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Představení společnosti

Mezinárodní doprava
Naše společnost již od roku 1991 nabízí komplexní přepravní služby do celé střední, jižní a
západní evropy. Naší specializací je sběrná služba mezi Českou republikou, Slovinskem a
Chorvatskem.
Cílem naši dopravní společnosti je dodržovat sjednané smlouvy z hlediska termínu,
dodaného množství a jakosti dodávek, se snahou splnit i nevyslovená přání zákazníků. Proto jsou
naše vozidla nepřetržitě monitorována systémem Positrex a Dynafleet. Veškeré firemní procesy
podřizujeme kvalitě jakosti stanovených normou ISO 9001:2008 již od roku 2003.
Dopravu zajišťujeme nákladními vozidly IVECO ,VOLVO a FIAT s plachtovými nástavbami a
přívěsy o maximálním objemu do 100 m3 a užitečné hmotnosti 26 000 kg. Cena za dopravu je
smluvní a náklad je během přepravy pojištěn na 10 000 000 Kč. Všechna naše vozidla jsou
vybavena pro přepravu zboží ADR. Poskytujeme přepravy JUST IN TIME pro významné společnosti
jako jsou Škoda Auto, Peugeot, Renault, Volkswagen, Seat, Panasonic a Samsung.
Sídlo společnosti je v Libřicích u Hradce Králové, kde už v předhistorických dobách vedla
důležitá obchodní stezka. Tento fakt nás inspiroval k vybudování malé čerpací stanice a servisu.
Naši spokojení zákazníci se k nám rádi vrací.
Od vzniku společnosti se snažíme zaručit a poskytnout kvalitní služby, které se týkají
moderních a technologicky dokonalých vozidel (disponujeme vozidly s emisní normou EURO 6),
dále našimi dlouholetými kvalifikovanými řidiči a díky tomu jsme schopni poskytnout dlouholeté
partnerství a kvalitní služby našim zákazníkum.

Náš vozový park
Plachtové soupravy
• 7 x Mega plachtový návěs
34 palet, výška 3 m, objem 100 m3
• 6 x Plachtový návěs
34 palet, výška 2,8 m, objem 90 m3
• 5 x Mulda
34 palet, 8,5 m prohlubné lůžko pro přepravu svitků
Plachtové solo vozy:
• 2x VOLVO
20 palet, výška 2,8 m, váha zásilky do 7,4 tun
• 1x IVECO
20 palet, výška 3 m, váha zásilky do 15 tun
• 4x VOLVO
21 palet, výška 2,8 m, váha zásilky do 15 tun
• 3x VOLVO
21 palet, výška 3 m, váha zásilky do 15 tun

Expresní přeprava
• 3x FIAT Ducato
7 + 7 palet, váha zásilky do 3 tun

Kontaktní informace
Jan Špatenka a syn spol. s.r.o
503 44 Libřice 91
www.spatenka.cz
info@spatenka.cz
Tel.: +420 495 431 040
Fax: +420 495 432 033
IČO: 42195497
DIČ: CZ42195497
Celovozové přepravy
Bohumil Kotlant
info@spatenka.cz
Tel.: +420 777 140 892
Sběrná služba Slovinsko, Chorvatsko
Monika Hrudíková
hrudikova@spatenka.cz
Tel.: +420 777 112 893
Miroslav Patrný
patrny@spatenka.cz
tel.: +420 775 110 317
Spedice + Sběrná služba
Litva, Lotyšsko, Estonsko
Jiří Ryšavý
spedice@spatenka.cz
Tel.: +420 777 110 309
Jan Špatenka
honza@spatenka.cz
Tel.: +420 777 110 321
Doprava svitků (Mulda)
Naďa Tlapáková
tlapakova@spatenka.cz
Tel.: +420 773 500 275
Účetní oddělení
Lucie Dostálová
dostalova@spatenka.cz
Tel.: +420 478 893

