, tak 
i v kreditech. Cena školení je nově nastavena v rozmezí 1–3 kredity za jedno školení a přitom počet 
přidělovaných kreditů zůstal stejný! Doufáme, že tento krok ještě zvýší motivaci pro růst odbornosti 
našich partnerů a jejich zaměstnanců.

Počet přidělených kreditů na kalendářní rok pro jednotlivé úrovně konceptů:
>>  TROST partner – 2 kredity
>>  Brand partner  – 5 kreditů

Příklad:
Brand partner si v loňském roce vybral školení v maximální hodnotě 5 kreditů, čímž vyčerpal své 
konto. Další školení si již platil se slevou 50% procent. Letos je maximální hodnota školení 3 kredity, 
takže mu při stejné volbě zbývají 2 volné kredity pro použití na další školení.

Platbu kredity nelze kombinovat s platbou v Kč a nevyčerpané kredity se nepřevádějí do dalšího 
roku. Kredity jsou přiděleny automaticky každému členovi konceptu a jsou evidovány technickým 
oddělením společnosti TROST.

SLEDUJTE  
AKTUÁLNÍ NABÍDKU 

ŠKOLENÍ NA  
WWW.REPDOC.CZ

4



Uvedené ceny jsou bez DPH.
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Datum Místo Kód školení Název Cena

11. 9. Zábřeh CNG-3 Základní školení CNG 2.500,-

4. 12. Zábřeh CNG-4 Základní školení CNG 2.500,-

Na tato školení nelze uplatnit kredity ani slevu 50% pro konceptové zákazníky

*AC1 – vydání osvědčení 1.000,-

Přehled školení 2018
Datum Místo Kód školení Název Počet kreditů* Cena

28. 8. Olomouc TPMS-O/2 Systém monitorování tlaku v pneumatikách 1 1.000,-

4. 9. Hostivice TPMS-H/2 Systém monitorování tlaku v pneumatikách 1 1.000,-

3. 10. Olomouc SL-O/2 Spojkové systémy LUK 1 1.000,-

4. 10. Hostivice BS1-H/2 Brzdy 1.1 1 1.000,-

9. 10. Olomouc SD2-O/2 Sériová diagnostika 2 2 1.600,-

10. 10. Hostivice SD2-H/2 Sériová diagnostika 2 2 1.600,-

16. 10. Hostivice AC1-H/2 Klimatizace - Fplyny 1 *1.000,-

18. 10. Olomouc AC1-O/2 Klimatizace - Fplyny 1 *1.000,-

30. 10. Praha SL-H/2 Spojkové systémy LUK 1 1.000,-

7. 11. Olomouc VP-O/2 Úpravy výfukových plynů 3 2.500,-

8. 11. Hostivice VP-H/2 Úpravy výfukových plynů 3 2.500,-

21. 11. Olomouc ABS-O/2 Systémy brzd a elektronická regulace podvozku 3 2.500,-

22. 11. Hostivice ABS-H/2 Systémy brzd a elektronická regulace podvozku 3 2.500,-

Datum Místo Kód školení Název Cena partner TROST Cena

13. 11. Olomouc ALFA-O/2 Provozně ekonomické řízení autoservisu 2.500,- 3.500,-

27. 11. Hostivice ALFA-H/2 Provozně ekonomické řízení autoservisu 2.500,- 3.500,-

Na tato školení nelze uplatnit kredity
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Spojka na moderním vozidle je poměrně složité zařízení a svou konstrukcí si 
žádá zvýšenou pozornost při montáži, neboť jakákoli chyba se projeví okamžitě 
v životnosti, nesprávné funkci a hluku. Následná opětovná demontáž je časově 
náročná stejně jako hledání závad při reklamačním řízení. Školení je připraveno ve 
spolupráci se společností Schaeffler – LUK a bude prezentováno prostřednictvím 
jejího školitele.

OBSAH:
 » Konstrukce a funkce dvouhmotového setrvačníku ZMS
 » Samonastavitelné spojky SAC a centrální vypínací ložiska CSC
 » Praktické cvičení montáže spojky SAC s přípravkem pro montáž
 » Kontrola dvouhmotového setrvačníku
 » Opakované příčiny závad a důsledky nesprávné montáže
 » Důvody neuznání reklamací u vybraných spojek

CÍL ŠKOLENÍ:
Cílem školení je seznámení posluchačů s konstrukcí moderních spojek a zároveň 
s některými montážními postupy, jako je nastavení SAC spojky nebo kontrola 
dvouhmotového setrvačníku.

CÍLOVÁ SKUPINA:
Majitelé autoservisů a automechanici, kteří chtějí předejít reklamacím z důvodu 
nesprávné montáže.

 » Délka školení
 9.00–15.00 hod.

 » Cena
 1.000,-

 » Termíny a místo konání 
 3. 10. 2018
 Školicí centrum  

LUK – Olomouc

 30. 10. 2018
 Školicí centrum  

LUK – Praha

Spojkové systémy LUK

Přehled školení pro osobní vozidla 

 » Počet kreditů
 1

 » Školitel
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Pohon vozidel
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Rozbor konstrukce palivového systému a jeho generační vývoj, funkce jednotlivých 
komponentů od palivového čerpadla až po vstřikovací trysky. Školení rozebírá 
jednotlivé testy komponentů a jejich poruchy, ale také řízení systému nasávání 
vzduchu a přeplňování.

