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Níže uvedené povely jsou vybrané základní povely z 

„EXERZIERREGLEMENT für die k.uk. Fusstruppen 1908“. 
Pro období 1. Světové války lze použít i Exerzierreglement 1911, nicméně ten zatím není k dispozici v Češtině a 

jsou tam jen velmi malé změny proti v. 1908. 

Historické rakouské jednotky se proto znovu v roce 2016 dohodly (Plumlov),  

že budou cvičit podle reglementu 1908! 

 

R01_22.4.2018 

Pro potřeby 18IR zpracoval Fldw. Martin Klika. 

 

Shrnutí základních cvičebních povelů dle 

„EXERZIERREGLEMENT für die k.uk. Fusstruppen 1908“ 

Rozdíly u základních povelů odlišné od reglementu 1862 – vyznačeny červeně – POZOR! 

 

I. Základní výcvik:  

Povel [přibližný fonetický přepis] Přibližný překlad povelu Poznámka/zpětný povel 
„Ruht !“/ „Habt-Acht !“ 

[růt !/hápt-acht !] 

„Pohov !“/ „Pozor !“ U povelu Ruht se levá noha nehýbá, tělo 

volně, pravá mírně vzad 

„Recht / Links-schaut !“ 

[réchc/links-šaut !] 

„Vpravo/vlevo-hleď !“ zpětný povel „Habt-Acht !“ 

„Rechts-um !“ [réchc-um !]  „Vpravo-v bok !“ zpětný povel „(Links)-Front !“ 

„Links-um !“    „Vlevo-v bok !“ zpětný povel „(Rechts)-Front !“ 

„Halb-rechts/links !“ 

[halp-rechc/links !] 

„Nalevo/napravo vpříč !“ zpětný povel „Grad-Aus !“ 

„Kehrt-Euch !“ 

[gert-ojch !] 

„Čelem-vzad !“ Zpětný povel „Kehrt-Euch !“ 

[gert-ojch !] Točit vždy za levou rukou. 

„Kappe-ab !“ [kape-ap !] „Čepici-sundat !“ Nebereme za štítek, ale za vrchlík u 

jablíčka, čepice pak u levé nohy jablíčkem 

doleva 

„Kappe-auf !“ [kape-auf !] „Čepici-nasadit !“  

„Kniet !“ 

[kNý !] 

„Pokleknout !“  Pravé koleno na zem, Puška v pravé ruce, 

botkou pažby na zemi, Levá ruka na levém 

koleni. 

Zpětný povel „Auf !“ 

[auf !] 

„Nieder !“ 

[nýdr !] 

„K zemi - lehnout !“  Spustí se voják na pravé koleno a pak 

levou ruku na zem a tělo položí mírně 

doprava. Pušku položí na levé předloktí 

s hlavní doleva, aniž se hlaveň dotkne 

země!. Pravou rukou drží pušku za žlábky 

a kouká vpřed. 

Zpětný povel „Auf !“  

[auf !] 

„Öffnen !“  „Schliessen !“ 

[éfnen ! šlísn !] 

„Rozestoupit !“ „Sevřít !“ Vojáci mezi sebou zvětší rozestupy na 1 

místo nebo velitel uvede na kolik kroků. „n 

– Schritte  Öffnen!“ .Nebo lze i „Öffnen 

in Ein-Glied“ – zadáci jdou vlevo vedle 

svých předáků. Pak je zpětný povel „In 

Den-Zug!“ 

„Abtreten !“ 

[aptrétn !] 

„Rozchod !“ Rázným vykročením levou nohou 

vojáci opustí řadu 

„Recht/Links Richt Euch !“ 

[recht/links richt ojch !] 

„Vyrovnat vpravo/vlevo !“ Na šířku ruky, voják obratí hlavu na 

avízovaný směr, vidí jen souseda 
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II. Hmaty s puškou: 

„Schul-tert !“ [šul-trt !]  „Na rámě zbraň !“ Puška na řemenu, přes pravé rameno, 

ústím vzhůru, Prvá ruka objímá řemen, 

tak že předloktí je vodorovně  

„In die-Balance !“  

[in dý-balanc !] 

„Do ponosu zbraň !“ Pravá ruka uchopí pušku hned nad hledím 

a hlaveň směřuje mírně dolů (asi o šířku 

ruky) 

„Beim-Fuss !“ [bajm-fus !]  „K noze zbraň !“ Špička pažby zároveň se špičkou právé 

nohy, puška řemenem vpřed 

„Zur Visitirung des-Gewehrs !“ 

[cůr vizitýrunk des-gevérs !] 

