blíž
k úspěchu
p ř e d s t av e n í v í c e o b o r o v é
st r at e g i c k é s k u p i n y

www.ostragroup.cz

4—5
obory

doprava, nemovitosti, výzkum a vývoj
Úspěch není samozřejmost. Je to štěstí, které přálo připraveným. Stojí za ním spousta práce, odhodlání
a obvykle i spojení se silným a spolehlivým partnerem, který vám nabídne plnohodnotné zázemí a pomůže
vám na vrchol. Takovým partnerem jsme my – OSTRA – skupina propojených firem z různých oborů.
Patříme mezi největší poskytovatele služeb pro osobní a nákladní dopravu, zdokonalujeme jízdní vlastnosti
vozidel a díky svým nemovitostem zajišťujeme podmínky pro podnikání i bydlení.

Věnujeme se oblastem, kterým rozumíme. Díky tomu a našim zkušenostem, které sbíráme
již více než 70 let, máte jistotu, že se na nás můžete ve všem spolehnout.
Nejsme jen podnikatelé, jsme i patrioti, jež chtějí, aby jejich region prosperoval. Podporujeme
školy, nemocnice, neziskové organizace, sportovní kluby. Snažíme se, aby byly lepší.
Hledáme a vytváříme nové příležitosti pro všechny, kteří mají potenciál. Pomáháme vyniknout
těm, kteří jsou připraveni uspět. OSTRA. Blíž k úspěchu.
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ADIP
Společnost ADIP, spol. s r.o. je lídrem v distribuci náhradních dílů, příslušenství pro nákladní automobily a autobusy
v České republice a na Slovensku. Více než 1 milion zalistovaných položek od více než 300 renomovaných dodavatelů,
vlastní distribuční systém, zákaznický e-shop a systém technické podpory tvoří páteř systému dodávek náhradních dílů a
příslušenství. Privátní značka MAX PARTS pak poskytuje zákazníkům vysokou přidanou hodnotu díky kvalitě srovnatelné s
techniky SISA a TEMOT International sdružující společnosti poskytující poprodejní služby v automobilovém průmyslu.

Služby:
– 13 DISTRIBUČNÍCH MÍST V ČR
– 13 DISTRIBUČNÍCH MÍST V SR
– PRAVIDELNÝ ROZVOZ ZBOŽÍ
– TECHNICKÁ PODPORA
– E-SHOPY se zaměřením na osobní a nákladní vozidla

kontakty:
ADIP, spol. s r.o., Březnice 537, 760 01 Zlín
T: +420 577 196 111, F: +420 577 991 076
adip@adip.cz, www.adip.cz
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97
(areál SAD), 974 01 Banská Bystrica
T: +421 484 142 847, F: +421 484 142 848
adipsk@adipsk.sk, www.adipsk.sk

Teplice

Hradec Králové

Krnov

Praha
Čáslav
Plzeň
České Budějovice

Šumperk

Ostrava

Olomouc

Valašské Meziříčí

Poprad
Brno

Zlín-Březnice

Nové Mesto
nad Váhom
Trnava
Bratislava

Žilina
Ružomberok
Trenčín

Banská Bystrica

Topoľčany
Lučenec

Nitra

Spišská Nová Ves
Košice

ADIP

doprava

originálními díly v cenově přijatelné úrovni. ADIP je členem Sdružení importérů a výrobců součástí automobilů a servisní
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CUBESPACE
Společnost CUBESPACE s.r.o. je předním českým dodavatelem modulových staveb pro široké spektrum použití. Dokáže
propojit modulární systém s prvotřídním a originálním designem. Modulární systém CUBESPACE je ideální volbou pro
ubytovací, kancelářské, školské i multifunkční stavby. Jde o flexibilní systém, stavby mohou být v budoucnu v případě
kvalitu provedení, na stavby máme vysoké estetické nároky a zároveň dohlížíme na plnění přísných energetických
parametrů. Každý projekt řešíme naprosto individuálně a důsledně v úzké spolupráci s investorem.

