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ÚVODEM
Po několika letech pomalé a přerušované překladatelské činnosti
si dovoluji ctěnému čtenářstvu předložit svůj první seriózně
zpracovaný a neuspěchaný překlad „Cvičebního řádu pěchoty Rudé
armády 1 942“. Jako předloha pro překlad byla v tomto případě
zvolena ta varianta Cvičebního řádu, jež byla aktuální od 7. února
1 942 až do samotného konce války (nepočítame-li ty změny, jež
zůstaly ve stádiu návrhů). Jedná se o opravu původních narychlo
zpracovaných překladů „Cvičebního řádu pěchoty 1 938“ z let
201 01 2. Je pro mne značnou úlevou, že se mi po čtyřech letech
podařilo alespoň částečně odčinit „hřích mládí“ a nahradit své
původní nepovedené pokusy o překlad něčím, co nebude tížit mé
překladatelské svědomí. Předchozí vydání řádu nejsou dostačující
a jejich čtenářům se tímto hluboce omlouvám. Tento překlad je čistě
mým dílem a případná zodpovědnost za chyby padá pouze na mou
hlavu. Chci poděkovat VHK Erika a jmenovitě Petru Březinovi
za okamžitou reakci na mou prosbu o stažení starého překladu
ze svých stránek.
Při zpracování tohoto překladu byla věnována mimořádná
pozornost odstranění dřívějších chyb. V první řadě se jednalo
o opravu ledabyle a nahodile umístěných přízvuků s pomocí
Gramatického slovníku ruského jazyka od A. A. Zalizňaka. Původní
nesprávně umístěné přízvuky vedly k chybné transkripci a tím pádem
k chybné výslovnosti příslušných rozkazů. Dalšími závažnými
chybami byla častá záměna termínů „družstvo“ a „spol“, ničím
nepodložená terminologie pro názvy tvarů atd. Řada termínů
v původním překladu nebyla dostatečně jasně vysvětlena a při
nejlepší vůli je nebylo možné přesně pochopit, což je v tomto případě
řešeno grafickou autorskou přílohou umístěnou na konci příručky.
Vřele doporučuji si tuto autorskou přílohu prohlédnout před samotným
čtením příručky.
Česká vojenská terminologie převzatá ze "Cvičebního řádu
ozbrojených sil České republiky" (Ministerstvo obrany, Praha 2005)
byla v tomto vydání nahrazena výstižnější terminologií
z prvorepublikových československých rukovětí z roku 1 934.
Vzhledem ke snaze o dokonalé uchopení souvztažnosti časů jsou
v tomto překladu zachovány přechodníky. Předesílám, že se nejedná
o svévolnou archaizaci textu a přechodníky nejsou prvek, který by
českému mluvčímu činil při pasivním přijímání obtíže i bez znalosti
pravidel pro jejich tvoření. Plná archaizace textu včetně syntaxu se
nezdála vhodná a samotná terminologie československých rukovětí
byla převzata jen v těch případech, kdy současná terminologie
nenabízela odpovídající ekvivalent. V textu se objevuje řada vět
v nichž přechodník vystupuje ve spojení s nevyjádřeným podmětem,
což je pro češtinu již o něco netypičtější. Více o této formě

přechodníku vizte odborný časopis „Naše řeč“. S přechodníky „sedě“,
„leže“, „stoje“ a „maje“ je nakládáno jako s ustrnulými (např. čl. 21 6).
Transitivní slovesa (slovesa pohybu) jako např. projevši či prošedši
(čl. 41 , 1 83, 1 84,...) si v češtině vyžádala změnu vidu. Přechodníky
ve čl. 1 06 a 1 20 byly odebrány.
Forma přepisu rozkazů byla zachována původní, tj. na prvním
místě je ruský text v originální podobě tučnými písmemy, následuje
„pseudo-fonetická“ transkripce v závorce kurzívou a poté je umístěn
přeložený text v závorce kurzívou. Použití fonetické abecedy je
za hranicemi mých znalostí a obávám se, že by její použití v tomto
případě bylo kontraproduktivní. S tím však souvisí zásadní problém
spočívající v nemožnosti dokonale postihnout míru redukce
jednotlivých samohlásek a přepis se tak stává pouze přibližným.
Některé rozkazy jsou kvůli snadnější orientaci doplněny o odkazy
na související informace v jiných kapitolách příručky. Šedé texty
psané kurzivou a umístěné v závorkách jsou vysvětlivkami
a doplňujícími informacemi autora překladu.
Při čtení rozkazu je třeba brát v úvahu, že pouze tučně zvýrazněná
část rozkazu je povinná a jeho části, které jsou psány normálním
písmem, lze v závislosti na situaci vypustit.
Význam slova „nadřízený“ je vyložen v "Řádu vnitřní služby 1 937".
Původně bylo použito slovo „důstojník“, jež však nevyhovovalo,
poněvadž mezi „nadřízené“ patří i mladší velitelský sbor.
Výraz „klus“ je v tomto překladu vyhrazen pro koně, v případě
vojáků je použit výraz „běh“. Toto řešení není ve shodě s českým
chápáním, ale překlad je nyní značně konzistentnější.
V této příručce není jasně stanovena doba trvání jednotlivých
úkonů. Lze ji pouze vydedukovat ze čl. 35 a 54. Článek 35 stanovuje,
že za 1 vteřinu se při pochodu musejí vykonat 2 kroky. Čl. 54
stanovuje, že úkony prováděné při pochodu se vykonávají vždy
s prodlevou jednoho kroku a tím pádem je na každý úkon za pochodu
vyčleněna 1 vteřina. Dalo by se předpokládat, že na vykonání úkonu
na místě bude vyhrazena doba stejná, ale není to nikde exaktně
řečeno.
Nejednotnost dvojteček v textu či jejich absence jsou v souladu
s předlohou.

Hrubý přehled řádů a příruček platných ke dni 22. června 1 941
Kromě tohoto řádu existuje ještě celá řada dalších řádů, rukovětí,
univerzálních i speciálních příruček, nařízení, stanovisek, instrukcí
a dalších textů. Tento řád se zabývá pouze pořadovou technikou
a zbylé informační minimum je obsaženo v dalších řádech.
Za skutečný základ lze považovat „Řád vnitřní služby 1 937“
(Устав внутренней службы 1 937 г.). V Intendančním žurnálu № 1
z roku 1 940 dokonce intendant 1 . třídy A. Krivošapko navrhuje, aby
vojákům nebyla vůbec vydávána uniforma, dokud si pravidla tohoto
řádu neosvojí (návrh nebyl přijat). Řád obsahuje informace
o povinnostech vojáků a jejich vzájemném chování, o hodnostech
a funkcích, o pravomocích a činnosti dozorčích, o vnitřním řádu táborů
i posádek a mnoho dalšího.
Dalším důležitým řádem je „Řád posádkové služby 1 941 “ (Устав
гарнизонной службы 1 941 г.), jenž nahradil „Řád strážní služby
1 936“ (Устав караульной службы 1 936 г.) (obvykle se názvy řádů
neměnily, nicméně zde je výjimka a u budoucích řádů se již užíval jen
název „posádkový“). Řád je zaměřen na fungování jednotlivých
posádek a strážní služby, ale zabývá se také přehlídkami
a prováděním čestné stráže stejně jako skládáním vojenské přísahy či
udělováním vyznamenání.
Fungováním menších útvarů v boji (do rozsahu čety) se zabývá
„Bojový řád pěchoty 1 938“ (Боевой устав пехоты 1 938 г.), konkrétně
jeho první část. Činnost větších útvarů a štábů řeší druhá část tohoto
řádu neaktualizovaná od roku 1 927. Organizací nejvyšších
vojenských svazků typu armáda (sbor) a divize (brigáda) se zabývá
„Prozatimní polní řád 1 936 („Временный полевой устав 1 936 г.“).
Různé druhy vojsk mají pochopitelně své specializované řády.
Namátkou – jezdectvo se neřídí tímto řádem, ale „Cvičebním řádem
kavalerie 1 938 (Строевой устав конницы 1 938 г.); dělostřelectvo má
ohromný objem řádů zastoupených např. „Bojovým řádem
dělostřelectva“ (Боевой устав артиллерии) v aktuální podobě
vydávané od roku 1 938 atd.
Všechny řády jsou bohatě doplňovány další literaturou a různými
„prozatimními stanovisky“. Získat si přehled vyžaduje píli
a prostudovat všechny materiály také velké odhodlání.
Na závěr chci apelovat na všechny čtenáře – překládal jsem tento
řád i ostatní knihy s vírou v to, že se lidé odnaučí věřit všemožným
předpřipraveným výkladům a prohlašovat je za správné jen kvůli
tomu, že se jejich původce těší nějakému momentálnímu uznání.
Čtěte samostatně a uvažujte kriticky!

Nástin pravidel ruské výslovnosti
Přepisy slov do latinky: apostrof označuje měkký znak (projevuje
se v kombinaci s grafémem L, čímž vniká měkké L) či pomlku
(v případě grafému „щ“, který se správně vyslovuje jako šeplavé „š“
a nikoliv „šč“). Postfix „–ся“ se nezměkčuje, tj. čte se jako „–sa“.
Existuje také celá řada historicky daných výjimek (např. „что“ = „što“
a ne „čto“). Zdvojené souhlásky „nn“ se ve slovech „kónnica“ nebo
„kalónna“ vyslovují.
Zjednodušená základní pravidla výslovnosti – ruština je jazyk
pohyblivých přízvuků (na rozdíl od češtiny, která má přízvuky fixně na
první slabice), tudíž se ve všech jednotlivých pádech a číslech daného
slova mohou přízvuky přemísťovat z jedné slabiky na druhou (či
dokonce na předložku – např. rozkaz „ná ruku“ – nebo mohou být
i bezpřízvučná – např. „dlja“, „ili“) a měnit tak fonetickou podobu
celého slova.
Ruština nezná ani dlouhé hlásky (čárka nad samohláskou
znamená přízvuk, nikoliv délku), ani dvojhlásky (např. ve slovním
spojení „почётный караул“ (pačótnyj karaúl = čestná stráž) se čtou
fonémy „a“ a „u“ odděleně, přes pomlku). V každém slově je přítomen
pouze jeden přízvuk.
Přízvuky mají zásadní vliv na výslovnost. Grafémy „o“ nacházející
se před přízvukem jsou nepřízvučné a čtou se tím pádem jako
redukovaná „a“, vizte např. slovo „хорошó“ (charašó = dobře, hezky).
Funkci přízvuku v některých slovech přebírá tzv. jotovaný foném „jo“
(вперёд = vpirjód). Podle stejného principu se redukují také
samohlásky „e“ nacházející se před přízvukem, a to směrem
k fonému „i“.
Jak již bylo zmíněno – vzhledem k primitivní formě přepisu slov
nelze postihnout všechny stupně redukce a v přepisu se tak musí volit
jen mezi dvěma grafémy, které nepostihují jemné nuance. Příkladem
mohou být rozkazy „vpirjód“ či „pulimjót“ vs. „na reméň“ či „na plečó“,
přičemž ani v jednom případě se nejedná o čisté „i“ nebo „e“.
V předpisu jsou obsažena slova, která mohou být v souladu
s pravidly čtena dvěma způsoby. Jedná se o rozkaz „коли“, který lze
číst s přízvukem na poslední samohlásce jako „kalí“ nebo zcela bez
přízvuku. V rozkazu „на плечо“ (standardně „na plečó“) se může
přízvuk posunout i na předložku, tj. „ná plečo“. V rozkazu „на вьюки“
může být přízvuk na první i na druhé samohlásce (na v'júki / na v'jukí).

Pod dozorem redaktora
majora Pamfilova, D. N.
G1 88335. Podepsáno do tisku 1 7.2.42. Objem 3¾ t. l.,
3,93 uč.-aut. l., 53280 typ. zn. na 1 t. l. Obj. № 2774.
1 . Vzorová typografie Ogizu RSFSR trustu „Polygrafkniga“,
Moskva, Válová 28.
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1
Uvést v platnost „Cvičební řád pěchoty RKKA”.
Projekt „Cvičebního řádu pěchoty 1 934” z r u š i t.
2
Cvičebním řádem pěchoty RKKA se řídí všechny
druhy vojsk RKKA (kromě jezdectva) v pěších
tvarech nezahrnujících technické příslušenství.
Národní komisař obrany SSSR
Maršál Sovětského svazu K. VOROŠILOV

Toto vydání Cvičebního řádu pěchoty RKKA je vytištěno
s následujícími změnami:
čl. 29 je zrušen a čl. 7, 28, 43, 46 i 67 jsou vytištěny v nové
redakci podle instrukce Zástupce Národního komisaře obrany
Svazu SSR armádního komisaře 1 . stupně J. A. Ščadenka ze dne
30. září 1 941 a 7. února 1 942;
čl. 68–79 jsou zrušeny příkazem Národního komisaře obrany
Svazu SSR № 31 5 ze dne 1 8. září 1 941 v souvislosti s vydáním
Rukověti ohledně přípravy k boji zblízka Rudé armády;
čl. 92–1 03, 1 40 a 1 41 jsou zrušeny příkazem Národního komisaře
obrany Svazu SSR № 77 ze dne 1 3. února 1 941 v souvislosti
se zavedením v platnost Poučení ohledně lyžařské přípravy Rudé
armády;
hlava desátá je zrušena příkazem Národního komisaře obrany
Svazu SSR № 40 ze dne 24. ledna 1 941 v souvislosti se zavedením
v platnost Řádu posádkové služby Rudé armády.
Číslování článků je zachováno původní, k textu čl. 46 jsou
doplněny dva obrázky, v důsledku čehož se číslování předchozích
obrázků od čísla 5 do 1 6 změnilo, obrázky 1 7–32 jsou vyřazeny.
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Hlava první

OBECNÁ USTANOVENÍ
1 .  Стрoй (strój = tvar) – cvičebním řádem přesně
stanovené rozmístění vojáků a jednotek sloužící k jejich
společnému rozestavení, pohybu a činnosti.
2.  Шеренга (šerénga = řad) – vojáci stojící jeden
vedle druhého v jedné řadě.

Двухшереножный строй (dvuchšerénožnyj strój =
dvojřad) – jedna řada stojí jeden krok v zad druhé řadě.

Řady se nazývají první a druhá; při otáčení tvaru se názvy
řad nemění.
Méně než čtyři lidé se vždy řadí do jedné řady.
3.  Ряд (rjad = spol) – dva vojáci stojící jeden
za druhým ve vzdálenosti jednoho kroku (natažené ruky).
Pokud ve dvojřadu za vojákem první řady nestojí voják
druhé řady (tj. nestojí mu v zad), nazývá se takový spol
неполный (něpólnyj = neúplný).
Ve dvojřadu musí být poslední spol vždy úplný.
Při nepřítomnosti vojáka (velitele) v první řadě jeho
místo zaujímá voják (velitel) stojící za ním.
Při otočení čela tvaru směrem ke druhé řadě
(tj. o 180 stupňů) se voják (velitel) neúplného spolu
přemístí do této řady.
4.  Строй сомкнутый (strój sómknutyj = semknutý
tvar) – vojáci jsou v řadách rozmístěni jeden od druhého
na vzdálenost šířky dlaně umístěné mezi lokty a jednotky
jsou rozmístěny podle příručkových intervalů.

5. Строй
разомкнутый (strój razómknutyj
= rozemknutý tvar) – vojáci jsou rozmístěni podél čela
tvaru jeden od druhého ve vzdálenosti odpovídající
jednomu kroku nebo v intervalu určeném velitelem.
6. Фланг (flang = křídlo) – boční kraj tvaru: z pravé
strany tvaru se nachází pravé křídlo a z levé strany tvaru
levé křídlo. Názvy křídel se při otáčení tvaru nemění.
7. Фронт (front = čelo) – strana tvaru, ke které jsou
vojáci otočeni čelem.
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8. Тыл (tyl = zad) – protilehlá strana čela.
9. Ширина фронта (širiná frónta = šířka čela) –
vzdálenost mezi křídly tvaru.
1 0. Глубина строя (glubiná strója = hloubka tvaru) –

vzdálenost od první řady (vojáka) do poslední řady
(vojáka).
1 1 . Дистанция (distáncija = vzdálenost) – vzdálenost
mezi jednotkami (vojáky) směrem do hloubky – od zadní
řady (vojáka) vpředu se nacházející jednotky k přední
řadě (vojákovi) vzadu se nacházející jednotky.
1 2. Интервал (intervál = rozstup) – vzdálenost mezi
sousedícími jednotkami, útvary a vojáky – měřeno podél
čela tvaru.
1 3. Колонна (kalónna = kolona) – tvar, jehož hloubka
je větší nebo je rovna jeho šířce (zástup, dvojstup, trojstup
atd.).

1 4. Голова колонны (galavá kalónny = čelo kolony)

– část kolony, nacházející se vpředu; хвост (chvóst = zad
kolony) – část kolony, nacházející se vzadu.

1 5. Развёрнутый строй (razvjórnutyj strój =
nástupový tvar) – jednotky rozmístěné na jedné linii podél
čela (v dvojřadu nebo v kolonách) podle příručkových
intervalů.

1 6. Походный строй (pachódnyj strój = pochodový
tvar) – kolony jednotek rozmístěné v zad jedna druhé ve
vzdálenostech stanovených příručkou nebo příkazem
velitele.

1 7. Расчленённый строй (rasčleňónnyj strój =
rozvinutý tvar) – jednotky rozmístěné podél linie čela i do
hloubky v intervalech a vzdálenostech stanovených
příručkou nebo příkazem velitele.
1 8. Направляющий (napravljájuš´ij = vedoucí) –
voják (velitel nebo jednotka), pohybující se stanoveným
směrem, ostatní vojáci (jednotky) přizpůsobují svůj pohyb
vedoucímu; замыкающий (zamykájuš´ij = uzavírající) –
velitel nebo voják pohybující se na konci kolony.
1 9. Управление (upravlénije = velení) tvaru se
uskutečňuje rozkazy a příkazy, které jsou vydávány
verbálně, signály, prostřednictvím smluvených znaků
a osobního příkladu.

Hlava I. Obecná ustanovení
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Při velení tvaru se velitel nachází tam, odkud se mu
nejlépe vydávají rozkazy a odkud jej lze dobře vidět
a slyšet.
20. Rozkazy se dělí na dvě části – предварительная

команда (predvarítěl´naja kamánda = návěští)
a исполнительная команда (ispolnítěl´naja kamánda
= výkonný rozkaz).
Zároveň existují rozkazy tvořené pouze výkonným
rozkazem: „Встать“ (vstať = vztyk), „Смирно“ (smýrna
= pozor), „Ложись“ (lažís´ = zalehnout) aj.
Návěští se udává zřetelně, hlasitě a protáhle, aby
vojáci ve tvaru rozuměli, jakou činnost po nich velitel
vyžaduje.
Výkonný rozkaz – po krátké pomlce vyslovit hlasitě,
ostře a energicky.
Po zaznění návěští se za pochodu uskuteční vyřízení
a zákryt (tj. čelníi hloubkové vyrovnání).
Po zaznění výkonného rozkazu následuje jeho
okamžité a přesné vyplnění.
21 . Pro opravu špatně provedeného úkonu nebo pro
jeho zopakování se vydává rozkaz „ОТСТАВИТЬ“
(ATSTÁVIŤ = ZPĚT). Po tomto rozkazu se zaujímá
původní postoj.

POVINNOSTI VELITELŮ A VOJÁKŮ
VE TVARU
22. Společné povinnosti:

a) Ve tvaru vždy udržovat absolutní ticho a pozornost.
b) Nevycházet z tvaru bez dovolení.
c) V semknutém tvaru se dívat přímo před sebe, stát
nehybně, ale uvolněně, za pochodu jít jednotným krokem
a dodržovat vyřízení a zákryt (tj. čelní i hloubkové
vyrovnání).
d) Vždy být ve stanovené uniformě.
e) Důkladně znát svou zbraň, chránit ji v jakékoliv
situaci před poškozením a nečistotami, mít ji vždy
připravenou k akci.
f) Vždy a všude zachovávat vojenské tajemství a bránit
v hovoru všem, kteří na jeho zachovávání zapomínají.
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23. Velitel je povinen:

P ř e d  n á s t u p e m:
a) Ověřit si přítomnost vojáků své jednotky, bezchybný
stav jejich zbraní, střeliva i prostředků protichemické
ochrany.
b) Ověřit si upravenost oblečení a přítomnost i správné
nastavení délky výstroje.
V e  t v a r u:
a) Dávat podřízeným příklad správným plněním
požadavků cvičebního řádu.
b) Kontrolovat přesné plnění povinností podřízenými.

