Stavba a rozvinutí kolony
a) přehlídková sestava

1. Stavba kolony vytočením pelotonů doprava
Povel
Velitel batalionu
Velitelé pelotonů

Činnost

Habt acht.
Man wird sich
schwenken!
Mit Zügen
vorwärts halb
rechts schwenkt
euch!

Marsch!

Všichni otočí hlavu doleva, krajníci
každého pelotonu hledí na sebe.
Polní kusy, muniční káry a kolesny
spolu s personálem se stahují šest
kroků za poslední řad. Zároveň
praporce provedou na povel
Fähndricha obrat vlevo v bok a
táhnou podél prvního řadu, až se
pravokřídelní Führer ocitne na
úrovni pravého krajníka pelotonu,
před nějž s praporci napochodovali.
Zastaví a všichni učiní obrat
doprava. Zároveň velící pelotonů
přejdou před středy svých pelotonů
s výjimkou velitele pelotonu, před
nějž napochodovaly praporce. Ten se
přesune až po zahájení obratu a
vytočení praporců.
Jednotky vykročí levou nohou a za
neustálého vyrovnávání řadů i
zástupů provádí obrat. Jakmile levý
krajník vpravo stojícího pelotonu
mine pravokřídelního Führera, zahájí
obrat praporce. Napochodují vpřed a
doprava tak, aby byly vyrovnány na
střed pelotonu před sebou a zároveň
na střed mezery mezi pelotony.
Pelotony pochodují do doby, než
vykonají obrat o 90 stupňů, poté
samostatně zastaví.

Richtet euch!

Velící pelotonů provedou obrat proti
svým jednotkám a řídí vyrovnání, po
dokončení se otočí čelně do
původního směru. Polní kusy,
muniční káry a personál vyčkají a
následně se řadí před poslední
peloton batalionu. Polní kusy jedou
v čele vedle sebe následovány
muničními kárami. Personál zůstává
na svých místech.

Velitel batalionu se nachází v čele kolony na šest kroků před čelem prvního
pelotonu.

1. Rozvinutí kolony vytočením pelotonů doleva
Povel
Velitel batalionu
Velitelé pelotonů

Činnost

Habt acht.
Man wird sich
schwenken!
Mit Zügen
vorwärts halb
links schwenkt
euch!

Marsch!

Všichni otočí hlavu doprava, krajníci
každého pelotonu hledí na sebe.
Zároveň se polní kusy, muniční káry
a kolesny spolu s personálem stahují
na šest kroků od kolony doprava.
Praporce na povel Fähndricha
vypochodují vpřed a doleva a táhnou
podél zadního řadu pelotonu, jež
mají po pravé ruce. Jakmile
pravokřídelní Führer mine levého
krajníka a dostane se na jeden krok
před něj, praporce zastaví.
Jednotky vykročí levou nohou a za
neustálého vyrovnávání řadů i
zástupů pochodují do doby, než
vykonají obrat o 90 stupňů, poté
samostatně zastaví.

Richtet euch!

Velící pelotonů provedou obrat čelem
ke svým jednotkám a řídí vyrovnání.
Po dokončení se přesunou na svá
místa na křídlech pelotonů, jež
zaujmou v předepsaných
vzdálenostech. Polní kusy, muniční
káry a kolesny spolu s personálem
vyčkají plného rozvinutí batalionu a
následně se řadí do sestavy.

Kolonu je možno stavět doleva i doprava, vždy je však nutno důsledně
dodržet správné rozvinutí do sestavy. Je-li kolona sestavena vytočením
pelotonů doprava, zpětné rozvinutí musí být provedeno vytočením pelotonů
doleva, nikoliv doprava. Při stavbě kolony doleva musí praporce následovat
peloton po své levé ruce.

b) Bitevní sestava
1. Stavba kolony vytočením pelotonů doprava
Povel
Velitel batalionu
Velitelé pelotonů

Činnost

Habt acht.
Man wird sich
schwenken!
Mit Zügen
vorwärts halb
rechts schwenkt
euch!

Všichni otočí hlavu doleva, krajníci
každého pelotonu hledí na sebe.
Polní kusy, muniční káry a kolesny
spolu s personálem se stahují šest
kroků za poslední řad. Zároveň
praporce provedou na povel
Fähndricha obrat vpravo v bok a
v zástupech se přesunou za střed
pelotonu po své pravé ruce, kde po
zastavení provedou obrat do
původního směru a přimknou se na
vzdálenost jednoho kroku
k poslednímu řadu pelotonu před

sebou.
Marsch!

Jednotky vykročí levou nohou a za
neustálého vyrovnávání řadů i
zástupů pochodují do doby, než
vykonají obrat o 90 stupňů, poté
samostatně zastaví.
Richtet euch!

Velící pelotonů provedou obrat proti
svým jednotkám a řídí vyrovnání, po
dokončení se otočí čelně do
původního směru. Polní kusy,
muniční káry a personál vyčkají a
následně se řadí před poslední
peloton batalionu. Polní kusy jedou
v čele vedle sebe následovány
muničními kárami. Personál zůstává
na svých místech.

Velitel batalionu se nachází v prostoru za prvním pelotonem.

1. Rozvinutí kolony vytočením pelotonů doleva
Povel
Velitel batalionu
Velitelé pelotonů

Činnost

Habt acht.
Man wird sich
schwenken!
Mit Zügen
vorwärts halb
links schwenkt
euch!

Marsch!

Všichni otočí hlavu doprava, krajníci
každého pelotonu hledí na sebe.
Zároveň se polní kusy, muniční káry
a kolesny spolu s personálem stahují
na šest kroků od kolony doprava.
Jednotky vykročí levou nohou a za
neustálého vyrovnávání řadů i
zástupů pochodují do doby, než
vykonají obrat o 90 stupňů, poté
samostatně zastaví.

Richtet euch!

Velící pelotonů provedou obrat proti
svým jednotkám a řídí vyrovnání, po
dokončení se otočí čelně do
původního směru. Praporce
provedou na povel Fähndricha obrat
vlevo v bok a v zástupech se
přesunou za střed sestavy, kde
provedou obrat doleva, učiní krok
vpřed a provedou obrat čelem vzad.
Tím naberou vzdálenost dvou kroků
od posledního řadu.
Polní kusy, muniční káry a kolesny
spolu s personálem vyčkají plného
rozvinutí batalionu a následně se
řadí do sestavy.

Kolonu je možno stavět doleva i doprava, vždy je však nutno důsledně
dodržet správné rozvinutí do sestavy. Je-li kolona sestavena vytočením
pelotonů doprava, zpětné rozvinutí musí být provedeno vytočením pelotonů
doleva, nikoliv doprava. Čelo sestavy a pořadí pelotonů musí být zachováno.
Při stavbě kolony doleva praporce následují peloton po své levé ruce.