Služby:
– Nalezení vhodného pozemku a příprava stavebního záměru
– Architektonická studie
– Projektová dokumentace
– Výroba
– Montáž
– Financování projektů
– Poprodejní služby

kontakty:
CUBESPACE s.r.o.
T: +420 733 353 718
info@cubespace.eu
www.cubespace.eu

Ateliér:
Švábky 52/2
180 0 PRAHA 8

Výroba:
Valdštejnská 805
472 01 Doksy

CUBESPACE

nemovitosti

potřeby snadno a rychle rozšířeny, přemístěny nebo rozděleny. Stavby jsou realizovány s důrazem na nejvyšší možnou
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ČSAD LOGISTIK OSTRAVA
ČSAD LOGISTIK Ostrava a.s. je významným dodavatelem služeb v oblasti poskytování přepravních a logistických služeb. Využívá
více než 60leté zkušenosti vycházející z podniku ČSAD Ostrava a opírá se o spolehlivost a vysokou kvalitu poskytovaných
služeb, detailní znalost potřeb svých zákazníků, tým vzdělaných, vysoce kvalifikovaných a motivovaných pracovníků, kvalitní
vozový park a zázemí silné skupiny poskytující služby v segmentu truck & bus. ČSAD LOGISTIK Ostrava je spolehlivou součástí
a logistickými společnostmi. Aktivně rozvíjí vztahy a strategická partnerství v rámci celé Evropy.

Služby:
– VNITROSTÁTNÍ A MEZINÁRODNÍ KAMIONOVÁ DOPRAVA

– SBĚRNÁ SLUŽBA

– MEZINÁRODNÍ KUSOVÉ ZÁSILKY

– SLEDOVÁNÍ ZBOŽÍ

– LETECKÁ DOPRAVA

– SPEDICE

– NÁMOŘNÍ DOPRAVA
– SKLADOVÁNÍ A LOGISTIKA

C ERTI F IKA C E :

– KOMBINOVANÁ PŘEPRAVA

– ČSN ISO 14001:2004

– CELNÍ SLUŽBY

– ČSN ISO 9001:2008

provozy celní deklarace

kontakty:
ČSAD LOGISTIK Ostrava a.s.
Rolsberská 1203/90
779 00 Olomouc
T: +420 585 108 356
www.csadlogistik.cz

Šumperk

Krnov
Mošnov

Olomouc
Přerov

Paskov

ČSAD LOGISTIK OSTRAVA

doprava

evropské logistické sítě, tvoří most mezi západní a východní Evropou na bázi partnerské spolupráce s významnými dopravními
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ČSAD OSTRAVA
dílen a skladů a pronájem reklamních ploch. ČSAD Ostrava vlastní areály pro poskytování služeb spojených s osobní a nákladní
dopravou v několika krajích České republiky. Cílem této činnosti je zprostředkovat cestující veřejnosti přístup ke službám
dopravců prostřednictvím autobusových nádraží a poskytnutí služeb souvisejících s provozem osobní a nákladní dopravy
v rámci servisní infrastruktury.

Služby:
– AUTOBUSOVÁ NÁDRAŽÍ PRO CESTUJÍCÍ
– LOGISTICKÉ A SERVISNÍ AREÁLY PRO DOPRAVCE
– PRONÁJEM NEMOVITOSTÍ A NEBYTOVÝCH PROSTOR
– PRONÁJEM REKLAMNÍCH PLOCH

kontakty:
ČSAD Ostrava a.s.
Vítkovická 3083/1, 702 00 Ostrava
T: +420 596 625 824 (sekretariát)
T: +420 596 655 456 (správa AN)
T: +420 596 632 634 (informační kancelář ÚAN)
T: +420 596 656 548 (pronájem nemovitostí)
www.nase-nemovitosti.cz
www.cova.cz

