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 Arriva a.s. autobusy – Olomouc 

O spoločnosti 

• Arriva je jednou z najväčších dopravných spoločností v Európe. 

• V Českej republike provozuje skupina Arriva 2 000 autobusov. 

Služby: 
 

• Zabezpečujeme mestskú, prímestskú, zmluvnú a komerčnú 
autobusovú dopravu. 

• Centrálou skupiny je spoločnosť ARRIVA TRANSPORT ČESKÁ 
REPUBLIKA a.s., ktorá združuje ďalších 8 dcérskych spoločností.  

 

 



Benefity 



 



Budova firmy Arriva a.s. autobusy Olomouc 



Produkty firmy Arriva a.s. autobusy 

• linková doprava, zájazdová doprava, prenájom autobusov, prímestská 
hromadná doprava, zmluvná doprava, 

• medzinárodné diaľkové spoje, pravidelné zahraničné autobusové 
linky, preprava osôb do zahraničia, luxusné minibusy, 

• dopravný podnik, predaj autobusových cestovných lístkov, predaj 
cestovných lístkov na vlak, dopravný rezervačný systém, 

• vlaková preprava osôb, cestovné poriadky železníc, vlakové spojenie, 
predpredaj cestovných lístkov, cestovné poriadky osobných vlakov, 

• nákup valút, predaj valút, prevody medzi devízovými účtami, devízové 
kurzy, zahraničné meny. 



Moja práca 

• Hlavná náplň nášho výkonu na odbornej stáži bola príprava zájazdov, 
zdokumentovanie technického stavu autobusa, STK kontrol, poistení a 
SAFETY kontrol.  

• Analyzovali sme sťažnosti ľudí na vodičov.  

• Vytvorenie cestovného poriadku danej linky v programe M-line Edison. 

• Upravovanie cestovného poriadku v prípade zmeny. 

•  Vytvorenie turnusov. 

• Kontrola denných záznamov vodičov.  

 

 

 





Voľnočasové aktivity 
• Prechádzka po meste, spoznávali sme okolie. 
• Prehliadka vyhliadkovej veže kostola sv. Mórica. 
• Pozreli sme si Olomoucký orloj a Katedrálu sv. Václava 
• Pozreli sme sa aj stĺp sv. trojice 



Pevnosť poznania a mesto Olomouc 



 

Navštívili sme Zoo v Olomouci a Baziliku navštívenia Panny Márie 
 



Boli sme aj na Laser Game a na výstavišti Flóra  



-Zahrali sme si bowling 
-Navštívili hrad Bouzov a jaskyňu Javořice 



Zhrnutie 
• Táto stáž sa mi veľmi páčila, získala som nové vedomosti čo sa týka hlavne 

autobusovej dopravy. 

Napríklad: 

-Technické poruchy vozidiel STK a SAFETY kontrol (ktoré sa vykonávajú každé 3     
mesiace). 

- Zdokumentovanie sťažností od ľudí ku vodičom. 

-  Naučili sme sa v programe vytvoriť cestovný poriadok danej linky, správne ho dať do 
rozmerov daného miesta vylepenia, orezať ho a laminovať.  

• Túto odbornú stáž by som určite odporučila iným žiakom.  

• Bola pre mňa prínosná a neľutujem, že som sa zúčastnila.  

• Jazykové zručnosti – naučila som sa lepšie hovoriť po česky. 

• Organizačné zručnosti – začlenenie sa do pracovného tímu. 

• Digitálne zručnosti – pracovanie s rôznymi dopravnými odbornými softvérmi. 


