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"-.]-:"',,-i-_]:j-,:]:.*.lsr:]abso]r,cvali.,{,o,ikněkteré zeskupinA,nabí zí meslew2000kč proqicvikskupinyB
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:,as: auro¹ Jiole,

roz¹ í řeni z B na A

...12 000 kč

'.1-1-:::®,:: si;:u_{m,Al,A2,Ajsouodnászdarmapoji¹ těnipropňpadú razuvpruběhuqýcvikunebozkou¹ ekvdé lce12,měsí cu

Dť 1'E®I|E

: -Uc}Lazeú o přijaí do qýcviku mlad¹ í 15. let, musí mí t podpis zákonn&to zástupce ovĚŘENÝ
-Llchazed o pňjetí do v'ýcviku rrrlad¹ í 18.1et musí mí t na ¾ ádosti vyplněný souhias zákoruré ho zástupce pro pňslu¹ nou skupilu ŘP
-\3ichni uchazeč i musí mí t piatný Lé kaň\ý posudek ne star¹ í ne¾ 3 měsí ce, potwzeqý Praktickým lé kařem
,Uchazeó o roz¹ fiení ŘP oskupinu A2 nebo A a mají na zadní straně své ho ŘP u skupiny A1
,,harmorrizač ní kód" např, 150,
nebo,,do 50 cm" nejsou die zákona dr¾ iteL ŘP skupiny .4.1 do 125 ccm a llkW, musí absolvovat qýcvik roz¹ í ření z B (C,D) na A2 nebo
-V¹ ichni ¾ áci musí první zkou¹ ku zaplatit Magistrátu poplatkem 700 kč

ZÁKIADNí

B

A

sDRU¾ É mÝ\.ýCwK

-vozidlo do 3500kg, věk 18let..........,.

B automat _vozidlo do 3500kg, věk

Am

18 let.
-moto do rycřilosti 45km,/h, věk 15 let.

Am automet -moto do rychlosti 45 kmÁr, věk

A1

15 let.

" .

-. . ,.

-moto do 125 ctrn, 11 kW, věk 16let,....,,.....,.
A1 automat -moto do 125 ccm, 11 kW, věk 16 let.....,.....,..
A2 -moto do 35 kW věk 18 let,.",
-moto nad 35 kW, věk 24 let. . .,

A

,.....,.........,"...13 500 kč
.......,.ls 000 kč
,,,..-,-1t 00okč
,........11 00okč
.,...,.,.,...,....,11 000 kč
.............,.....11 000 kč
...,..,.........,..12 000 kč
.... ..... .. . . ......13 000 kč

Al+B

.....22 0m kč
.....23 000 kč
,, . ..24 000 kč

A2+B

A+B
PRo SKliPiNY vozir]ei A NABÍ Zí ML. VÝCVIK

+

Jedná se o nadstandardní qýcvik, kdy ádatel absolvuje namí sto 13 hodin jí zdy, 21 hodin jí zdy
Výhodněj© Ícena oproti standardní mu výcvilrr a pří pa&rých dal¹ í chkondič ní chjí zd, pokud bě¾ ný výcví k nestaó.
Doporuč ujeme, bě¾ ný qýcvik dle zákona ie pro ú plné zač áteč nfl<y č asto nedostateč ný.

Arn+
A1+
A2+

...14 000 kč
...14 000 kč
15 000 kč
16 000 kč

A+

B+A1+ ,.......,.,.,.
B automat

+

B automat

+

A2+

B+A+
B arrtomat

+

A+

....25 000

A1+

kč

....26 500 kč

B+A2+ ,.,,,....,,.,.

....26
....27
.....27
....28

..,

000
500
000
500

kč
kč
kč
kč

Roz¹ rŘUJiCi \.fCvIK

AllA2
A2lA

-A do 35 kW min, 2.roky ŘP sk.Al l v ceně 2 kontiič ní jí zd,v /ávěreč ná zkou¹ ka pouze z jí zdyl...4 500 kč
-A nad 35 kW, min 2.roky ŘP sk.A2 / v ceně 2 kondič ní jí zdy /ávěreč ná zkou¹ ka po.,"" 1í "dyl...5 o00 kč

A7/A2

"

..-

AllA

,.8 500

kč

A2lA
A1/A2+B .,....,..,

.. ... .,19 500 kč
...,...21 000 kč
,...,..20 500 kč
...22 000 kč
,.,20 000 kč
,.,21 500 kč

A1/A2+B automat

AUA+B

AUA+B automat
A2lA+B

A?A+B automat

A'.BlA2
Al,B/A
A2,we

...8 500 kč
,..9 500 kč
_..9 000 kč

B/A1 -také z C,D.,
B/A2 -takÉ z C,D..

B/A

_také z

.... ..,..... .. ..,10 000 kč
,.........,......11 {xn kč ,

C,D..

,...,.,....., ,.,12 000 kč

W /"tr,| -í aké z

C,D.,.,.....,.,.

B/Á2+ a616

c,D.

B/A*

+aké "z

. ,

..

.., ,.. ,.

C,D.,....,...,..

,.........,..13 000 kč
..,.......,..14 000 kč
.,...........15 000 kř

A

I\rEDosTAvEM NA JÍ ZDU BEZ oMLUvY MIMMÁLT.Ě

KONDIČ NÍ A DoPLŇKový \aýCVIK

/

24

HODIN PĚ.EDEM

...500 kč

v¾ dy 2 vyuč ovací hodiny (90 minut)

Motoť ena¾ €
r

..

Motocvič ¹ těAmÁ1 .,......

.