Nový Bydžov

Jeseník

Holice
Chrudim

Šumperk

Čáslav
Chotěboř

Litovel
Olomouc

Krnov
Bruntál
Uničov
Přerov

Ostrava

Kopřivnice
Nový Jičín
Hranice

ČSAD OSTRAVA

doprava, nemovitosti

K hlavním podnikatelským činnostem ČSAD Ostrava a.s. patří správa autobusových nádraží, pronájem nebytových prostor, ploch,
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DONERRE SUSPENSION
Francouzský výrobce tlumičů DONERRE SUSPENSION nabízí produkty výjimečné kvality a spolehlivosti. Pro své tlumiče vyrábí
většinu komponentů, a výrobní sortiment tvoří i další podvozkové komponenty pro sportovní a speciální vozidla. Precizní montáž
a vyhodnocována v průběhu celého výrobního procesu. Každá část má jedinečné sériové číslo, které umožňuje sledovat
a identifikovat původní nastavení a provedené servisní zásahy.
V rámci Rallye DAKAR tlumiče DONERRE jako jediné stanuly na stupních vítězů jak v kategorii motocyklů, kategorii automobilů
i v kategorii nákladních automobilů.

Služby:
– VÝVOJ A VÝROBA SPORTOVNÍCH TLUMIČŮ
– VÝVOJ A VÝROBA TLUMIČŮ a PODVOZKOVÝCH KOMPONENT PRO SPECIÁLNÍ VOZIDLA
– TESTOVÁNÍ VOZIDEL
– SERVIS A NASTAVENÍ TLUMIČŮ

kontakty:
DONERRE SUSPENSION
21, rue de l’Usine
82700 Montech
Francie
T: +33 5 63 02 18 54
www.donerre.com

DONERRE SUSPENSION

výzkum a vývoj

je následně prováděna v prostorách firmy. Každá část tlumiče DONERRE SUSPENSION je neustále individuálně kontrolována
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F TRUCKS
Společnost F TRUCKS a.s. je importérem nákladních vozidel Ford Trucks. Se skupinou ostra group je propojena prostřednictvím
společnosti KAR group, a.s., která je jejím akcionářem, a o jejíž servisní síť se zároveň opírá.
Nákladní vozidla Ford Trucks jsou dodávána v třech výrobkových řadách: silniční tahače, stavební vozidla a rozvážková
a speciální vozidla. Kvalita, odolnost, efektivita a nízké celkové provozní náklady jsou základními kameny globální strategie značky
než 25 zemích střední a východní Evropy, Ruska a SNS, Blízkého Východu a Afriky s cílem rozšířit distribuční síť do 50 zemí
v roce 2020.

Služby:
– PRODEJ NÁKLADNÍCH VOZIDEL NAD 18T CELKOVÉ HMOTNOSTI
– SERVIS VOZIDEL U AUTORIZOVANÝCH PARTNERŮ
– SERVIS VOZIDEL U ZÁKAZNÍKA
– PRODLOUŽENÁ ZÁRUČNÍ LHŮTA
– MEZINÁRODNÍ SILNIČNÍ ASISTENCE
– FLEET MANAGEMENT SYSTÉM

kontakty:
F TRUCKS a.s.
K Potoku 2404
256 01 Benešov
M: +420 737 454 060
T: +420 315 315 820
ftrucks@ftrucks.cz
www.ftrucks.cz

Teplice

Mnichovo Hradiště
Strančice

Nýřany

Pardubice
Ostrava

Benešov
Jihlava
České Budějovice

Olomouc
Brno

Frenštát pod
Radhoštěm

f trucks

doprava

Ford Trucks. S vozidly Ford Trucks jsou vždy spojeny kvalitní prodejní i poprodejní služby. Ford Trucks prodává svá vozidla ve více
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FESH FESH GROUP
FESH FESH GROUP je společnost podnikající v oblasti motorsportu. Jejím cílem je poskytování sportovních produktů a služeb
s přesahem na další segmenty. Zabývá se vývojem, stavbou a pronájmem závodních speciálů, poskytováním servisního zázemí
testovat v náročných jízdních podmínkách.

