Nabíjení, střelba a pohyby v pelotonu
Peloton je zformován en Ordre de Battaille, tzn. v sevřeném tvaru, zbraně
jsou v poloze Schultert das Gewehr. Při postupu vpřed, či vzad musí všichni,
zvláště důstojníci a poddůstojníci, pozorovat pravou i levou stranu pelotonu,
aby řady byly neustále vyrovnány. Postup vpřed i vzad je prováděn
pořadovým krokem s propnutými koleny. Útočný postup běžným krokem,
přičemž stejně jako při postupu vpřed, či vzad je nutno dbát na vyrovnanost
celé linie. Po povelu Marsch, Marsch! peloton zdvojnásobí tempo kroku, ale
neběží.
a) Nabíjení a střelba v pelotonu na místě
Povel
Habt acht.
Man wird mit
Peloton auf der
Stelle
chargiren!
Chargirt!

Buben

Činnost

1x krátký
virbl
Jednotka samostatně nabíjí, přičemž po nabití
uvede zbraně do polohy Schultert das Gewehr.

Peloton macht
euch fertig!
Peloton provede cvik Macht euch fertig, přičemž
první řad s třetí dobou cviku nakračuje levou
nohou dopředu a zaklekává na pravé koleno,
zároveň druhý řad učiní pravou nohou malý
krok vpřed a levou dokročí k pravé noze muže
klečícího před sebou tak, aby podpatek boty byl
zároveň se špicí boty muže před sebou – viz fig.
1.
Schlagt an!

Peloton provede cvik Schlagt an.

Feuer!

Peloton naráz odpálí a zůstává v zalícení. Ti, jež
měli selhanou, učiní druhý pokus. Ihned poté je
veleno

Auf!

Oba řady docvičí druhou a třetí dobu cviku
Feuer, přičemž druhý řad ukročí levou nohou za
pravou a s úkrokem pravé nohy spouští pušku
k pasu. Levá ruka, jež svírá předpažbí, se
nevrací k zámkové desce, nýbrž zůstává na svém
místě. Hlavně pušek vojáků z druhého řadu se

nacházejí v mezerách mezi vojáky prvního řadu.
Po odpálení rány jednotka znovu samostatně
nabíjí, přičemž po nabití uvede zbraně do polohy
Schultert das Gewehr. Celá činnost se opakuje
do doby, než je veleno
Halt!

1x dlouhý Peloton uvede zbraně do polohy Schultert das
virbl
Gewehr.

Fig. 1.

b) Nabíjení a střelba v pelotonu za pohybu
b) 1. Postup vpřed
Povel
Habt acht.
Man wird im
Avanciren mit
Peloton
chargiren!
Peloton Macht
euch fertig!

Marsch!

Schlagt an!

Buben

Činnost

1x krátký
virbl
Peloton provede cvik Macht euch fertig, přičemž
první řad nezaklekává.
Následuje povel
Peloton vykročí levou nohou a s propnutými
koleny učiní čtyři kroky vpřed. Pátým krokem
první řad zaklekává na pravé koleno, zároveň
druhý řad nakračuje levou k pravé noze muže
klečícího před sebou.
Následuje
Peloton zalící.

Feuer!

Peloton naráz odpálí a zůstává v zalícení. Ti, jež
měli selhanou, učiní druhý pokus. Ihned poté je
veleno

Auf!

Oba řady docvičí druhou a třetí dobu cviku
Feuer. Levá ruka, jež svírá předpažbí, se nevrací
k zámkové desce, nýbrž zůstává na svém místě.
Hlavně pušek vojáků z druhého řadu se
nacházejí v mezerách mezi vojáky prvního řadu.
Po odpálení rány jednotka znovu samostatně
nabíjí, přičemž po nabití uvede zbraně do polohy
Schultert das Gewehr. Je-li nařízen další postup,
jednotka nabíjí za pochodu. Celá činnost se
opakuje do doby, než je veleno

Halt!

1x dlouhý Peloton uvede zbraně do polohy Schultert das
virbl
Gewehr.

b) 2. Postup vzad
Povel
Habt acht.
Man wird im
Retiriren mit
Peloton
chargiren!
Peloton rechts
umkehrt euch!
Marsch!

Front

Buben

Činnost

1x krátký
virbl
Peloton provede obrat čelem vzad doprava.
Peloton vykročí levou nohou a učiní čtyři kroky
vpřed.
Poté je veleno
Peloton provede obrat čelem vzad doleva.

und
Macht euch
fertig!

Schlagt an!
Feuer!

Auf!

Rechts
umkehrt
euch!
Marsch!