„K prohlídce-zbraň - všichni !“ Jako při nabíjení: Postoupí zadák do 

mezery, Puška do polohy „La-det“ a 

mocně se otevře závěr. Kontrolu provede 

velící poddůstojník. Po kontrole velí se 

„In die – Ballance!“ nebo „Schul-tert!“, 

a po provedení povelu se zadáci bez 

výzvy zařadí zpět do zákrytu za předáka. 

„Bajonett-auf !“ 

[bajonet auf !] 

„Bodák nasadit !“ Puška jde před tělo, mezi špičky, hlaveň 

dopředu a pak se pootočí o 90°, tak, že je 

hlaveň z pohledu vojáka vlevo, pravá 

ruka nasadí bajonet, na „zacvaknutí“ 

„Bajonett -ab!“ 

[bajonet  ap!] 

„Bodák sundat !“ Puška jde před tělo, mezi špičky, hlaveň 

dopředu a pak se pootočí o 90°, tak, že je 

hlaveň z pohledu vojáka vlevo, pravá 

ruka uchopí jílec bajonetu hned pod 

záštitou a palec je podél plochy čepele 

nahoru natažen. Levá ruka přesmykne se 

vzhůru k bajonetu a palec silně stiskne 

stiskadlo bajonetu. Pravá ruka sejme 

bajonet a schová ho do pochvy. Voják smí 

pohledem kontrolovat zasouvání bajonetu.  

„Fällt das-Bajonett !“ 

[félt das-bajonet !] 

„Do střehu zbraň !“ Pravá ruka obepíná krk pažby, levá drží 

pušku nad hledím, puška je otočena hlavní 

vpravo a zasazena lučíkem do kyčelní 

jamky 

„Präsen-tiert !“ se NEVELÍ! 

Velí se pouze: 

„Rechts /Links Schaut!“ 

[réchc/links-šaut !] 

„POCTA !“ Vždy z povelu Schul-tert! Pravá ruka 

sjede po řemenu pušky ke krku pažby a 

obejme krk dohromady s řemenem.   

Hlava dle direkce. 

zpětný povel „Habt-Acht !“ 

„In Pyramiden setzt-an !“ 

[in pyramiden sect-an !] 

„Zbraně do pyramid sestavit !“ Sestavují rottepáry tak, že levý předák 

postaví svou pušku botkou pažby před 

pravou nohu souseda vlevo a hlaveň 

směřuje doprava. Pravou rukou převezme 

pušku svého zadáka, postaví ji před špičku 

své levé nohy a hlaveň směřuje doleva. 

Pak zkříží trny pušek. Pravý předák pak 

zavěsí svou pušku do vidlice stojících 

pušek. Pak převezme pušku svého zadáka 

a přiloží ji na pyramidu. 

„Ergreift das-Gewehr !“  

[ergrajft das-gevér !] 

„Zbraně rozebrat z pyramid !“ Pyramidy se rozeberou a pušky jdou do 

pozice „Beim-Fuss !“ Bylo-li veleno po 

sestavení  „Abtreten!“, tak na povel 

„Vergatterung!“ se četa shromáždí za 

pyramidami a a pyramidy se rozeberou až 

na povel četového velitele 
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III. Nabíjení/střelba - obecně: 

„Laden !“ [ládn !] „Připravit k nabíjení !“ Puška „Beim-Fuss !“ Levá ruka otevírá 

levou sumku. Ze Schul-tert! otevírají 

levou sumku obě ruce a teprve na „La-

det !“ jde puška do polohy k nabíjení 

„La-det !“ [ládet !] „Nabíjet !“ Půlobrat vpravo. Pravá ruka drží pušku za 

krk pažby, levá ve žlábcích, hlaveň na šíři 

ruky směřuje mírně dolů, řemen visí 

volně dolů. Pravou rukou pak vezmu 

kliku závěru shora,  palcem uvolním 

pojistku a mocně trhnu závěrem vzad. 

Pak pravá ruka POD PUŠKOU vytáhne 

rámek s náboji z levé sumky, vsadím ho 

do schránky a palcem stlačím dolů a pak 

dlaní pravé ruky mocně zavřu závěr a 

palcem zajistím pojistku. Půl obrat vlevo-

front. Puška pak jde do „In die-Balance 

!“ - „Beim-Fuss !“ a levou rukou 

zavřeme levou sumku. 

„Fertig !“ 

[fértyk !] 

„Připravit !“ Puška do polohy „Ladet“, Prst mimo 

spoušť směřuje vpřed. Puška i oči 

směrem na cíl. Na Fertig se provede 

povel „La-det“, není-li nabito! 

