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Speciální bojová vozidla LRPV a RDV Gepard se 

představila na letošních Dnech NATO 
 

Dny NATO a Vzdušných sil AČR představují jednu z největších bezpečnostních show ve střední Evropě. 

Jsou zároveň příležitostí pro firmy prezentovat odborné i široké veřejnosti projekty v oblasti vojenské 

techniky a speciálních systémů. Letos takto byla na mošnovském letišti představena nová bojová 

vozidla LRPV a RDV Gepard, která jsou výsledkem spolupráce několika českých firem z oblasti 

obranného průmyslu. 

Vozidla LRPV a RDV Gepard jsou lehká bojová vozidla postavená na podvozku Toyota Land Cruiser řady 

70 určená pro speciální a výsadkové jednotky. Představují možnou náhradu vozidel Land Rover 

Defender Kajman a Kovboj z výzbroje české armády. Hlavním koordinátorem projektu a dodavatelem 

militarizované platformy vozidel Gepard i pancéřové ochrany je plzeňská firma Dajbych, která se 

specializuje na terénní a speciální vozidla, včetně jejich přestaveb, už více než 20 let. Společnost 

Dajbych při vývoji LRPV a RDV Gepard spolupracuje s dalším českými firmami, konkrétně jde o 

jihlavskou společnost Optokon, kopřivnickou Tatra Defence Vehicle (TDV) a šternberskou Excalibur 

Army (EA).  

Optokon zajišťuje dodávky sytému komunikace a systému jednotlivých stupňů velení, TDV vyvinula a 

provádí montáž konzol, držáků a lafet pro předepsanou výzbroj a výstroj a EA má na starosti 

elektroinstalaci vozidel včetně systému Blackout, výrobu a montáž ochranných prvků a struktur nebo 

montáž pancéřového kitu. Pro další verze vojenských vozidel na bázi podvozku Toyota Land Cruiser 

řady 70 v provedení 4x4 a 6x6 se počítá i se spoluprací firem MedTec (výroba a dodávky nástaveb 

ambulance a jiných specializovaných verzí) a Karbox (výroba a dodávky sendvičových skříňových 

nástaveb). 

Při vývoji vozidel LRPV a RDV Gepard byl kladen důraz na vysoký stupeň mobility a zároveň velkou 

užitečnou hmotnost v dané kategorii, dostatečný vnitřní prostor pro převoz až 6 osob včetně potřebné 

výstroje a výzbroje, na velkou palebnou sílu tvořenou těžkým kulometem ráže 12,7 mm, až pěti lehkými 

kulomety ráže 7,62 mm nebo protitankovými zbraněmi a minometem, dále na schopnost nést 

nejmodernější komunikační systémy a v neposlední řadě na nejvyšší stupeň balistické ochrany posádky 

až do úrovně STANAG Level II a přiměřenou protistřepinovou ochranu podlahy vozidla. Celková 

maximální hmotnost vozidla LRPV Gepard, který představuje možnou výkonnější a kapacitnější 

náhradu za typ Land Rover Defender 130 Kajman v současnosti používaný speciálními jednotkami AČR, 

činí 5,5 t a užitečná nosnost 1,4 t. Vůz je vybaven osmiválcovým vznětovým motorem o výkonu 189 

kW a je schopen táhnout bržděný přívěs až do hmotnosti 3,5 t. Konstrukce umožňuje při nejvyšším 

stupni balistické ochrany převoz posádky a kompletní výstroje a výzbroje, přičemž je zachována i 

rezerva do vyčerpání maximální nosnosti. 

RDV Gepard, který je ekvivalentem typu Land Rover Defender 110 Kovboj používaného u výsadkových 

jednotek AČR, spadá do kategorie vozidel rychlého zásahu s maximální hmotností 3,5 tuny. Jeho užitná 



 

nosnost činí 1,4 t, přičemž osádku může tvořit 4 až 6 mužů s plnou výzbrojí a osobním vybavením. RDV 

Gepard disponuje vysokou průjezdností v nejtěžším terénu a díky stejnému osmiválcovému motoru 

použitému u LRPV Gepard i vysokou maximální rychlostí na straně druhé. Splňuje tak nejvyšší kritéria 

vozidla rychlého nasazení. Oba vozy mohou být vybaveny manuální nebo automatickou převodovkou. 

Navíc je možno zvolit i technicky unikátní bezstupňovou převodovku VDS. 

Díky terénním schopnostem a velké variabilitě jsou vozy Toyota Land Cruiser řady 70 používány po 

celém světě v armádách, záchranných složkách, těžařství, zemědělství, jako expediční vozidla a slouží 

jako platforma pro širokou škálu armádních i civilních přestaveb. Velkou předností těchto vozidel je tak 

dostupnost servisní sítě i náhradních dílů po celém světě. 

 

O společnosti Dajbych  

Firma Dajbych se specializuje na úpravy terénních vozů. Jako prodejce značek Land Rover, Jaguar, 
Toyota a Isuzu a výhradní dovozce nejlepších značek off-road příslušenství má servisní i technický tým 
největší zkušenosti s vývojem terénních speciálů v ČR.  Mezi zákazníky patří ozbrojené složky a policie, 
složky IZS i civilní odvětví jako například energetika. Společnost Dajbych má pobočky v Plzni a Praze, 
působí v prodeji, servisu a vývoji terénních a luxusních vozů od roku 1995.  
 
 
 
 
 
 
 


