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Policie České republiky převzala 35 vozů 
ŠKODA Octavia v civilním provedení 
 

› ŠKODA AUTO předala službě dopravní policie 35 vozů s nejmodernější měřicí technikou 

› Veřejný tendr: Předávané vozy jsou součástí zakázky na dodávku vozů pro 

dozor nad bezpečností silničního provozu 

› Policejní vozy ŠKODA Octavia: 1,8 TSI/132 kW, 4×4, DSG, inovativní měřicí a 

výstražná technika 

 

Mladá Boleslav, 29. dubna 2016 – Ředitel služby dopravní policie plk. Tomáš 

Lerch a náměstek policejního prezidenta pro ekonomiku plk. Petr Petřík převzali 

35 nových vozů ŠKODA Octavia v civilním provedení s inovativní měřicí 

technikou. Zakázku na dodávku vozů získala mladoboleslavská automobilka ve 

veřejném tendru v červnu loňského roku.  

 

„Vítězství v náročném tendru Policie České republiky opětovně dokazuje sílu modelu 

Octavia, který se oprávněně těší vysoké oblibě všech skupin zákazníků,“ říká Luboš 

Vlček, šéf prodejní organizace ŠKODA AUTO Česká republika. „Zákazníci dlouhodobě 

oceňují vysokou kvalitu a výhodné provozní náklady vozů ŠKODA,“ dodává Vlček. 

 

Zástupci policie převzali celkem 35 vozů modelové řady Octavia v civilním provedení. 

Vozy Octavia pohání moderní benzinové motory 1,8 TSI/132 kW v kombinaci s pohonem 

všech kol a automatickými dvouspojkovými převodovkami DSG. Dodávka vozů 

s inovativní měřicí technikou je součástí strategie Policie k dalšímu posílení bezpečnosti 

silničního provozu. 

 

„Nové vozy pro skrytý dohled nad bezpečností silničního provozu přinesly již ve službě 

dopravních inspektorátů významné bezpečnostní a preventivní výsledky,“ uvedl policejní 

prezident brigádní generál Tomáš Tuhý. „Tato vozidla, financovaná z Fondu zábrany 

škod, jsou obměnou dosluhující techniky. V tomto roce se budeme zaměřovat také na to, 

aby byli dopravní policisté zejména na dopravně zatížených komunikacích co nejvíce 

viditelní,“ dodává Tuhý. V prosinci loňského roku převzala Policie již 53 obdobných vozů 

Octavia v civilním provedení. 

 

Technika pro dohled nad bezpečností silničního provozu vestavěná do vozů ŠKODA 

Octavia slouží ke zjišťování a evidenci dopravních přestupků, dynamickému i 

stacionárnímu měření rychlosti. Nezávislý kamerový systém dokumentuje a 

zaznamenává protiprávní jednání, odhalené při dohledu nad bezpečností silničního 

provozu a disponuje mimo jiné také funkcí automatické kontroly vozidel. Nejmodernější 

systémy na palubě dokáží přečíst registrační značku vozidla a porovnat ji s evidencí 

odcizených a hledaných vozidel. K výbavě policejních vozů patří také inovativní skrytá 

zástavba speciálního výstražného zařízení nové generace, jejíž signalizace je pro 

účastníky provozu lépe viditelná. Významným bezpečnostně preventivním prvkem jsou 
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zabudované světelné signalizační elementy, které umožňují textově předávat informace 

řidičům v provozu. 

 

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: 

 

 

Policie České republiky převzala 35 vozů 

ŠKODA Octavia v civilním provedení 

Náměstek policejního prezidenta pro ekonomiku plk. 

Petr Petřík a ředitel služby dopravní policie plk. 

Tomáš Lerch převzali z rukou Luboše Vlčka, ředitele 

prodejní organizace ŠKODA AUTO Česká republika 35 

nových vozů Octavia v úpravě pro dozor nad 

bezpečností silničního provozu. 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 
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 2015 dodala zákazníkům 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 více než 26 600 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích. 
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