24. Voják je povinen:

P ř e d  n á s t u p e m:
a) Ověřit přítomnost a bezchybný stav zbraně, zásob
střeliva, prostředků protichemické ochrany, ženijního
náčiní, oblečení a výstroje.
b) Správně si obléci a upravit oblečení a výstroj.
V e  t v a r u:
a) Znát své místo a umět je rychle a beze zmatků
zaujmout.
b) Být pozorný vůči příkazům, rozkazům a signálům
svého velitele a rychle je plnit, nepřekážeje přitom
ostatním.
c) Předávat příkazy a signály bez chyb, hlasitě,
srozumitelně (v noci polohlasně).
M i m o  s l u ž b u:
a) V prostoru dislokace útvaru i mimo něj (na ulicích
a na všech veřejných prostranstvích) být vždy upraven
a ustrojen striktně podle předpisu.
b) Ve všech případech dodržovat vojenské držení těla
(nemít ruce v kapsách atd.).

Hlava druhá

JEDNOTLIVÝ VOJÁK
ČINNOST VOJÁKA BEZE ZBRANĚ
25. Základní postoj ve tvaru i mimo
se zaujímá po rozkazu
„СТАНОВИСЬ“
(STANAVÍS´
= NASTOUPIT) nebo „СМИРНО“
(SMÝRNA = POZOR).
něj

Po tomto rozkazu: stát zpříma,
podpatky spojit, špičky nohou rozevřít
vůči linii čela tvaru na šířku chodidla
nebo pažby; kolena narovnat, ale
nenapínat; ruce volně spustit, palce
rukou umístit zboku uprostřed beder,
ostatními napůl sevřenými prsty se
dotýkat beder; lokty stáhnout zpět;
hledět přímo před sebe.
Při tomto postoji: břicho musí být
zataženo, prsa vypnuta, hlava držena
zpříma; nestát strnule a být připraven
k okamžité činnosti.
Po rozkazu „smýrna“ se nehýbat
(obr. 1 ).
26. Po rozkazu „ВОЛЬНО“
(VÓL´NA = VOLNO) stát uvolněně,
neopouštět své místo a neztrácet
pozornost.
Po rozkazu „ОПРАВИТЬСЯ“

(APRÁVIŤSA

=

Základní postoj
UPRAVIT SE) Obr. 1.beze
zbraně

si upravit výstroj a oblečení,
neopouštějíc místo.
Kouřit, rozmlouvat a opouštět tvar je možné pouze
s dovolením velitele.
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Obraty na místě

27. Obraty na místě se vykonávají po rozkazech:
„Напра–BО“ (naprá–VO = vpravo – v bok),
„Полоборота напра–ВО“ (palabaróta naprá–VO =
vpravo – vpříč), „Нале–ВО“ (nalé–VO = vlevo – v bok),
„Полоборота нале–ВО“ (palabaróta nalé–VO = vlevo –
vpříč), „Кру–ГОМ“ (kru–GÓM = čelem – vzad).
Obraty se provádějí: „naprá–VO“ a „palabaróta
naprá–VO“ – na pravém podpatku a na levé špičce;
„nalé–VO“, „palabaróta nalé–VO“ a „kru–GÓM“ –
na levém podpatku a na pravé špičce.
Obrat se vykonává na dvě doby: nejprve se otočit,
zachovávajíc správné držení těla, poté nejkratší cestou
přisunout vzadu odtaženou nohu.
Při obratu držet ruce volně, netisknouc je k bedrům.
(Obrat „krugóm“ provádět vždy směrem doleva, vizte čl. 41.)

28. Po rozkazu „ЛОЖИСЬ“ (LAŽÍS´ = ZALEHNOUT)
a po rozkazu „ВСТАТЬ“ (VSTAŤ = VZTYK) se provádějí
úkony sepsané ve čl. 46 (beze zbraně).
Čl. 29 zrušen.
30. Po rozkazu „СМИРНО“ (SMÝRNA = POZOR)

rychle a potichu zaujmout základní postoj. Totéž se
provádí při vydání jakéhokoliv návěští, jestliže mu
předcházel rozkaz „ВОЛЬНО“ (VÓL´NA = VOLNO).
31 . P o z d r a v  n a  m í s t ě. Při pozdravu na místě vně
tvaru se obrátit ke zdravené osobě, stát v postoji
„smýrna“ a hledět na ni, otáčejíc za ní hlavu a pokud je
nasazena pokrývka hlavy, tak kromě toho přiložit hranu
pravé ruky k pravé straně kšiltu (dolnímu kraji pokrývky
hlavy) tak, aby byly prsty spojeny, aby byla dlaň
narovnána a zlehka obrácena ven a aby se loket nacházel
ve výši ramene (obr. 2).

Pohyb

32. Pohyb se provádí krokem nebo během a začíná
zpravidla levou nohou.
33. Krok bývá строевой (strajevój – pořadový)
a походный (pachódnyj – pochodový).

Hlava II. Jednotlivý voják
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Pořadový krok se užívá při slavnostním pochodu, při
pozdravu za pochodu a při příchodu k nadřízenému
s hlášením.
Pochodový krok se užívá ve všech ostatních
případech.
34. Pochod krokem začíná
po rozkazu „Шагом – МАРШ“

(šágom – MÁRŠ = pochodem –
V CHOD).

Po vyřčení návěští naklonit tělo
lehce kupředu, udržujíc rovnováhu;
po výkonném rozkazu zahájit
pochod plným krokem, přičemž:
a) při
pochodu
pořadovým
krokem – špičkou nohy nataženou
směrem dopředu dolů vykračovat
ve směru pohybu, nohu pokládat
silou na zem celým chodidlem,
posouvajíc současně tělo kupředu;
rukama volně pohybovat: vpřed –
pěst zvednout do výše přezky
opasku na vzdálenost dlaně
a zpět – nadoraz ramenního kloubu
(při vykročení pravé nohy levačkou, Obr. 2. Pozdrav beze
při vykročení levé nohy pravačkou)
zbraně
(obr. 3);
b) při pohybu pochodovým krokem – vykračovat
nohama směrem vpřed, nenapínajíc je v koleni a
nenatahujíc špičky; na zem je pokládat jako při normální
chůzi.
35. Tempo pohybu pořadovým a pochodovým
krokem – 1 20 kroků za minutu při délce kroku 75 – 80 cm.
Při pohybu do svahu, ve sněhu, v písku a čerstvé oranici
se tempo pochodového kroku zmenšuje.
Ускоренный шаг (uskórennyj šag = zrychlený krok) –
1 35 kroků za minutu při délce kroku 80 – 85 cm.
36. Zahájení pochodu na místě se provádí
po rozkazu „На месте шагом – МАРШ“ (в движении
–„НА МЕСТЕ“) (na mjéstě šágom – MÁRŠ (v dvižéniji –

NA MJÉSTĚ) = na místě pochodem – V CHOD
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(za pochodu pouze – NA MÍSTĚ)).

Po vydání rozkazu, ohýbajíc nohy v kolenou, zvedat
tyto nahoru v tempu pochodu, špičky nespouštět; nohy
pokládat na celou plochu chodidla; pokračovat v pohybu
rukama.
Při pochodu vpřed z pozice
„na mjéstě“ po rozkazu

„ПРЯМО“ (PRJÁMA = SMĚR
PŘÍMÝ) vydaném při došlápnutí
levé nohy začínat pohyb levou
nohou, vykonavši pravou nohou
ještě jeden krok na místě.
37. Pro přerušení pohybu se
vydává rozkaz „Боец – СТОЙ“

(bajéc – STOJ = vojáku, zastavit
– STÁT).
Po návěští došlápnout tvrději,
po výkonném rozkazu udělat
ještě jeden krok a poté přisunout
nohu.
(Nezaměňovat s rozkazem ve čl. 115.)

38. Pro změnu rychlosti
pochodu se vydávají rozkazy:
„Шире – ШАГ“ (šíre – ŠAG = prodloužit – KROK),
„Короче – ШАГ“ (karóče – ŠAG = zkrátit – KROK),
„Чаще – ШАГ“ (čáš´e – ŠAG = zrychlit – KROK),
„Ре–ЖЕ“ (ré–ŽE = zvolnit – KROK), „Пол–ШАГА“
(pol–ŠÁGA = půl-KROK), „Полный – ШАГ“ (pólnyj –
ŠAG = plný – KROK).
39. Pro zahájení pohybu během z místa se vydává
rozkaz „Бегом – МАРШ“ (bjégom – MÁRŠ = poklusem
– KLUS).
Po návěští naklonit tělo lehce dopředu, ruce volně
spustit podél beder; po výkonném rozkazu začít volný běh
levou nohou, posílajíc energicky celé tělo vpřed; nohy
pokládat na celou plochu chodidla, rukama vykonávat
uvolněné pohyby v rytmu běhu.
Tempo běhu – do 1 80 kroků za minutu při délce kroku
nejméně 1 m.
Při přechodu z chůze do běhu se pod levou nohu
Obr. 3. Pořadový krok
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vydává rozkaz „Бегом – МАРШ“ (bjégom – MÁRŠ =
poklusem – KLUS).
Po tomto rozkazu udělat pravou nohou krok a běh začít
levou nohou.
Při přechodu z běhu do chůze se pod pravou nohu
vydává rozkaz „Шагом – МАРШ“ (šágom – MÁRŠ =
pochodem – V CHOD).
Po tomto rozkazu udělat ještě dva kroky „během“
a začít chůzi levou nohou.
40. Při zrychleném překonávání značných vzdáleností
se užívá kombinovaný pohyb (během i krokem).

Obraty za pochodu
41 . Obraty za pochodu se vykonávají po rozkazech:
„Haпpa–ВО“ (naprá–VO = vpravo – V BOK)
(„Нале–ВО“ (nalé–VO = vlevo – V BOK)) ,
„Полоборота напра–ВО“ (palabaróta naprá–VO =
napravo – VPŘÍČ) („Полоборота нале–ВО“
(palabaróta nalé–VO = nalevo – VPŘÍČ)) , „Кругом –
МАРШ“ (krugóm – MÁRŠ = čelem vzad – VCHOD).
Pro obrat „naprávo“ a „palabaróta naprávo“ se
výkonný rozkaz vydává při došlápnutí na pravou nohu; po
výkonném rozkazu levou nohou vykonat ještě jeden krok,
otočit se na špičce levé nohy, současně s otočkou vykročit
pravou nohou vpřed a začít pochod v novém směru.
Pro obrat „nalévo“ a „palabaróta nalévo“ se
výkonný rozkaz vydává při došlápnutí na levou nohu;
po výkonném rozkazu pravou nohou vykonat ještě jeden
krok, otočit se na špičce pravé nohy, současně s otočkou
vykročit levou nohou vpřed a začít pochod v novém
směru.
Při obratu „krugóm“ se výkonný rozkaz „MÁRŠ“
vydává při došlápnutí na pravou nohu; po tomto rozkazu
vykonat ještě jeden krok levou nohou, vykročit pravou
nohou půl kroku vpřed a postavit ji před špičku levé
nohy, obrátit se v rytmu pochodu směrem doleva
na špičkách obou nohou a pokračovat v pohybu
vykročením levé nohy v novém směru.
Obraty „naprávo“ , „palabaróta naprávo“ , „nalévo“ ,
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„palabaróta nalévo“ se při pohybu během vykonávají po

stejných rozkazech a stejnými úkony, jako při pohybu
krokem.
Obrat „krugóm“ se při pohybu během vykonává
směrem doleva otočkou na jednom místě ve čtyřech
dobách.
(Vizte čl. 27)

42. Pro pozdrav při pohybu mimo
tvar
a
bez
pokrývky
hlavy:
ve vzdálenosti 5–ti kroků od zdravené
osoby přejít do pořadového kroku, ve
vzdálenosti tří kroků otočit tvář ke
zdravené osobě a zastavit pohyb rukama.
S
nasazenou
pokrývkou
hlavy,
nedocházejíc na vzdálenost tří kroků
ke zdravené osobě, otočit k této hlavu,
přiložit pravou ruku k pokrývce hlavy tak,
jak je předepsáno ve čl. 31 a zastavit
pohyb levou rukou. Prošedši okolo
zdravené osoby ostře spustit pravou ruku
a pokračovat v pohybu pochodovým
krokem.
(Vizte čl. 31)

43. Za pochodu se rozkaz „ложись“
(lažís´ = zalehnout) a v poloze leže se
rozkaz „встать“ (vstať = vztyk) provádějí
podle pravidel, která jsou vyložena

Obr. 4. Základní ve čl. 46; při vstávání beze zbraně se obě
postoj se zbraní

ruce opírají o dlaně.

ČINNOST VOJÁKA SE ZBRANÍ
44. Základní postoj se zbraní je stejný jako postoj beze
zbraně (čl. 25).
45. Zbraň „u nohy“ držet ve volně spuštěné pravé ruce
tak, aby pažba stála na zemi celou plochou botky
dotýkajíc se chodidla pravé nohy a aby se výstupek
hlaviště nacházel na linii špiček nohou; pravou ruku volně
spustit, palcem obejmout hlaveň a zbývající prsty položit
na předpažbí (obr. 4).

Hlava II. Jednotlivý voják
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46. Po rozkazu „ЛОЖИСЬ“ (LAŽÍS´ = ZALEHNOUT)
nebo po skončení přískoků vykonat plný krok pravou
nohou dopředu a trochu vpravo; hned po vysunutí nohy
naklonit tělo hrudí k pravému koleni, současně umístit
levou ruku dlaní na zem, prsty co nejblíže k pravé noze
(obr. 5, a) a, opírajíc se postupně o levou ruku a bedro
levé nohy (obr. 5, b, c), zalehnout na levý bok, ihned se
převalit na hruď (obr. 5, d) a zaujmout pozici připravenosti
ke střelbě leže (umístit pušku na dlaň levé ruky pod
hledím a spustit pažbu na zem; přemístit pravou ruku
k držadlu kliky, obejmuvši je dlaní zespodu). Nohy lehce
rozevřít do stran špičkami směrem ven a zapřít oba lokty
o zem. Při přechodu do pozice leže v rychlém běhu před
vysunutím pravé nohy dopředu postavit levou nohu
na podpatek tak, aby se pohyb prudce zbrzdil.
Začínajíc přískoky či po rozkazu „ВСТАТЬ“ (VSTAŤ =
VZTYK) přitáhnout obě ruce na úroveň hrudi – levou ruku
na dlaň, pravou na vnější stranu zápěstí (puška musí ležet
v dlani pravé ruky – obr. 6, a); prudce natahujíc ruce
odtrhnout hrudník od země a postavit pravou (levou) nohu
mezi ruce (obr. 6, b), poté k ní přitáhnout druhou nohu.
Při výskoku zahajujícím přebíhání se levá (pravá) noha
nestaví mezi ruce, ale okamžitě se vysouvá kupředu se
současným natažením (odražením) pravé (levé) nohy
(obr. 6, c).
Cviky se zbraní
47. Před rozkazem „na reméň“ se uzávěra pušky
přesouvá do zajištěné polohy.
Puška se bere na popruh na tři doby po rozkazu
„На ре–МЕНЬ“ (na re-MÉŇ = na řemen – ZBRAŇ).
P r v n í  d o b a. Pravou rukou nadzdvihnout pušku
(neoddalujíc ji od těla) před pravou nohu a současně ji
natočit popruhem doleva tak, aby se horní průřez pro
popruh nacházel ve výši brady; levou rukou obejmout
pušku u žlábků pažby (obr. 7).
D r u h á  d o b a. Pravou rukou uchopit popruh mezi
palec a ostatní prsty u horního průřezu pro
popruh (obr. 8).
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Obr. 5. Přechod do pozice leže po skončení přískoků (nebo po
rozkazu „Lažís´“):

а – okamžik hlubokého výpadu s ohýbáním trupu ke koleni a spouštěním
ruky kvůli následnému vytvoření si opory; б a в – postupné zalehávání
s oporou na levou ruku a bedro levé nohy; г – poloha leže
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Obr. 6. Výskok při přebíhání
а – okamžik přitahování pušky a rukou k hrudi; б – okamžik umístění
pravé nohy mezi ruce; в – okamžik zahájení přískoků
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T ř e t í  d o b a. Pušku rychle přehodit přes rameno;
levou ruku spustit; pravou rukou uchopit popruh na úrovni
hrudi, přitisknuvši lehce pušku loktem k tělu (obr. 9).

Obr. 7.

Obr. 8.

První doba úkonu Druhá doba úkonu
„na reméň"
„na reméň"

Obr. 9.

Puška v poloze
„na reméň"

48. Z polohy „na reméň“ se do polohy „k nagé“ puška
přesouvá na tři doby po rozkazu „К но–ГЕ“ (k na–GÉ =
k noze – ZBRAŇ).
P r v n í  d o b a. Pravou rukou vysunout pažbu pomocí
popruhu dopředu; levou rukou uchopit pušku pod
popruhem u žlábků pažby a lehce ji nadzdvihnout směrem
dozadu nahoru (obr. 1 0).
D r u h á  d o b a. Shodit popruh z pravé ruky
a, přesunujíc levou rukou pušku zpoza ramene k pravému
boku, uchopit tuto pravou rukou o něco výše, než
se nachází dolní objímka pažby (obr. 7).
T ř e t í  d o b a. Levou ruku rychle spustit a pravou
rukou plynule postavit pušku na zem do polohy „k nagé“.
49. Lehký kulomet se do polohy „na reméň“ a „k nagé“
dává podle stejných rozkazů a pravidel jako puška.
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50. Po rozkazu „ЗА СПИНУ“ (ZA SPÍNU = NA ZÁDA
ZBRAŇ) přemístit uzávěru do zajištěné polohy; prodloužit

popruh; bodák sejmout (pokud je vztyčen) a skrýt jej
do pouzdra; pušku přehodit nejpohodlnějším možným
způsobem popruhem přes levé rameno na záda.
Po rozkazu „К но-ГЕ“ (k na-GÉ = k noze – ZBRAŇ)
se zbraň z polohy „za spínu“ přemísťuje nejpohodlnějším
možným způsobem do polohy „k nagé“.
Dále, je–li potřeba, následují rozkazy: „Штык –
ПРИМКНУТЬ“ (štyk – PRIMKNÚŤ = bodák – VZTYČ),

„Ремень – ПОДТЯНУТЬ“ (rеméň – PADŤANÚŤ =
popruh – UTÁHNOUT), „Курок – СНЯТЬ“ (kurók –
SŇAŤ = uzávěru – SPUSTIT).
(Rozkaz „bodák skryj“ není samostatně zařazen, nicméně je v textu
přítomen obrat „штык снять“ (štyk sňať).)

P o z n á m k a. Při přítomnosti
rance se puška do polohy
„za spínu“ nedává.

