
 

 
 
Luděk Volšička - VOLŠATRANS 
Poděbradská 186 / 56 
198 00 Praha 9 – Hloubětín 
 

AUTODOPRAVA - kompletní servis v oboru logistiky 

Mezinárodní doprava
 

Luděk Volšička - VOLŠATRANS nabízí svým zákazníkům kvalitní služby v oborech 

mezinárodní dopravy. Tento transport provádíme výhradně vlastními vozy. Mezinárodní 

dopravu koordinuje pan Miroslav Volšička. Jsme schopni pro Vás zajistit přepravu v 

kamionech po celé Evropě, naše nejčastější trasy jsou zde. Vaše zásilky jsou vždy k 

náhledu pod přístupovými kódy, které obdržíte vždy při objenání přepravy.  

Vnitrostátní doprava 

Zajištujeme vnitrostátní dopravu kusových zásilek až po celovozy, sóla či kamionové 

soupravy - pravidelné linky sběrné služby. Mezi naše dlouho¨leté zákazníky patří 

napříkald PEPSI Česká republika. Tím je jasné, že vyjdeme vstříc nejnáročnějším 

zákazníkům v této oblasti. Vnitrostátní dopravu koordinuje pan Luděk Volšička, pro více 

informací nás můžete kontaktovat zde. Jsme schopni pro Vás zajistit přepravu v 

kamionech po celé České republice. Vaše zásilky jsou vždy k náhledu pod přístupovými 

kódy, které obdržíte vždy při objenání přepravy. více 

Frigo transport 

Frigo transport je zajištěn naší společností pod kontrolovanou teplotou a vždy pod Vaším 

dohledem. Vaše zásilky jsou vždy k náhledu pod přístupovými kódy, které obdržíte vždy 

při objenání přepravy. více 

Distribuce zboží 

Skladování a logistika
 

Potřebujete se věnovat vývoji,výrobě a prodeji Vašich výrobků a nemáte čas věnovat se 

logistice a distribuci nebo nejsou Vaše sklady pro Vás dostačující? Nabízíme Vám 

komplexní logistické služby v oblasti skladování a distribuce v našich skladech v Praze a 

Chlumci nad Cidlinou. Zbylé destinace v České Republice a Evropě jsme schopni zajistit 

díky našim prověřeným smluvním partnerům včetně distribuce ke konečnému příjemci či 

spotřebiteli. Ke skladování pro Vás nabízíme i kompletní celní služby. více 

Naše společnost Luděk Volšička - VOLŠATRANS je na českém trhu od roku 1997 což 

znamená, že v oborech autodopravy a logistiky jsme už 15 let. 
Mezinárodní doprava vnitrostátní doprava  frigotransport distribuci zboží 

  

GPS satelitní systém sledování našich vozidel Webdispečink využíváme od roku 2011. 

Webdispečink u nás nahradil stávající systém sledování a přínosem pro nás je spolehlivost a 

množství funkcionalit pro dispečery s ohledem na on-line stav přeprav a pozdější 

vyhodnocení výkonů vozidel a řidičů. Díky otevřenosti Webdispečinku novým platformám 

můžeme nabídnout svým zákazníkům sledování jednotlivých vozidel na vlastním přístupovém 

účtu a to na  PC nebo mobilních telefonech a tabletech. Zařízení pro nás instalovala firma 

KomTeS Chrudim s.r.o. a je pro nás i servisním partnerem. 

 

 

 

V Praze 1.1.2013         Miroslav Volšička 
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