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ŠKODA AUTO předala Policii ČR 40 nových vozů 
SUPERB COMBI v policejním provedení 
 

› Nové automobily budou využívat především policejním hlídky na českých dálnicích 

› Všechny vozy ve výbavovém stupni Ambition s motorem 2,0 TSI o výkonu 206 

kW, maximální rychlostí 250 km/h a zrychlením z 0 na 100 km/h za 5,8 s 

› Mladoboleslavská automobilka je tradičním dodavatelem policejních vozidel, od roku 1993 

jich české policii předala už více než 20 000 

 

Mladá Boleslav, 18. října 2022 – Automobilka ŠKODA AUTO uspěla ve výběrovém řízení 

policejního prezidia na dodání vozů pro dohled na českých dálnicích. Při slavnostním 

ceremoniálu v Mladé Boleslavi si dnes převzali 40 nových automobilů ŠKODA SUPERB 

COMBI za Policii ČR 1. náměstek policejního prezidenta Tomáš Lerch a náměstek 

policejního prezidenta pro ekonomiku Jaromír Bischof. Vozy předal vedoucí prodeje 

českého zastoupení společnosti ŠKODA AUTO Tomáš Duchoň a odborný koordinátor 

prodeje státní správě David Janda. 

 

Resort vnitra a Policie ČR nadále pokračují v obměně vozového parku. Tomáš Lerch, 1. náměstek 

policejního prezidenta při slavnostním předání 40 nových vozů ŠKODA SUPERB COMBI uvedl: 

„Jsem velmi rád, že do našeho vozového parku získáváme další moderní a bezpečná vozidla a díky 

nim tak možnost rozšířit viditelný dohled na českých dálnicích.“ Klíče od vozů společně s náměstkem 

policejního prezidenta pro ekonomiku Jaromírem Bischofem převzali z rukou vedoucího prodeje 

českého zastoupení mladoboleslavské automobilky Tomáše Duchoně, který při této příležitosti řekl: 

„Vozy značky ŠKODA dlouhodobě potvrzují, že i v náročných podmínkách provozu v policejních 

službách obstojí. Vážíme si úspěchu v každém výběrovém řízení a je pro nás velkou ctí, že právě 

naše vozy budou pomáhat se zajišťováním bezpečnosti na českých silnicích.“ 

 

Speciální policejní provedení, z 0 na 100 km/h za 5,8 s a maximální rychlost 250 km/h 

Všechny vozy mají shodnou specifikaci. Policii ČR bude sloužit karosářské provedení Combi ve  

výbavovém stupni Ambition s motor 2,0 TSI o výkonu 206 kW ve standardní 

kombinaci  s převodovkou DSG, pohonem všech kol a adaptivním podvozkem. Tato vozidla 

dosahují maximální rychlosti 250 km/h a z 0 na 100 km/h zrychlí během 5,8 s. Kromě běžné 

policejní techniky, jako jsou majáky či radiostanice, budou osazeny také vysokovýkonným 

kamerovým systémem na čtení registračních značek vpředu i vzadu jedoucích vozidel, což umožní 

okamžitou kontrolu uhrazení dálničního poplatku. Velký zavazadlový prostor se speciální zástavbou 

pro potřeby dopravní policie pak poslouží i jako mobilní kancelář. 

 

Přes 20 tisíc automobilů ŠKODA od roku 1993 

Mladoboleslavská automobilka je dlouholetým dodavatelem vozů i pro tuzemské bezpečnostní 

složky. Od roku 1993 bylo českým policistům a Ministerstvu vnitra předáno více než 20 tisíc 

automobilů ŠKODA nejrůznějších modelů a specifikací – ať již speciálně upravených podle 

požadavků policejních sborů nebo v sériovém provedení. Ve výkonu služby působí především vozy 

SCALA, OCTAVIA, KODIAQ a SUPERB. Kromě České republiky slouží vozy značky ŠKODA 

například také na Slovensku, v Rakousku, Velké Británii nebo v Izraeli. 

 

https://skoda-storyboard.com/
https://twitter.com/skodaautonews
https://www.skoda-storyboard.com/cs/skoda-svet-cs/vozy-skoda-v-policejnich-barvach/
https://www.skoda-storyboard.com/cs/skoda-svet-cs/vozy-skoda-v-policejnich-barvach/
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Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Tomáš Kotera 

Vedoucí Komunikace podniku  

a Interní komunikace 

T +420 326 811 773 

tomas.kotera@skoda-auto.cz 

Pavel Jína 

Tiskový mluvčí ŠKODA AUTO 

Česká republika 

T +420 326 811 776 

pavel.jina@skoda-auto.cz 

 

 

/skodacz 

 

/skoda.cz 

 

/skodacr 

 

/SKODACeskarepublika 

 

Fotografie k tématu: 

 

 

ŠKODA AUTO předala Policii ČR 40 nových vozů 

SUPERB COMBI v policejním provedení 

Policii ČR bude sloužit karosářské provedení Combi ve 

výbavovém stupni Ambition s motorem 2,0 TSI o výkonu 

206 kW ve standardní kombinaci s převodovkou DSG, 

pohonem všech kol a adaptivním podvozkem. Tato 

vozidla dosahují maximální rychlosti 250 km/h a z 0 na 

100 km/h zrychlí během 5,8 s.  