51 . Lehký kulomet se dává na záda
po rozkazu „ЗА СПИНУ“ (ZA SPÍNU
= NA ZÁDA ZBRAŇ) stejně jako puška.
52. Puška se dává z polohy „k nagé“
do polohy „na plečó“ ve dvou dobách
po rozkazu „На пле–ЧО“ (na ple–ČÓ
= na rámě – ZBRAŇ).
P r v n í  d o b a.
Pravou
rukou
přenést pušku podél těla k levému boku
otáčejíc ji závěrem dopředu; zápěstím
levé ruky podepřít pažbu zespodu tak,
aby botka pažby ležela na dlani, palec
se nacházel zepředu a špičky ostatních
prstů svíraly hlaviště pažby; pušku
Obr. 10.
držet svisle vůči levému rameni První doba úkonu
dotýkajíc se výstupkem hlaviště pažby „k nagé" (z polohy
"na reméň")
zepředu bedra levé nohy; loket pravé
ruky je ve výši ramene (obr. 1 1 ).
D r u h á  d o b a. Lehce popostrčivši pravou rukou
pušku dozadu nadzdvihnout tuto levou rukou rychle
nahoru a položit ji nábojovou schránkou do prohlubně
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ramene tak, aby bylo zápěstí levé ruky o trochu níže než
loket; současně energicky spustit pravou ruku a předloktí
levé ruky přitisknout k boku. Pušku držet pažbou proti
rameni nenaklánějíc ji směrem na hruď a nevyklánějíc ji
do strany (obr. 1 2).
Pro napravení špatného umístění pušky v poloze
„na plečó“ se vydávají rozkazy: „Довернуть –

ПРИ–КЛАД“ (davěrnúť –
PRI-KLÁD = pažbu –
POOTOČIT), „Приклад –
В ПОЛЕ“ (priklád – V PÓLE
= pažbu – VPŘED), „Штык –
ВЫШЕ“ (štyk – VÝŠE =
bodák – VÝŠE), „Штык –
НИЖЕ“ (štyk – NÍŽE =
bodák – NÍŽE).
53. Puška se do polohy

„k nagé“ z polohy „na plečó“
dává ve třech dobách po
rozkazu „К но–ГЕ“ (k na–GÉ
= k noze – ZBRAŇ).
P r v n í  d o b a. Rychle spustit
ruku s puškou na celou délku
sevřevši
přitom
pušku
zápěstím pravé ruky nad
hledím.
D r u h á  d o b a. Pravou rukou
přenést pušku dolů k pravé
Obr. 11.
Obr. 12. noze a, přidržujíc ji přitom
První doba
Druhá doba levou rukou u horní objímky
úkonu
úkonu
pažby ve výši pasu, umístit
„na plečó"
„na plečó" tuto podél pravé nohy tak, aby
byla pažba výstupkem hlaviště na linii špiček nohou
nedotýkajíc se země.
T ř e t í  d o b a. Přesunout levou ruku na své místo
a pravou rukou pušku plynule spustit na zem.
P o z n á m k a. Puška bez bodáku a lehký
kulomet se „na plečó“ nedávají. Ve tvaru se při
rozkazu „na plečó“ pušky bez bodáků a lehké
kulomety dávají do polohy „na reméň“.
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54. Při pochodu s puškou v poloze „na ple–ČÓ“
se úkon „ná ru–KU“ provádí po rozkazu „На ру–КУ“
(ná ru–KU = na ruku – ZBRAŇ), vydaném při došlápnutí
levé nohy:
a) pokračujíc v pochodu udělat pravou nohou krok
a s dalším krokem levé nohy spustit levou ruku s puškou
nadoraz dolů, současně pravou rukou uchopit pušku za
krk pažby;

Obr. 13. Úkon „ná ruku"

b) udělat ještě jeden krok pravou nohou a při vykročení
levou nohou rychle přenést pravou ruku spolu s pažbou
k pravému boku podepřevši pušku levou rukou u dolní
objímky; přitisknout krk pažby k pravému boku ve výši
pasu, pravý loket držet v ose ramene (tj. nevysouvat jej
šikmo do strany); bodák se nalézá ve výši brady (obr. 1 3).
55. Přenesení pušky za pochodu z polohy „ná ruku“
do polohy „na plečó“ se provádí po rozkazu „На пле-ЧО“
(na ple–ČÓ = na rámě – ZBRAŇ) vydávaném při
došlápnutí levé nohy.
a) pokračujíc v pochodu udělat pravou nohou ještě
krok, při došlápnutí levé nohy popostrčit pušku levou
rukou nahoru na sebe а otáčejíc pravou rukou za krk
pažby ji postavit vertikálně na dlaň spuštěné levé ruky
závěrem dopředu;
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b) udělat krok pravou nohou a při došlápnutí levé nohy
položit pušku „na plečó“, prudce spustivši pravou ruku.
56. Úkon „ná ruku“ se užívá pouze při pochodu
slavnostním krokem.
57. Při pochodu se zbraní v poloze „na plečó“
po rozkazu „СТОЙ“ (STOJ = zastavit – STÁT) udělat
ještě jeden krok vpřed, přitáhnout druhou nohu a zbraň
bez rozkazu spustit do polohy „k nagé“.
58. Obraty se zbraní se na místě i za pochodu
vykonávají podle stejných pravidel a rozkazů jako beze
zbraně.
Při obratech se zbraní v poloze „k nagé“ zbraň při
vyřčení návěští nadzdvihnout o 3 – 4 cm přibližujíc bodák
(ústí hlavně) k rameni a vykonavši obrat současně
s přitáhnutím druhé nohy plynule spustit zbraň k zemi.
59. Pro zahájení pochodu se zbraní v poloze „k nagé“
při vyřčení návěští zbraň o 3 – 4 cm nadzdvihnout
a přitisknout ji k boku.
Při pohybu musí ruka nezaměstnaná manipulací
se zbraní vykonávat přirozené pohyby podél těla.
Při pohybu během zbraň držet v lehce pokrčené pravé
ruce tak, aby bylo ústí hlavně trochu vykloněno dopředu.
Při běhu v semknutém tvaru bodák na pušce tlačit
k sobě.
60. Po rozkazu „ВОЛЬНО“ (VÓL´NA = VOLNO) jít
volným krokem neměníc polohu zbraně.
(Vizte čl. 129)

61 . P r o  p o z d r a v  s e  z b r a n í  z a  p o c h o d u:

a) se zbraní v poloze „k nagé, „na plečó“, „na reméň“ –
otočivši hlavu směrem ke zdravené osobě procházet
pořadovým krokem a pokračovat v pohybu volnou rukou;
b) se zbraní v poloze „za spínu“ – zdravit tak, jak je
uvedeno ve čl. 42.
62. Při projíždění ve vozidle, na povozu nebo na koni
zdravit:
a) v e  v o z i d l e  a  n a  p o v o z u
(kromě
řidiče
a vozky) – otočit hlavu směrem ke zdravené osobě
a přiložit pravou ruku k pokrývce hlavy;
b) n a  k o n i – trup narovnat, otočit hlavu směrem ke
zdravené osobě a přiložit pravou ruku k pokrývce hlavy.
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63. Při hlášení nebo oslovení nadřízeného vně tvaru
přijít pořadovým krokem a zastavit se tři kroky od velitele
v postoji „smýrna“; s posledním krokem přiložit pravou
ruku k pokrývce hlavy a spustivši ji zpět se
současným přitáhnutím nohy hlásit (například):

„Товарищ лейтенант, красноармеец Сидоров по
вашему приказанию явился“ (Taváriš´ lejtěnánt,
krasnoarméjec Sídorov pa vášemu prikazániju javílsa =
Soudruhu poručíku, rudoarmějec Sidorov se dostavil
na Váš rozkaz).
Dokončivši
hlášení
a
obdrževši
povolení
k odchodu přiložit ruku k pokrývce hlavy a neoddalujíc ji
se otočit „krugóm“; při prvním kroku ruku prudce spustit.
Zastavivši se po příchodu k nadřízenému s puškou
v poloze „na plečó“ umístit pušku do polohy „k nagé“.
Obdrževši povolení k odchodu vzít pušku do polohy
„na plečó“ a provést obrat.
Oslovení nadřízeného z tvaru je dovoleno po rozkazu
„ВОЛЬНО“ (VÓL´NA – VOLNO).

Přískoky
64. Přískoky se užívají pro zrychlené překonání oblasti
nacházející se pod palbou nepřítele.
Pro užití přískoků se vydává rozkaz (například):

„Петров, перебежать к зелёным кустам –
ВПЕРЕД“ (Petróv, pěreběžáť k zeljónym kustám –
VPIRJÓD = Petrove, přískoky k zeleným křovinám –
VPŘED).
Po tomto rozkazu si voják musí naplánovat
trasu pohybu, kryté mezizastávky kvůli oddechu, dobít
pušku, natáhnout uzávěru, nastavit hledí, rychle vyskočit
a lehce se přikrčiv prudce přebíhat a ještě za plného běhu
zalehnout do krytu. Před zahájením dalšího přískoku nebo
před zahájením palby je vždy nutné se posunout o několik
metrů stranou.
Délka přískoků záleží na terénu, palbě nepřítele i na
silách vojáka a pohybuje se v rozmezí od 1 5 do 40 metrů.
Před přískoky s lehkým kulometem je nutné kulomet
předběžně vybít, levou rukou podepřít dvounožku
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kulometu a přitisknout ji dlaní zespodu k hlavni.
65. Při přískocích směrem dozadu nebo do strany při
jakékoliv zastávce zalehávat tváří k nepříteli a být
připraven k zahájení palby.
Pro přískoky se v takovém případě vydává rozkaz
(například): „Вправо за насыпь дороги – БЕГОМ“

(vprávo za násyp´ darógi – BJÉGOM = vpravo za val
u cesty – BĚHEM).
66. Pohyb přikrčením se užívá při zdolávání úseků
terénu majícího nevelké krytí (tráva, příkopy, obilí, keře)
po rozkazu (například): „По канаве пригнувшись –
ВПЕРЁД“ (pa kanávě prignúvšis´– VPIRJÓD =
příkopem přikčeně – VPŘED).
Pro pohyb přikrčením si lehce přidřepnout, tělo trochu
naklonit dopředu a neohýbajíc se v kříži se pohybovat
zrychleným krokem (během).

Plížení
67. Plížení se provádí п о - п л а с т у н с к и
(pa‑plastúnski
=
leže
na
břiše) nebo
н а  п о л у ч е т в е р е н ь к а х (na palučetvěréňkach =
na všech čtyřech).
P l í ž e n í  s e  l e ž e. Přitisknuv se k zemi voják před
zahájením plížení leží nenadzvedávaje hlavu; pravou
rukou drží pušku za popruh přímo u předpažbí; puška
spočívá na předloktí závěrem nahoru.
Po rozkazu (například): „Иванов, переползти

в кусты – ВПЕРЁД“ (Ivánov, pěrepalztí v kustý –
VPIRJÓD = Ivanove, v křoviska plížením – VPŘED)
přitáhnout levou (pravou) nohu sehnutou v koleni do
pravého úhlu co možná nejvíce dopředu, chodidlo obrátit
špičkou do strany, pravá (levá) noha je napřímena
a uvolněna, špička je natažena dozadu. Současně
s přitahováním nohy vysunout pravou (levou) ruku
dopředu dlaní směrem k zemi (obr. 1 4). Přitahujíc
se napřímenou rukou a odrážejíc se ohnutou nohou
přemístit tělo co možná nejvíce dopředu, téměř je
neoddalujíc od země.
Při odrážení se nohou se neopírat o špičku, ale o celou
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Obr. 14. Plížení se leže

Obr. 15. Plížení se na všech čtyřech

Obr. 16. Plížení se s puškou po písku a přes louže

vnitřní stranu chodidla ohnuté nohy. Před naprostým
natažením levé (pravé) nohy ohnout a přitáhnout pravou
(levou) nohu dopředu, vystrčit levou (pravou) ruku
dopředu a pokračovat v pohybu stejným způsobem.
P l í ž e n í  s e  n a  v š e c h  č t y ř e c h. V poloze leže
ohýbajíc levou (pravou) nohu umístit koleno co možná
nejdále pod sebe (přitáhnout pod hruď, pas spustit až do
dotyku hýždí s podpatkem), opřít se o zápěstí nebo
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předloktí rukou (v závislosti na výšce krytí), pravá (levá)
ruka se vysouvá co možná nejvíce dopředu; špičky obou
nohou jsou bez napětí staženy dozadu (obr. 1 5). Přemístit
tělo dopředu až do naprostého natažení levé (pravé) nohy.
Před naprostým natažením levé (pravé) nohy přitáhnout
pod sebe koleno pravé (levé) nohy (neoddělujíc jej od
země) a vysunout dopředu levou (pravou) ruku.
Pokračovat v pohybu stejným způsobem. Pušku držet
stejně jako při plížení leže.
Při plížení se (na všech čtyřech nebo leže) po písku
či přes louže držet pušku v obou rukou opírajíc se o lokty;
zápěstí rukou držet nad zemí co možná nejvýše (obr. 1 6).
O d p l í ž e n í  s e  d o z a d u se provádí stejným
způsobem, neotáčejíc se nohama k nepříteli.
O d p l í ž e n í  s e  d o  s t r a n y se provádí opírajíc se
o předloktí rukou a špičky nohou krátkými, ale častými
posuny těla. Tělo od země oddalovat jen natolik, aby se
člověk nezachytával o výstroj.
Před zahájením plížení a odplížení je nutné si stanovit
úkryt, za který se je třeba odplížit.

Čl. 68–79 jsou zrušeny.
NAVLÉKÁNÍ A SVLÉKÁNÍ PROSTŘEDKŮ OSOBNÍ
PROTICHEMICKÉ OCHRANY VOJÁKA
80. Plynová maska, ochranný přehoz a ochranné
návleky na nohy se mohou nacházet ve třech polohách:
a) в п о х о д н о м п о л о ж е н и и (v pachódnom
palažéniji = v normální poloze) – při absenci
bezprostředního nebezpečí chemického útoku;
b) н а г о т о в е (nagatóvě = v hotovostní poloze) – při
bezprostřední hrozbě chemického útoku;
c) в б о е в о м п о л о ж е н и и (v bajevóm palažéniji
= v ochranné poloze) – v situaci bezprostředního
chemického ohrožení.
81 . Plynová maska se do hotovostní polohy dává po
rozkazu „Противогаз – К БОЮ“ (prativagáz – K BÓJU
= masku – PŘIPRAVIT): zbraň odsunout do ohybu
pravého lokte; vytáhnout řemínek sumky, protáhnout jej
okolo pasu a přivázat jej za očko (zacvaknout na háček);
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pokrývku hlavy připravit k sundání (povolit podbradní
řemínek, rozepnout dolní knoflík náušního dílu zimní
pokrývky hlavy – buďonky).
Pro přemístění ochranného přehozu do hotovostní
polohy se vydává rozkaz „Накидку – К БОЮ“ (nakídku
– K BÓJU = ochranný přehoz – PŘIPRAVIT) (vydává se
pouze v tom případě, kdy se přehoz nachází v ranci):
vyndat přehoz z rance a ve složeném stavu jej podsunout
pod levý hlavní popruh výstroje (rance) kapucou směrem
od sebe (k čelu) a otevřenou částí (otvorem, jímž
se obléká nepropínacíoděv) nahoru.
Ochranné návleky se do hotovostní polohy dávají po
rozkazu „Чулки – К БОЮ“ (čulkí – K BÓJU = ochranné
návleky – PŘIPRAVIT): sundat návleky z rance (s pomocí
souseda, bez jeho pomoci ranec sundat a návleky
odvázat); návleky zepředu zasunout za opasek přeloživši
je napůl.
Plynová maska, ochranný přehoz a ochranné návleky
se do hotovostní polohy dávají po rozkazu „Противогаз,

накидку, чулки – К БОЮ“ (prativagáz, nakídku, čulkí–
K BÓJU = plynovou masku, ochranný přehoz, ochranné
návleky – PŘIPRAVIT).
82. Do  o c h r a n n é  p o l o h y se plynová maska,
přehoz a návleky dávají po odpovídajících rozkazech,
po signálu „воздушная тревога“ (vazdúšnaja trevóga
= letecký poplach) (plynová maska a přehoz), po signálu
„химическая тревога“ (chimíčeskaja trevóga =
chemický poplach) (plynová maska a další prostředky dle
situace) nebo samostatně při zjištění přítomnosti
otravných látek.
83. Plynová maska se do o c h r a n n é  p o l o h y dává
po rozkazu (signálu) „ГАЗЫ“ (GÁZY = PLYN): vestoje se
zbraní v poloze „k nagé“ zadržet dech, zbraň odsunout do
ohybu pravého lokte, rozepnout chlopeň sumky, uchopit
plynovou masku za lemy lícnice v oblasti brady tak, aby se
palce nacházely zvenčí a ostatní prsty uvnitř masky;
masku vyndat ze sumky, přesunout ji k obličeji, vysunout
bradu dopředu a nasadit si masku posouvajíc přitom prsty
pod dolní a spánkové pásky masky odspodu nahoru a
nadzvedávajíc pokrývku hlavy za kšilt pomocí palců
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a ukazováků; nasadit si pokrývku hlavy; provést prudký
výdech a obnovit dýchání.
Při nasazování plynové masky v poloze leže: položit
zbraň na pravou stranu, zadržet dech, zlehka se naklonit
na pravý bok, nasadit si plynovou masku, provést prudký
výdech, uchopit zbraň.
Nasazení plynové masky za pochodu se provádí
stejnými úkony jako vestoje; zbraň se nachází v poloze
„na reméň“.
P o z n á m k a: Nasazování plynové masky se
bezprostředně z normální polohy uskutečňuje
úkony popsanými v přemístění masky do hotovostní
a ochranné polohy s vynecháním řemínku, jenž se
připevňuje až jako poslední.
84. Ochranný přehoz se do o c h r a n n é  p o l o h y
dává po rozkazu „Накидку – НАДЕТЬ“ (nakídku –
NAĎÉŤ = ochranný přehoz – POUŽÍT): uchopit pušku
levou rukou za hlaveň a odsunout ji vlevo; pravou rukou
uchopit přehoz za kapuci v sumce (palec přidržuje přehoz
složený do „harmoniky“, ostatní prsty jsou uvnitř kapuce);
vytáhnout přehoz ze sumky, nadhodit jej směrem dozadu
nahoru za záda, zlehka se naklonivši dopředu (přehoz
musí vojáka zakrýt); stisknuvši zbraň koleny rozprostřít
rukama klopy přehozu a uchopit vnitřní kapsičky; stáhnout
přehoz a uchopit pušku pravou rukou.
P o z n á m k y. 1 . Pokud má přehoz krční
chlopeň, tak tuto zapnout na knoflík.
2. Při oblékání přehozu v pozici kleče, sedě nebo
leže pušku pokládat na zem z pravé strany.
P r o s t ř e l b u k l e č e p o v z d u š n ý c h c í l e c h
v  p ř e h o z u: zakleknout pravým kolenem na dolní kraj
pravé poloviny předního dílu; posunout si kapuci natolik,
aby byl pravým okem dobře vidět cíl; přitáhnout si levou
polovinu předního dílu přehozu; přidržujíc přehoz za vnitřní
kapsičky přesunout pušku do připraveného stavu.
85.  Ochranné návleky se do o c h r a n n é  p o l o h y
dávají po rozkazu „Чулки – НАДЕТЬ“ (čulkí– NAĎÉŤ =
ochranné návleky – POUŽÍT): zbraň položit na zem (při
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zdržování se na zamořeném území ji umístit do polohy
„za spínu“ nebo si ji zavěsit za krk); vytáhnout návleky
zpod opasku; stojíc na nezamořeném úseku země nebo
na nezamořené straně shozeného přehozu si navléknout
návleky, zavázat je, uchopit zbraň rukou.
86.  P l y n o v á m a s k a a o c h r a n n ý p ř e h o z
(návleky) se nasazují po rozkazu „ГАЗЫ – НАКИДКИ

(чулки)“ (GÁZY, NAKÍDKI (čulkí) = MASKY, PŘEHOZY,
návleky).
87.  P l y n o v á m a s k a s e s u n d á v á po rozkazu
„Противогаз – СНЯТЬ“ (prativagáz – SŇÁŤ = masku –
SEJMOUT): odsunout zbraň do ohybu pravého lokte (leže
zbraň položit na zem); pravou rukou nadzvednout
pokrývku hlavy, levou uchopit chobot tak, aby palec
a ukazovák obejmuly lemovku lícnice plynové masky;
masku zlehka oddálit směrem dopředu dolů, uvolnit bradu
a masku sundat; nasadit pokrývku hlavy; utřít masku.
P l y n o v á m a s k a s e u k l á d á do sumky po rozkazu