OBSAH:
 » Vlastnosti a funkce systémů přímého vstřikování benzínu
 » Přehled pracovních režimů
 » Přehled komponentů
 » Diagnostika a opravy
 » Praktické ukázky měření na dílně

CÍL ŠKOLENÍ:
Cílem školení je pochopení funkcí řízení systému přímého vstřikování benzínu, 
diagnostika poruch a kontrola systému hlavně pomocí sériové diagnostiky.

CÍLOVÁ SKUPINA:
Všichni automechanici a diagnostici.

 » Délka školení
 9.00–16.00 hod.

 » Cena
 1.600,-

 » Termíny a místo konání 
 Plánováno na rok 2019
 TROST Hostivice

 Plánováno na rok 2019
 TROST Olomouc

Přímé vstřikování benzínu FSI, TSI

 » Počet kreditů
 2

Podíl vozidel s řetězovým pohonem rozvodové soustavy se celosvětově neustále 
zvyšuje. Přitom už dávno neplatí, že rozvodový řetěz je komponent s neomezenou 
životností. Kvůli neustálému tlaku na snižování emisí dochází ke zvýšenému namáhaní 
rozvodového mechanismu vlivem vyššího torzního kmitání motoru. V důsledku toho je 
také řetěz díl, který je nutné pravidelně kontrolovat a v určitých intervalech vyměnit, 
jinak hrozí přeskočení řetězu a následné poškození motoru. Školení je zaměřeno na 
motor VAG (Audi, Škoda, SEAT, VW) 1.2 TSI. Školení je připraveno ve spolupráci se 
společností Schaeffler – LUK a bude prezentováno prostřednictvím jejího školitele.

OBSAH:
 » Základní nastavení a funkce
 » Doporučení pro správnou montáž
 » Použití speciálního nářadí
 » Diagnostika závad
 » Praktická část školení – montáž řetězových pohonů

CÍL ŠKOLENÍ:
Cílem školení je seznámení se s komponenty systémů řetězového a řemenového pohonu, 
zjišťování a diagnostika zdrojů závad a získání praktických i teoretických znalostí.

CÍLOVÁ SKUPINA:
Všichni automechanici a diagnostici, kteří chtějí předejít reklamacím z důvodu 
nesprávné montáže.

 » Délka školení
 9.00–16.00 hod.

 » Cena
 1.000,-

 » Termíny a místo konání 
 Plánováno na rok 2019
 Školicí centrum  

LUK – Praha

Řetězový pohon

Přehled školení pro osobní vozidla 

 » Počet kreditů
 2

 » Školitel

 » Školitel

Pohon vozidel
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 » Počet kreditů
 3

Základní rozdělení generací systémů, popis konstrukce, specifika a odlišnosti 
jednotlivých generací. Funkce jednotlivých součástí palivového systému, tvorba 
a regulace vysokého tlaku paliva, dávka a doprava paliva do válce. Popis signálů 
a regulací na systému vstřikování Common-Rail. Kontrola správnosti funkce 
systému, časté závady a jejich odstranění. Školení je připraveno ve spolupráci se 
společností Bosch a bude prezentováno prostřednictvím jejího školitele.

OBSAH:
 » Rozdělení systému EDC Bosch, generace CR a CRI
 » Přehled jednotlivých systému CR Bosch CP 1, CP 1H, CP 3, CP 4
 » Přehled snímačů a regulačních obvodů u systému CR
 » Kódování vstřikovačů – IMA
 » Použití lambda sondy LSU u vznětových motorů

CÍL ŠKOLENÍ:
Pochopení funkce a regulace systémů Common-Rail výrobce Bosch, vysvětlení 
rozdílů mezi jednotlivými generacemi, schopnost kontroly jednotlivých snímačů 
a regulačních obvodů.

CÍLOVÁ SKUPINA:
Cílovou slupinou jsou všichni automechanici a diagnostici. Doporučujeme mít 
absolvovaná školení ze segmentu Elektroniky a diagnostiky vozidel.

 » Délka školení
 9.00–16.00 hod.

 » Cena
 2.500,-

 » Termíny a místo konání 
 Plánováno na rok 2019
 TROST Olomouc

 Plánováno v roce 2019
 TROST Hostivice

Dieselové motory – systémy Common-Rail

 » Počet kreditů
 3

DSG je moderní převodovka, která má svá specifika pro běžný servis a výměnu spojky. 
Školení posluchače provede konstrukcí a funkcí mechanizmu řazení. Výměna spojky a 
doporučené nezbytné vybavení pro výměnu bude demonstrováno přímo specialistou 
společnosti Schaeffler – LUK.

OBSAH:
 » Konstrukční rozdíly mezi jednotlivými typy převodovek
 » Funkce snímačů a akčních členů
 » Olejový systém
 » Specifikace dílů
 » Kontrola hladiny a výměna oleje
 » Servisní práce na spojce a mechatronice
 » Praktické nastavení vůlí mechanizmů před montáží

CÍL ŠKOLENÍ:
Školení je zaměřené na seznámení posluchačů s konstrukcí přímořazených 
dvojspojkových převodovek používaných koncernem VW a na praktickou ukázku výměny 
spojky za použití speciálních přípravků.

