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SILNIČNÍ NÁKLADNÍ DOPRAVA

DOPRAVCI
DOPRAVNÍ NOVINY

LORENC LOGISTIC

KLATOVSKÝ LORENC LOGISTIC SLAVÍ DVACET LET NA TRHU
Společnost Lorenc Logistic, s. r. o., z Klatov slaví letos dvacet let od svého založení. Během
této doby se vypracovala v dynamickou společnost, která svým zákazníkům nabízí komplexní
služby – od dopravy přes skladování, logistiku až po servis vozidel a další návazné služby.
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nanci představuje na Klatovsku významného zaměstnavatele. Dalších
dvacet kamionů provozuje pobočka
Lorenc Logistic Polska Sp. z o. o. ve
Wloclawku, která byla založena v roce 2010 a zaměřuje se především na
přepravy mezi Českou republikou
a Polskem.
„Jsme menší firma, která se snaží
spolupracovat se společnostmi, jež
kladou důraz především na flexibilitu a kvalitu námi dodávaných služeb
a které vědí, že si jejich důvěry v naši firmu vážíme. A že se nám to daří,
je zřejmé i z toho, že většina z těch,
kteří si nás vyzkoušeli, u nás už zůstala,“ uvedl jednatel společnosti
Václav Lorenc.

Jednatel společnosti Lorenc Logistic, s. r. o.,
Václav Lorenc

Přepravy ADR i hi-tech

V České republice provozuje Lorenc Logistic padesát vozidel a řadí
se tak ke středně velkým dopravcům.
Vedle toho disponuje čtyřmi sklado-

Důraz na kvalitu je nezbytný
i vzhledem k zakázkám, které firma
realizuje. Doprava tvoří zhruba 65 procent výkonů společnosti a 25 pro-
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Činnost firmy Lorenc Logistic, s. r. o., je neodmyslitelně spojena se značkou Volvo.

vacími halami (dvěma v Klatovech
a po jedné v Praze-Kněževsi a v Pohořelicích u Brna). Se 125 zaměst-

cent z nich představují přepravy nebezpečných věcí. Dále se specializuje také na dopravu hi-tech zboží, lé-

OTÁZKA TÝDNE
„Zvyšující se cena nafty má nepříznivý dopad
na podnikání v silniční dopravě. Co lze podle
vás učinit, aby se tento negativní vliv podařilo
částečně nebo dokonce úplně eliminovat?“
„To je velice složitá otázka, na kterou se nedá jen tak
jednoduše odpovědět. Každopádně pro malé autodopravFoto: LAN
ce-soukromníky se podnikání přeměnilo doslova v boj
Dr. Lubomír Ondrou šek, první místopředo holou existenci.
seda Sdružení autodoRozhodně by výrazně prospělo snížení spotřební daně
pravců Čech a Moravy
na motorovou naftu o dvě až tři Kč, jak to prezentoval náš
místopředseda Bedřich Suldovský v únoru v pořadu České televize Máte slovo.
Dále by bylo třeba řešit především určité ,narovnání cen za přepravu zboží
a osob?, stanovit podmínky pro tvorbu jednotkových cen formou nákladové kalkulace, zamezit dumpingovým cenám na trhu, zefektivnit kontrolu státního odborného dozoru a uzákonit třicetidenní splatnost faktur.
Potřebných kroků je samozřejmě daleko více. Naše dosavadní zkušenosti
ukazují, že aby se prosadila výrazná změna v podnikatelském prostředí ve prospěch autodopravců-soukromníků, je nutná především politická vůle. Ta však
bohužel zatím chybí! Proto Společenství autodopravců Čech a Moravy navázalo úzkou spolupráci se Stranou soukromníků České republiky, která může politické změně výrazně napomoci. Tato opatření by spolu s dalšími pomohla odstranit stávající diskriminaci a zlepšit podmínky pro podnikání soukromníků
v autodopravě.“
■