„Противогаз – СЛОЖИТЬ“ (prativagáz – SLAŽÍŤ =
masku – SKRÝT): uchopit masku pravou rukou
za zorníky, stěny masky položit na dlaň levé ruky; přeložit
masku podélně zakryvši pravý zorník; týlovou částí masky
zakrýt levý zorník; masku přeložit u závitu dýchacího
bubínku směrem od sebe; levou rukou uchopit střed
žebrovaného chobotu, vložit jej na dno sumky a seshora
umístit masku tak, aby byl výdechový ventil otočen doleva
a aby se bradní část masky nacházela seshora.
88.  O c h r a n n ý  p ř e h o z se sundává po rozkazu

„Накидку – СНЯТЬ“ (nakídku – SŇÁŤ = přehoz –
SEJMOUT): postavivši se tváří proti větru nadzvednout
přehoz směrem nahoru dozadu a shodit jej širokým
rozpažením rukou; zbraň držet v ruce.
V poloze leže se přehoz shazuje na závětrnou stranu
pohybem ruky směrem za záda.
89.  N e z a m o ř e n é o c h r a n n é p ř e h o z y s e
s k l á d a j í po rozkazu „Накидки – СЛОЖИТЬ“
(nakídki – SLAŽÍŤ = návleky – SKRÝT): dva vojáci v páru
musejí přehoz rozprostřít a přeložit jej napůl spojivše
klopy předního dílu k sobě takovým způsobem, aby se
pravá klopa předního dílu nacházela seshora (vojáci jsou
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rozmístěni následovně – jeden u kapuce, druhý u dolního
kraje přehozu); na zádech přehozu vytvořit jednu záložku
o šířce 1 5 cm a přes tuto záložku složit „do harmoniky“
pravou horní klopu tak, aby se šířka každé záložky
„harmoniky“ rovnala 1 5 cm; každou záložku pěkně
vyhladit rukou; podsunout složenou pravou klopu pod
levou; složit „do harmoniky“ levou klopu analogicky
s pravou; přehoz složit „do harmoniky“ také podélně
začínajíc od kapuce; každá záložka se musí rovnat 20 cm;
přehoz složený „do harmoniky“ uložit do přihrádky sumky
kapucí k sobě, otevřená část kapuce musí směřovat
dopředu.
P o z n á m k a. Při skládání přehozu, jenž má
na zádech speciální rozšíření pro ranec, je nutné
nejprve na zádech založit tři záložky
„do harmoniky“ a poté „do harmoniky“ skládat
jednotlivě každou klopu.
90.  Pro sundání ochranných návleků se vydává rozkaz
„Чулки – СНЯТЬ“ (čulkí – SŇÁŤ = návleky – SKRÝT):
rozvázat zavazovací šňůrky; špičkou levé nohy
našlápnout na patu (chlopeň) pravého návleku; jakmile
se chodidlo pravé nohy dostane do holenní části návleku,
tak je třeba postavit nohu na zem, více ji nevytahujíc;
špičkou pravé nohy našlápnout na patu (chlopeň) levého
návleku a návlek stáhnout úplně, nedotýkajíc se jej
rukama; zklepnout návlek z pravé nohy.
91 .  Pro inspekci prostředků protichemické ochrany
se vydává rozkaz „Противогаз, накидку, чулки –

К ОСМОТРУ“ (prativagáz, nakídku, čulkí– K ASMÓTRU
= masku, přehoz, návleky – K INSPEKCI): obléci
si přehoz, vyndat návleky a 1 je za levou ruku; vyndat
plynovou masku ze sumky a držet filtr v pravé a masku
v levé ruce.

Čl. 92 – 1 03 jsou zrušeny.

(Poznámka pod čarou: Velitel musí dbát toho, aby byly rozkazy číslo 36, 39,
41, 54 a 55 vydávány za vykročenísprávné nohy.)

Hlava třetí

PĚŠÍ DRUŽSTVO
NÁSTUPOVÉ TVARY
1 04.  N á s t u p o v é t v a r y d r u ž s t v a se dělí
na одношереножный строй (adnašerénožnyj strój =
řad) a двухшереножный строй (dvuchšerénožnyj strój
= dvojřad).
atd.

Obr. 33. Pěší družstvo nastoupené v řad

Nastoupení družstva v řad se provádí rozkazem:

„Отделение – СТАНОВИСЬ“ (atdělénije – STANAVÍS
= družstvo, v řad – NASTOUPIT).
Vydávaje rozkaz se velitel družstva staví do postoje
„smýrna“, zvedá levou ruku směrem do strany kvůli
ukázání čela tvaru a ihned ji spouští; družstvo nastupuje
nalevo od velitele v řad; rozstupy mezi jednotlivými vojáky
činí šířku dlaně; loktem vysunutým do boku cítit souseda
(obr. 33).
1 05.  Nastoupení družstva v dvojřad se provádí
rozkazem: „Отделение в две шеренги –

СТАНОВИСЬ“ (atdělénije v dvě šeréngi – STANAVÍS´ =
družstvo, v dvojřad – NASTOUPIT).
Vydávaje rozkaz se velitel družstva staví do postoje
„smýrna“, zvedá levou ruku do strany kvůli ukázání čela
tvaru a ihned ji spouští; družstvo nastupuje v dvojřad –
zadní řada se od první řady nachází ve vzdálenosti
zvednuté ruky. Vojáci zaujímají místa tak, jak je
znázorněno na obr. 34.
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Při odchodu velitele družstva z tvaru zaujímá
„pozorovatel–dálkoměřič“ jeho místo.
1 06.  Vyrovnání družstva se provádí rozkazem:
„РАВНЯЙСЬ“ („налево равняясь“) (RAVŇÁJS´ (nalévo
ravňájas´) = VYŘÍDIT (vlevo vyřídit).
Po rozkazu „РАВНЯЙСЬ“ (RAVŇÁJS´ = VYŘÍDIT)
všichni vojáci s výjimkou pravého krajníka přesouvají
bodáky k pravému rameni, otáčejí hlavy doprava (pravé
ucho se nachází výše než levé, brada je nadzvednuta)
a řadí se tak, aby každý voják viděl hrudník svého třetího
souseda.
atd.

Obr. 33. Pěší družstvo nastoupené v dvojřad

Po rozkazu „Смирно“ (smýrna = pozor) všichni vojáci
otáčejí hlavu směrem přímým a přemísťují pušky
do polohy „k nagé“.
1 07.  Pro rozpočítání v řad seřazeného družstva
na „prvý“ a „druhý“ se vydává rozkaz: „На первый

и второй – РАССЧИТАЙСЬ“ (na pjérvyj i vtarój –
RASŠ´ITÁJS´ = na prvý a druhý – ROZPOČÍTAT).
Rozpočítání začíná od pravého křídla a každý voják
říkaje své číslo rychle otáčí hlavu k vojákovi stojícímu
vlevo od něj, načež ji rychle vrací do polohy přímo hleď;
levý krajník hlavu doleva neotáčí.
1 08.  Pro rozpočítání družstva po pořádku se vydává
rozkaz: „По порядку – РАССЧИТАЙСЬ“ (pa parjádku
– RASŠ´ITÁJS´ = po pořádku – ROZPOČÍTAT).
Tento rozkaz se provádí stejně jak je popsáno
ve čl. 1 07, ale každý voják vyslovuje své „pořadové“ číslo.
Ve dvojstupu levý krajník zadní řady po skončení
rozpočítání tvaru dodává: „полный“ (pólnyj = úplný tvar)
nebo „неполный“ (něpólnyj = neúplný tvar).
(Vizte čl. 3)

1 09.  Pro prověrku bojového rozdílení velitel družstva
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volá vojáky podle jejich specializace a každý voják
odpovídá svým příjmením, například: „наблюдатель“
(nabljudátěl´ = pozorovatel); konkrétní voják odpovídá:
„Иванов“ (Ivánov = Ivanov).
(Vizte čl. 118)

1 1 0.  O b r a t y d r u ž s t v a na místě se provádějí těmi
samými rozkazy jako u jednotlivce, ale s doplněním
návěští „Отделение“ (atdělénije = družstvo). Obrat
všichni vojáci vykonávají jednotně, zachovávajíce
vyrovnání.
Při obratu směrem ke druhé řadě (např. čelem vzad)
se voják neúplného spolu přemísťuje do přední řady.
(Vizte čl. 3, 20)

1 1 1 .  Rozemknutí družstva na místě se provádí
rozkazem:
„Отделение,
направо
(налево,
от середины) разом–КНИСЬ“ (atdělénije, naprávo

(nalévo, at seredíny) razam–KNÍS´ = družstvo, napravo
(nalevo, od středu) rozem–KNOUT) nebo rozkazem:
„Отделение, направо (налево, от середины)
на столько–то шагов разом–КНИСЬ“ (atdělénije,
naprávo (nalévo, at seredíny) na stól´ka–ta šagóv
razam–KNÍS´ = družstvo, napravo (nalevo, od středu)
na několik kroků rozem–KNOUT); každý voják kromě
toho, u kterého rozemknutí začíná, se otáčí ve směru
rozemknutí a přitáhnuv nohu jde zrychleným krokem
dopředu, ohlížeje se na za sebou jdoucího vojáka
a zachovávaje od něj příslušný rozstup; poté se zastavuje
a provádí obrat na místě směrem k čelu řady.
Pokud nebyl rozstup určen rozkazem, provádí se
rozemknutí na vzdálenost jednoho kroku.
Po rozkazu „Равняйсь“ (ravňájs´ = vyřídit)
se družstvo vyrovnává ve směru křídla (středu),
od kterého se provádělo rozemknutí zachovávajíc
stanovený rozstup.
Rozemknutí během se provádí stejným rozkazem, ale
s přidáním slova „БЕГОМ“ (BJÉGOM = BĚHEM).
1 1 2.  Pro semknutí družstva se vydává rozkaz:
„Отделение, направо (налево, к середине)

сом–КНИСЬ“ (atdělénije, naprávo (nalévo, k seredíně)
sam–KNÍS´ = družstvo, napravo (nalevo, ke středu)
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sem–KNOUT); všichni kromě vojáka, ke kterému

semknutí směřuje, se otáčejí rozkazem stanoveným
směrem, zrychleným krokem se přesouvají na stanovený
interval, kde se zastavují a otáčejí se zpět do původního
směru čela tvaru.
1 1 3.  Zalehnutí družstva ve dvojřadu se provádí
rozkazem: „Отделение – ЛОЖИСЬ“ (atdělénije –
LAŽÍS´ = družstvo – ZALEHNOUT).
Po tomto rozkazu dělá přední řada krok vpřed a poté
obě řady zalehávají.
Po rozkazu „ВСТАТЬ“ (VSTAŤ = VZTYK) obě řady
vstávají a poté zadní řada přikračuje k řadě přední.
Pokud je družstvo ve dvojřadu otočeno směrem ke
křídlu, tak se před zalehnutím předběžně vydávají
rozkazy:
„Полоборота
напра–ВО“ (налево)

(palabaróta naprá–VO“ (nalévo) = napravo (nalevo) –
VPŘÍČ) a poté „Отделение – ЛОЖИСЬ“ (atdělénije –
LAŽÍS´ = družstvo – ZALEHNOUT).
1 1 4.  Pohyb družstva se uskutečňuje rozkazem:
„На отдельное дерево (по дороге, вдоль канавы)
равнение направо (налево) , отделение, шагом
(бегом) – МАРШ“ (na atďél´noje ďérevo (pa daróge,
vdol´ kanávy) ravňénije naprávo (nalévo), atdělénije,
šágom (bjégom) – MÁRŠ = k osamocenému stromu
(po cestě, podél příkopu) vpravo (vlevo) hleď, družstvo
pochodem (během) – V CHOD): vedoucí jde v určeném
směru, ostatní vojáci se pohybují dodržujíce vyrovnání
podle vedoucího a zachovávajíce rozstupy.
(Vizte čl. 18)

1 1 5.  Pro změnu směru „zatočením za ramenem“ se
vydává rozkaz:
„Отделение, правое (левое) плечо вперёд, шагом –
МАРШ“ (на ходу – „МАРШ“) (atdělénije, právoje (lévoje)

plečó vpirjód, šágom – MÁRŠ (na chadú – MÁRŠ) =
družstvo, pravým (levým) ramenem vpřed, pochodem –
V CHOD (při pohybu pouze – VCHOD).
Po návěští neosový krajník (tj. voják nacházející se
na vnější straně tvaru vůči zatáčce) otáčí hlavu podél čela
tvaru a po rozkazu „марш“ (márš = v chod) družstvo
začíná zatáčení pravým (levým) ramenem vpřed, přičemž

Hlava III. Pěší družstvo

37

neosový krajník pochoduje plným krokem měně svůj
pohyb tak, aby netlačil na vojáky vnitřní strany tvaru;
osový krajník při zatáčení na místě vykonává pochod
na místě a při zatáčení za pochodu opisuje malý oblouk,
současně se otáčí doleva (doprava) měně pohyb dle
zatáčejícího čela tak, aby čelo družstva po celou dobu
tvořilo souvislou linii; ostatní vojáci sledují vyrovnávání
čela pohledem bez otáčení hlavy a pochodují krokem o to
menším, čím blíže jsou k nepohyblivému křídlu.
Jakmile se družstvo natočí natolik, nakolik je třeba, tak
se vydává rozkaz: „ПРЯМО“ (PRJÁMA = SMĚR PŘÍMÝ)
nebo „Отделение – СТОЙ“ (atdělénije – STOJ =
družstvo, zastavit – STÁT).
1 1 6.  Pro změnu směru „novým seřazením družstva po
jeho otočení se směrem ke křídlu“ se vydává rozkaz:
„Отделение, стройся влево (вправо) , шагом (бегом)
– МАРШ“ (на ходу „Марш“ или „Бегом – Марш“)

(atdělénije, strójsa vlévo (vprávo) šágom (bjégom) –
MÁRŠ (na chadú Márš ili bjégom – Márš) = družstvo,
vlevo (vpravo) seřadit, (během) pochodem – V CHOD (při
pohybu Vchod nebo Během)).
Při plnění rozkazu n a m í s t ě se po rozkazu „МАРШ“
(MÁRŠ = V CHOD) všichni vojáci s výjimkou pravého
(levého) krajníka otáčejí вполоборота (vpalabaróta =
vpříč) směrem ke straně seřazení, vycházejí (vybíhají)
nejkratší cestou na novou linii čela a zastavují se.
Při plnění rozkazu z a p o c h o d u postupovat stejně,
jako při plnění rozkazu na místě, nicméně krajník, podle
kterého začíná změna tvaru i všichni vojáci, kteří se
přemístili na své místo v nové řadě, zůstávají a pochodují
na místě do rozkazu „ПРЯМО“ (PRJÁMA = SMĚR
PŘÍMÝ) nebo „СТОЙ“ (STOJ = ZASTAVIT STÁT).
Při plnění rozkazu za běhu krajník pokračuje v pohybu
plným krokem a ostatní vojáci přecházejí do plného kroku
podle toho, jak postupně dobíhají na linii tvaru.
1 1 7.  Pro změnu tvaru družstva z dvojřadu do řadu se
družstvo předběžně rozemkne na jeden krok a poté se
vydá rozkaz: „Отделение, в одну шеренгу –

СТРОЙСЯ“ (atdělénije, v adnú šeréngu – STRÓJSA =
družstvo, v řad – ZMĚNIT TVAR).
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Při provedení  n a  m í s t ě  se změna provádí na tři
doby. Vojáci druhé řady: 1 ) dělají levou nohou krok vlevo;
2) pravou nohou krok dopředu začleňujíce se do první
řady a 3) přitáhují levou nohu; pokud velitel družstva
nestojí ve tvaru, pozorovatel dělá krok doleva.
Při provedení  z a  p o c h o d u  vojáci první řady
vykonávají dva kroky na místě, vojáci druhé řady levou
nohou dělají krok doleva, pravou nohou krok dopředu
a družstvo pokračuje v pohybu.
(Vizte čl. 111)

1 1 8.  Pro změnu tvaru z řadu do dvojřadu se vydává
rozkaz: „Отделение, в две шеренги – СТРОЙСЯ“

(atdělénije, v dvě šeréngi – STRÓJSA = družstvo,
v dvojřad – ZMĚNIT TVAR).

Změna tvaru se provádí na tři doby:
a) Pokud je mužstvo nastoupeno dle bojového
rozdílení, tak při změně tvaru  n a  m í s t ě  vojáci druhé
řady: 1 ) dělají levou nohou krok dozadu; 2) pravou nohou
krok vpravo a 3) přitáhují levou nohu; při změně
tvaru  z a  p o c h o d u  vojáci první řady pokračují
v pohybu, vojáci druhé řady vykonávají dva kroky na
místě a s třetím krokem se staví v zad vojákům první řady.
b) Pokud nebylo bojové rozdílení družstva provedeno,
musí se družstvo předem rozpočítat na „prvý“ a „druhý“.
V takovém případě po rozkazu „В две шеренги –

СТРОЙСЯ“ (v dvě šeréngi – STRÓJSA = v dvojřad –
ZMĚNIT TVAR): dělají při změně tvaru  n a  m í s t ě  sudá
čísla levou nohou krok zpět, pravou nohou krok vpravo
a přitahují levou nohu; při změně tvaru  z a  p o c h o d u
lichá čísla pokračují v pohybu, sudá čísla vykonávají dva
kroky na místě a s třetím krokem se staví v zad lichým
číslům.
(Vizte čl. 109)

1 1 9.  Pro rozemknutí a semknutí za pochodu se
vydávají tytéž rozkazy, jako na místě; přitom voják, od
kterého začíná změna tvaru, po výkonném rozkazu
přechází do půlkroku, ostatní vojáci se otáčejí

вполоборота направо (vpalabaróta naprávo = vpravo
vpříč) nebo вполоборота налево (vpalabaróta nalévo =
vlevo vpříč) a pokračujíce v pohybu provádějí rozemknutí
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nebo semknutí.
Dosáhnuv patřičného intervalu se každý voják
samostatně otáčí ve směru pohybu a pokračuje
půlkrokem vyrovnávaje se podle křídla (středu), k němuž
se rozemknutí (semknutí) provádělo.
Když je rozemknutí (semknutí) ukončeno, vydává
se rozkaz: „ПРЯМО“ (PRJÁMA = SMĚR PŘÍMÝ),
po kterém pohyb pokračuje plným krokem.
(Vizte čl. 111)

1 20.  S e s t a v o v a t  z b r a n ě  v  k o z l y je možné jen
ve dvojřadu.
Po rozkazu „Со–СТАВЬ“ (sa–STÁV´ = zbraně –
V KOZLY) se první řada otáčí „krugóm“, poté každé dva
spoly, počítáno od pravého křídla, sestavují pušky v kozly;
lehký kulomet se přistavuje ke kozlům.
Poté se řady samostatně vyrovnávají tváří k čelu tvaru:
první řada jeden krok vepředu před kozly a druhá jeden
krok vzadu za kozly.
(Vizte čl. 3)

1 21 .  P r o  r o z e b r á n í  z b r a n í  z kozlů se vydávají
rozkazy: „Отделение – К ОРУЖИЮ“ (atdělénije –
K ARÚŽIJU = družstvo – KE ZBRANÍM) a poté
„Отделение – В РУЖЬЕ“ (atdělénije – V RUŽ´JÓ =
družstvo – DO ZBRANĚ).
Po prvním rozkazu se vojáci řadí: první řada – jeden
krok před kozly, druhá řada – jeden krok za kozly, obě
tváří směrem k čelu tvaru.
Po druhém rozkazu se první řada otáčí „krugóm“
a spolu s druhou řadou si rozebírá zbraně, následně se
první řada otáčí „krugóm“ a druhá řada přistupuje k první
na předepsanou vzdálenost.
1 22.  Zbraň se pokládá na zem po rozkazu „Оружие –
ПОЛОЖИТЬ“ (arúžije – PALAŽÍŤ = zbraň – ODLOŽIT):
první řada dělá dva kroky vpřed, poté obě řady zároveň
dělají levou nohou krok vpřed a každý voják ohýbaje se
pokládá zbraň na zem držadlem kliky směrem dolů,
pažbou u nohy; poté vojáci napřímujíce se přitahují levou
nohu k pravé.
Ve tvaru nastoupeném v řad se provádějí jen poslední
dva úkony.
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1 23.  Pro p ř i v í t á n í  n a d ř í z e n é h o se velitel
družstva staví ve vzdálenosti dvou kroků před družstvo
nastoupené v řad. Když se nadřízený přiblíží
na vzdálenost 20 – 25 kroků, velitel družstva velí:

