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Vozy ŠKODA s inovativní měřicí technikou 

pro Policii České republiky  
 

› ŠKODA AUTO předala službě dopravní policie 53 vozů s nejmodernější měřicí 

technikou 

› Vozy ŠKODA jsou důležitou součástí vozového parku Policie České republiky 

již od roku 1993 

› Luboš Vlček: „Vysoká kvalita a hospodárný provoz automobilů značky ŠKODA 

jsou klíčové.“ 

 

Mladá Boleslav, 15. prosince 2015 – Policejní prezident brigádní generál Tomáš 

Tuhý a ředitel služby dopravní policie plk. Tomáš Lerch převzali za účasti 

ekonomického náměstka Ministerstva vnitra Jiřího Zmatlíka celkem 53 nových 

speciálních vozů značky ŠKODA s inovativní měřicí technikou. Policie otestovala 

vozy na zkušebním polygonu ŠKODA AUTO a předvedla možnosti nového 

přístrojového vybavení. Zakázku na dodávku vozů získala mladoboleslavská 

automobilka ve veřejném tendru v červnu letošního roku.  

 

„Vítězství modelu ŠKODA Octavia v náročném tendru opětovně dokazuje, že vozy ŠKODA 

beze zbytku splňují náročné požadavky bezpečnostních složek na služební vozy,“ říká 

Luboš Vlček, šéf prodejní organizace ŠKODA AUTO Česká republika. „Kvalita a ekonomika 

provozu vozů ŠKODA jsou základem úspěšné spolupráce s velkoodběrateli z veřejného 

sektoru,“ dodává Vlček. 

 

Zástupci policie převzali včera 50 vozů modelové řady Octavia a tři vozy řady Superb 

v civilním provedení. Pořízení vozů s inovativní měřicí technikou je součástí strategie 

Policie k dalšímu posílení bezpečnosti silničního provozu. Vozy Octavia pohání moderní 

benzinové motory 1.8 TSI/132 kW v kombinaci s pohonem všech kol a automatickými 

dvouspojkovými převodovkami DSG.  

 

„Jde o první plošnou obměnu služebních vozidel s měřicí technikou pro skrytý dohled nad 

bezpečností silničního provozu od roku 1994, kdy byla obdobná vozidla poprvé pořízena,“ 

uvedl policejní prezident brigádní generál Tomáš Tuhý. „Vozidla jsou financována z Fondu 

zábrany škod a budou alokována na jednotlivé dopravní inspektoráty napříč Českou 

republikou,“ upřesnil Tuhý. 

 

Vestavěná technika pro dohled nad bezpečností silničního provozu slouží ke zjišťování a 

evidenci dopravních přestupků. Vozidla jsou vybavena nejnovější technikou pro 

dynamické i stacionární měření rychlosti. Další výbavou dle specifikací dopravní policie je 

nezávislý kamerový systém, který dokumentuje protiprávní jednání, odhalené při dohledu 

nad bezpečností silničního provozu. Záznamy lze dále použít jako důkazní materiál 

v řízeních s řidiči podezřelými ze spáchání přestupku či trestného činu. Vozy také 

disponují funkcí automatické kontroly vozidel, nejmodernější systémy na palubě dokáží 

https://media.skoda-auto.com/en/Pages/SKODA-Media-Services.aspx
http://media.skoda-auto.com/


 

ŠKODA Media Services:  

http://media.skoda-auto.com, media@skoda-auto.cz 

ŠKODA AUTO a.s., Tř. V. Klementa 869,  

293 60 Mladá Boleslav, Czech Republic 

 

Tisková zpráva, Strana 2 z 3 

 
přečíst registrační značku vozidla a porovnat ji s evidencí odcizených a hledaných vozidel. 

Mezi novinky ve výbavě policejních vozů patří také skrytá zástavba speciálního 

výstražného zařízení nové generace. Jde o zcela novou konstrukci majákové soustavy, 

jejíž signalizace je pro účastníky provozu lépe viditelná a zásahové jednotky již nemusí 

umísťovat magnetický maják na střechu vozidla. Významným novým bezpečnostním 

prvkem jsou zabudované světelné signalizační elementy, které umožňují textově 

předávat informace řidičům v provozu, například varování před nehodou či jinou 

mimořádnou situací na vozovce. 

 

Automobily ŠKODA jsou důležitou součástí vozového parku Policie České republiky již od 

roku 1993.  

 

Pro další informace, prosím kontaktujte: 

Jozef Baláž, Komunikace podniku  Vítězslav Pelc, Komunikace podniku 

T +420 326 811 773 T +420 326 811 788 

jozef.balaz@skoda-auto.cz vitezslav.pelc@skoda-auto.cz 

 

Fotografie k tématu: 
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ředitel služby dopravní policie plk. Tomáš Lerch 
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Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

Video: Vozy ŠKODA s inovativní měřicí 

technikou pro Policii České republiky   

Dopravní policisté při testu nových vozů ŠKODA 

důkladně prověřili nové přístrojové vybavení pro 

dohled nad bezpečností silničního provozu. 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 
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 ŠKODA AUTO  
› je jedna z nejstarších automobilek na světě. Od roku 1895 se v sídle firmy v Mladé Boleslavi vyráběla 

nejprve jízdní kola, brzy následovaly také motocykly a automobily,  
› má v současnosti následující modelové řady osobních automobilů: Citigo, Fabia, Rapid, Octavia, Yeti a 

Superb,  
› v roce 2014 dodala zákazníkům, poprvé v jednom roce, celosvětově více než 1 milion vozů,  
› od roku 1991 patří Volkswagenu, jednomu z globálně nejúspěšnějších automobilových koncernů. ŠKODA 

AUTO v koncernovém svazku samostatně vyrábí a vyvíjí vedle vozů také komponenty jako motory a 
převodovky,  

› provozuje tři výrobní závody v České republice; vyrábí v Číně, Rusku, na Slovensku a v Indii většinou 
prostřednictvím koncernových partnerství, dále také na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci 
s lokálními partnery,  

› zaměstnává celosvětově přibližně 25.900 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích. 
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