 „Direktion !“ 

[Direkcion !] 

„Cíl nebo směr a vzdálenost 

střelby!“  

Na vzdálenost vojáci nastaví hledí. Např. 

„Kraj lesa, vzdálenost 100 kroků“ 

…“Direktion Waldgebiet, hundert 

Schritte“  

 „An !“ 

[ an ! ] 

 „Zamířit !“ Zalícit a zamířit na avízovaný cíl. 

 „Feur !“ 

[fojr !] 

 „Pal !“ Mezi „An“ a „Feur“ by měla být 

zachována časová mezera min. 3sek. 

Nebo dle vzdálenosti cíle, šera a pod i 

delší. 

„Setzt-ab !“ 

[sets ap !] 

„Krátké přerušení palby !“ Prst ze spouště, puška do polohy 

„Fertig“ 

 „Feur einstellen !“ 

[fojr ajnšteln !] 

„Palbu zastavit !“  Prst ze spouště, puška do polohy „Fertig“, 

není-li nabita, nabít a zajistit.  

„Weiterfeuern!“  

[vojtrfojrn !] 

„Zpětný povel z „Feur einstellen!“ 

k pokračování palby“ 

Vojáci pokračují v palbě na původní cíl, 

pokud velitel neoznačil cíl nový (nové 

označení cíle, přenastavení hledí ….) 

„Patronen versorgen !“  

[patronen  frzorn !] 

„Vybij zbraň !“ Puška do polohy La-det, otevřít závěr, 

zachytit náboj z komory a vyndat zbylé 

náboj za schránky a uložit pravou rukou 

do sumky. 
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IV. Střelba slavnostní – čestná salva - Generaldecharge: 

Provádí řada (Glied) nebo četa (Zug) z pozice Schultert. 

„Generaldecharge !“ „K čestné salvě“ Každý voják v četě mimo křídelních 

šarží a „poddůstojníka za frontou“, 

otevřou levou sumku stejně viz povel 

„Laden“. 

„Fertig !“ „Připravit !“ Půlobrat vpravo. Pravá ruka drží pušku 

za krk pažby, levá ve žlábcích, hlaveň na 

šíři ruky směřuje mírně dolů, řemen visí 

volně dolů. Pravou rukou pak vezmu 

kliku závěru shora, palcem uvolním 

pojistku a mocně trhnu závěrem vzad. 

Pak pravá ruka POD PUŠKOU vytáhne 

rámek s náboji z levé sumky, vsadím ho 

do schránky a palcem stlačím dolů a pak 

dlaní pravé ruky mocně zavřu závěr a 

pravou ruku přesunu na krk pažby a prst 

mimo spoušť. 

Pokud provádí četa: Druhý glíd 

půlobrat vpravo, tak, že levá špička je 

u pravé paty 1. členu a  puška je 

v mezeře mezi muži prvního glídu. 

(dohoda Plumlov), dle řádu však 

klasicky krok vpravo a vpřed. 

“Hoch-an !“ 

[hóch an !] 

„Vzhůru zamířit !“ Zalícit vzhůru (cca 75°), mírně šikmo 

doprava. Velící šavle, nebo jen ruka 

nahoru. 

 „Feuer !“ 

[fojr !] 

„Pal !“ Velitel mávne rukou dolů vojáci vystřelí. 

Po 1 sekundě (jednadvacet) puška do 

polohy Fertig a zajistit. Vykonávají-li se 

3 výstřely (dohoda velitelů), nezajišťuji, 

velitel opakuje „Fertig!“, „Hoch-an!“, 

„Feuer!“ a zajistíme až po 3. výstřelu. Po 

zajištění pojistky provede voják ihned 

„Schultert“, zruší půlobrat a zavře 

sumku. 

Je-li četa, pak následuje povel 

„Herstellt – euch !“  

[herštelt -ojch!] 

„Vyrovnat !“ Druhý glíd zpět do zákrytu za prvním. 

NEVELÍ SE, pokud se provádí dle 

„dohody PLUMLOV“, protože 

zrušením půlobratu je i druhý glíd na 

svém místě. 

Vzdává-li se pocta k nějakému 

objektu (pomník … ) měla by 

následovat „pocta=präsen-tiert“  

„Rechts /Links Schaut!“  

[réchc/links-šaut !] 

„Vpravo/vlevo hleď !“ Pravá ruka sjede po řemenu pušky 

ke krku pažby a obejme krk 

dohromady s řemenem.   Hlava 

dle direkce. 

 

„Habt-Acht !“ 

[hápt-acht !] 