„Отделение, смирно, равнение на–ПРАВО
(налево) “ (atdělénije, smýrna, ravňénije na–PRÁVO
(nalévo) = družstvo, pozor, vpravo (vlevo) – HLEĎ).
Vydav rozkaz se velitel družstva přiblíží k nadřízenému
podle pravidel sepsaných ve čl. 63 a hlásí (například):

„Товарищ
старший
лейтенант,
такое–то
отделение занимается чем–то, отделённый
командир такой–то“ (taváriš´ stáršij lejtěnánt,
takóje–ta atdělénije zanimájetsa čém–ta, atděljónnyj
kamandír takój–ta = soudruhu nadporučíku, nějaké
družstvo se zabývá něčím, velitel družstva nějaký).
Podav hlášení dělá velitel družstva krok na stranu; se
současnou otočkou napravo (nalevo) znovu přikládá ruku
k pokrývce hlavy a nechav nadřízeného projít dopředu
jej doprovází podél čela družstva jda za ním z vnější
strany.
Velitel družstva ruku spouští po rozkazu „Вольно“
(vól´na = volno).
Vojáci družstva po rozkazu velitele družstva zaujmají
postoj „smýrna“ a otáčejí hlavy ve směru vyrovnání
družstva. Při obhlídce družstva nadřízeným vojáci
zachovávajíce postoj „smýrna“ sledují nadřízeného
pohledem otáčejíce odpovídajícím způsobem hlavy.
Na pozdrav nadřízeného, na vyjádření vděku aj.
odpovídají vojáci hlasitě, srozumitelně a jednotně.
Pokud je při přivítání nadřízeného velitel družstva
ozbrojen puškou, tak ruku k pokrývce hlavy nepřikládá,
zaujímá postoj „smýrna“a ve všem ostatním se řídí výše
uvedeným textem.
1 24.  P r o  p ř i v í t á n í  z a  p o c h o d u  velitel družstva
vydává rozkaz: „Смирно, равнение на–ПРАВО
(налево) “ (smýrna, ravňénije na–PRÁVO (nalévo) =
pozor, vpravo (vlevo) HLEĎ).
Po tomto rozkazu družstvo pokračuje v pohybu zdravíc
nadřízeného tak, jak je popsáno ve čl. 61 ; velitel družstva
procházeje kolem nadřízeného za chůze hlásí (například):
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„Товарищ капитан, первое отделение первого
взвода второй стрелковой роты следует
на стрельбище, отделённый командир Иванов“
(taváriš´ kapitán, pjérvoje atdělénije pjérvovo vzvóda
vtarój strelkóvoj róty slédujet na strélbiš´e, atděljónnyj
kamandír Ivánov = soudruhu kapitáne, první družstvo
první čety druhé pěší roty míří na střelnici, velitel družstva
Ivanov).
1 25.  Při vyvolání vojáka z tvaru nadřízeným voják
vyběhne a zastaviv se ve třech krocích před nadřízeným
hlásí: „Такой–то по вашему приказанию явился“
(takój–ta pa vášemu prikazániju javílsa = někdo přišel
na Váš rozkaz).
Obdržev povolení k návratu do tvaru se voják otáčí
„krugóm“ a během se vrací na své místo. Vešed do tvaru
se otáčí na místě směrem k čelu tvaru.
Opuštění tvaru se provádí pouze směrem dopředu.
Pokud se z tvaru vyvolaný voják nachází ve druhé řadě
dvojřadu, tak kvůli vyjití z tvaru zlehka poklepe rukou před
sebou stojícího vojáka na rameno.
Vepředu stojící voják dělá levou nohou krok dopředu
a pravou do strany, pouští ven vojáka vycházejícího
z tvaru, znovu se řadí na své místo dělaje levou nohou
krok do strany a vcházeje do tvaru krokem pravé nohy
směrem dozadu.
Stejným způsobem vepředu stojící voják postupuje při
návratu vojáka druhé řady zpět do tvaru.
1 26.  Rozkazy „Вольно“ (vól´na = volno), „Смирно“
(smýrna = pozor), „Стой“ (stoj = zastavit stát) a přivítání
jsou stejné jako v případě jednotlivého vojáka, jen se před
rozkaz přidává slovo: „Отделение“ (atdělénije =
družstvo).
Pro rozpuštění družstva se vydává rozkaz

„Отделение – РАЗОЙДИСЬ“ (atdělénije – RAZAJDÍS´
= družstvo – ROZCHOD).
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POCHODOVÉ TVARY
1 27.  P o c h o d o v é  t v a r y  d r u ž s t v a  se dělí na –
колонна по одному (kalónna pa adnamú = zástup)
a колонна по два (kalónna pa dvá = dvojstup).

atd.

Obr. 35.

Pochodový
tvar družstva
v zástupu

atd.

Obr. 36.

Pochodový
tvar družstva
ve dvojstupu

Obr. 37.

Změna tvaru
družstva do
dvojstupu

Hlava III. Pěší družstvo

43

Pro nastoupení se vydává rozkaz: „Отделение
в колонну по одному (по два) – СТАНОВИСЬ“
(atdělénije v kalónnu pa adnamú (pa dvá) – STANAVÍS´
= družstvo, v zástup (dvojstup) – NASTOUPIT).
Po tomto rozkazu se velitel družstva staví tváří
ve směru pohybu a vojáci zaujímají místa tak, jak je
znázorněno na obr. 35 a 36.
1 28.  Změna tvaru družstva ze zástupu do dvojstupu
a naopak se provádí výhradně za pochodu.
Pro změnu tvaru ze zástupu do dvojstupu po rozkazu

„Отделение, по два – СТРОЙСЯ“ (atdělénije, pa dvá
– STRÓJSA = družstvo, v dvojřad – ZMĚNIT TVAR)
vojáci nezastavujíce se zaujímají v rytmu pochodu místa
tak, jak je znázorněno na obr. 37, dodržujíce přitom
stanovené intervaly a vzdálenosti.
Pro změnu tvaru z dvojstupu do zástupu po rozkazu

„Отделение, по одному – СТРОЙСЯ“ (atdělénije,
pa adnamú – STRÓJSA = družstvo, v řad – ZMĚNIT
TVAR) vojáci nezastavujíce se v rytmu pochodu zaujímají
místa tak, jak je znázorněno na obr. 35, dodržujíce přitom
stanovené vzdálenosti.
1 29.  Pro změnu směru pohybu kolony se vydávají
rozkazy:
a) „Отделение, правое (левое) плечо вперёд –

МАРШ“ (atdělénije, právoje (lévoje) plečó vpirjód –
MÁRŠ = družstvo, pravým (levým) ramenem vpřed –
V CHOD): čelní voják (spol) zatáčí doleva (doprava) až do
vydání rozkazu „ПРЯМО“ (PRJÁMA = SMĚR PŘÍMÝ),
ostatní vojáci postupují za ním.
b) „Отделение, за мной – МАРШ“ (бегом – марш)
(atdělénije, za mnój – MÁRŠ (bjégom – márš) = družstvo,
za mnou – VCHOD (během)): družstvo následuje velitele.
c) „Отделение, кругом – МАРШ“ (atdělénije,
krugóm – MÁRŠ = družstvo, čelem vzad – V CHOD):
všichni vojáci družstva se jednotně otáčejí „krugóm“ podle
pravidel pro samostatného vojáka.
Při nutnosti zrušit krok se vydává rozkaz: „ИТТИ НЕ
В НОГУ“ (ITTÍNĚ V NÓGU = ZRUŠIT KROK).
(Vizte. čl. 41)
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ROZVINUTÉ TVARY
1 30.  R o z v i n u t é  t v a r y  d r u ž s t v a  se dělí na –
цепь (cep´ = rojnice) a змейка (zmjéjka = hlouček).

Obr. 38. Rozvinutí družstva ze zástupu do rojnice

atd.

Pro rozvinutí tvaru z pochodové kolony do rojnice se
vydává rozkaz: „Отделение, прямо на такой–то
предмет влево (вправо) – РАЗВЕРНИСЬ“ (atdělénije,

prjáma na takój–ta pridmjét vlévo (vprávo) –
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RAZVĚRNÍS´ = družstvo, směr přímý, směr nějaký objekt
vlevo (vpravo) – ROZVINOUT). Po tomto rozkazu se
družstvo nezastavujíc se rozvíjí vlevo (vpravo). Intervaly
mezi vojáky – 3 m nebo podle příkazu velitele družstva.
Velitel družstva se přesouvá tam, odkud je velení
družstvu nejpohodlnější.
1 31 .  Při zastavení družstva
v rozvinutém tvaru vojáci zalehávají
přizpůsobujíce se terénu.
1 32.  Pro obnovení pohybu
družstva v rozvinutém tvaru se
vydává rozkaz: „Отделение, на
такой–то предмет – ВПЕРЁД“

(atdělénije, na takój–ta pridmjét –
VPIRJÓD = družstvo, směr nějaký
objekt
–
VPŘED) nebo
„Отделение,
перебежать
вправо (влево, прямо, на
отдельное дерево) , в канаву,
в таком–то порядке – ВПЕРЁД“
(atdělénije, pěreběžáť vprávo
(vlévo, prjáma, na atďél´noje
ďérevo), v kanávu, v takóm–ta
parjádke – VPIRJÓD = družstvo,
přebíhat vpravo (vlevo, přímo,
k
osamocenému
stromu),
do příkopu, v nějakém pořadí –
Obr. 39. atd.
VPŘED).
Pěší družstvo ve tvaru
„hlouček"
1 33.  Pro změnu směru čela se
v rozvinutém tvaru vydává rozkaz:
„Противник – СПРАВА“ (слева, с тыла, со стороны
отдельного дома) (pratívnik – SPRÁVA“ (sléva, s týla, sa
staraný atďél´novo dóma = nepřítel – ZPRAVA (zleva,
z týlu, ze strany osamoceného domu): vojáci družstva se
otáčejí na určenou stranu a vytvářejí čelo v novém směru.
1 34.  Pro změnu tvaru družstva z pochodového tvaru do
hloučku se vydává rozkaz: „За мной, дистанция три
метра (примерно) – В ЗМЕЙКУ“ (za mnój, distáncija trí
métra (primjérno) – V ZMJÉJKU = za mnou, vzdálenost tři
metry (například) – HLOUČEK); družstvo zaujímá tvar
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znázorněný na obr. 39.
1 35.  Pro změnu tvaru z rojnice do hloučku (zástupu) se
vydává rozkaz: „Отделение, справа (слева) в змейку
(в колонну по одному) – СТРОЙСЯ“ (atdělénije, správa

(sléva) v zmjéjku (v kalónnu pa adnamú) – STRÓJSA =
družstvo, zprava (zleva) v hlouček (zástup) – ZMĚNIT
TVAR): družstvo mění tvar za pochodu.
Pokud rojnice ležela, družstvo rychle vstává
a pohybujíc se plným krokem v určeném směru mění tvar.
1 36.  Pro odražení nečekaného útoku jezdectva se
vydává rozkaz: „Конница с фронта (с тыла, справа,
слева) – К БОЮ“ (kónnica s frónta (s týla, správa, sléva)

– K BÓJU = jezdectvo čelně (z týlu, zprava, zleva) –
DO BOJE):
a) j e z d e c t v o č e l n ě – družstvo se během rozvíjí
vlevo;
b) j e z d e c t v o z t ý l u – družstvo se otáčí „krugóm“
a během se rozvíjí vpravo;
c) j e z d e c t v o z p r a v a (zleva) – družstvo se otáčí
napravo (nalevo) a připravuje se k boji.
1 37.  Pro odražení nečekaného útoku tanků se vydává
rozkaz: „Танки с фронта (справа, слева, с тыла)
в такое–то укрытие – К БОЮ“ (tánki s frónta (správa,

sléva, s týla) v takóje–ta ukrýtije – K BÓJU = tanky čelně
(zprava, zleva, z týlu) do nějakého úkrytu – DO BOJE):

družstvo během zaujme stanovený kryt a připravuje se
k boji.
1 38.  Při útoku letectva (nebo po signálu „воздушная
тревога“ (vazdúšnaja trevóga = letecký poplach))
družstvo zaujímá rozvinutý tvar v závislosti na situaci.
1 39.  Shromáždění družstva se provádí po rozkazu
(signálu) „Отделение – КО МНЕ“ (atdělénije –
KA MŇÉ = družstvo – KE MNĚ).
Po tomto rozkazu se vojáci během shromažďují
u velitele družstva.

Čl. 1 40 a 1 41 jsou zrušeny.

Hlava čtvrtá

PĚŠÍ ČETA
NÁSTUPOVÝ TVAR
1 42.  N á s t u p o v ý  t v a r čety je двухшереножный
строй (dvuchšerénožnyj strój = dvojřad).
Pro nastoupení čety se vydává rozkaz: „Взвод –
СТАНОВИСЬ“ (vzvód – STANAVÍS´ = četo –
NASTOUPIT).
4. družstvo

3. družstvo

2. družstvo

1 . družstvo

Obr. 40. Četa v dvojřad

Vydávaje rozkaz se velitel čety staví do postoje
„smýrna“ a zvedá levou ruku do strany kvůli ukázání
směru čela tvaru: družstva se řadí v pořadí svých čísel
nalevo od velitele v dvojřad tak, jak je znázorněno
na obr. 40.
1 43.  Vyrovnávání čety, obraty, rozemknutí i semknutí,
pohyb, změna směru, zastavení, úkony se zbraní
a sestavování zbraní do kozlů se provádějí stejnými
rozkazy a podle stejných pravidel jako je tomu u pěšího
družstva, ale se záměnou slova „отделение“ (atdělénije
= družstvo) slovem „взвод“ (vzvód = četa).
1 44.  Přivítání nadřízeného se provádí podle pravidel
stanovených pro družstvo; velitelé družstev se nacházejí
ve tvaru na svých místech.
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1 45.  Z d v o j o v á n í  a  s j e d n o c o v á n í  s p o l ů čety
se provádí až po rozpočítání družstev na „prvý“ a „druhý“.
Zdvojení spolů čety na místě se provádí na tři doby
po rozkazu „Ряды – ВЗДВОЙ“ (rjadý – VZDVÓJ =
spoly – ZDVOJIT):
a) Při natočení tvaru čelem k první řadě se dělá vše, co
je stanoveno pro změnu tvaru družstva z řadu v dvojřad
(čl. 1 1 8), ale kromě toho lichá čísla druhé řady družstev
při první i druhé době vykonávají půlkrok dozadu.
b) Při natočení směrem k pravému křídlu sudá čísla
vykonávají krok doprava a dopředu tak, aby stála v jedné
linii s lichými čísly a se třetí dobou přitahují pravou nohu;
lichá čísla druhé řady družstev při první i druhé době
vykonávají půlkrok doprava.
(Vizte čl. 2, 3)

1 46.  Četa mající méně než osm spolů své spoly
nezdvojuje.
1 47.  Sjednocení zdvojených spolů na místě se
vykonává na tři doby po rozkazu „В ряды – СТРОЙСЯ“
(v rjadý – STRÓJSA = spoly – SJEDNOTIT): sudá čísla
se staví na svá místa opačným postupem než v případě
zdvojení; lichá čísla druhé řady družstev při druhé a třetí
době přistupují k první řadě na stanovenou vzdálenost.
1 48.  Při pohybu se zdvojování a sjednocování spolů
uskutečňuje podle stejných pravidel a rozkazů jako je
tomu na místě, pouze ti, kteří mají při změně tvaru dělat
půlkrok dozadu či napravo nebo zůstat nehybní provádějí
dva kroky na místě.
POCHODOVÉ TVARY
1 49.  P o c h o d o v é  t v a r y  č e t y  jsou колонна по
четыре (по три) (kalónna pa četýre (pa trí) = čtyřstup
(trojstup)), колонна по два (kalónna pa dvá = dvojstup)
a колонна по одному (kalónna pa adnamú = zástup).
Seřazení čety do čtyřstupu (trojstupu) se uskutečňuje
po rozkazu „Взвод, по четыре (по три) –
СТАНОВИСЬ“ (vzvód, pa četýre (pa trí) – STANAVÍS´ =
četo, v čtyřtup (trojstup) – NASTOUPIT): družstva se
v zástupech rovnají v pořadí svých čísel zprava doleva,
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čela kolon jsou v jedné linii ve vzdálenosti 1 m vzadu
za velitelem čety (obr. 41 a 42).
1 50.  Při pochodu se změna tvaru čety ze čtyřstupu
(trojstupu) do zástupu uskutečňuje po rozkazu „Взвод

по одному – СТРОЙСЯ“ (vzvód pa adnamú –
STRÓJSA = četo, v zástup – ZMĚNIT TVAR): první
družstvo pokračuje v pohybu rovně, ostatní družstva
pohybujíce se půlkrokem se postupně v pořadí svých čísel
řadí vzájemně jedno druhému v zad a následují první
družstvo (obr. 43).

1 . druž.

2. druž.

3. druž.

4. druž.

atd.

Obr. 41.

Četa v čtyřstupu

atd.

Obr. 42.

Četa v trojstupu

Obr. 43.

Četa v zástupu

Opačná změna tvaru se uskutečňuje po rozkazu

„Взвод, по четыре (по три) – СТРОЙСЯ“ (vzvód,
pa četýre (pa trí) – STRÓJSA = četo, v čtyřstup (trojstup)
– ZMĚNIT TVAR): čelní družstvo se pohybuje půlkrokem
a ostatní družstva vycházejí v pořadí svých čísel vlevo
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na linii čelního družstva.
1 51 .  D v o j s t u p  se tvoří:
Zatočením čety v nástupovém tvaru
směrem ke křídlu po rozkazu „Взвод
напра–ВО (налево) “ (vzvód naprá–VO
(nalévo) = četo, vpravo (vlevo) – VBOK).
Po rozkazu „Взвод, в колонну по два –

atd.

atd.