Služby:
– VÝVOJ A KONSTRUKCE ZÁVODNÍCH SPECIÁLŮ
– PRONÁJEM TÝMOVÉ TECHNIKY A RALLYE SERVIS
– TECHNOLOGIE PRO MOTORSPORT
– REALIZACE EVENTŮ, MARKETINGOVÁ A REKLAMNÍ ČINNOST

kontakty:
FESH FESH Group v.o.s.
Vítkovická 3083/1
702 00 Ostrava
T: +420 603 488 307
info@feshfesh.group
www.feshfesh.group

FESH FESH GROUP

výzkum a vývoj

pro profesionální i amatérské závodníky. Významně se podílí na výzkumu a vývoji podvozkových komponent, které pomáhá

Společnost KAR group, a.s. poskytuje komplexní služby pro zákazníky provozující osobní a nákladní dopravu. Tyto služby jsou
zajišťovány v patnácti provozovnách umístěných ve většině českých a moravských krajů a jsou prováděny odborně vzdělanými
a vyškolenými pracovníky. Skupina KAR patří k největším společnostem působícím v tomto segmentu na českém trhu.
Společnost KAR-mobil s.r.o. je autorizovaným dealerem a servisem značek FORD TRUCKS a IVECO BUS.
Služby:
– PRODEJ A SERVIS AUTOBUSŮ, NÁKLADNÍCH VOZIDEL
A PŘÍPOJNÝCH VOZIDEL
– PRODEJ, SERVIS A PRONÁJEM
OBYTNÝCH VOZŮ ADRIA
– DIAGNOSTIKA VOZIDEL

– GEOMETRIE NÁPRAV
– NON STOP SERVIS K24
– ODTAHOVÁ SLUŽBA
– PNEUSERVIS
– přesné CNC obrábění, svařování

– PRODEJ NÁHRADNÍCH DÍLŮ
– MĚŘENÍ EMISÍ A PŘÍPRAVA NA STK

C ERTI F IKA C E :

– OVĚŘOVÁNÍ TACHOGRAFŮ

– ČSN ISO 14001:2015

– SERVIS BRZD A RETARDÉRŮ

– ČSN ISO 9001:2015

– SERVIS TOPENÍ A KLIMATIZACÍ

Servisní provozovny KAR

kontakty:
KAR group a.s.
Rolsberská 1203/90
779 00 Olomouc
M: +420 602 580 696
T: +420 585 108 126
info@kar.cz
www.kar.cz

Smluvní servisní síť KAR
Šumperk

Praha
Čáslav

Ostrava
Nový Jičín
Olomouc

KAR GROUP
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doprava, výzkum a vývoj

KAR GROUP
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NIKEY
Společnost Nikey s.r.o. provozuje řetězec 13 mycích center a 17 čerpacích stanic s vyspělými technologiemi, které se specializují
na nákladní a autobusovou dopravu i menší flotily dodávek a osobních vozidel po celé České republice. Flexibilní programy
společnosti Nikey pomáhají s efektivní správou vozového parku tvořeného vozidly všech hmotnostních kategorií a s řízením

doprava

bezhotovostních plateb.

Služby:
– MYCÍ CENTRA PRO AUTOBUSY, NÁKLADNÍ AUTOMOBILY A LEHKÉ UŽITKOVÉ AUTOMOBILY
– MYTÍ A ČIŠTĚNÍ PRACOVNÍCH STROJŮ A CISTEREN
– DEZINFEKCE VNITŘNÍCH PROSTOR A SKŘÍŇOVÝCH NÁSTAVEB
– ČERPACÍ STANICE SAMOOBSLUŽNÉ A S OBSLUHOU
– TANKOVACÍ KARTY A ČIPY
– MOBILNÍ VÝDEJNÍ STOJANY
– PRONÁJEM ODSTAVNÝCH A PARKOVACÍCH PLOCH

Nikey s.r.o.
Vítkovická 3083/1
702 00 Ostrava
T: +420 721 228 731
nikey@nikey.cz
www.nikey.cz

