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Téma 4/1. semestr: Charakteristika mechanizovaného družstva 

  

Vzdělávací cíl: 

Objasnit možnosti mechanizovaného družstva v boji. 
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1. Charakteristika mechanizovaného družstva  15 minut 

2. Organizace, výzbroj, materiál a technika mechanizovaného družstva  

       55 minut 

  

    

Doba:    2 hodiny 

Metoda:    přednáška 
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1. Charakteristika mechanizovaného družstva 

  

 

2. Organizace, výzbroj, materiál a technika 

mechanizovaného družstva  

        

      
 



1. Charakteristika mechanizovaného družstva 

  
Mechanizované družstvo je nejmenší taktické jednotky.  

Mechanizované družstvo se skládá z roje a obsluhy bojového vozidla. 

Obsluha bojového vozidla je velitel, řidič a střelec-operátor.  

Roj je složen ze střelců z útočné pušky, kulometu, pancéřovky, 

odstřelovačky apod.  

Mechanizované družstvo plní bojové úkoly zpravidla v sestavě čety, 

výjimečně i samostatně. 

  

        

      
 



1. Charakteristika mechanizovaného družstva 

  
Mechanizované družstvo je vyzbrojeno bojovým vozidlem pěchoty s 

lafetovanými zbraněmi.  

Spolu s výzbrojí příslušníků družstva může vést účinnou palbu na 

obrněné cíle, palebné prostředky a živou sílu protivníka.  

Bojové vozidlo pěchoty zabezpečuje družstvu vysokou manévrovost a 

průchodivost terénem a chrání živou sílu proti účinkům zbraní 

protivníka.  

Mechanizované družstvo může vést boj na bojovém vozidle pěchoty 

nebo po sesednutí pěšky. 

  

        

      
 



2. Organizace, výzbroj, materiál a technika 

mechanizovaného družstva  

 
Mechanizované družstvo na Kolovém bojovém vozidle Pandur II 

 

Osádka  - velitel osádky 

  - střelec operátor 

  - řidič 

 

Roj   - velitel družstva 

  - střelec z útočné pušky 

  - střelec z útočné pušky 

  - střelec z kulometu 

  - střelec z ruční protitankové zbraně 

  - střelec z odstřelovací pušky 

  

      

      
 



2. Organizace, výzbroj, materiál a technika 

mechanizovaného družstva  

 
Mechanizované družstvo na bojovém vozidle pěchoty BVP-2 

 

Osádka  - velitel družstva 

  - střelec operátor 

  - řidič 

 

Roj   - velitel roje 

  - střelec z útočné pušky 

  - střelec z útočné pušky 

  - střelec z kulometu 

  - střelec z ruční protitankové zbraně 

  - střelec z odstřelovací pušky 

      

      
 



2. Organizace, výzbroj, materiál a technika 

mechanizovaného družstva  

 
Výzbroj: 

  

 Útočná puška CZ 805 BREN A1 

 

 7,62mm kulomet FN Mk 48 (Minimi) 

  

 Pistole CZ 75 SP-01 PHANTOM 

      
 



2. Organizace, výzbroj, materiál a technika 

mechanizovaného družstva  

 
Technika: 

  

 Kolové bojové vozidlo pěchoty KBVP - PANDUR II 8x8 KBVP 

  Bojové vozidlo pěchoty 2 (BVP-2) 

      
 



2. Organizace, výzbroj, materiál a technika 

mechanizovaného družstva  

 
Technika: 

  

 Kolové bojové vozidlo pěchoty KBVP - PANDUR II 8x8 KBVP 

  

VÝZBROJ (Výzbroj RCWS 30): 

   

Automatický kanón MK44 ráže 30 mm 

7,62 mm kulomet M240 

Odpalovací zařízení protitankových řízených střel SPIKE LR 

      
 



2. Organizace, výzbroj, materiál a technika 

mechanizovaného družstva  

 
Technika: 

  

 Kolové bojové vozidlo pěchoty KBVP - PANDUR II 8x8 KBVP 

  

VÝZBROJ: 

   

30mm automatickým kanonem 2A42 

7,62 tankovým kulometem PKT 

odpalovacím zařízením PTŘS. 

      
 