СТАНОВИСЬ“ (vzvód, v kalónnu pa dvá –
STANAVÍS´ = četo, v dvojstup – NASTOUPIT)
(obr. 44).
Ze zástupu po rozkazu „Взвод,
в колонну по два – СТРОЙСЯ“ (vzvód,
v kalónnu pa dvá – STRÓJSA = četo,
v dvojstup – ZMĚNIT TVAR): každé družstvo
mění tvar do dvojstupu a přistupuje k čelnímu
družstvu na stanovenou vzdálenost.
1 52.  Pohyb, obraty za pochodu a změna
směru pochodových kolon čety se uskutečňují
podle stejných rozkazů a pravidel jako je tomu
u pochodových tvarů družstva se záměnou
slova „отделение“ (atdělénije = družstvo)
slovem „взвод“ (vzvód = četa).
1 53.  Při nečekaném napadení pochodového
tvaru čety jezdectvem se vydává rozkaz:
„Конница с фронта (с тыла, справа, слева)

– К БОЮ“ (kónnica s frónta (s týla, správa,
sléva) – K BÓJU = jezdectvo čelně (z týlu,
zprava, zleva) – DO BOJE):

a) j e z d e c t v o  č e l n ě – druhé družstvo se
rozvíjí na místě; první vybíhá vpravo a třetí
vlevo od druhého; čtvrté družstvo se nachází
jeden krok za druhým družstvem.
b) j e z d e c t v o  z  t ý l u – četa se otáčí
„krugóm“ a rozvíjí se stejným způsobem, první
družstvo vybíhá vlevo a třetí vpravo.
c) j e z d e c t v o  z p r a v a – četa se otáčí
napravo; první družstvo zůstává na místě,
druhé vybíhá vpravo a třetí vlevo od prvního;
Obr. 44. čtvrté družstvo se nachází jeden krok
Četa za prvním.

v dvojstupu
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d) j e z d e c t v o  z l e v a – četa se otáčí nalevo:
z trojstupu: třetí družstvo zůstává na místě, druhé
vybíhá vlevo a první vpravo;
ze čtyřstupu: čtvrté družstvo zůstává na místě, třetí
vybíhá vpravo a druhé vlevo od čtvrtého; první družstvo se
nachází jeden krok za čtvrtým.
e) j e z d e c t v o  č e l n ě,  z p r a v a  i  z l e v a:
z trojstupu: první družstvo se otáčí napravo, třetí
nalevo, druhé se rozvíjí na místě směrem k čelu;
ze čtyřstupu: první družstvo se otáčí napravo, čtvrté
nalevo, druhé se rozvíjí na místě směrem k čelu a třetí
stojí vzadu za jedním z družstev podle uvážení velitele
čety.
Ve všech případech se družstva rozvinuvše se během
rychle připravují k boji; v závislosti na situaci leže, kleče
nebo stoje, lehké kulomety – vždy leže.
1 54.  Pro odražení nečekaného útoku tanků se vydává
rozkaz: „Танки с фронта (с тыла, справа, слева) –
в такое–то укрытие – К БОЮ“ (tánki s frónta (správa,

sléva, s týla) v takóje–ta ukrýtije – K BÓJU = tanky čelně
(z týlu, zprava, zleva), do nějakého úkrytu – DO BOJE):
družstva během zaujímají úkryty a připravují se k boji.
1 55.  Při útoku letectva (nebo po signálu „воздушная
тревога“ (vazdúšnaja trevóga = letecký poplach)) četa
podle situace během zaujímá jeden z rozvinutých tvarů
(čl. 1 56).

ROZVINUTÉ TVARY
1 56.  R o z v i n u t é t v a r y č e t y jsou в линию
отделений (v líniju atdělénij = v linii družstev), в две
линии (v dvě líniji = ve dvou liniích družstev) a ромб
(rómb = kosočtverec).
V případě č e t y t v o ř e n é t ř e m i d r u ž s t v y –
в линию отделений (v líniju atdělénij = v linii družstev),
углом назад (uglóm nazád = klínem vzad) a углом
вперёд (klínem vpřed = uglóm vpirjód).
Pro rozvinutí čety z pochodové kolony se vydává
rozkaz: „По первому отделению на такой–то
предмет, взвод, в линию отделений – СТРОЙСЯ“
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(pa pjérvomu atděléniju na takój–ta pridmjét, vzvód,
v líniju atdělénij – STRÓJSA = podle prvního družstva
směr nějaký objekt, četo, do linie družstev – ZMĚNIT
TVAR) nebo „ По такому–то отделению на такой–то
предмет, взвод, в две линии (ромбом) – СТРОЙСЯ“
(pa takómu–ta atděléniju na takój–ta pridmjét, vzvód,
v dvě línii (rómbom) – STRÓJSA = podle nějakého
družstva směr nějaký objekt, četo, do dvou linií
(kosočtverce) – ZMĚNIT TVAR): vedoucí družstvo
po rozkazu velitele družstva „ЗА МНОЙ“ (ZA MNÓJ =
ZA MNOU) pokračuje v pohybu určeným směrem a
ostatní družstva, pokud nebyly rozkazem stanoveny
rozstupy a vzdálenosti, vybíhají na rozstup 50 m a na
vzdálenost 75 m a pokračují v pohybu v pochodovém
nebo rozvinutém tvaru přizpůsobujíce se vedoucímu
družstvu.
Velitel čety se přesune tam, odkud je velení četě
nejpohodlnější (obr. 45, 46, 47, 48, 49).
1 57.  Od chvíle rozvinutí čety posílají velitelé družstev
k veliteli čety po jedné spojce a zřizují sledování rozkazů
a signálů velitele čety.
1 58.  Pro změnu směru pohybu čety v rozvinutém tvaru
velitel čety ukazuje vedoucímu družstvu nový směr; velitel
vedoucího družstva mění směr pohybu; ostatní družstva
upravují svůj pohyb podle vedoucího družstva.
1 59.  Při zastavení čety v rozvinutém tvaru po rozkazu
nebo signálu velitele čety „СТОЙ“ (STOJ = ZASTAVIT
STÁT) vojáci zalehávají a přizpůsobují se terénu.
1 60.  Pro shromáždění čety se vydává rozkaz (signál):

„Взвод – КО МНЕ“ (vzvód – KA MŇÉ = četo –
KE MNĚ) nebo „ По такому–то отделению –
СВЕРНИСЬ“ (pa takómu‑ta atděléniju – SVĚRNÍS´ =
k nějakému družstvu – SDRUŽIT).
1 61 .  Pro odražení nečekaného útoku nepřítele
po rozkazu (signálu) „Противник (танки, кавалерия)
справа (слева) – К БОЮ“ (pratívnik (tánki, kavalérija)
správa (sléva) – K BÓJU = nepřítel (tanky, jezdectvo)
zprava (zleva) – DO BOJE) družstva přesouvají čelo tvaru
směrem k nepříteli a připravují se k boji.
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Obr. 45. Rozvinutý tvar čety v linii družstev
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Obr. 46. Rozvinutý tvar čety ve dvou liniích družstev
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Obr. 47. Rozvinutý tvar čety kosočtverec
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Obr. 48. Rozvinutý tvar čety klínem vpřed
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Obr. 49. Rozvinutý tvar čety klínem vzad
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PĚŠÍ ROTA
NÁSTUPOVÉ TVARY
1 62.  N á s t u p o v é t v a r y r o t y jsou рота в две
шеренги (róta v dvě šeréngi = rota v dvojřad) a рота
в линию взводных колонн (róta v líniju vzvódnych
kalónn = „rota tvořená liniíčet nastoupených v kolonách“).
Pro nastoupení roty velitel roty vydává rozkaz:
„По второму (первому, третьему) взводу, рота, в две
шеренги – СТАНОВИСЬ“ (pa vtarómu (pjérvomu,
tréťjemu) vzvódu, róta, v dvě šeréngi – STANAVÍS´ =
podle druhé (první, třetí) čety, roto, v dvojřad –
NASTOUPIT) nebo „По первому (второму, третьему)
взводу, рота, в линию взводных колонн –
СТАНОВИСЬ“ (pa pjérvomu (vtarómu, tréťjemu) vzvódu,
róta, v líniju vzvódnych kalónn – STANAVÍS´ = podle první
(druhé, třetí) čety, roto, do „linie čet nastoupených
v kolonách“ – NASTOUPIT). Vydav rozkaz a rozpaživ
ruce do stran se velitel roty staví v požadovaném směru
pro vytvoření čela roty, načež se otáčí směrem k rotě.
Po rozkazu velitele roty se velitel čety, podle které se
rota řadí, staví ve vzdálenosti jednoho kroku v zad veliteli
roty, jeho četa se řadí vlevo od něj v dvojřad (čtyřstup,
trojstup) a ostatní čety se řadí podle této čety v pořadí
svých čísel (obr. 50 a 51 ).
Kulometná četa nastoupená v dvojřadu bez kulometů
nebo s kulomety lafetách se řadí nalevo od třetí čety;
s kulomety na povozech (soumarech) – v zad druhé čety
ve vzdálenosti 5 m.
1 63.  Vyrovnání roty se provádí podle pravidel
stanovených pro družstvo a četu.

59

Hlava V. Pěší rota

Rota v dvojřadu se vyrovnává na střed a „rota tvořená
linií čet nastoupených v kolonách“ – směrem k pravému
křídlu.
(Vizte čl. 106)

Obr. 50. Rota v nástupovém tvaru „dvojřad"

1 64.  Obraty, zdvojování a sjednocování spolů, pohyb,
změna směru, zastavení, sestavování zbraní do kozlů
a vítání nadřízeného se v rotě provádějí tak, jak je
stanoveno pro četu; přitom se zdvojování spolů
rozpočítáním na „prvý“ a „druhý“ uskutečňuje
v družstvech po rozkazu velitele roty „На первый,

второй – РАССЧИТАЙСЬ“ (na pjérvyj, vtarój –
RASŠ´ITAJS´ = na prvý, druhý – ROZPOČÍTAT).
(Vizte čl. 3)

četa

četa

četa

Obr. 51. „Rota tvořená linií čet nastoupených v kolonách"
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POCHODOVÉ TVARY
1 65.  P o c h o d o v é  t v ar y  r o t y jsou колонна по
два (kalónna pa dvá = dvojstup), колонна по четыре
(по три) (kalónna pa četýre (pa trí) = čtyřstup (trojstup)),
колонна по восьми (по шести) (kalónna po vas´mí
(šestí) = osmistup (šestistup)). Osmistup (šestistup) se
užívá pro zmenšení hloubky pochodové kolony.
Pro seřazení roty do pochodové kolony se vydává
rozkaz: „Рота, по два (по четыре, по три) –

СТАНОВИСЬ“ (róta, pa dvá (pa četýre, pa trí) –
STANAVÍS´ = roto, v dvojstup (čtyřstup, trojstup) –
NASTOUPIT): čety zaujímají místa tak, jak je znázorněno
na obr. 52, 53 a 54.
1 66.  Změna tvaru roty z dvojřadu do dvojstupu se
provádí na místě zatočením roty napravo.
1 67.  Změna tvaru roty do pochodové kolony z „linie čet
nastoupených v kolonách“ se provádí po rozkazu „Рота,
справа (слева) в походную колонну шагом –
МАРШ“ (róta, správa (sléva) v pachódnuju kalónnu
šágom – MÁRŠ = roto, zprava (zleva) do pochodové
kolony pochodem – VCHOD).
Po návěští velitelé čet vycházejí a zastavují se 1 m před
středem svých čet.
Po výkonném rozkazu se čelní četa pohybuje přímo;
ostatní čety po rozkazu svých velitelů následují v zad
jedna druhé za čelní četou.
1 68.  Změna tvaru roty ze čtyřstupu (třístupu) do „linie
čet nastoupených v kolonách“ se provádí po rozkazu

„По головному взводу, рота, стройся влево
(вправо) – МАРШ“ (pa galavnómu vzvódu, róta, strójsa
vlévo (vprávo) – MÁRŠ = podle čelní čety, roto, vlevo
(vpravo) seřadit – V CHOD): velitel čelní čety zastavuje
svou četu; velitelé ostatních čet pootočivše své čety
„вполоборота налево (направо) “ (vpalabaróta nalévo
(naprávo) = vlevo (vpravo) vpříč) vyvádějí tyto do jedné
linie s čelní četou a zastavují je.
Velitelé čet vyrovnavše své čety se vracejí do tvarů na
svá místa.
1 69.  Změna tvaru roty ze čtyřstupu (třístupu)
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četa

četa

četa

četa

četa

četa

četa

četa

četa

Obr. 52.

Obr. 53.

Rota
v dvojstupu

Rota
v čtyřstupu

Obr. 54.

Rota
v trojstupu
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do osmistupu (šestistupu) se provádí po rozkazu „Рота,
по восьми (по шести) – СТРОЙСЯ“ (róta, pa vas´mí

(pa šestí) – STRÓJSA = roto, v osmistup (šestistup) –
ZMĚNIT TVAR).
Po návěští se družstva pokračujíce v pochodu
rozemykají vlevo na jeden krok.
Po výkonném rozkazu družstva zdvojí spoly, kulometná
četa se pohybuje v zad třetí četě ve stanovené
vzdálenosti.
Pro opačnou změnu tvaru po rozkazu „Рота,
в колонну по четыре (по три) – СТРОЙСЯ“ (róta,

v kalónnu pa četýre (pa trí) – STRÓJSA = roto, v čtyřstup
(trojstup) – ZMĚNIT TVAR) družstva mění tvar do zástupu
a pokračujíce v pohybu se postupně smykají k pravému
křídlu.
1 70.  Přivítání nadřízeného se provádí podle pravidel
stanovených pro četu; velitelé čet i staršina se nacházejí
ve tvaru na stanovených místech a po rozkazu „смирно“
(smýrna = pozor) přikládají ruku k pokrývce hlavy.
1 71 .  Pro odražení nečekaného útoku jezdectva
na pochodovou kolonu roty se vydává rozkaz: „Конница
с фронта (с тыла, справа, слева) – К БОЮ“ (kónnica

s frónta (s týla, správa, sléva) – K BÓJU = jezdectvo
čelně (z týlu, zprava, zleva) – DO BOJE): kulometná četa
se rozvíjí na místě, čelní pěší četa se během rozvíji
napravo a za ní následující pěší četa nalevo od kulometné
čety. Třetí pěší četa se rozvíjí podle příkazu velitele roty
ve směru většího nebezpečí.
J e z d e c t v o  z  t ý l u – rota se otáčí „krugóm“ a rozvíjí
se stejným způsobem.
J e z d e c t v o  z p r a v a – rota se otáčí napravo a rozvíjí
se.
J e z d e c t v o  z l e v a – rota se otáčí nalevo a rozvíjí se.
Při rozvíjení roty napravo nebo nalevo se čety
na křídlech rozvíjejí směrem ke svým vnějším křídlům.
Kulometná četa vede palbu z povozů (tačanek) nebo
ze země v závislosti na situaci.
1 72.  Pro odražení nečekaného útoku tanků se vydává
rozkaz: „Танки с фронта (с тыла, справа, слева) –

К БОЮ“ (tánki s frónta (s týla, správa, sléva) – K BÓJU
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= tanky čelně (z týlu, zprava, zleva) – DO BOJE).

Čety po rozkazu svých velitelů během zaujímají úkryty
a připravují se k boji.
1 73.  Při útoku letectva (nebo po signálu „воздушная
тревога“ (vazdúšnaja trevóga = letecký poplach)) se
rota dělí na jednotlivé čety v závislosti na situaci.

ROZVINUTÉ TVARY
1 74.  R o z v i n u t é t v a r y r o t y jsou рота в линии
стрелковых взводов (róta v líniji strelkóvych vzvódov =
rota v linii pěších čet), рота в две линии (róta v dvě líniji
= rota ve dvou liniích), рота углом вперёд (róta uglóm
vpirjód = rota klínem vpřed).
Pro rozvinutí roty z pochodové kolony se vydává rozkaz
(signál): „ По такому-то взводу, на такой-то предмет,
рота, в две линии (углом вперёд, в линию стрелковых
взводов) – СТРОЙСЯ“ (pa takómu-ta vzvódu, na takój-ta
pridmjét, róta, v dvě líniji (uglóm vpirjód, v líniju
strelkóvych vzvódov) – STRÓJSA = podle nějaké čety,
směr nějaký objekt, roto, v dvě linie (klínem vpřed,
do linie pěších čet) – ZMĚNIT TVAR): vedoucí četa
pokračuje v pohybu stanoveným směrem a ostatní čety,
pokud nebyl rozkazem stanoven rozstup a vzdálenost,
vybíhají na rozstup 75 – 1 00 m a vzdálenost 1 00 – 1 50 m
a pokračují v pohybu přizpůsobujíce se vedoucí četě, a to
v pochodových nebo rozvinutých tvarech.
Po výkonném rozkazu „СТРОЙСЯ“ (STRÓJSA =
ZMĚNIT TVAR) velitelé čet posílají k veliteli roty spojky
a zřizují sledování rozkazů (signálů) velitele roty.
Velitel roty míří tam, odkud je velení rotě nejpohodlnější
(obr. 55, 56 a 57).
1 75.  Změna směru roty v rozvinutém tvaru, zastavení,
shromáždění se i odražení nečekaného útoku nepřítele se
provádějí podle rozkazů a pravidel stanovených pro pěší
četu.
(Vizte čl. 156 – 161)
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Obr. 55. Rota v linii pěších čet
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Obr. 56. Rota ve dvou liniích
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Obr. 57. Rota klínem vpřed

Hlava šestá
KULOMETNÉ JEDNOTKY
1 76.  Kulometné jednotky se ve tvaru bez kulometů řadí
podle pravidel a rozkazů stanovených pro pěší jednotky.
Technické příslušenství kulometných jednotek se
převáží na povozech a soumarech.
Kulomety se převážejí: na dvoukolce – po jednom
kulometu s náboji a příslušenstvím; na povozu taženém
dvěma koňmi (tačance) – po dvou kulometech s náboji
a příslušenstvím; na soumarech – pro každý kulomet
2 – 3 soumary: jeden pro kulomet a 1 – 2 na náboje.
OBSLUHA KULOMETU
1 77.  Kulomet se umísťuje na povoz po rozkazu
„Пулемёт – НА ПОВОЗКУ“ (pulimjót – NA PAVÓZKU =
kulomet – NA POVOZ).
Mířič a jeho pomocník berou kulomet za zadní obruč
a lafetu (každý ze své strany), zvedají jej, umísťují na
povoz a připevňují; nosiči nábojů umísťují na povoz
schránky s náboji a příslušenstvím. Po umístění kulometu
obsluha zaujímá místa tak, jak je znázorněno na obr. 58.
1 78.  Obsluha kulometu s technickým příslušenstvím na
soumarech zaujímá místa tak, jak je znázorněno na
obr. 59.
1 79.  Kulomet se z povozu sundává po rozkazu

„Пулемёт – НА КАТКИ“ (pulimjót – NA KATKÍ =
kulomet – NA LAFETU).
Nosiči nábojů sundávají plachtu, velitel kulometu bere
optický zaměřovač, mířič a jeho pomocník uvolňují
kulomet, berou jej za lafetu a zadní obruč, sesouvají jej
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z korby a sundávají jej; nosiči nábojů sundávají stanovený
počet schránek: nábojových, s vodou, s olejem či
s příslušenstvím; při očekávání boje si obsluha při sundání
kulometu sundává i rance a klade je na povoz; vozka
odváží povoz na stanovené místo a umísťuje jej ve skrytu.

Obr. 58.

Obsluha nastoupená
u kulometu umístěného
na dvoukolce

Obr. 59.

Obsluha nastoupená
u kulometu umístěného
na soumarech

1 80.  Seřazení obsluhy kulometu s kulometem na lafetě
se provádí po rozkazu „Расчёт – СТАНОВИСЬ“ (raš´ót
– STANAVÍS´ = obsluha – NASTOUPIT).
Velitel kulometu se staví tváří ve směru seřazení;
obsluha se staví s kulometem za velitele tak, jak je
znázorněno na obr. 60; pušky jsou v poloze „за спину“
(za spínu = na záda zbraň), mířič a jeho pomocník drží
kulomet za zadní obruč nebo jej mají na popruzích.
1 81 .  Obsluha se vyrovnává po rozkazu „РАВНЯЙСЬ“
(RAVŇÁJS´ = VYŘÍDIT):
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a) V š i c h n i  v o j á c i kromě vozky a vodiče koní
postupují v souladu se čl. 1 06.
b) V o z k a pokrčiv lokty drží opratě (otěže) oběma
rukama;
opratě
musejí
být
nadzvednuty;
c) V o d i č  k o n í se po rozkazu
„равняйсь“ (ravňájs´ = vyřídit) staví
tváří k hlavě koně, zády k prostoru před
kulometem, bere otěže do obou rukou u
udidel a protáhnuv jejich (sešité) konce
přes dlaň levé ruky staví koně hlavou
směrem do prostoru před kulometem;
po rozkazu „смирно“ (smýrna = pozor)
se staví do pozoru z levé strany vedle
krku koně; pravou rukou drží obě opratě
u brady koně rozděliv je od sebe
ukazováčkem; konce opratí (sešité) jsou
Obr. 60.
Tvar s kulometem
ve volně spuštěné ruce.