 

Stáhnout                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

  

 

ŠKODA AUTO předala Policii ČR 40 nových vozů 

SUPERB COMBI v policejním provedení 

Formace 37 z celkových 40 nových vozů ŠKODA 

SUPERB COMBI při slavnostním předání Policii ČR. Od 

roku 1993 bylo českým policistům a Ministerstvu vnitra 

předáno více než 20 tisíc automobilů ŠKODA 

nejrůznějších modelů a specifikací. 

 

Stáhnout                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

  

 

ŠKODA AUTO předala Policii ČR 40 nových vozů 

SUPERB COMBI v policejním provedení 

Slavnostního ceremoniálu v Mladé Boleslavi při 

příležitosti předání nových vozů ŠKODA SUPERB 

COMBI se účastnili (zleva) náměstek policejního 

prezidenta pro ekonomiku Jaromír Bischof, 1. náměstek 

policejního prezidenta Tomáš Lerch, vedoucí prodeje 

českého zastoupení společnosti ŠKODA AUTO Tomáš 

Duchoň a odborný koordinátor prodeje státní správě 

David Janda. 

 

Stáhnout                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

   

https://skoda-storyboard.com/
https://twitter.com/skodaautonews
mailto:tomas.kotera@skoda-auto.cz
mailto:pavel.jina@skoda-auto.cz
https://twitter.com/skodacz
https://www.facebook.com/skoda.cz
https://www.instagram.com/skodacr/
https://www.youtube.com/user/SKODACeskarepublika
https://cdn.skoda-storyboard.com/2021/07/SKODA-AUTO-doda-nove-vozy-pro-Policii-CR-do-sluzby-se-hlasi-modely-KODIAQ-a-SUPERB-v-policejnim-provedeni4.jpg
https://cdn.skoda-storyboard.com/2022/10/221018-SKODA-AUTO-predala-Policii-CR-40-novych-vozu-SUPERB-COMBI-v-policejnim-provedeni_9ed69f92.jpg
https://cdn.skoda-storyboard.com/2022/10/221018-SKODA-SUPERB-COMBI-v-policejnim-provedeni-3_d09313c4.jpg
https://twitter.com/skodacz
https://www.facebook.com/skoda.cz
https://www.instagram.com/skodacr/
https://www.youtube.com/user/SKODACeskarepublika
https://cdn.skoda-storyboard.com/2021/07/SKODA-AUTO-doda-nove-vozy-pro-Policii-CR-do-sluzby-se-hlasi-modely-KODIAQ-a-SUPERB-v-policejnim-provedeni4.jpg
https://cdn.skoda-storyboard.com/2022/10/221018-SKODA-AUTO-predala-Policii-CR-40-novych-vozu-SUPERB-COMBI-v-policejnim-provedeni_9ed69f92.jpg
https://cdn.skoda-storyboard.com/2022/10/221018-SKODA-SUPERB-COMBI-v-policejnim-provedeni-3_d09313c4.jpg


TISKOVÁ ZPRÁVA 
Strana 3 z 3 

 
 
 
  
 

 

ŠKODA AUTO  
› se v novém desetiletí úspěšně řídí strategií „NEXT LEVEL – ŠKODA STRATEGY 2030“; 
› usiluje o to, aby se do roku 2030 pomocí atraktivních nabídek ve vstupních segmentech a dalších modelů s 

elektrickým pohonem zařadila mezi pět nejprodávanějších značek v Evropě;  
› směřuje na pozici nejúspěšnější evropské automobilky na důležitých růstových trzích jako je Indie a severní Afrika; 
› v současnosti nabízí zákazníkům 12 modelových řad osobních automobilů: FABIA, RAPID, SCALA, OCTAVIA, 

SUPERB, KAMIQ, KAROQ, KODIAQ, ENYAQ iV, ENYAQ COUPÉ iV, SLAVIA a KUSHAQ;  
› v roce 2021 dodala zákazníkům celosvětově více než 870 000 vozů; 
› je už 30 let součástí koncernu Volkswagen, jednoho z globálně nejúspěšnějších automobilových výrobců;  
› v koncernovém svazku samostatně vyvíjí a vyrábí vedle vozů také komponenty jako motory a převodovky; 
› provozuje tři výrobní závody v České republice; má výrobní kapacity v Číně, v Rusku, na Slovensku a v Indii, 

většinou prostřednictvím koncernových partnerství, dále také na Ukrajině ve spolupráci s  lokálním partnerem; 
› zaměstnává celosvětově 45 000 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích. 

 

https://skoda-storyboard.com/
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