CÍLOVÁ SKUPINA:
Školení je určené pro všechny automechaniky. Bonusem pro zákazníky, kteří jsou členem 
servisního konceptu Trost a úspěšně absolvují toto školení je to, že budou mít možnost 
půjčovat si speciální přípravky na výměnu suché spojky v 7 st. DSG převodovce.

 » Délka školení
 9.00–16.00 hod.

 » Cena
 2.500,-

 » Termíny a místo konání 
 Plánováno na rok 2019
 Školicí centrum  

LUK – Praha
 Plánováno na rok 2019
 Školicí centrum  

LUK – Olomouc
 Adresy budou upřesněny

Převodovky DSG

 » Školitel

 » Školitel
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Přehled školení pro osobní vozidla 
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 » Počet kreditů
 1

Segment brzd prodělal v posledních letech velký pokrok nejen v oblasti třecích 
materiálů, ale zejména v oblasti elektroniky. S tím souvisí změna v přístupu 
k základnímu servisu brzd. Nelze servisovat elektronický brzdový systém bez 
základních znalostí a postupů, protože nesprávná manipulace znamená riziko 
poškození drahých komponent nebo vážné dopravní nehody. Školení je připraveno 
ve spolupráci se společností Continental, divizí ATE a bude prezentováno 
prostřednictvím jejího školitele.

OBSAH:
 » Argumentace pro komunikaci se zákazníkem
 » Konstrukce a údržba brzdových systémů
 » Konstrukce a výroba brzdových kotoučů a destiček
 » Opatření pro potlačení hluku a vibrací v oblasti brzd
 » Kontrola a zkouška brzdové soustavy
 » Právní předpisy pro údržbu a opravy brzdových systémů
 » Odborná údržba a servis moderních brzdových systémů
 » Praktické používání speciálních přípravků a nářadí
 » Tipy a rady v oblasti brzdových systémů

CÍL ŠKOLENÍ:
Posluchač se seznámí se současnými a budoucími trendy v oblasti brzdových 
soustav, dále získá tipy a rady v oblasti brzdových systémů a argumenty pro 
správnou komunikaci se zákazníkem.

CÍLOVÁ SKUPINA:
Majitelé a zaměstnanci autoservisů.

 » Délka školení
 10.00–17.00 hod.

 » Cena
 1.000,-

 » Termíny a místo konání 
 4. 10. 2018
 TROST Hostivice

 

1.1 Brzdové systémy

 » Školitel

Brzdové systém
y

Brzdové systémy

Přehled školení pro osobní vozidla 
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 » Počet kreditů
 2

Toto školení volně navazuje na Brzdové systémy 1.1, posluchač se zde seznámí 
se správnými postupy pro odvzdušnění a testování brzdových systémů, 
v praktické části si vyzkouší použití speciálních přípravků a vhodného nářadí. 
Školení je připraveno ve spolupráci se společností Continental, divizí ATE a bude 
prezentováno prostřednictvím jejího školitele.

OBSAH:
 » Právní předpisy pro údržbu a opravy brzdových systémů
 » Konstrukce a údržba brzdových systémů
 » Odborné opravy brzdových systémů
 » Odvzdušňování hydraulických brzdových systémů + ABS
 » Testování brzdových systémů
 » Praktické používání speciálních přípravků a nářadí

CÍL ŠKOLENÍ:
Pochopení konstrukce a funkce brzdových systémů, seznámení se s předpisy 
pro opravu a údržbu brzdových systémů, kontroly a zkoušky brzdových soustav 
a správné a bezpečné používání ATE nářadí a servisních přístrojů.

CÍLOVÁ SKUPINA:
Pracovníci v autoopravárenství (automechanici a diagnostici), doporučujeme mít 
absolvované školení 1.1 Brzdové systémy.

 » Délka školení
 10.00–16.00 hod.

 » Cena
 1.600,-

 » Termíny a místo konání 
 Plánováno na rok 2019
 TROST Hostivice

 Plánováno na rok 2019
 TROST Olomouc

2.1 Údržba a opravy moderních brzdových systémů

 » Počet kreditů
 3

Školení ABS – Systémy brzd a elektronická regulace prokluzu seznámí posluchače 
s konstrukcí, principy činnosti a diagnostikou hydraulických brzdových systémů 
a systémů ABS/ESP. Školení je připraveno ve spolupráci se společností Bosch 
a bude prezentováno prostřednictvím jejího školitele.

OBSAH:
 » Konstrukce a princip činnosti hydraulických brzdových systémů a elektronických 
systémů regulace prokluzu kol ABS/ASR/ESP

 » Praktické zkoušení snímačů, hydroagregátů
 » Diagnostika ABS/ASR/ESP prostřednictvím komunikace s řídicími jednotkami 
a diagnostika pomocí motortesteru s digitálním osciloskopem

 » Elektronické systémy BOSCH, TRW (Lucas), ATE, atd.
 » Elektronické parkovací brzdy – konstrukce a funkce, diagnostika a servis
 » Regenerativní brzdové systémy hybridních vozidel, jejich konstrukce a funkce

CÍL ŠKOLENÍ:
Cílem školení je naučit se správně diagnostikovat pasivní a aktivní snímače 
otáček, snímače tlaku a provádět odbornou kontrolu elektronického systému  
ABS/ESP.