„Pozor !“  
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ČETA (Der ZUG) 
Čelo útvaru se nazývá „TETE“, Záda útvaru nazývají se „QUEUE“. 

U Čety „Zug“ je direkční šarží Pravá, křídelní šarže, neurčí-li velitel jinou (např. Links, Mitte) 

„Poddůstojník za frontou“ je zpravidla nejvyšší poddůstojník po Feldwebelovi. Při menším počtu vojáků, či absenci 

Feldwebela, vykonává funkci Feldwebela „Poddůstojník za frontou“ a naopak.  

Rozmístění vojáků v četě viz nákres na konci tohoto seznamu! 

 

V. Nástup čety – Četu ranžuje nejvyšší z poddůstojníků: 

„Antreten !“ 

[antrétn !] 

„Nástup !“ Mužstvo nastoupí do řady podle velikosti 

zprava čelem k ranžujícímu 

poddůstojníkovi. 

Křídelní šarže, Rojáci a Mitterotte se 

postaví čelem k mužstvu 2 kroky před 

pravým křídlem od leva dle šarže 

seřazeni. 

Hudec stojí 1 člen distance za levým 

křídlem 

„Abzalen !“  NEVELÍ SE! 

[apcáln !] 

„Rozpočítat !“  Ranžující rozpočítá mužstvo „Eins“, 

„Zwei“ od pravého křídla.  

Určí se prostředek, voják označený 

„Zwei“. 

„In der Zug !“ 

[in der cůk !] 

„V četu !“  Na místo vojáka „Zwei“ vstoupí 

Mitterotte a voják „Zwei za svého 

pravého souseda. 

„In den Zug !“ 

[in den cůk !] 

„Do čety !“  Muži „Zwei“ vstoupí za své pravé 

sousedy. 

Obě poloviny čety se přimknou 

(schliessen) k Mitterotte na šíři ruky od 

sebe a 2. Glíd na distanc 1 člověka od 1. 

Glídu. 

Ranžující poddůstojník zkontroluje 

vyrovnání a případnou půlrotu zařadí 

vlevo od Mitterotte. 

Ranžující poddůstojník rozdělí četu na 

roje (Schwarme) od pravého křídla. 

Pak rojáci=křídelní šarže vystoupí před 

četu a určí své zástupce a odeberou se 

zpět na svá místa. 

„Habt-Acht !“ 

[hápt-acht !] 

„Pozor !“ Po seřazení hlásí ranžující poddůstojník 

velícímu počet mužů a velí „Habt-

Acht!“ 

Velitel čety se přesvědčí, že mužstvo zná 

svůj roj (případně rottepar) a určí 

odhadce vzdálenosti. 

Rozpuštění čety - rozchod 

„Abtreten !“ 

[aptrétn !] 

„Rozchod !“ Rázným vykročením levou nohou 

vojáci opustí řadu 

Je-li již roztříděno, pak se nastupuje dle roztřídění, pouze na avízo: 

Klasický nástup: „Antreten !“ 

[antrétn !] 

„Nástup !“ V našem případě: „Achtzehnte Regiment 

Zug/Abteilung – Antreten“ – Mittelmann 

2 kroky proti poddůstojníkovi ranžírujícím 

četu/nebo veliteli 

V poli v kroku: „Erste Zug!“ 

“Vergatterung!“ 

[erste cůk frgaterung !] 

„Nástup !“ A velí se Direktion ….. (směr). Četa se 

formuje na Mittelmanna 2 kroky za 

velitelem 

V poli v běhu: „Erste Zug!“ 

“Vergatterung!“ „Lauf-schritt!“ 

[erste cůk frgaterung laušrit!] 

„Nástup !“ A velí se Direktion ….. (směr) Četa se 

formuje na Mittelmanna 2 kroky za 

velitelem 
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VI. Střelba – v četě: 

Na „La-det !“ [ládet !] nebo 

„Fertig !“ [fértyk !] 

„Nabíjet ! – Připravit k palbě!“ Vojáci druhého glídu postoupí o krok 

vpřed a vpravo do mezery prvního glídu. 

Levou nohu mírně vpřed jako při nabíjení 

a nabijí viz. výše. Šarže střílí též. 

Poddůstojník za frontou vystoupí na levé 

křídlo. Trubač vstoupí buď do půlroty 

nebo na křídlo.  

Zpětný povel „Herstellt-euch !“ 

[herštelt-ojch !] 

„Einzelfeuer ! Feuer!“  

[ajnclfojr ! fojr!] 

„Jednotlivě střílet !“ Každý voják střílí samostatně na 

určený cíl, dokud ho vidí. 

„Salvenfeuer ! Feuer“ 

[salvenfojr ! fojr!] 

