
Příloha 4.1  

Skupina společností Volga-Dněpr 

Motto 

Vlastní pílí, tvoříme spolehlivé letecké mosty proto, aby všichni lidé po celém světě po nich 

mohli chodit. Měníme představu o letecké logistice, využitím našich jedinečných schopností.  

Z misí Volga-Dněpr 

 

Popis skupiny společností "Volga-Dněpr“ 

Skupina společností Volga-Dněpr se prezentuje 

jako 

• Světový lídr v odvětví dopravy velkoobjemových a nadměrných nákladů, který se na 

mezinárodní scéně pohybuje už od roku 1990. 

• Skupina tří předních ruských nákladních leteckých společností, kterými jsou "Volga-

Dněpr" a "AirBridgeCargo", které jsou zároveň jsou mnohočetní majitelé ceny „Wings 

of Russia“ a společnosti "Ätran", jehož historie sahá až do roku 1942. 

• Skupina, která je tvořena mezinárodním týmem, s asi 3500 zaměstnanci v 9 zemích 

po celém světě. 

Hlavní činností skupiny společností "Volga-Dněpr" jsou 

• Charterové lety, prováděné unikátními letadly s možností využití rampy pro naložení a 

vyložení nákladu. Těmito unikátními letadly jsou An-124-100 a IL-76TD-90VD 

(letecká společnost "Volga-Dněpr"). 

• Pravidelné lety nákladními letadly Boeing 747 (letecká společnost "AirBridgeCargo ") 

a letadly Boeing 737 (letecká společnost "Atran ").  

• údržba letadel („Volha-Dněpr Technics") v Rusku, Německu a Spojených arabských 

emirátech. 

Logistické a další služby zákazníkům v rámci skupiny jsou speciálně navrženy a 

provozovány v režimu 24/ 7/ 365, odborníci mají více než 20 let jedinečné zkušenosti v 

organizaci letecké dopravy. 

Skupina společností „Volga-Dněpr" zahrnuje také firmy, které poskytují zákazníkům a 

partnerům pojištění, konzultační a vzdělávací služby. Strategické řízení činnosti všech 



konstrukčních celků skupiny je zabezpečeno správcovskou společností "Volga-Dněpr-

Moskva". 

Strategie skupiny, která je základem pro "Volga-Dněpr", je založena na prosazování 

konceptu "cargo" supermarket a poskytování využívání nejlepších domácích i zahraničních 

dopravních letadel. Koncepce operací a strategického rozvoje skupiny zahrnuje provedení 

zásad péče pro budoucí dokonalost, zaměření se na zákazníka, finanční stabilitu a 

transparentnost, bezpečnost a vedení jako nejdůležitější myšlenky podnikání skupiny1. 

 

                                                           
1 Zdroj: Авиакомпания «Волга-Днепр». [online]. Volga-Dnepr. [cit. 2016-05-07]. Dostupné z WWW:< http://www.volga-

dnepr.com>. 