CÍLOVÁ SKUPINA:
Pracovníci v autoopravárenství (automechanici a diagnostici), doporučujeme mít 
absolvované školení 2.1 - Údržba a opravy moderních brzdových systémů. Školení 
je vhodné pro středně a více pokročilé uživatelé sériové a paralelní diagnostiky.

 » Délka školení
 9.00–16.00 hod.

 » Cena
 2.500,-

 » Termíny a místo konání 
 21. 11. 2018
 TROST Olomouc

 22. 11. 2018
 TROST Hostivice

ABS – Systémy brzd a elektronická regulace prokluzu

 » Školitel

 » Školitel
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Přehled školení pro osobní vozidla 
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 » Počet kreditů
 1

Školení vysvětluje postupy připojení testeru, navázání komunikace s řídicí 
jednotkou a rozdíly v druzích komunikace. Posluchači jsou vysvětleny postupy 
při diagnostice a možnosti sériové diagnostiky. Hlavní část školení je věnována 
rozboru skutečných hodnot – parametrů vybraných snímačů a akčních členů. 
Popsány jsou časté závady a jejich projevy či důsledky. Školení je odrazovým 
můstkem pro další volně navazující kurzy.

OBSAH:
 » Druhy sériové diagnostiky a možnosti jejího využití
 » Komunikace s jednotlivými řídicími systémy motorových vozidel (řízení motoru, 
ABS, airbag, komfort, přístrojová deska atd.)

 » Využití paměti závad
 » Diagnostika pomocí měření fyzikálních veličin a skutečných hodnot
 » Funkce základních snímačů
 » Využití elektronických informačních systémů k diagnostice
 » Praktické ukázky na dílně

CÍL ŠKOLENÍ:
Cílem je získat schopnost efektivně využít přístroje pro sériovou diagnostiku 
v praxi, správně vyhodnocovat zjištěná data a následné rychle a efektivně 
odstranit poruchy v elektronických systémech vozidel.

CÍLOVÁ SKUPINA:
Pracovníci v autoopravárenství (diagnostici, automechanici), jak začátečníci, tak 
i středně pokročilí uživatelé sériové diagnostiky.

 » Délka školení
 9.00–16.00 hod.

 » Cena
 1.000,-

 » Termíny a místo konání 
 Plánováno na rok 2019
 TROST Olomouc

 Plánováno na rok 2019
 TROST Hostivice

Sériová diagnostika 1

 » Školitel

Elektronika a diagnostika vozidel

Elektronika a diagnostika vozidel

Přehled školení pro osobní vozidla 
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 » Počet kreditů
 2

Školení Sériová diagnostika 2 navazuje na kurz Sériová diagnostika 1. Kurz 
pokračuje v rozboru funkce snímačů, akčních členů a postupech při jejich kontrole 
za pomoci testeru. Další kapitolou školení jsou chybová hlášení, jejich interpretace 
a následná analýza.

OBSAH:
 » Snímače a akční členy
 » Diagnostika pomocí měření fyzikálních veličin a skutečných hodnot
 » Závady, chybová hlášení, interpretace a ověření závad
 » Regulace vybraných systémových celků
 » Praktické ukázky na dílně

CÍL ŠKOLENÍ:
Cílem kurzů je získat základní dovednosti a návyky při práci s testerem 
a uvědomění si možností a omezení sériové diagnostiky. Absolvent by měl nabýt 
informace o komponentách motoru, jejich správné činnosti nebo závadách  
a v neposlední řadě i jejich funkci v regulačních smyčkách.

CÍLOVÁ SKUPINA:
Pracovníci v autoopravárenství (diagnostici, automechanici), středně a více 
pokročilí uživatelé sériové diagnostiky, kteří mají znalosti z kurzu Sériová 
diagnostika 1.

 » Délka školení
 9.00–16.00 hod.

 » Cena
 1.600,-

 » Termíny a místo konání 
 9. 10. 2018
 TROST Olomouc

 10. 10. 2018
 TROST Hostivice

Sériová diagnostika 2

Přehled komponentů řízení zdrojové soustavy v moderních automobilech. Přehled 
funkcí a jednotlivých komponentů systému START/STOP. Seznámení se s novými 
požadavky na zdrojovou soustavu a také dodatečné servisní úkony.

OBSAH:
 » Požadavky na zdrojovou soustavu v moderních vozidlech
 » Popis a funkce jednotlivých komponentů
 » Systémy s dvěma akumulátory
 » Řízení dobíjení
 » Systém START/STOP
 » Požadavky na servis, kontrolu a opravy
 » Praktické ukázky měření na dílně

CÍL ŠKOLENÍ:
Získání znalostí o struktuře zdrojové soustavy v moderních automobilech, jejich 
kontrola, servis a diagnostika pomocí sériové a paralelní diagnostiky.

CÍLOVÁ SKUPINA:
Pracovníci v autoopravárenství (diagnostici, automechanici).

 » Počet kreditů
 2

 » Délka školení
 9.00–16.00 hod.