„Střelba salvou !“ Vojáci střílí všichni na určený cíl a 

vzdálenost, vždy na povel „Feuer!“. Po 

výstřelu vždy bez výzvy nabijí a čekají na 

povel v poloze „An“. 

 „Lze střílet z mnoha poloh, 

tvarů a kombinací !“ Např. 

 

„Erstes Glied - nieder !“  

„Zweites Glied – kniet!“ 

„Prvá řada k zemi, druhá řada 

pokleknout !“ 

 

„Erstes Glied - kniet !“  „Prvá řada k pokleknout, druhá 

řada zůstane stát !“ 

 

 

VII. Pochod: 
V poli v četě jde „Poddůstojník za frontou“ a Feldwebel na QUEUE čety. Feldwebel zpravidla za levým zadním 

křídelníkem a po pravé ruce má Hudce, „Poddůstojník za frontou“ pak za Mitterotte.  

Nicméně Feldwebel a „Poddůstojník za frontou“ nejsou na svá místa „vázáni“ – tzn. dle potřeby. 

 

„Marschieren ! Zug-Marsch !“ 

[maršýrn ! cůk-marš !] 

„Pochodem-vchod !“ Běžný pochod taktem105 až 108 

kroků za minutu. 

 „Direktion !“ 

[Direkcion !] 

„Směr pochodu!“  Např. „Směr kostel, četo pochodem chod“ 

…“Direktion Kirche, Marschieren! Zug-

Marsch“  

POZOR! Direkční šarží je pravá křídelní 

šarže, neurčí-li velitel jinou direkční šarži! 

Není-li určena velitelem direkce (směr), 

mašíruje direkční šarže kolmo na 

frontovou linii. 

 „Direktion Links / Mitte!“ 

[direkcion links / mite!] 

„Změna direkční šarže na levého 

křídelníka / nebo Mittelmanna!“  

Direkční šarže mašíruje na určený směr! 

Podle direkční šarže se ostatní vojáci 

rovnají, berou zákryt a takt! 

„Rechts / Links-schwenkt !“   

[rechts/links švenkt !] 

„Vpravo / Vlevo zatočit !“  Zpětný povel „Grad-aus !“ 

[grad aus !] 

„Zug-Halt !“  [cůk-halt !] „Četo-stát !“ („Zastavit-stát !“) Oslovení jednotky se uvádí pro jednotné 

zastavení (četo, kompanie, abteilung 

apd.). Vojáci vždy dojdou na distanc 

vojáka před nimi. 

„Kurzer-Schritt !“ 

[kůrcr-šrit !] 

„Zkrátit-krok ! (poloviční)“  Zpětný povel „Voller-Schritt !“ 

[fóler-šrit !] „Plný-krok !“ 

„Wechselt-Schritt !“  

[vekslt-šrit !] 

„Změnit-krok !“ Změnit nohu vykročení. 

„Ohne-Schritt !“  

[óne-šrit !] 

„Volný-krok !“ Jde každý dle svého – opustí se takt. 

Zpětný povel „Gleicher-Schritt!“ 
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„Zug-Rückwärts-Marsch !“ 

[cůk-rykvérc-marš !] 

„Dozadu-pochodem !“ Používat pouze na krátké vzdálenosti. 

Začínáme levou nohou. 

„Lauf-Schritt! Zug-Marsch !“ 

[laufšrit-cůk-marš !] 

„Poklusem-klus !“ Běh taktem 160 kroků za minutu. Na 

„schritt“ jde puška do „in die ballance“ a 

na „marsch“ začnou vojáci běžet. 
Zpětný povel „Schritt !“ 

„Zug-Halt !“ 

[cůk-halt !] 

„Zastavit stát !“ Vojáci z běhu zastaví a puška jde do 

„Beim-fuss“. A většinou následuje 

„Kniet“, „Nieder“ – Po té „Auf“. Pokud 

následuje povel „Maschieren! Zug-

Marsch“ Tak na „zug“ se všichni 

postaví. 

„Ziehung !-Halb-rechts/links ! 

Zug-Marsch“ 

[cíung !-halp-rechc/links !cůk-

marš] 

„Napravo/nalevo vpříč !“ Zpětný povel „Grad-aus !“ [Grad 

-aus !] 