čiv a velkoobjemových zásilek pro automobilový průmysl
v režimu just-in-time.
Zbývající část výkonů
připadá na logistiku
a další návazné služby, jako je servis
nákladních vozidel
a mycí linka.
„Rád bych, abychom se postupně zaměřovali stále více na
přepravy nebezpečných produktů podle
Dohody ADR. Ty
jsou sice náročnější
jak pro řidiče, tak na
vybavení vozidla či co
se týče veškeré organi- Pohled na areál firmy v Klatovech
zace, ale jsou hodnoceny lépe než palet. V menší z nich se nachází
běžná kamionová doprava. Navíc i chladicí box pro sto europalet
přispívají i k dobrému renomé naší a prostor o 150 europaletách je vyfirmy jako specialisty na přepravy vy- baven pro skladování nebezpečného
žadující vysokou míru bezpečnosti, zboží.
Sklad na Moravě v Pohořelicích
přesnosti a kvalifikované pracovníky,“ uvedl Václav Lorenc.
má kapacitu 1200 europalet, v Praze-Kněževsi 2500 europalet.
Důraz na informační techUskladněné zboží je pojištěno pronologie
ti veškerým rizikům.
Přepravám ADR a manipulaci se
zbožím s vysokou hodnotou odpoví- Servis vozidel
dá i důkladná příprava zaměstnanců a mycí linka
Společnost Lorenc Logistic provoa využívání moderní techniky a technologií. Flotila vozidel Volvo je vy- zuje v Klatovech rovněž servis nábavena informačním systémem Dy- kladních vozidel včetně pneuservisu
nafleet, který pracuje na základě se zaměřením na značky Volvo,
satelitního vysílání. Umožňuje tak neustálý kontakt
dispečinku s řidiči a jejich
kontrolu, ale zároveň poskytuje i přehled o přepravách v reálném čase. Zákazníci mohou díky webovému rozhraní sledovat
pohyb svých zásilek on-line a k disp ozici mají rovněž bezplatnou informační
linku.
Všechna vozidla jsou
rovněž přes satelit napojena na externí bezpečnostní službu, která sleduje
jejich pohyb. „Za celou dobu, co provozujeme dopravu, se nám nestalo, že by
se nám ztratil kamion nebo zboží. Riziko je zde
však neustále, a proto máme smlouvu s renomovanou pojišťovnou Zürich
Versicherungs-Aktiengesellschaft na vysoké plnění. Zákazník tak má jistotu, že i v případě nějaké
komplikace mu bude jeho
zboží plně uhrazeno,“ zdůraznil Václav Lorenc.
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Od roku 2004 společnost provozuje také mycí linku pro nákladní automobily, autobusy a osobní vozidla.
V případě potřeby provádí i dezinfekci, především vozidel typu Izoterm,
chladicích a mrazicích návěsů, silocisteren či vozidel pro rozvoz pečiva
a dalších potravinářských produktů.
Do Německa
a Beneluxu za 24 hodin
K hlavním destinacím společnosti
Lorenc Logistic patří Německo a země Beneluxu, kam zajišťuje pravidelnou dopravu především z České republiky. Díky tomu společnost podle
Václava Lorence ručí za to, že celovozová zásilka dorazí na místo
určení již do 24 hodin od její
expedice. Mezi další přepravní cíle patří například Francie,
Anglie, Švédsko a Polsko.
V její nabídce jsou i třetizemní přepravy mezi Beneluxem,
Německem a Polskem. „Dopravujeme jak celovozové zásilky, tak zásilky sběrného
(kusového) charakteru. Dnes
velmi žádané přepravy just-intime jsou pro nás samozřejmostí,“ upřesnil Václav Lorenc.
V případě přeprav mimo
země Evropské unie dokáže
Lorenc Logistic pro své klienty zajistit veškeré celní formality spojené s vývozem
a dovozem včetně Intrastatu.
Certifikáty kvality
a ekologie

Společnost je certifikována pro domácí a mezinárodní silniční nákladní dopravu,
spedici a skladování podle
norem ISO 9001 a ISO
14001. Patří mezi jedenáct
dopravních firem v České reFoto: Lorenc Logistic
publice, které jsou držitelem
Moderní logistické
Vedle dopravy provozuje Lorenc Logistic, s. r. o., také sklady, hodnocení podle systému
areály
servis a myčku vozidel.
SQAS Rady evropského chemického průmyslu (CEFIC)
Stejně jako v dopravě
pro
dopravu.
Vlastní rovněž certifiklade společnost velký důraz na kva- MAN, Mercedes, DAF a pro příkát
Dopravní
společnost třídy A,
litu a bezpečnost i při provozu skla- pojná vozidla Schmitz Cargobull,
který
uděluje
společnost SEVEn
dů. Obě haly v Klatovech jsou díky Schwarzmüller a Kögel. Středisko
(Středisko
pro
efektivní využívaní
stálému připojení na bezpečnostní působí také jako autorizovaný servis
energie,
o.
p.
s.)
za podpory minisslužbu a 24hodinovému monitorová- firem WEBASTO, Eberspacher,
terstva
dopravy
a
oceňuje
jím hosponí kamerovým systémem celého WABCO a KNORR-Bremse. Samodárnou,
bezpečnou
a
ekologickou
areálu zabezpečeny také pro sklado- zřejmostí je i válcová zkušebna brzd
Milan Frydryšek
vání hi-tech výrobků či komponentů. a měření geometrie nákladních vozi- dopravu.
www.lorenc-logistic.cz
Jejich kapacita je celkem 8600 euro- del a celých souprav.