 » Cena
 1.600,-

 » Termíny a místo konání 
 Plánováno na rok 2019
 TROST Hostivice

 Plánováno na rok 2019
 TROST Olomouc

Zásobování elektrickou energií a systémy START/STOP
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 » Školitel

 » Školitel

Přehled školení pro osobní vozidla 
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 » Počet kreditů
 2

Rozdělení a použití různých typů sběrnic v moderních automobilech. Způsoby 
zapojení s a bez Gateway u různých značek vozidel. Typické projevy nejčastějších 
poruch ve sběrnicích CAN a jejich příčiny. Možnosti měření pomocí sériové 
a paralelní diagnostiky.

OBSAH:
 » Rozdíly mezi jednotlivými sítěmi
 » Protokol a přenos dat
 » Struktury sběrnic u různých výrobců
 » Možnosti diagnostiky
 » Poruchy sběrnic a jejich opravy
 » Praktické ukázky měření na dílně

CÍL ŠKOLENÍ:
Cílem školení je získání znalostí o struktuře a typech datových sběrnic v moderních 
automobilech, jejich kontrola a diagnostika pomocí sériové a paralelní diagnostiky.

CÍLOVÁ SKUPINA:
Pracovníci v autoopravárenství (diagnostici, automechanici), středně pokročilí 
uživatelé sériové a paralelní diagnostiky.

 » Délka školení
 9.00–16.00 hod.

 » Cena
 1.600,-

 » Termíny a místo konání 
 Plánováno na rok 2019
 TROST Hostivice

 Plánováno na rok 2019
 TROST Olomouc

Datové sítě vozidel – CAN-BUS, LIN-BUS a MOST-BUS

 » Počet kreditů
 3

Přehled diagnostických protokolů pomocí KTS 560/590, podpora všech 
stávajících i budoucích komunikačních rozhraní automobilů na bázi Ethernetu 
také v paralelním provozu více sběrnicových systémů. Školení je připraveno ve 
spolupráci se společností Bosch a bude prezentováno prostřednictvím jejího 
školitele.

OBSAH:
 » Přehled diagnostických protokolů pomocí KTS 560/590
 » Rozhraní PassThru pro přeprogramování řídicích jednotek přes portály výrobců 
vozidla podle Euro 5/6

 » Seznámení se s programem ESI Tronic 2.0 a jeho využití v praxi
 » Princip managementu u zážehových a vznětových motorů

CÍL ŠKOLENÍ:
Získání dalších znalostí v oblasti diagnostiky vozidel, seznámení se 
s diagnostickými protokoly a rozhraním PassThru.

CÍLOVÁ SKUPINA:
Pracovníci v autoopravárenství (diagnostici, automechanici), pokročilí uživatelé 
sériové diagnostiky.

 » Délka školení
 9.00–16.00 hod.

 » Cena
 2.500,-

 » Termíny a místo konání 
 Plánováno na rok 2019
 TROST Olomouc

 Plánováno na rok 2019
 TROST Hostivice

Moderní diagnostika vozidel

Elektronika a diagnostika vozidel

 » Školitel

 » Školitel

Přehled školení pro osobní vozidla 
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 » Počet kreditů
 1

Přeplňování je poměrně jednoduchý způsob, jak dostat z malého objemu maximum 
výkonu i točivého momentu, a to při snížení spotřeby paliva a emisí. Přeplňování 
turbodmychadlem je tou nejjednodušší a zároveň nejlevnější cestou, proto je 
mezi automobilkami tolik oblíbené. Vysvětlíme, proč je turbodmychadlům nutné 
věnovat dostatečnou pozornost. Školení je připraveno ve spolupráci se společností 
Special Turbo a bude prezentováno prostřednictvím jejího školitele.

OBSAH:
 » Princip funkce turbodmychadel
 » Specifikace turbodmychadel
 » Životnost a správná montáž
 » Typická poškození turbodmychadel
 » Konkrétní závady
 » Novinky v přeplňování

CÍL ŠKOLENÍ:
Cílem školení je získání znalostí a zásad pro montáž turbodmychadel a s tím 
související předcházení reklamacím.

CÍLOVÁ SKUPINA:
Majitelé autoservisů, všichni automechanici a diagnostici.

 » Délka školení
 9.00–14.00 hod.

 » Cena
 1.000,-

 » Termíny a místo konání 
 Plánováno na rok 2019
 TROST Hostivice

 Plánováno na rok 2019
 TROST Olomouc

Turbodmychadla

Přeplňování a úprava spalin
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Přehled školení pro osobní vozidla 
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 » Počet kreditů
 2

Školení provede posluchače systémy redukce emisí NOx a systémy redukcí pevných 
částic. Posluchač bude seznámen s variantami systémů DPF, snímači a dalšími 
komponenty. Nedílnou součástí školení jsou informace o diagnostice a kontrole 
daných systémů a jejich časté poruchy. Vysvětlíme si některé postupy při doplnění 
aditiv do DPF systému. V závěrečné části školení posluchače seznámíme s konstrukcí 
a funkcí systému redukce NOx za pomoci systému SCR - Selektivní katalytická 
redukce. Na závěr školení bude předveden koncept čištění filtrů pevných částic 
společnosti Cleantaxx, která je osvědčeným partnerem společnosti Trost.

