
prezentace firmy 

JAROSLAV MAREK



Firma Jaroslav Marek byla založena roku 1990 se sídlem v Nové 

Městě nad Metují v oboru autodoprava. V současné době zajišťuje 

vnitrostátní a mezinárodní silniční dopravu, kde k realizaci využívá 

vlastní vozový park, spediční služby a skladování.

Zaměřujeme se na přepravy pro západní Evropu včetně Švýcarska 

a vnitrostátní dopravu. V současné době se firma nadále rozvíjí podle 

přání a požadavků zákazníků.

Jsme spolehlivá společnost - dopravní služby zajišťujeme více jak

25 let, preferujeme individuální přístup, flexibilitu, spolupracujeme s 

mezinárodními spedicemi.
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Všechny naše vozy jsou 

moderní, splňují nejpřísnější 

ekologické normy Euro 5 EEV, 

Euro 6 a jsou šetrná 

k životnímu prostředí

Naše auta jsou vybavena GPS 

lokátorem k určení přesné polohy 

vaší zásilky

Všichni naši řidiči mají dlouholetou praxi v mezinárodní dopravě 

a zkušenosti s různými druhy zásilek
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Auto – d 730cm x š 248cm x v 250cm 

Celkem 18 Euro palet a 44 m3

shrnovací plachta bok + vrch, rampová výška 

Celková užitečná hmotnost 6400 kg

Auto – v 175 cm x d 370 cm

Dveře bok – v 175 cm | Šířka 130 cm 

Dveře zadní v 180 cm | Šířka 155 cm

Celkem 5 Euro palet

Celková užitečná hmotnost 1400 kg

Solo – 12t    - 4x 

Dodávka do 3,5t    - 2x

Solo – 18t    - 1x

Auto – d 740cm x š 248cm x v 285cm 

Celkem 18 Euro palet a 52 m3

shrnovací plachta bok + vrch, XL code, multilišta,rv

Celková užitečná hmotnost 9200 kg
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Auto – 730cm x 248cm x 285cm = 18 Euro palet

Přívěs – 730cm x 248cm x 285cm = 18 Euro palet

Celkem 36 Euro palet a 103 m3, XL code , rv

Celková užitečná hmotnost 24900 kg

Solo auto užitečná hmotnost 15100 kg

Souprava – 36 eup, 24,9t    - 2x

Návěs - MEGA – 34 eup, 24t    - 1x

Návěs – d 1362 cm x š 248cm x v 300 cm, 

přízdvih, multilišta, 3 stranná shrnovací plachta, rv

Celkem 34 Euro palet a 100 m3, XL code

Celková užitečná hmotnost 24000 kg
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Zaměřujeme se na 

silniční  přepravy

(export i import)

do států západní EU 

včetně Švýcarska a

vnitrostátní 

dopravu

EXPRESS           KOMPLETNÍ           ČÁSTEČNÝ               SOLO             JUST IN TIME 

NÁKLAD 24t NÁKLAD
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 Pokud nemůžeme v dané chvíli nabídnout vlastní vozy, jsme 
napojeni On-line na spediční databanky, kde Vám 
můžeme nabídnout jiné možnosti (smluvní dopravce)          
jak spokojeně docílit 

Vašich požadavků.

 Dále jsme schopni zajistit pojištění zásilky nad rámec CMR 
pojištění (8,33 SDR / kilogram hrubé váhy nákladu). 
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V současné době firma nově nabízí skladování v našich 

prostorech se sídlem v Běstvinách u Dobrušky. Pro 

manipulaci využíváme manipulační techniku s nosností do 2,5t. 
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Provozovna 

Jaroslav MAREK

Běstviny 24, Dobruška, CZ - 518 01

Lukáš Marek
doprava | spedice | skladování

gsm: + 420 777 993 008

tel.:   + 420 491 487 522

fax:   + 420 491 471 218

info@marekdoprava.eu