 

VIII. Utvoření rojnice: 
Odstupy vojáku v rojnici a odstupy rojnic se volí dle situace a mohou být velmi proměnlivé. Ve volném terénu tak, aby měl každý voják na obě strany 

cca 2m prostoru. V případě potřeby lze otočit jednotlivé roje různými směry, pak roje komandují rojáci zpravidla dle aktuální situace by udrželi vizuální 

kontakt s četou. Než se dá rojnice do pohybu, vyšle velitel zpravidla dopředu patroly jako zvědy. Při pohybu rojnice využívá každý voják důsledně 

terénních výhod! Linie v rojnici se udržuje jen potud, aby se tvar nerozpadl a nebyl tak vystaven nevýhodně nepříteli např. boční palbě či vniknutí do 

formace! Vyžaduje-li to situace, provádí se pohyb rojnice „po honech“ = přískoky od krytu ke krytu, poklusem i plížením. Vojáci se mohou navzájem 

krýti palbou. 

Z řady (dvouřady) k rozvinu na TETE, 

komanduje se „Aufmaschieren ! 

Halb Links / Rechts ! Marsch!“  

[aufmašírn !halb links/recht ! 

marš!] 
Pro zachování prvního a druhého glídu, 

tak, jak bylo určeno při nástupu 

doporučuje se rozvíjet řady pokud možno 

vlevo! Tzn.„Aufmaschieren ! Halb 

Links! Marsch!“ [aufmašírn !halb links! 

marš!] 

„Rozvinutí do frontního marše 

(čety) z řady!“ 

Při pochodu řady (dvouřady) se jednotka 

rozvine do „Zwei glied“ neboli „in den 

Zug“. První šarže řady na straně veleného 

půlobratu za pochodu zkrátí krok (pokud 

řada stála, zůstane stát). Všichni ostatní 

udělají půlobrat ve veleném směru, a co 

nejrychleji se přemístí do frontové čáry, 

jejíž TETE, křídlo a směr (direkci) tvoří 

ona šarže, jež půlobrat nečinila! Mužové 

členu, který není na straně rozvojové, 

stávají se zadákami a berou zákryt a 

distanc člena rozvojového (předáka).  

„Aufmaschieren ! Halb Links / 

Rechts ! Schwarmlinie! 

Marsch!“ [aufmašírn !halb 

links/recht ! švarmlinie! marš!] 
 

„Rozvinutí do rojnice z řady!“ Provede se vše stejně jako výše, ale 

mužové členu, který není na straně 

rozvojové (zadáci) postoupí podle 

veleného půlobratu VLEVO/VPRAVO 

vedle svého předáka, jakmile mezera 

dovoluje. 

Za frontního pochodu čety komanduje se 

k rozvinu do rojnice. 

„Zug Schwarmlinie ! Schwarm“ 

[cůk švarmlinie! švarm !] 

„Rozvinutí čety do rojů v poli za 

pochodu!“ 

Četa se rozvine do „Ein glied (öffnen in 

ein glied) od Mittelmanna – zadáci 

postoupí VLEVO vedle svého předáka, 

jakmile mezera dovoluje a Zadní Rojáci 

postoupí ke svým rojům. Pozice rojáků u 

rojů není pevně „vázána“ a nemá býti 

velícími striktně vyžadována! 

 „Direktion !“ 

[Direkcion !] 

„Směr rozvinu a pochodu!“  Např. „Směr kostel, četo do rojnice“ 

…“Direktion Kirche!, Zug 

Schwarmlinie! Schwarm“  

POZOR! Direkční šarží je pravá křídelní 

šarže, neurčí-li velitel jinou direkční 

šarži! Není-li určena velitelem direkce 

(směr), mašíruje direkční šarže kolmo na 

frontovou linii. 

Pohyb po provedené střelbě rojnice 

„Feuer - Einstellen ! Vorwärts“ 

[fojr einšteln! forverc !] 

„Zastavit palbu a vpřed!“ Střílí se zpravidla z místa (ne za pohybu)! 

Po provedení střelby následuje znovu 

pohyb rojnice. 
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IX. Bodákový útok – zteč: 
V našem případě (bitevní ukázka) provádí se bodákový útok zcela výjimečně z důvodu bezpečnosti, protože oproti období 

1866 je období 1.svv mnohem rychlejší a dynamičtější! 

Tyto povely a jejich provedení se neshodují do důsledku s Reglementem a to z bezpečnostních důvodů!!! 

Tento povel má smysl, pouze jsou-li bodáky nasazeny - „Bajonett-auf !“ 

 

„Feuer – einstellen!  Sturm !“ 

[fojr einšteln! šturm !] 

„Palbu zastavit, na zteč !“ Z bezpečnostních důvodů provede se 

vybití zbraně (vystřílet / vyndat zbylé 

patrony). Pokud někdo nemá bodák 

nasazen, nasadí ho. 