OBSAH:
 » Vývoj předpisů, norem EURO
 » EGR, konstrukce, diagnostika
 » DPF funkce, systém, vlastnosti
 » Servis a údržba DPF
 » Konstrukce a funkce systému SCR – vstřikování AdBlue
 » Čištění filtrů pevných částic – Cleantaxx

CÍL ŠKOLENÍ:
Cílem školení je seznámit posluchače se všemi komponenty ve vozidlech, které 
mají vliv na redukci emisí a pevných částic. Dále bude účastníkům školení 
představen koncept čištění filtrů pevných částic Cleantaxx.

CÍLOVÁ SKUPINA:
Majitelé autoservisů, všichni automechanici a diagnostici.

 » Délka školení
 9.00–15.00 hod.

 » Cena
 1.600,-

 » Termíny a místo konání 
 Plánováno na rok 2019
 TROST Hostivice

 Plánováno na rok 2019
 TROST Olomouc

Filtry pevných částic a SCR systém

 » Počet kreditů
 3

Shrnutí komponentů motoru, které mohou výrazně ovlivňovat emisní chování 
motoru, ale i jeho spotřebu a výkon. Recirkulace výfukových plynů, chlazení 
zpětně vedených výfukových plynů, škrtící klapka, širokopásmová lambda sonda, 
zjišťování zatížení, snímače množství vzduchu (Bosch, Pierburg, Siemens/VDO), 
vířivé klapky v sacím potrubí, odvětrání klikové skříně, vícestupňové přeplňování, 
filtry pevných částic, katalyzátory SCR. Školení je připraveno ve spolupráci se 
společností Bosch a bude prezentováno prostřednictvím jejího školitele.

OBSAH:
 » Princip funkce všech komponentů, které ovlivňují emise motoru
 » Diagnostika komponentů (EGR ventil, lambda sonda, snímače množství vzduchu, 
atd.)

 » Filtry pevných částic a katalyzátoru SCR
 » Diagnostika sériovou a paralelní diagnostikou

CÍL ŠKOLENÍ:
Cílem školení je zjištění principu ovládání jednotlivých komponentů a diagnostika 
jejich funkce prostřednictvím komunikace s ŘJ a diagnostika pomocí motortesteru 
s digitálním osciloskopem.

CÍLOVÁ SKUPINA:
Pracovníci v autoopravárenství (diagnostici, automechanici), uživatelé sériové 
a paralelní diagnostiky.

 » Délka školení
 9.00–16.00 hod.

 » Cena
 2.500,-

 » Termíny a místo konání 
 7. 11. 2018
 TROST Olomouc

 8. 11. 2018
 TROST Hostivice

Úpravy výfukových plynů

Přeplňování a úprava spalin

 » Školitel

 » Školitel

Přehled školení pro osobní vozidla 
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 » Počet kreditů
 1

Školení se zabývá aktuálním tématem systémů monitorování tlaku v pneumatikách. 
Probrána bude legislativa, důvody pro použití TPMS, historický vývoj a náhled do 
blízké budoucnosti. K dispozici bude programovací vybavení, nástroje a nářadí. 
Školení je připraveno ve spolupráci se společností Continental, divizí VDO a bude 
prezentováno prostřednictvím jejího školitele.

OBSAH:
 » Konstrukce, servis a diagnostika systémů TPMS / DDS
 » Rozlišení jednotlivých monitorovacích systémů TPMS/DDS
 » Změny pracovních procesů servisu s příchodem TPMS
 » Povinné servisní úkony spojené s TPMS
 » Prohloubení znalostí základů techniky diagnostiky
 » Diagnostika pro TPMS - VDO TPMS Pro / Pro Print
 » Praktické ukázky testování TPMS senzorů pomocí diagnostiky
 » Novinka v sortimentu VDO – TPMS REDI-Senzor
 » Praktické úkoly a ukázky na modelech

CÍL ŠKOLENÍ:
Cílem školení je pochopení legislativy, získání argumentů pro TPMS / DDS, 
porozumění techniky a jednotlivých komponentů, pohled do budoucnosti, správné 
používání diagnostických přístrojů, naučení se správným postupům při montáži 
senzorů.

CÍLOVÁ SKUPINA:
Všichni majitelé a zaměstnanci autoservisů a pneuservisů.

 » Délka školení
 10.00–16.00 hod.

 » Cena
 1.000,-

 » Termíny a místo konání 
 28. 8. 2018
 TROST Olomouc

 4. 9. 2018
 TROST Hostivice

TPMS – monitorování tlaku v pneumatikách
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 » Školitel

Přehled školení pro osobní vozidla 
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 » Počet kreditů
 1

Společnost Trost Auto Service Technik spol. s r.o. je atestačním subjektem 
Ministerstva životního prostředí pro vydávání osvědčení na servis a údržbu 
autoklimatizací dle ES 307/2008 a 842/2006. Účastník je seznámen se základy 
a principy funkce klimatizace, s dílčími konstrukčními prvky a jejich funkcí.

OBSAH:
 » Důvody a princip použití klimatizace ve vozidlech
 » Vlastnosti používaných chladiv (R134a)
 » Popis jednotlivých komponent
 » Regulace klimatizace
 » Systémy s expanzním ventilem a expanzní tryskou
 » Praktická ukázka použití zařízení pro servis a diagnostiku klimatizací
 » Znalostní test

CÍL ŠKOLENÍ:
Cílem školení je získání přehledu o jednotlivých komponentech klimatizací, znalost 
legislativy a po úspěšném složení znalostního testu také získání osvědčení na 
servis a údržbu autoklimatizací dle ES 307/2008 a 842/2006.