Peloton provede cvik Macht euch fertig, přičemž
první řad s třetí dobou cviku nakračuje levou
nohou dopředu a zaklekává na pravé koleno,
zároveň druhý řad nakračuje levou k pravé
noze muže klečícího před sebou.
Peloton zalící.
Peloton naráz odpálí a zůstává v zalícení. Ti, jež
měli selhanou, učiní druhý pokus. Ihned poté
je veleno
Oba řady docvičí pouze druhou dobu cviku
Feuer. Levá ruka, jež svírá předpažbí, se
nevrací k zámkové desce, nýbrž zůstává na
svém místě.
Následuje povel
Peloton provede obrat čelem vzad doprava.
Peloton vykročí levou nohou a pochoduje
rychlým krokem do doby, než je veleno

Halt!

1x dlouhý Peloton zastaví.
virbl
Poté je veleno

Front!

Peloton provede obrat čelem vzad doleva a
znovu samostatně nabíjí, přičemž po nabití
uvede zbraně do polohy Schultert das Gewehr.
c) Útočný postup

Povel

Buben

Peloton fällt
das Bajonet!

První řad skloní zbraně do polohy Auf halben
Mann fällt das Bajonet. Druhý řad provede
první a druhou dobu téhož cviku.

Marsch!

Marsch,
Marsch!

Činnost

Peloton provede levou nohou krok na místě a
pravou nohou vykročí. Pochoduje běžným
krokem do té doby, než je veleno
Attaque

Peloton zrychlí a prodlouží krok.
Po projití formací nepřítele, či jeho odražení, je
veleno

Halt!
Rückwärts!
Halt!

1x dlouhý Peloton zastaví. Na povel
virbl
Peloton začne couvat. Po několika krocích je
veleno
1x dlouhý Peloton zastaví a uvede zbraně do polohy
virbl
Schultert das Gewehr.
Druhý řad provede následující cviky
1.
pravá ruka otáčí zbraň hlavní od těla tak,
aby ruka byla ve výši levého ramene a její palec
na šroubu zámku, zároveň levačka přehmátne a
uchopí pažbu za botku; zbraň je držena kolmo
k zemi a na píď od těla
2.
obě ruce spustí pušku dolů a zapřou do
levého ramene; loket pravé ruky je nenuceně
zvednut
3.
pravá ruka se vrací k pravému boku
Po opětovném zformování jednotka samostatně
nabíjí, přičemž po nabití uvede zbraně do
polohy Schultert das Gewehr.

Zvláštní druhy střeleb
b) Retrenchement Feuer
Užívá se k obraně náspů, šancí, příkopů, hradeb a jiných zátarasů.
Jednotka stojí en Ordre de Battaille s rozevřenými zástupy osm, až deset
kroků od předprsně/parapetu (Parapet). Jakmile se nepřítel začne
přibližovat, je veleno Macht euch fertig! a celá jednotka postoupí až
k banketu (Banquet). Ve chvíli, kdy se nepřítel dostane na účinný dostřel z
ručních zbraní, vystoupí první řad na banket k parapetu a druhý řad
zaujme jeho místo. Po odpálení rány první řad provede obrat čelem vzad
doprava a odpochoduje. Jakmile opustí banket, druhý řad vypochoduje
taktéž a vystoupí na banket. První řad, jenž prošel druhým mezerami po
své levé ruce, zaujme postavení druhého, učiní čelem vzad doleva a
samostatně nabíjí. Po nabití uvede zbraně do polohy Schultert das Gewehr
a následně Macht euch fertig. Tato činnost se opakuje, dokud je třeba.
Pokud nepřítel překonává překážky a dostává se do bezprostřední
blízkosti, musí řad, jenž je v tu chvíli na banketu vystoupit na parapet,
sklonit zbraně do polohy Auf halben Mann fällt das Bajonet a zabránit
dalšímu pronikání nepřítele. Jakmile je nepřítel odražen, z parapetu opět
sestoupí.
Střelba z valu
Povel
Habt acht.
Das Glieder
Retrenchement
Feuer zu
machen!
Peloton macht
euch fertig!

Marsch!
Halt!

Das erste Glied
schlagt an!

Buben

Činnost

1x krátký
virbl
Peloton provede cvik Macht euch fertig.
Následuje povel
Peloton vykročí levou nohou a učiní deset
kroků vpřed.
1x dlouhý Peloton zastaví.
virbl

První řad vystoupí na banket a zalící.

Feuer!

První řad naráz odpálí, provede první a
druhou dobu cviku a odpochoduje zpět na
místo druhého řadu.

Střelba z valu s vystoupením na parapet
Povel

Buben

Das erste Glied
schlagt an!

První řad vystoupí na banket a zalící.

Feuer!
Halt!
Fällt das
Bajonet!

Činnost

První řad naráz odpálí a provede první a
druhou dobu cviku.
1x dlouhý
virbl
První řad vystoupí na parapet a skloní zbraně
do polohy Auf halben Mann fällt das Bajonet.