„Lauf-Schritt! Zug-Marsch !“ 

[laufšrit-cůk-marš !] 

„Četo - Poklusem-klus !“ Do poklusu a držet linii. Na „schritt“ jde 

puška do „in die ballance“ a na „marsch“ 

začnou vojáci běžet.  
 

„Hurrah !“  

[hurá !] 

Hurá - Ve chvíli, kdy je jednotka 

dostatečně blízko na běh 

s bodákem na zteč! 

Nejprve zvolá velitel čety po té šarže a 

mužstvo, pušky do polohy „Fällt das 

Bajonet !“ (do střehu). Nejpozději 10m 

před nepřítelem, puška hlavní (bodákem) 

vzhůru a zteč lehké přetlačování puškou 

v oblasti závěru!!! 

 

Buď dojde ke zdolání nepřítele (dohodnou velitelé), nebo se velí ústup! 

 

X. Ústup: 

„Rückzug !“ 

[rikcuk !] 
Poddůstojník za frontou a rojáci opakují 

„Rückzug“  … „Rückzug“ 

Zpět. Ústup. Jednotka začne couvat – pušky po cca 5m 

zpět do polohy „Fällt das Bajonet !“, 

případně se imituje krycí střelba. Při 

zpětném pohybu se „recyklují padlí“. 

V dostatečné (bezpečné) vzdálenosti od 

„nepřítele“, zavelí Poddůstojník za 

frontou : 

„Schiessen!“  „Rückzug !“ 

[šísn , rikcuk !] 
 

Krycí palba / Palba při ústupu Vojáci za stálého ústupu počnou 

postřelovati nepřítele – kryjí se navzájem 

palbou! Velitel se stahuje za četu / 

„švarmlini“, a vyhledává vhodné místo 

pro nové zformování jednotky. Toto 

místo budiž vždy z dosahu 

nepřítelových zbraní! 

Např. první linie zákopů, za terénní 

nerovností/krytem, za kulometným 

hnízdem atp. Velení nad jednotkou 

přebírá poddůstojník za frontou, který 

dbá pomocí rojáků na spořádaný ústup a 

sleduje pohyb velitele – velitel by měl 

poddůstojníkovi sdělit, kam se hodlá 

přesunout – respektive, kde dojde 

k novému zformování! 

Je-li jednotka již v dostatečné vzdálenosti 

– odpoutána od nepřítele, velí 

poddůstojník za frontou 
„Feuer – einstellen!  Kehrt-

euch! Mir nach! Lauf-Schritt! 

Marsch“ [fojr einšteln! Kert ojch! Mia 

nách ! lauf šrit! Marš] 

Palbu zastavit, čelem vzad, za 

mnou poklusem! 

Vojáci přeruší krycí palbu, zajistí zbraň, 

udělají čelem vzad a následují 

poddůstojníka za frontou, který se stahuje 

k veliteli do místa nového zformování 

jednotky! 

Opět při tomto „recyklují padlé“. 

„In den - Zug!“  

[in den cůk !] 
Jednalo-li se pouze o krátký ústup – např. 

do první zákopové linie, ponecháme 

jednotku v rojích – velí se: 

„Zug Schwarmlinie ! Schwarm“ 

[cůk švarmlinie! švarm !] 

Zpět do čety. 

 

 

 

 

Zpět do rojnic. 

Když se jednotka stáhne mimo dosah 

nepřítelových zbraní Tzn. ODPOUTÁ 

SE OD NEPŘÍTELE!. Zformuje se za 

pochodu do čety – Mittelmann 2 kroky za 

velitelem, nebo do rojnic (viz povel), tak, 

jak bylo před útokem. Mezery vzniklé 

v rojnicích za „nezrecyklované“ padlé se 

zaplní semknutím členů. 
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XI. Ostatní-výběr: 

 

„Mir nach !“ Za mnou (následujte mne!) S výhodou lze použít ve složitějším 

terénu, nebo v nepřehledné situaci, kde 

by se jednotka (skupina) těžko naváděla 

standardními povely. 

„Zum - Gebet !“ 

[cum gebét !] 

Motlitba ve stoje. S puškou:  Koná se z postavy „Beim-

Fuss !“, Voják pozvedne nenuceně levou 

ruku, aniž odtáhne loket od těla a 

semknutými prsty se lehce dotkne levé 

strany štítku čepice“. 

Bez pušky: To samé provede pravou 

rukou. 

Zpětný povel „Vom-Gebet!“, ruka se 

vrátí rychle podél těla. 

„Kniet nieder zum - Gebet!“  

[kný nýdr cum - gebet !] 

„Kappe - ab!“  

[kape ap !] 