CÍLOVÁ SKUPINA:
Všichni automechanici a diagnostici, kteří se chtějí věnovat práci na klimatizacích 
osobních vozidel.

 » Délka školení
 9.00–13.00 hod.

 » Cena
 1.000,-
 *AC1 – vydání osvědčení 1.000,-

 » Termíny a místo konání 
 16. 10. 2018
 TROST Hostivice

 18. 10. 2018
 TROST Olomouc

Klimatizace F-plyny

 » Počet kreditů
 2

Školení provede posluchače konstrukcí klimatizačních systémů, dále budou 
účastníci školení seznámeni s problematikou vzniku závad a technologickým 
postupem při jejich opravách. Nedílnou součástí tohoto školení je seznámení 
s diagnostikou klimatizačního systému a hledání příčin vzniku závad. Školení 
je složeno z teoretické a intenzivní praktické části. Školení je připraveno ve 
spolupráci se společností Hella a bude prezentováno prostřednictvím jejího 
školitele ve školicím centrum ve Zruči nad Sázavou.

OBSAH:
 » Odborný proplach klimatizace
 » Odborná výměna kompresoru
 » Naplnění klimatizace
 » Diagnostika závad
 » Simulace závad na modelu A/C

CÍL ŠKOLENÍ:
Cílem tohoto školení je provést účastníka konstrukcí systému a zdokonalením 
diagnostických procesů klimatizačního systému.

CÍLOVÁ SKUPINA:
Všichni automechanici a diagnostici, kteří se chtějí věnovat práci na klimatizacích 
osobních vozidel. Podmínkou účasti je doklad o odbornosti pro práci 
s klimatizačními systémy podle nařízení (ES) 307/2008.

 » Délka školení
 9.00–16.00 hod.

 » Cena
 1.600,-

 » Termíny a místo konání 
 Plánováno na rok 2019
 Školicí centrum Hella 

– Zruč nad Sázavou
 Revoluční 785
 Zruč nad Sázavou, 285 22

Klimatizace 2

Ostatní školení

 » Školitel

 » Školitel

Přehled školení pro osobní vozidla 
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 » Počet kreditů
 1

Moderní vozidla jsou vybavena maticovými světelnými LED systémy, které jsou 
řízeny moderními snímacími kamerovými systémy. Pro servis a údržbu těchto 
systémů je důležité vlastnit servisní vybavení, vhodné diagnostické přístroje a mít 
nastudované diagnostické servisní pracovní postupy. Servis asistenčních systémů 
po nehodě je důležitý i pro pojišťovny při řešení pojistného plnění. Školení je 
rozděleno na teoretickou a praktickou část a je připraveno ve spolupráci se 
společností Hella a bude prezentováno prostřednictvím jejího školitele ve školicím 
centrum ve Zruči nad Sázavou.

OBSAH:
 » Hlavní světlomety vozidel: Xenon, LED, Matrix, Laser
 » Správné seřízení inteligentních světlometů
 » Systémy spojené s přední kamerou a jejich kalibrace
 » Systémy spojené s radarem a jejich kalibrace

CÍL ŠKOLENÍ:
Správná obsluha diagnostických přístrojů, servisní postupy, kalibrace systémů, 
práce s maticovými systémy.

CÍLOVÁ SKUPINA:
Pracovníci v autoopravárenství (diagnostici, automechanici).

 » Délka školení
 9.00–14.00 hod.

 » Cena
 1.000,-

 » Termíny a místo konání 
 Plánováno na rok 2019
 Školicí centrum Hella 

– Zruč nad Sázavou
 Revoluční 785
 Zruč nad Sázavou, 285 22

Školení světelná technika a asistenční systémy

 » Školitel

Přehled školení pro osobní vozidla 



19

 » Počet kreditů
 Nelze čerpat!

Jedná se o základní školení na problematiku oprav a údržby vozidel s pohonem 
CNG. Na školení se naučíte, jak systém CNG pracuje, jaké potřebujete vybavení, 
kde mají být komponenty správně namontované a jak správně dělat revize. Každý 
účastník po absolvování školení získá certifikát Revizní technik CNG + LPG. Školení 
se koná v Zábřehu ve školicí místnosti HTS spol. s r.o.

OBSAH:
 » Konstrukce a jednotlivé komponenty pro pohon CNG
 » Princip CNG pohonu
 » Postupy revizí a oprav

CÍL ŠKOLENÍ:
Cílem školení je pochopení principu funkce pohonu CNG, získání praktických 
zkušeností s opravami a revizemi, při úspěšném absolvování pak získání 
certifikátu Revizní technik CNG + LPG s platností 5 let.

CÍLOVÁ SKUPINA:
Všichni automechanici a diagnostici, kteří se chtějí věnovat práci na vozidlech 
s pohony CNG + LPG.

POZNÁMKA:
Na školení CNG nelze uplatnit kredity, ani slevu 50 % pro konceptové zákazníky. 
Objednané školení na CNG lze bezplatně zrušit max. 1 týden před termínem 
školení. Později je účtován storno poplatek ve výši 50 % z ceny. Cena školení 
nezahrnuje výrobu razítek (400 Kč/kus).

