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ČSAD Logistik Ostrava, a. s.  

• ČSAD LOGISTIK Ostrava a. s. je ako člen skupiny 
OSTRA GROUP a. s. významnou súčasťou dodávok 
služieb v oblasti poskytovania prepravných služieb 
prostredníctvom nákladnej dopravy. 

 

 

• Nadväzuje na viac ako 70-ročné skúsenosti svojej 
zakladateľskej spoločnosti ČSAD Ostrava a.s. v 
oblasti cestnej nákladnej dopravy. 



------------------------------------------------------------ 

• Opiera sa o spoľahlivosť a vysokú kvalitu 
poskytovaných služieb, detailné znalosti 
potrieb svojich zákazníkov, tím vzdelaných, 
vysoko kvalifikovaných a motivovaných 
pracovníkov, spoľahlivú techniku a zázemie 
silnej skupiny poskytujúcej služby v segmente 
truck & bus. 

Ďalšími spoločnosťami skupiny OSTRA 
GROUP as sú: 

 

1. ADIP, spol. s.r.o.  

2. CUBESPACE s.r.o. 

3. ČSAD Ostrava a.s. 

4. FESH FESH Group v.o.s. 

5. KAR group a.s.  

6. Nikey s.r.o.  

7. STK Ritz s.r.o. 

8. TESTCAR s.r.o.  

 



------------------------------------------------------------ 

Logistické služby: 

1. skladovanie s možnosťou výberu systému 
skladovania / expedície (FIFO, LIFO, FEFO), 

2. outsourcing / insourcing čiastkových 
procesov, 

3. crossdocking – triedenie tovaru podľa 
objednávok na príjemcu a distribúciu ku 
koncovým zákazníkom, 

4. zabezpečenie dodávok v správny čas („just 
in time“) a v stanovenom poradí („just in 
sequence“), 

5. prekládka, kompletovanie a etiketovanie 
tovaru. 

 

Medzinárodné kusové zásielky: 

• Preprava kusových zásielok ďalej nadväzuje na 
intermodálny systém prepráv – cestnú, železničnú, 
námornú a leteckú.  

• Medzinárodné kusové zásielky sú cez zahraničné 
terminály, v SR používame terminály v Olomouci a 
v Prahe. 



Moja práca v podniku ČSAD: 

Riešili sme logistiku v sklade:  

 

• kontrola tovaru v sklade,  

• práca v programe HELIOS, 

• vypisovanie nákladného listu,  

• zabezpečenie dodávok v správny čas,  

• rátanie ložných metrov,  ložný priestor (náves), 

• triedenie a skenovanie dokumentov (dodací 
list) ADMINISTRATÍVA. 



------------------------------------------------------------ 

• Učili sme sa ako postupovať pri nakládke a vykládke, 
vypĺňanie nákladného listu, ak vznikne problém (napr. na 
návese je zlé EČV), ako pri tom postupovať a vyriešiť to. 

 

TIMESLOT – riešenie nákladových a výkladových okien. 

 

HELIOS program – riešili sme tam príjemky, výdajky, 
nákladné listy, timeslot... 

 

 

 

 



Voľnočasové aktivity:  
• Olomouc je krásne mesto, kde je veľa kultúrnych pamiatok, atrakcií, takže sme mali program 

nabitý celé dva týždne.  

• Navštívili sme miesta, na ktoré nikdy nezabudnem a mal som pri sebe super tím.  

Návšteva ZOO záhrady v Olomouci Hrad Bouzov 



------------------------------------------------------------ 

Javoričská jaskyňa Katedrála sv. Václava Radnica s orlojom a vežou v Olomouci 

 



------------------------------------------------------------ 

Kávička v nákupnom centre Šantovka Výstavisko Flora Olomouc - 
skleníky 

 Pevnosť poznanie Olomouc  



Zhrnutie stáže v Olomouci: 

• V CZ som už párkrát bol ako napríklad v Prahe, Ostrave, no v Olomouci som ešte nikdy nebol. Je 
to naozaj veľmi krásne mesto s množstvom atrakcií, pamiatok a pekným prostredím. Moju prax 
v podniku ČSAD som si užil naplno, naučil a dozvedel som sa nové veci ohľadom fungovania 
logistických činností v praxi. Kontrolu skladu, vybavovanie nakládky a vykládky, riešenie 
timeslotu, prácu v programe HELIOS, komunikáciu s vodičom a administratívne práce. Prístup 
mentorov bol príjemný, vždy mi bolo vysvetlené všetko, čo som potreboval vedieť. Pracovné 
prostredie bolo tiež na dobrej úrovni. Erasmus+ určite doporučujem pre každého, kto chce 
spoznať a navštíviť novú krajinu, spoznať jej kultúru a naučiť sa niečo nové alebo sa v niektorých 
veciach zdokonaliť a to všetko v praxi. Spoznáš nových ľudí. Dokážeš si tam nájsť aj nových 
priateľov, známosti. Posunie ťa to na vyšší level v tvojej ceste do budúcnosti, a preto to 
hodnotím veľmi pozitívne.  Verím, že sa mi ešte niekedy naskytne takáto príležitosť.  