Pohyb kulometu

umístěným na lafetě

1 82.  Pohyb kulometu začíná po rozkazu (například):
„Пулемёт, направление тудато, шагом (бегом,
рысью) – МАРШ“ (pulimjót, napravlénije tudá‑ta, šágom
(bjégom, rýs´ju) – MÁRŠ = kulomet, směr někudy,
pochodem (vojáci během, koně klusem) – V CHOD) nebo
„Пулемёт, за мной, шагом (бегом, рысью) – МАРШ“
(pulimjót, za mnój, šágom (bjégom, rýs´ju) – MÁRŠ =
kulomet, za mnou, pochodem (vojáci během, koně
klusem) – VCHOD).
Při změně ruchu jízdy se vydává rozkaz: „Рысью –
МАРШ“ (или „Шагом“) (rýs´ju – MÁRŠ (ili „šágom“) =
koně klusem – VCHOD (nebo „pochodem“)).
Všechny výkonné povely pro jezdecké tvary se
vydávají protáhle.
1 83.  Pohyb kulometů na povozech se vykonává
krokem, na krátké vzdálenosti – koně klusem, soumaři –
pouze krokem.
Z jednoho ruchu jízdy do druhého přecházet plynule
projevši původním ruchem ještě 3 – 5 m.
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Při pohybu s kulometem na lafetě po náveští „шагом“
(šágom – pochodem) mířič a jeho pomocník berou
kulomet za zadní obruč a po rozkazu „марш“ (márš –
v chod) zahajují pohyb.
Při přesunu kulometu na lafetě se na ústí hlavně
nasazuje krytka, všechny mechanismy se fixují, tělo
kulometu se s pomocí zvedacích mechanismů spouští
nadoraz dolů a stůl lafety se sklápí dozadu, aby se při
pohybu kulometu ústí hlavně nedotýkalo země.
1 84.  Směr pohybu kulometu na povozu (soumarovi) se
mění po rozkazu „Правое (левое) плечо вперёд –

МАРШ“ (právoje (lévoje) plečó vpirjód – MÁRŠ =
pravým (levým) ramenem vpřed – V CHOD) nebo
„За мной – МАРШ“ (za mnój – MÁRŠ = za mnou –
V CHOD).
Do vydání rozkazu „прямо“ (prjáma = směr přímý)
povoz zajíždí (soumar zatáčí) na stanovenou stranu
obloukem o průměru do 4 m; na těžké zemině nebo při
pohybu koní klusem se oblouk při zatáčení zvětšuje do
7 m.
Při zatočení na místě se provádí otáčka
prošedši předběžně 2 m přímým směrem.
1 85.  Při pohybu kulometu na lafetě se změna směru
pohybu (obraty) provádí zatáčkou po oblouku o průměru
1 ½ – 2 m.
1 86.  Zastavení kulometu se vykonává po rozkazu

„Пулемёт – СТОЙ“ (pulimjót – STOJ = kulomet –
ZASTAVIT STÁT).
P ř i p o h y b u n a p o v o z u vozka zastavuje spřežení:
při pohybu koní krokem – za 4 m, při pohybu koní klusem
– za 6 – 7 m.
P ř i p o h y b u n a l a f e t ě obsluha kulometu vykonává
ještě jeden krok, zastavuje se, spouští kulomet na zem
a pokládá schránky.
1 87.  Pro změnu pozice se vydává rozkaz (například):

„Пулемёту передвинуться к жёлтому кусту –
ВПЕРЁД“ (pulimjótu pěredvínuťsa k žóltomu kustú –
VPIRJÓD = kulomet se přesune ke žlutému křoví –
VPŘED): kulomet se vybíjí (jestli byl nabit), hledí a stavítko
se sklápějí, hadička na odvádění páry se odšroubovává,
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parní trubka se uzavírá (obojí se nachází pod muškou),
krytka se nasazuje na nástavek ústí hlavně, mechanismy
se spouštějí nadoraz a fixují se, tělo kulometu se sklápí
po stole lafety směrem dozadu do zasunutí zarážek
do prvních otvorů v obloučkovitých výběžcích, nábojový
pás se ukládá do schránky a tato se zavírá na západku;
v pozici leže se kulomet otáčí a poté mířič a jeho
pomocník berou kulomet za zadní obruč a během míří za
velitelem.
1 88.  Pro přenášení kulometu v rozložené podobě
na rukou se vydává rozkaz (například): „Пулемёту

перейти на правый берег ручья. Отделить тело
пулемёта, пулемёт – ВПЕРЁД“ (pulimjótu pěrejtí
na právyj bjéreg ruč´já. Atdělíť ťélo pulimjóta, pulimjót –
VPIRJÓD = kulomet se přesune na pravý břeh potoka.
Oddělit tělo kulometu, kulomet – VPŘED).
Mířič a jeho pomocník leže sundávají štít, oddělují tělo
kulometu od lafety a přenášejí kulomet (tělo kulometu –
mířič, lafetu – pomocník mířiče a štít – velitel kulometu
nebo pozorovatel).
1 89.  Plížení se s kulometem „prostřednictvím tlačení“
se vykonává po rozkazu „Ползком, пулемёт тачкой –

ВПЕРЁД“ (palzkóm, pulimjót táčkoj – VPIRJÓD =
plížením, kulomet tlačením – VPŘED).
Mířič a jeho pomocník berou leže kulomet za zadní
obruč a postrkují jej dopředu kryjíce se za štítem.
1 90.  Plížení se s kulometem „na popruzích“ se
vykonává po rozkazu „Ползком, пулемёт на лямках –

ВПЕРЁД“ (palzkóm, pulimjót na ljámkach – VPIRJÓD =
plížením, kulomet na popruzích – VPŘED).
Mířič a jeho pomocník leže natáčejí kulomet zadní
obručí do směru pohybu, nasazují si popruhy
a přesunujíce se plížením za sebou táhnou kulomet.
1 91 .  V případě nečekaného útoku nepřítele se vydává
rozkaz: „Противник с фронта (справа, слева, с тыла) ,

пулемёт – К БОЮ“ (pratívnik s frónta (správa, sléva,
s týla), pulimjót – K BÓJU = nepřítel čelně (zprava, zleva,
z týla), kulomet – DO BOJE).

Kulometná obsluha sundává kulomet z povozu a rychle
se připravuje k zahájení palby.
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Pro zahájení palby s kulometem nacházejícím se
na povozu se vydává rozkaz: „Пулемёт, направо
(налево, направо кругом, налево кругом) с повозки
(тачанки) – К БОЮ“ (pulimjót, naprávo (nalévo, naprávo

krugóm, nalévo krugóm) s pavózki (tačánki) – K BÓJU =
kulomet, napravo (nalevo, napravo čelem vzad, nalevo
čelem vzad) z povozu (tačanky) – DO BOJE).
Vozka zatočiv do strany zastavuje povoz, obsluha se
připravuje k boji.
1 92.  Při nečekaném náletu letectva nepřítele, pokud
není poblíž úkryt, vozka seskakuje z povozu a drží koně;
kulomet se připravuje k boji.

KULOMETNÉ DRUŽSTVO
Nástupový tvar
1 93.  Seřazení kulometného družstva do nástupového
tvaru s kulomety na lafetách, povozech i soumarech se
provádí po rozkazu „Отделение, в линию –

СТАНОВИСЬ“ (atdělénije, v líniju – STANAVÍS´ =
družstvo, do linie – NASTOUPIT).
Obsluhy kulometů zaujímají místa tak, jak je
znázorněno na obr. 61 , 62, 63 i 64.
1 94.  Družstvo se vyrovnává po rozkazu „РАВНЯЙСЬ“
(RAVŇÁJS´ = VYŘÍDIT).
Po rozkazu „равняйсь“ (ravňájs´ = vyřídit) se první
povoz (soumar) posouvá dopředu o 4 m a zastavuje se,
druhý povoz (soumar) si pohybem kupředu vytvoří
potřebný rozstup (vzdálenost) a vyrovnává se podle
prvního povozu (soumara); obsluhy provedou vyřízení
a zákryt (tj. čelníi hloubkové vyrovnání).
Pokud není posunutí povozů (soumarů) dopředu
možné, tak se vyrovnání provádí couváním povozů
(soumarů) nacházejících se vepředu, ale nejvíce o 3 m.
Jakmile je družstvo vyrovnáno, tak se vydává rozkaz:
„СМИРНО“ (SMÝRNA = POZOR).
1 95.  Pohyb kulometného družstva, zastavení i změna
směru se provádějí stejným způsobem a podle stejných
rozkazů jako v případě obsluhy kulometu, ale se záměnou
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slova „расчет“ (raš´ót = obsluha) slovem „отделение“
(atdělénije = družstvo).
Pro otočení se „krugóm“ se vydává rozkaz:
„Отделение, направо (налево) кругом – МАРШ“

(atdělénije, naprávo (nalévo) krugóm – MÁRŠ = družstvo,
napravo (nalevo) čelem vzad – VCHOD).

Po tomto rozkazu každý kulomet samostatně vykonává
výjezd na stranu stanovenou rozkazem, a to půlkruhem
o průměru 4 m.

Obr. 61. Rozmístění obsluhy při umístění kulometů na povozech

Při změně směru družstva zatočením kulomet, na jehož
stranu se zatočení vykonává, vyjíždí po oblouku
o průměru 4 m, druhý kulomet zachovávaje rozstup vyjíždí
směrem do zatáčky zrychleným krokem. Po natočení
družstva do požadovaného směru se vydává rozkaz:
„ПРЯМО, РАВНЕНИЕ НАПРАВО (налево) “ (PRJÁMA,

RAVŇÉNIJE NAPRÁVO (nalévo) = SMĚR PŘÍMÝ,
VPRAVO HLEĎ (vlevo hleď)).
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Pochodový tvar
1 96.  Seřazení družstva do pochodové kolony se
provádí po rozkazu „Отделение, в походную

колонну – СТАНОВИСЬ“ (atdělénije, v pachódnuju
kalónnu – STANAVÍS´ = družstvo, do pochodové kolony –
NASTOUPIT).
Kulomety na dvoukolkách a soumarech se v pořadí
svých čísel staví v zad jeden druhému na vzdálenost 3 m.
Velitel družstva se staví 3 m dopředu před první
kulomet; pozorovatel se staví v zad veliteli družstva.

Obr. 62. Kulometné družstvo s dvoukolkami v nástupovém tvaru

1 97.  Při změně tvaru družstva na dvoukolkách
a soumarech z nástupového tvaru do pochodového
tvaru se vydává rozkaz: „Отделение, справа (слева)

по-пулемётно, шагом – МАРШ“ (atdělénije, správa
(sléva) pa-pulimjótno, šágom – MÁRŠ = družstvo, zprava
(zleva), po jednotlivých kulometech, pochodem –
V CHOD).

Hlava VI. Kulometné jednotky

75

První kulomet zahajuje pohyb, druhý vyjíždí prvnímu
v zad.
Pro opačnou změnu tvaru se vydává rozkaz:
„Отделение, стройся влево (вправо) шагом –

МАРШ“ (в движении „Марш“, „Рысью – марш“)
(atdělénije, strójsa vlévo (vprávo) šágom – MÁRŠ
(v dvižéniji „Márš“, „Rýs´ju – márš“) = družstvo, vlevo

Obr. 63. Kulometné družstvo se soumary v nástupovém tvaru

(vpravo) seřadit, koně pochodem – V CHOD (při pohybu
„V chod“ /„Koně klusem – v chod“)).
Čelní kulomet se posouvá kupředu o 4 m a zastavuje
se; druhý kulomet se, pokud nebyl stanoven rozstup,
posouvá do jedné linie s prvním na rozstup 3 m.
(Vizte čl. 116)

1 98.  Ve tvaru se přivítání a hlášení nadřízenému
provádějí v souladu s nařízeními pro pěší družstvo.
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Obr. 64. Kulometné družstvo v nástupovém tvaru se sundaným
technickým příslušenstvím

Rozvinutý tvar
1 99.  Přechod kulometného družstva z pochodového
tvaru do rozvinutého tvaru se provádí po rozkazu
„Отделение, по головному пулемёту, на такой-то
предмет – СТРОЙСЯ“ (atdělénije, pa galavnómu

pulimjótu, na takój-ta pridmjét – STRÓJSA = družstvo,
podle čelního kulometu, směr nějaký objekt – ZMĚNIT
TVAR).
Vedoucí kulomet se pohybuje směrem ke stanovenému
objektu a druhý kulomet vyjíždí klusem (tažený vojáky –
během) na linii vedoucího kulometu a pohybuje se
v rozstupu 25 – 30 m.
Ve chvíli rozvinutí družstva velitelé kulometů zřizují
sledování signálů velitele družstva.
200.  Změna směru rozvinutého tvaru se provádí
po rozkazu „Вправо (влево) на такой-то предмет,

по первому пулемёту – МАРШ“ (vprávo (vlévo) na
takój-to pridmjét, pa pjérvomu pulimjótu – MÁRŠ = vpravo
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(vlevo) směr nějaký objekt, podle prvního kulometu –
V CHOD).
Vedoucí kulomet mění směr ke stanovenému objektu
a druhý kulomet se pohybuje v novém směru zachovávaje
rozstup.
201 .  S h r o m á ž d ě n í  družstva se provádí po rozkazu

„Отделение – КО МНЕ“ (atdělénije – KA MŇÉ =
družstvo – KE MNĚ).
Vojáci družstva se během (koně klusem) shromažďují
u velitele družstva.

KULOMETNÁ ČETA
202.  Kulomety mají v četě čísla od jedničky do čtyřky;
toto číslování se zachovává ve všech tvarech čety.
Nástupový tvar
203.  N á s t u p o v ý t v a r č e t y – взвод в линию
пулемётов (vzvód v líniju pulimjótov = četa v linii
kulometů).
Seřazení čety „do linie kulometů“ se provádí
po rozkazu „Взвод, в линию – СТРОЙСЯ“ (vzvód,
v líniju – STRÓJSA = četo, do linie – ZMĚNIT TVAR).
S e ř a z e n í n a m í s t ě – první kulomet se staví
na určené místo, ostatní se v pořadí svých čísel staví
nalevo od prvního kulometu ve stanovených rozstupech.
S e ř a z e n í p ř i p o h y b u – první kulomet pokračuje
v pohybu a ostatní vycházejí krokem (během, koně
klusem) vlevo do jedné linie s prvním.

Pochodový tvar
204.  Seřazení čety do pochodové kolony se provádí
po rozkazu „Взвод, в походную колонну –

СТАНОВИСЬ“ (vzvód, v pachódnuju kalónnu –
STANAVÍS´ = četa do pochodové kolony – ZMĚNIT
TVAR).
Povozy (dvoukolky, soumaři) se staví v zad jeden
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druhému na vzdálenost 3 m; velitel čety – do 3 m vepředu
před prvním družstvem (kulometem).

Obr. 65. Kulometná rota v nástupovém tvaru

205.  Změna tvaru čety z nástupového tvaru
do pochodového se provádí po rozkazu „Взвод, справа
(слева) в походную колонну шагом – МАРШ“

(vzvód, správa (sléva) v pachódnuju kalónnu šágom –
MÁRŠ = četo, zprava (zleva) do pochodové kolony
pochodem – VCHOD).
První kulomet (povoz, dvoukolka, soumar) zahajuje
pohyb, ostatní mu zacházejí v zad a následují jej
ve stanovených vzdálenostech.
(Vizte čl. 135)

Rozvinutý tvar

206.  Kulometná četa se z pochodového tvaru
do rozvinutého řadí po rozkazu (signálu) „Взвод, по
головному отделению (пулемёту) на такой-то
предмет – СТРОЙСЯ“ (vzvód, pa galavnómu atděléniju

(pulimjótu), na takój-ta pridmjét – STRÓJSA = četo, podle
čelního družstva (kulometu), směr nějaký objekt –
ZMĚNIT TVAR).
Vedoucí družstvo (kulomet) jede ke stanovenému
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objektu, ostatní klusem vyjíždějí do jedné
linie s vedoucím družstvem. Rozstup mezi
kulomety (povozy) – 25 – 30 m.
Od chvíle rozvinutí čety velitelé
družstev určují pozorovatele sledující
rozkazy a signály velitele čety.
207.  Vyrovnávání, pohyb, změna
směru,
zastavení,
shromáždění,
sundávání kulometů z povozů, sundávání
nákladů, připevňování kulometů na povoz
a soumary se provádějí podle postupů
a rozkazů, které jsou stanoveny pro
družstvo, ale se záměnou slova

„отделение“ (atdělénije = družstvo)
slovem „взвод“ (vzvód = četa).
208.  Ve tvaru se přivítání a hlášení
nadřízenému provádějí
s nařízeními pro pěší četu.

v

souladu

(Vizte čl. 144)

KULOMETNÁ ROTA
Nástupový tvar
209.  N á s t u p o v ý t v a r r o t y se
sestává z развёрнутых строев

взводов в одну линию (razvjórnutych
strójev vzvódov v adnú líniju =
nástupových tvarů čet v jedné linii)
v rozstupech 5 m (obr. 65).
S e ř a z e n í r o t y d o n á s t u p o v é h o
t v a r u n a m í s t ě se provádí po rozkazu
„Рота, по такому-то взводу, в линию –

СТАНОВИСЬ“ (róta, pa takómu-ta
vzvódu, v líniju – STANAVÍS´= roto, podle
nějaké čety, do linie – NASTOUPIT).

atd.

Obr. 66.

Kulometná rota
v pochodové
koloně
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Pochodový tvar
21 0.  P o c h o d o v ý t v a r r o t y se sestává
z походных колонн взводов (pachódnych kalónn
vzvódov = pochodových kolon čet).
S e ř a z e n í  r o t y d o p o c h o d o v é k o l o n y n a
m í s t ě  se provádí po rozkazu „Рота, в походную

колонну – СТАНОВИСЬ“ (róta, v pachódnuju kalónnu
– STANAVÍS´ = roto, do pochodové kolony –
NASTOUPIT).
Čety se staví v zad jedna druhé v pořadí svých čísel
ve vzdálenosti 5 m.
Změna tvaru roty z nástupového tvaru do pochodové
kolony se provádí po rozkazu (například) „Рота, справа
(слева) по отделениям (по-пулемётно) вдоль

дороги, шагом – МАРШ“ (róta, správa (sléva)

Velitelské
družstvo

Obr. 67. Kulometná rota klínem vpřed

Hlava VI. Kulometné jednotky
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pa atdělénijam (pa-pulimjótno) vdol´ darógi, šágom –
MÁRŠ = roto, zprava (zleva) po družstvech
(po jednotlivých kulometech) podél cesty, pochodem –
V CHOD).
Čelní četa zahajuje pohyb a ostatní čety jí po rozkazu
svých velitelů vyjíždějí v zad a následují ji ve stanovených
vzdálenostech (obr. 66).
21 1 .  Rota se z pochodové kolony do nástupového
tvaru řadí po rozkazu „Рота, вправо (влево) стройся,
шагом – МАРШ“ (в движении: “Марш“ или “Рысью –
марш“) (róta, vprávo (vlévo) strójsa, šágom – MÁRŠ

(v dvižéniji: „Márš“ ili „Rýs´ju – márš“) = roto, vpravo
(vlevo) seřadit, koně pochodem – V CHOD (při pohybu:
„Vchod“ nebo „Koně klusem – v chod“)).
Čelní kulomet (družstvo) se posouvá dopředu o 4 m;
ostatní kulomety (družstva) se pootočivše se
вполоборота (vpalabaróta = vpříč) posouvají do jedné
linie s prvním kulometem (družstvem).