 » Délka školení
 9.00–15.00 hod.

 » Cena
 2.500,-

 » Termíny a místo konání 
 11. 9. 2018
 Školicí místnost  

HTS spol. s r.o., 
Smetanova 2105/26b 
789 01 Zábřeh

 4. 12. 2018
 Školicí místnost  

HTS spol. s r.o.

Základní školení CNG

Ostatní školení

 » Školitel

Přehled školení pro osobní vozidla 
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 » Počet kreditů
 Nelze čerpat!

Pro majitele autoservisu je provozní ekonomika často spojena s představou 
časově náročné a nezáživné činnosti, na kterou schází potřebný klid, energie i 
znalosti. Účastníci si prohloubí ekonomické myšlení a začnou využívat nástroje ke 
zvyšování rentability dílny servisních služeb a prodeje náhradních dílů.

OBSAH:
 »Základní pojmy ke zjišťování výkonnosti a efektivity servisu 
Tržby, náklady, hrubá marže, provozní hospodářský výsledek, rentabilita

EFEKTIVNÍ ŘÍZENÍ DÍLNY
 »Čas jako kapitál vašeho servisu 
Definice pracovních hodin na dílně 
Kolik vás stojí neproduktivní časy a prostoje?
 »Hlavní ukazatele výkonu a efektivity dílny 
Produktivita, vytíženost a efektivita pracovníků dílny
 »Kalkulace hodinové zúčtovací sazby servisu 
Jak postupovat při propočtu nové hodinové zúčtovací sazby servisu 
Dopad nové hodinové sazby na rentabilitu dílny a servisu

MANAGEMENT ZÁSOB NÁHRADNÍCH DÍLŮ
 »Náklady na zásoby
 »Hlavní ukazatele řízení zásob 
Rychlost obratu a doba obratu, disponibilita zásoby
 »Jak předcházet vzniku mrtvých a spících zásob
 »Řízení zásob a analýza ABC

CÍL ŠKOLENÍ:
Tento kurz je základním kurzem pro majitele, vedoucí a ekonomy, jak lépe 
a efektivněji řídit autoservis
Získat ekonomický náhled na řízení dílny a řízení zásob náhradních dílů
Naučit se stanovit sebevědomé hodinové sazby, odpovídající kvalitě vašeho 
servisu, místnímu trhu a zajišťující vaší firmě přiměřený zisk

CÍLOVÁ SKUPINA:
Majitelé a vedoucí autoservisu.

 » Délka školení
 9.00–17.00 hod.

 » Cena
 3.500,-

 » Pro partnery TROST
 2.500,-

 » Termíny a místo konání 
 13. 11. 2018
 TROST Olomouc
 

27. 11. 2018
 TROST Hostivice

Provozně ekonomické řízení autoservisu

 » Školitel

Přehled školení pro osobní vozidla 
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LOGISTICKÉ CENTRUM 
NÝŘANY

LOGISTICKÉ CENTRUM 
WINSEN

ZÁKAZNICKÉ LINKY:
pro osobní vozy
840 555 444

pro nákladní vozy
840 444 777

JSME TU PRO VÁS!

Více informací najdete na   
www.trost.com

Předložená tiskovina je určena pro šíření výhradně v České republice a je platná pouze na tomto území. Pokud jsou uvedeny ceny, jsou konečné v Kč bez DPH, bez instalace a nevztahují se na ně další
zákaznické slevy. Změny a omyly vyhrazeny. Obrázky jsou částečně ilustrační. U marketingových akcí s možností získání dárku si společnost TROST vyhrazuje právo kdykoliv dárek změnit za jiný ve stejné
hodnotě. Na uvedenou nabídku nevzniká právní nárok. Pokud není výslovně uvedeno, akční nabídka není určena pro dealery. V případě, že jsou uvedena originální čísla, slouží pouze k účelům srovnání
a nesmí být použita ve fakturách majitelům motorového vozidla. Kopírování a jiné rozmnožování, jakož i šíření je povoleno jen za předpokladu předchozího písemného souhlasu společnosti TROST AUTO
SERVICE TECHNIK spol. s r.o. Neautorizované rozmnožování a šíření bude předmětem občanskoprávního a trestního stíhání. www.trost.com • © TROST AUTO SERVICE TECHNIK spol. s r.o. • CZ • 06/18 • PDF

Hostivice – centrála
SEGRO Park Praha, Archeologická 1383
Tel.: 226 003 333

Praha 9 – Horní Počernice
Areál VGP park, Vlastibořská 2790
Tel.: 226 539 700–702

České Budějovice
Nemanická 443/2
Tel.: 389 502 955

Plzeň
Areál CTPark Plzeň – Obchodní 1263/3 
Tel.: 377 241 749

Otovice (Karlovy Vary)
Hroznětínská 233
Tel.: 357 072 330

Pardubice
Hůrka 1832
Tel.: 463 352 910

Jičín
Průmyslová 1108
Tel.: 319 809 910

Brno
Masná 492/104
Tel.: 545 215 283

Ostrava
Areál CTPark, Na Rovince 981
Tel.: 555 308 900

Olomouc
Dolní Novosadská 337/92
Tel.: 585 316 070