.,,,600 kč

..1 000 kč
.,1 000 kč
,... . ..1 1ú 0 kč
...._.,1 200 kč

Jí zda v provozu
-pro na¹ e bývalé absolventy cena kondič ní jí zdy některé ze skupin

A

.,.1 200 kč

ArnA1

...........,1 300kč
...._...,.".1 300kč
,.,. ........1 400 kč

,.,...,...,,1 500kč
, ,.. ... ... ....800 kč
,.........,.1 000 kč

KONZLJLTACE TEORIE l

2 v},uč ovací

hodiny ...,.. ,.....,.,.

.,.600 kč

,

INDIVIDUÁLNÍ VýC.WK l nelze poskymout pro skupinu Am
OPRAVNÁ ZKOU© KA / k

,stávají cí cena

ceně je numo připoč í tatč ástku za dal¹ í absolvovanÝ doplňko,4ý

Teorie PSP/ test _platba auto¹ kole 300 kč + 100 kč poplatek Magistráru,

,

,.

-platba auto¹ kole 1500 kč + 400 kč poplatek Magistrátu. . . , . ..
-platba auto¹ kole 800 kč + 400 kč poplatek Ma8istrán]. , , , ,. . .

qicvik
,..........,.,,,..celkem 400 kč
",...,, . ..celkem 1 700 kč
...,......ce]kem 1 800 kč
....... ..celkem 1 900 kč
..,,.............celkem 1 200 kč

. . ..

Praxe -jizda Am,Al -ptatba auto¹ kole 1 300 kč + 400 kč poplatek Magistráru.
A2- platba auto¹ kole 1 400 kč + 400 kč poplatek Magisnátu. . ., . .

A
B

+ 50 %

,

PŘí PRAVA NA zKoU¹ KY Z oDBonNE zPI}soBILosTI l vrácení ŘP
Předem nutno dolo¾ it v Auto¹ kole lryplněnou ®ádost (o pií jetí k qýcviku) + Výpis z evidenč ní karty řidič e (pouze z Magisnátu),
pro za®ádání o vrácení ŘP po rispě¹ ných zkou¹ kách nutno na Magistrátu doloiii Dopravně psychológcké vý¹ eření .

Al

A2

- v ceně 2 kondič ní jí zdy + zkou¹ ka 5 500 kč + popatek Magistrátu 700 kč .
- v ceně 2 kondič ní jí zdy + zkou¹ ia 6 000 kč + poplatek Magistráfu 700 kč .

........,,..celkem

6 200 kč
.,..,. ".....celkem 6 700 kč

A -vceně2kondič ní jí zdy+zkou¹ ka6500ki+poplatekMagistrátu7O0kč ...,.,,....,. .,..,celkem7200kč
- v ceně 1 kondič ní jí zda + zkou¹ ka 4 000 }i + popiatek Magistrátu 700 kč ,
..
,
..celkem 4 700 kč
Al+B -vceně2kondiČ ní jí zdyA1,1 kondič ní jí zdaB+zkou¹ ka7500kč +poplatekMagistráfu7O0kč .,....celkem 8200kč
B

. ., ,

. . ..

.. , ..

A2+B -vceně2kondiČ ní jizdyA2, 1kondič ní jí zdaB+zkou¹ ka8000kč +poplatekMagistátu7O0kč .,._..celkem8700kč

A+B

-vceně2kondiČ ní jí zdyA, 1kondí č ní jí zdaB+zkou¹ ka8500kč +poplatekMagisú átu7O0kč ..,...,.celkem9200kč

ADMINI§TRATIVIVÍ ÚXOIW spojené

jiné A© ....,...

,...,1 500 kč

PŘEVOD UCHAZEČ E Z JINÉ AUTO© KOLY DO NA© Í AUTO© KOLY

,....3 000 kč

ZÁKLADNÍ \aÝCVIK

s převodem ¾ iáka do

skupin Am, A1, A2, nebo A zač í námepro nové uchazeč e NEJPOZDĚJI v pŇběhu měsí ce SRPNA

ROZ© IRUJÍ CÍ \aÝCVIK ze skupin B,C nebo D na skupiny Al,A2, A zač í námepro nové uchazeč e zaónáme NEJPOZDĚJI v ZÁŘÍ
ROZ© Í ŘENÍ ňP na motocykl vy¹ ¹ í skupiny po dvouleté praxi

ZAPLACENÍ \IýCWKU

na men¹ í m motocyklu lze pří padně po domluvě zač í ti zač átkem ří jna

hotově v uč ebně auto¹ koly uč í teliteorie,¾ ák dostane potvrzení o zaplacení /celá č ástka nebo záloha min.3 000 kď
zaplaceno nejpozději před plánování m ljí zdy, pří padně na ú č etč í slo166 505 2441 0300 do poznámky jmé no a pří jmení

¾ áka

-Pokud Plať ®ák qýcvik ,,záohově", musí odpoví dat zaplacená č ástka přinejmen¹ í m oduč ené teorii a
a naplánovaným jí zdiám

rrýuxu n yf cvtr( JE TňEBA DoKoNČ rr do
Pří padnou

oPRAvl\loU zKoU© KU je tŘba

JE T,ŘEBA

o jeqým

18. měsicu od jeho zač átku

ú spě¹ ně absolvovat do 6. měďců od 1, zkou¹ ky

PoČ Í rets pnÁvs,M MAGI§Ť RÁTU

neprovádět pnktickou zkou¹ ku z jí zdy pro ¾ adatele skupin Am, A1, A2,
BŘEZNA evenfuálně ani dří ve nebo později s ohledim na poč así ,

do

A od LISTOPADU