 

 

„Kappe - auf!“  

[kape auf !] 

„Auf vom - Gebet!“  

[auf fom gebet !] 

K motlitbě pokleknout. 

 

Čepici sejmout. 

 

 

 

Čepici nasadit. 

 

Ukončení. 

Pravé koleno na zem, Puška v pravé ruce, 

botkou pažby na zemi, Levá ruka na 

levém koleni. 

Čapka uchopí se levou rukou za hoření 

část zpředu u jablíčka, smekne se bez 

pohnutí hlavy a dutinou se položí na levé 

stehno štítkem doleva. 

Čapka se nasadí bez naklánění hlavy a 

ruka se položí zpět na levé koleno. 

 

Voják rychle se vzpřímeným trupem se 

postaví a zaujme předepsanou polohu. 

S puškou „Beim-Fuss !“ 

„Zum - Schwören !“ 

[cum švérn !] 

 

 

 

 

 

„Kappe -auf !“ 

[kape auf !] 

Přísaha. Konáno s puškou:  Koná se z postavy 

„Schultert !“, Voják rychle levou rukou 

sejme čepici, a drží ji u levého stehna 

jablíčkem vzhůru“. 

Voják pozvedne pravou ruku dlaní vpřed 

do výše očí a vzpřímí palec, ukazovák a 

prostředník, ostatní prsty semkne. 
(Opakuje, nebo je mu předčítána přísaha, 

„Ich schwore es“)… toto nepotvrzeno! 

Voják pravou rukou vezme zpět řemen 

jako u Schultert, levou nasadí čepici a 

zaujme „Schultert“. 
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„Her - kommandant!“ Např. 

„Her lieutenant“ 

[her lajtnant !] 

„Ich melde gehorsamst!“  

[ich melde gehorsam !] 

„Achtzehntes Regiment, Erster 

Zug ist Angetreten!“  

[achcentes regiment erste cůk ist 

angetrétn !] 

„Die zahl der manner ist „n“!“  

Např. „Die zahl der manner ist 

fünfzehn!“  

[dý cál der menr ist fimfcen!] 

„Zug ist in „n“ schwärme 

gegliedert!“  

[Cůk ist in „n“ švérm geglídrt!] 

 

 

Předání čety veliteli 
Oslovení velitele. 

 

 

Poslušně hlásím! 

 

První četa Osmnáctého regimentu 

je nastoupena! 

 

 

Počet mužů je  „n“  (např. patnáct)! 

 

 

 

Četa je rozdělena do „n“ rojů! 

 

Provádí poddůstojník ranžující četu. 

Provádí-li s puškou, stojí před velitelem 

v Habt-acht a Schultert a salutuje levou 

rukou. Bez pušky salutuje pravou rukou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poddůstojník počká na komando velitele. 

Např. „Danke! Verschmelzen zu 

Glied!“ 

[Danke! Féršmelcn cu glíd!] 

Nebo pouze: „In den zug“ [In den cůk!] 

 

„Her „Charge, Name“! 

“ Např. „Her Zugsführer 

Nowak“ 

[her cuksfírer Novák !] 

„Vortreten!“  

[fórtrítn !] 

 

„Charge, Name“! 

“ Např. „Gefreiter Horak“ 

[ gefrajtr Horák !] 

„Verschmelzen zu Glied!“  

[féršmelcn cu glíd !] 

Nebo jen „In den Zug“ 

[in den cůk !] 

Vyzvání vojáka k předstoupení 

před jednotku. 

Oslovení vojáka. 

 

 

Předstupte! 

 

 

 

 

 

Zařaďte se! 

 

 

 

 

Oslovení „Her“ se použije u šarže od 

korporála výše. Pro mužstvo pouze 

„Infanterist  / Gefreiter jméno!“. 

 

Volaný voják vykročí ze tvaru rovně, na 

úrovni komandanta udělá vpravo/vlevo v 

bok a zůstane stát 2 kroky před 

komandantem v Habtacht! 

 

 

 

Předstoupený voják s puškou Habtacht, 

bez pušky zasalutuje, Udělá čelem vzad a 

stejnou cestou se zařadí do formace. 

 

 

„Charge, Name“! 

“ Např. „Gefreiter Horak“ 

[ gefrajtr Horák !] 

„Komm zu mir!“  

[kohm cu mir !] 

„Abtreten!“  

[aptrétn !] 

Přivolání vojáka nadřízeným. 

Oslovení vojáka. 

 

 

Pojďte sem! 

 

Odchod! 
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Uspořádání čety 
 

 
 

Četa 22 rot 
 

 
 

Četa 15 rot 
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