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Universal Transport Praha převezme českého specialistu 
na supertěžké a extrémní nadrozměrné náklady 

 

Paderborn/Ostrava, 21. červen 2018 – Specialista na těžké náklady 
Universal Transport rozšiřuje svoje portfolio na českém trhu.  Se 
zpětnou účinností od 1. ledna 2018 převezme renomovanou českou 
těžkou přepravní společnost Nosreti a.s. se 47 zaměstnanci, která se 
stane součástí společnosti Universal Transport Praha. Kupní cena nebyla 
zveřejněna. 

Společnost Universal Transport Praha byla založena v roce 1995. Byla to první 
zahraniční pobočka dopravních specialistů z Paderbornu, která má dnes více než 
50 zaměstnanců. UT Praha je jedním z lídrů na trhu v České republice a řídí 
rozsáhlé a těžké dopravní projekty po celé Evropě. Disponuje širokou flotilou 
vozidel z oblasti nadrozměrné a těžké dopravy, která bude nyní rozšířena 
převzetím firmy Nosreti o zhruba 30 dalších tahačů.  

"Firma Nosreti dokonale zapadá do naší strategie spojení sil, neboť její dlouholeté 
zkušenosti a obchodní kontakty jsou perfektním doplněním našeho portfolia. Do 
budoucna budeme schopni našim zákazníkům nejen v České republice nabídnout 
širokou škálu těžkých vozidel. Převzetí je důležitým krokem k rozšíření celé 
skupiny Universal Transport, "říká pan Holger Dechant z mateřské společnosti v 
Paderbornu. V neposlední řadě jsou zkušení profesionální řidiči z firmy Nosreti 
cenným přínosem při řešení nedostatku řidičů. 
 
Vozový park firmy Nosreti disponuje kromě těžkých tahačů čítajícím 46 
nápravových linií, speciálními bočními transformátorovými mosty, hlubinnými a 
teleskopickými návěsy, přičemž toto vybavení umožňuje realizaci přeprav 
přesahujících hmotnost hodně přes 100 tun. 
 
Vedení společnosti Universal Transport v České republice, nyní rozšířené o firmu 
Nosreti, je již po mnoho let v rukou jednatele pana Burkharda Junga.  

  



O společnosti Universal Transport 
 
Universal Transport je mezinárodní dopravní společnost se sídlem v Paderbornu. 
Se 750 zaměstnanci a vozovým parkem 350 vozidel v oblasti těžké nákladní 
logistiky patří Universal Transport k předním společnostem v oboru. 
 
Firma má 28 poboček v Německu, České republice, Polsku, Rumunsku, Rusku, 
Ukrajině, Turecku, Egyptě a Malajsii. Jako dopravce nadrozměrného a těžkého 
zboží předních výrobců, společnost Universal Transport slouží neustále rostoucí 
poptávce po celosvětových logistických řetězcích v oblasti těžkých nákladů. Při 
realizaci přeprav k námořním přístavům využívá společnost Universal Transport 
vlastní dopravní síť, s odpovídající technologií a potřebným know-how. 
 