Nový Bydžov
Čáslav
Ledeč
nad Sázavou

Hradec Králové
Jeseník
Chrudim
Šumperk
Ostrava
Mohelnice
Nový Jičín
Chotěboř
Hranice
Kopřivnice
Olomouc
Přerov

nikey

kontakty:
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TESTCAR
Společnost TESTCAR s.r.o. je provozovatelem početné sítě stanic technické kontroly (STK) na území České republiky. Ve své
činnosti se společnost TESTCAR zaměřuje především na provádění technických prohlídek nákladních vozidel, automobilů,
autobusů, traktorů a jejich přípojných vozidel. Nabídku svých služeb doplňuje tzv. technickými kontrolami,
tj. individuálními dovozy, stavbami a přestavbami vozidel a také technickými prohlídkami vozidel přepravující nebezpečný
a autobusy – V Ostravě, Sviadnově u Frýdku – Místku, Kopřivnici, Valašském Meziříčí, Přerově, Šumperku a Kladně.
STK pro osobní vozidla je v provozu v Novém Jičíně.

Služby:
– PRAVIDELNÉ TECHNICKÉ PROHLÍDKY SILNIČNÍCH VOZIDEL

– TEMPO 100 PRO AUTOBUSY

– INDIVIDUÁLNÍ DOVOZ SILNIČNÍCH VOZIDEL ZE ZAHRANIČÍ

– NĚMECKÉ EKOLOGICKÉ PLAKETY

– TECHNICKÉ KONTROLY STAVEB VOZIDEL
– TECHNICKÉ KONTROLY PŘESTAVEB SILNIČNÍCH VOZIDEL

C ERTI F IKA C E :

– EVIDENČNÍ KONTROLY SILNIČNÍCH VOZIDEL

– ČSN EN ISO 9001:2001

– TECHNICKÁ PROHLÍDKA ADR

kontakty:
TESTCAR s.r.o.
Vítkovická 3083/1
702 00 OSTRAVA
T: +420 596 635 264
www.testcar.cz

Kladno
Šumperk
Ostrava
Kopřivnice
Přerov

Sviadnov

Valašské Meziříčí

testcar

doprava

náklad (dle dohody ADR). Společnost TESTCAR provozuje v současné době sedm stanic technické kontroly pro nákladní vozidla
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sportovní aktivity

podporujeme
V podnikání jsme úspěšní a proto můžeme podporovat sportovní aktivity i projekty v rámci sociální odpovědnosti.
V oblasti motorsportu naše aktivity reprezentuje závodní tým společnosti FESH FESH GROUP. Historie týmu sahá do roku
2012 a jeho posádky se účastní dálkových rallye v kategorii kamionů. V rámci série BAJA rallye se pravidelně umisťuje na
předních pozicích. Na Rallye DAKAR bylo nejlepším umístěním 11. místo v roce 2016 a na Rallye Africa Eco Race 2. místo v
roce 2017. Jedním z pilotů a zároveň šéf týmu je Tomáš Vrátný, majitel OSTRA GROUP.
Náš vztah k Ostravě vyjadřujeme mimo jiné podporou basketbalového klubu NH Ostrava, který patří k nejstarším
sportovním klubům v Ostravě. Za dlouhá léta si získal pevné místo na mapě oranžového míče a dosud nikdy (během
padesáti ligových sezón) z nejvyšší soutěže nesestoupil. Odchovanci klubu se uplatňují dodnes jak ve vlastním oddíle,

tak i v ostatních týmech regionu i republiky. Budoucnost klubu spočívá v bohaté žákovské základně čítající více než 500 dětí
a juniorů. Dlouhodobě také podporujeme nejvyšší českou tenisovou týmovou soutěž, která je známá pod označením
Tenisová Extraliga. Soutěž se hraje každoročně již od r. 2006. Během šesti dnů odehraje turnaj 8 nejsilnějších českých
družstev, ve kterých se pravidelně objevují hráči TOP 100 žebříčků ATP a WTA. Finále soutěže je pravidelně vysíláno na
kanálech celoplošných televizních kanálů.
Naše podpora směřuje pravidelně i mimo hřiště či závodní trasy. Pomáháme Mobilnímu hospici Ondrášek, Centru pro
mentální handicap ČMELÁČEK, podporujeme rozvojové projekty v Městské nemocnici Ostrava, či projekt Babybox. Díky
našemu společnému úspěchu v podnikání můžeme podpořit ty, kteří se bez pomoci druhých neobejdou.

w w w. o s t r a g r o u p. c z