Velitelské
družstvo

Obr. 68. Kulometná rota klínem vzad
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Při jízdě první kulomet pokračuje v pohybu, ostatní
klusem vyjíždějí na linii prvního.
(Vizte čl. 197)

Rozvinutý tvar
21 2.  R o z v i n u t ý t v a r r o t y je рота углом вперёд
(róta uglóm vpirjód = rota klínem vpřed) a рота углом
назад (róta uglóm nazád = rota klínem vzad).
Kulometná rota se z pochodového tvaru do rozvinutého
řadí po rozkazu (signálu) „Рота, по такому-то взводу,
на такой-то предмет, углом вперёд (назад) –
СТРОЙСЯ“ (róta, pa takómu-ta vzvódu, na takój-ta
pridmjét, uglóm vpirjód (nazád) – STRÓJSA = roto, podle
nějaké čety, směr nějaký objekt, klínem vpřed (vzad) –
ZMĚNIT TVAR).
Vedoucí četa se přesouvá ke stanovenému objektu
a ostatní jednotky roty zaujímají svá místa tak, jak je
znázorněno na obr. 67 a 68.
Každá četa přitom pokračuje v pohybu v pochodovém
nebo rozvinutém tvaru.
Od chvíle rozvinutí roty velitelé čet určují pozorovatele,
kteří sledují signály velitele roty.
21 3.  Vyrovnávání, pohyb, změna směru, otáčky,
zastavení, shromáždění, sundávání kulometů z povozů,
sundávání nákladů, upevňování kulometů na povozy a na
soumary, přivítání nadřízeného a pozdrav se provádějí
postupy a rozkazy stanovenými pro družstvo, ale se
záměnou slova „отделение“ (atdělénije = družstvo)
slovem „рота“ (róta = rota).
(Vizte čl. 198)

Hlava sedmá

PĚŠÍ PRAPOR
NÁSTUPOVÉ TVARY
21 4.  N á s t u p o v é t v a r y p r a p o r u jsou prapor
в линию ротных колонн (v líniju rótnych kalónn =
prapor tvořený „linií rot nastoupených v kolonách“)
a в линию взводных колонн (v líniju vzvódnych
kalónn = prapor tvořený „linií čet nastoupených
v kolonách“).
Seřazení praporu provádí velitel praporu osobně nebo
prostřednictvím svého štábu vydává příkaz, ve kterém
stanovuje: cíl, místo, čas a posloupnost seřazení.
21 5.  Prapor tvořený „linií rot nastoupených v kolonách“
se řadí: roty – v pochodové koloně, čela kolon jsou v jedné
linii, rozstup 3 m. Pokud nebyla vydána zvláštní
ustanovení, tak se roty řadí v pořadí svých čísel.
Speciální jednotky praporu se řadí na levém křídle
praporu (obr. 69).
21 6.  Prapor tvořený „linií čet nastoupených v kolonách“
se řadí maje roty nastoupené v jedné linii; každou z nich
tvoří „linie čet nastoupených v kolonách“ (čtyřstupy nebo
trojstupy); rozstup mezi rotami 1 m.
Speciální jednotky praporu se řadí v pochodových
kolonách na levém křídle praporu, čely v jedné linii na
úrovni rot v rozstupu 1 m (obr. 70).
21 7.  Pohyb i změna směru praporu v nástupovém tvaru
se provádějí podle rozkazů a pravidel, jež jsou stanovena
pro rotu.
(Vizte čl. 164)

Kul. četa

Kul. četa

Kul. četa

Spojařské
družstvo

četa

četa

četa

četa

četa

četa

četa

četa

četa

četa

četa

četa

Speciální
čety
praporu
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Obr. 69. Nástupový tvar praporu tvořeného

„linií rot nastoupených v kolonách"

Speciální
čety
praporu

četa

četa

četa

Kulometná
rota

četa

četa

četa
pěší rota

četa

Kulometná četa

četa

Kulometná četa

„linií čet nastoupených v kolonách"

Obr. 70. Nástupový tvar praporu tvořeného

pěší rota

četa

četa

pěší rota

Hlava VII. Pěší prapor

85

četa

Kulometná četa

četa
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POCHODOVÉ TVARY
21 8.  P o c h o d o v ý t v a r p r a p o r u se sestává
z походных строев рот и специальных взводов,

построенных в затылок друг другу (pachódnych
strójev rót i speciál´nych vzvódov, pastrójennych v zatýlok
drúg drúgu = pochodových tvarů rot i speciálních čet
seřazených jedna druhé v zad) v rozstupu 5 m.
21 9.  P r a p o r s e z n á s t u p o v é h o t v a r u d o
p o c h o d o v é k o l o n y řadí po rozkazu (například)
„Батальон, в походную колонну, по дороге,
порядок следования: взвод связи, пулемётная
рота и т. д. , шагом – МАРШ“ (batal´jón, v pachódnuju
kalónnu, pa daróge, parjádok slédovanija: vzvód svjázi,
pulimjótnaja róta i ták dál´še., šágom – MÁRŠ = prapore,
do pochodové kolony, po cestě, posloupnost procházení:
spojařská četa, kulometná rota atd., pochodem –
V CHOD).
Po návěští velitelé rot a velitelé čet vycházejí z tvaru
a zastavují se před svými jednotkami: velitelé rot –
ve vzdálenosti 3 m, a velitelé čet – ve vzdálenosti 1 m.
Po zaznění výkonného rozkazu čelní jednotka
po rozkazu svého velitele zahajuje pohyb a za ní
ve vzdálenostech 5 m následují ostatní jednotky praporu.
220.  P r a p o r s e z p o c h o d o v é k o l o n y d o
n á s t u p o v é h o t v a r u řadí po příkazu, ve kterém se
stanovuje místo a čelo seřazení praporu, podle které roty
se řadit a do jakého tvaru. Velitel stanovené roty svou rotu
seřadí a všechny ostatní roty i speciální čety se poté řadí
podle ní.
Z m ě n a s m ě r u p r a p o r u v p o c h o d o v é k o l o n ě
se provádí podle rozkazů a pravidel, jež jsou stanovena
pro rotu.
221 .  Rozvinutí praporu z pochodové kolony se provádí
po příkazu (signálu) velitele praporu v závislosti na situaci.

Hlava osmá

PĚŠÍ PLUK
222.  N á s t u p o v ý t v a r p ě š í h o p l u k u je полк
в линию батальонов, батальоны в линии ротных
колонн (pólk v líniju batal´jónov, batal´jóny v líniji rótnych
kalónn = pluk tvořený linií praporů, prapory tvořené „linií
rot nastoupených v kolonách“).
223.  Pro nastoupení pluku velitel pluku osobně nebo
prostřednictvím svého štábu vydává příkaz ve kterém
stanovuje:
a) cíl seřazení;
b) místo, čas a posloupnost seřazení;
c) typ uniformy;
d) jaké technické příslušenství je třeba mít
v jednotkách.
224.  Pluk v linii praporů se řadí: na pravém křídle –
plukovní škola tvořená „linií čet nastoupených
v kolonách“; prapory – „v linii rot nastoupených
v pochodových kolonách“; nalevo od praporů – speciální
jednotky pluku. Rozstupy mezi jednotkami – 3 m.
Dělostřelecké a jezdecké jednotky zaujímají tvary řídíce
se cvičebními řády příslušných druhů vojsk.
Velitelský a důstojnický sbor nepatřící do osazenstva
jednotek pluku se řadí spolu s velením pluku (obr. 71 ).
225.  Změna tvaru pluku z nástupového tvaru
do pochodové kolony se provádí po rozkazu (například)

„Полк, справа в походную колонну, по дороге
(указывается порядок следования подразделений) ,
шагом – МАРШ“ (pólk, správa v pachódnuju kalónnu,
pa daróge (ukázyvajetsa parjádok slédovanija
padrazdělénij), šágom – MÁRŠ = pluk, zprava do
pochodové kolony, po cestě (stanovuje se posloupnost
procházeníjednotek), pochodem – VCHOD).
Rozkaz se plní v souladu se čl. 21 9.

Plukovní
dělostřelectvo
Speciální
čety
pluku
prapor
prapor
Plukovní
škola

Obr. 71. Nástupový tvar pluku tvořeného linií praporů

prapor

Speciální čety
pěší rota
pěší rota
pěší rota
pěší rota
Speciální čety
pěší rota
pěší rota
pěší rota
pěší rota
Speciální čety
pěší rota
pěší rota
pěší rota
pěší rota
Kulometná četa
pěší četa
pěší četa
pěší četa

Hudba
(četa)
Velení
pluku

Hlava VIII. Pěší pluk
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Hlava devátá

ŘAZENÍ SPECIÁLNÍCH DRUHŮ
VOJSK BEZ TECHNICKÉHO
PŘÍSLUŠENSTVÍ
A ŘAZENÍ SMÍŠENÝCH SKUPIN
226.  V pěším tvaru bez technického příslušenství se
příslušníci jednotek speciálních druhů vojsk a smíšené
skupiny řadí v řad nebo dvojřad.
227.  Početné smíšené skupiny se předběžně rozdělují
do družstev a čet; v družstvu – 1 2 lidí, v četě – čtyři
družstva, v rotě – tři až čtyři čety.
Důstojnický a velitelský sbor nepatřící do pořadového
rozdílení se řadí a pohybuje na pravém křídle.
228.  Řazení se, pohyb, změna směru a další činnosti
se vykonávají podle rozkazů a pravidel, která jsou
stanovena pro pěší jednotky.
Hlava desátá je zrušena.

Příloha 1

TABULKA SIGNÁLŮ A SMLUVENÝCH GEST

№
po/poř.
1

Signál
Pozor

(upoutání
pozornosti)

2

Vidím, slyším

4

Ke mně

Popis úkonů při
předávání signálu
Zvednout jednu ruku nahoru
do výšky hlavy

Zvednout obě ruce nahoru
do výšky hlavy a máchat jimi do
kříže před obličejem
3
Zvednout obě ruce nahoru
Opakuj
(nerozuměl jsem) do výšky hlavy a spustit je dolů
(odezva)

Zvednout ruku nahoru,
kroužit
s ní nad hlavou
(shromáždění se)
a
energicky
ji spustit dolů
(Vizte čl. 139)
5 Rozvinout se
Několikrát se rozmáchnout
(rozčlenění a
oběma rukama do stran
rozvinutí jednotky)
(Vizte čl. 17)
6
Zvednout jednu ruku nahoru
Stát
a rychle ji spustit dolů
(zalehnout)
(opakuje se do splnění rozkazu)
7
Zvednout jednu ruku do výše
Pokračuj
hlavy, druhou udělat několik
v pohybu
máchnutí
(vpřed v novém energických
a ponechat ji v novém směru
směru)
pohybu
P o z n á m k a. Všechny signály je možné předávat také pomocí
signálních praporků, lopatky aj.

Příloha 2

POLNÍ VÝSTROJ VOJÁKA
Posloupnost nastavování délky
a skládání součástí výstroje
1 . Před samotným upravením a poskládáním si výstroje
se prověřuje přítomnost a stav všech součástí výstroje
patřících do kompletu.
Součásti výstroje vyžadující opravu nebo vyčištění se
dávají do pořádku.
Pokud nemůže být oprava provedena samotným
vojákem či se v kompletu nedostává jakýchkoliv součástí
– ohlásit veliteli.
2. Před samotným upravením si výstroje je třeba
stanovit jakou délku má mít zadní konec „плечевых

лямок“ (plečevýje ljámki = řemení / ypsilonka)

a v souladu s tělesnou výškou tak určit kterým průvlekem
musí být protažen opasek. Řemení si upravit tak, aby se
jeho spoj nacházel uprostřed zad v prohlubni mezi
lopatkami. Nastavit délku předních konců řemení
přemístěním přezek.
3. Po nastavení délky řemení si před sebe položit
všechny na opasku nošené součásti výstroje, zásoby
i příslušenství a vše umístit do odpovídajících sumek
a pouzder.
4. Skládání výstroje provádět v následující
posloupnosti:
a) opasek položit vnitřní stranou nahoru, přezkou
vpravo;
b) postupně navléci na opasek: levou nábojovou sumku
jedním průvlekem; levý přední konec řemení; druhý
průvlek levé nábojové sumky; průvlek pouzdra na bodák;
oba průvleky granátové sumky; průvlek zadního konce
řemení v souladu s tělesnou výškou (dolní, prostřední
nebo horní); průvlek pouzdra na polní láhev; oba průvleky
pouzdra na lopatu (sekeru); jeden průvlek pravé nábojové
sumky; pravý přední konec řemení; druhý průvlek pravé
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nábojové sumky.
Při nošení tří nábojových sumek se po navlečení
pravého předního konce řemení navléká jeden průvlek
rezervní nábojové sumky; druhý průvlek této sumky se
navléká po druhém průvleku pravé nábojové sumky;
rezervní nábojová sumka je umístěna pod pravou
nábojovou sumkou.
Při skládání se všechny součásti výstroje navlékají na
opasek vnitřní (k tělu příléhající) stranou směrem nahoru.
5. Balení rance se provádí v následující posloupnosti:
a) položit ranec zadní (k zádům přiléhající stranou)
dolů, chlopní od sebe;
b) provléci kabátové řemínky horním průvlekem levé
stěny těla rance a očkem horní stěny přezkami k sobě;
provléci ešusové řemínky skrz průvleky na chlopni rance
přezkami směrem od sebe;
c) do těla rance uložit:
p r v n í  (spodní) řada: jeden komplet spodního prádla
– na dno těla rance; rezervní (čisté) ručníky – přes prádlo
k dolní stěně těla rance; pár onucí – přes prádlo k horní
straně těla rance;
d r u h á  (vrchní) řada: železný i dřevěné kolíčky celty –
těsně k dolní stěně těla rance; pytlíček s nesnižitelnou
zásobou potravin – přes prádlo i ručník těsně k dolní stěně
těla rance, dlouhou stranou na šířku rance; pytlíček
s toaletními potřebami zabalený do používaného ručníku –
přes prádlo těsně k pravé straně těla rance a k pytlíčku
s nesnižitelnou zásobou potravin; hrneček s uvnitř
vloženými pytlíčky s čajem, cukrem a solí – přes prádlo,
dnem těsně k pytlíčku se zásobou potravin, ouškem
vpravo; pytlíček s příslušenstvím ke zbrani – do pravého
horního rohu těla rance; pytlíček s náhradními díly –
do levého horního rohu těla rance, pod hrneček; lžičku –
na šířku rance mezi pytlíček s potravinami a ručník.
P o z n á m k a. Drobné nepředepsané osobní
věci – papír, obálky, knížka a jiné – se ukládají
dovnitř do těla rance co nejvýhodnějším možným
způsobem bez narušení pravidel týkajících se
umístění předepsaných tabulkových věcí.
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6. Sbalené tělo rance stáhnout vnitřními zapínacími
řemínky – nejprve podélnými a poté oběma příčnými
(chlopněmi).
7. Konci provázku pevně přivázat k průvlekům pod
chlopní rance smotané poloviny podpěry i provázek celty.
8. Stočenou celtu uložit přes vnitřní chlopně rance
těsně k polovinám podpěry.
9. Zavřít chlopeň rance a zapnout ji.
1 0. Připevnit kabát smotaný do bandalíru k ranci, a to
následovně:
a) přiložit bandalír rubovým protizáhybem směrem
dolů, místem rozparku ke středu horní stěny těla rance;
b) rovnoměrně přehnout bandalír přes horní rohy těla
rance, vzniklé rohy (záhyby) vyrovnat;
c) malé kožené řemínky, které jsou součástí dolních
kabátových řemínků rance, provléknout dolními průvleky
bočních stěn těla rance a zapnout je na knoflíky;
d) pevně stáhnout bandalír horním kabátovým
řemínkem levé boční stěny rance.
Konce připevněného bandalíru nesmějí přesahovat
přes hranu dolní stěny těla rance; konce kabátových
řemínku stočit „do šneka“ (vizte autorskou přílohu).
1 1 . Připevnit k chlopni rance ešus v pouzdře dnem
doleva; konce ešusových řemínků, zapínaných na přezky,
předtím provléknout skrz průvleky pouzdra na ešus.
1 2. Stočené ochranné návleky umístit na ešus těsně
ke kabátu sbalenému do bandalíru, kabátovým řemínkem
horní stěny těla rance stáhnout kabát v bandalíru i sbalené
ochranné návleky.
1 3. Rozepnout podbradní řemínek přilby a připevnit jím
přilbu přes ešus tak, aby tato ešus překrývala.
Připevnění přilby k ranci se provádí jen po rozkazu
velitele útvaru.

Oblékání, svlékání a nošení
polní výstroje
1 4. Důsledně si upravit oblečení: pečlivě vyhladit
záložky spodního prádla a gimnasťorky, zejména
na ramenou, zapnout všechny knoflíky a háčky, vyhladit
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rubový protizáhyb kabátu, srovnat si límec.
1 5. Do levé kapsy gimnasťorky vložit osobní
zdravotnický balíček a medailon.
1 6. Obléci si upravenou a složenou výstroj tak, aby:
a) opasek pevně obepínal pas, přezka opasku byla
přesně uprostřed těla; volný konec byl prostrčen fixní
posuvkou opasku i průvleky či zapínáním levé nábojové
sumky;
b) se přední konce řemení nacházely v napnuté poloze
a zadní konec byl přesně uprostřed zad;
c) nábojové sumky byly umístěny zepředu
ve vzdálenosti dvou prstů na obě strany směrem
od přezky; rezervní nábojová sumka byla zprava pod
pravou nábojovou sumkou;
d) granátová sumka byla na levém boku za levou
nábojovou sumkou za i pouzdrem na bodák;
e) polní lahev byla na pravém boku za lopatou
(sekerou);
f) lopata (sekera) byla na pravé hýždi.
Po oblečení si výstroje vyhladit všechny záložky
na gimnasťorce (kabátu); pokud je třeba, tak si
popotáhnout přezky předních konců řemení.
1 7. Obléci si sumku plynové masky (s uvnitř vloženým
ochranným přehozem) ramenním popruhem přes pravé
rameno i přes řemení tak, aby se sumka plynové masky
nacházela na levém boku za granátovou sumkou a aby
byla horním krajem na stejné úrovni s horním krajem
opasku, chlopní směrem ven.
1 8. Obléci si sbalený ranec „за спину“ (za spínu –
na záda), a to následovně:
a) připnout levý vedlejší popruh rance k háčku dolní
stěny rance;
b) uchopit překříženýma rukama hlavní popruhy rance
a prudkým pohybem přehodit ranec na záda provléknuvši
současně levou ruku otvorem tvořeným vedlejším
i hlavním popruhem rance ohýbajíc ruku v lokti;
c) pravou rukou připnout pravý vedlejší popruh rance
k háčku dolní stěny rance, podpírajíc levou rukou ranec
zespodu;
d) upravit si rukávy a záložky na gimnasťorce;
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e) připnout si za opasek opaskový háček rance
podsouvajíc jej pod opasek;
f) připnout přední konec pravého hlavního popruhu
rance přezkou-háčkem k půlkroužku (očku ve tvaru
písmene D) pravé nábojové sumky;
g) připnout přední konec levého hlavního popruhu
rance přezkou-háčkem k půlkroužku levé nábojové sumky
protáhnuvši jej pod popruhem sumky plynové masky.
Po oblečení si rance prověřit správné nastavení délky
jeho hlavních a vedlejších popruhů.
Správně upravený ranec musí na zádech viset rovně,
horním krajem těla být na úrovni ramen, neodstávat
směrem dozadu a nehoupat se při pohybu.
P o z n á m k y. 1 . Při nošení rance s jednou
nábojovou sumkou nebo bez ní se přezky-háčky
předních konců hlavních popruhů rance připínají
zespodu k dolnímu kraji opasku; hlavní popruhy
rance přitom musejí být nastaveny na odpovídající
délku.
2. Při nošení rance s připevněným kabátem se
ranec upravuje tak, aby byl horní kraj bandalíru na
úrovni límce.
1 9. Výstroj se svléká v opačném pořadí.
20. Při přesunech je v době krátkých přestávek
povoleno odepínat přezky-háčky předních konců hlavních
popruhů rance a povolovat si opasek.
V závislosti na situaci si je povoleno po rozkazu velitele
útvaru sundávat přilbu (nasadit si lodičku) i ranec.
V době velkých přestávek a noclehů se ranec a výstroj
sundávají.

Příloha 3

PRAVIDLA VÝBĚRU OBLEČENÍ
A OBUVI VOJÁKA
1 . Gimnasťorka, šarovary a kabát se přidělují podle
tělesné výšky a obvodu hrudi (v souladu s měřením)
každému vojákovi individuálně.
2. Gimnasťorka, šarovary a kabát musejí být vždy
zapnuty na všechny knoflíky a háčky.
Při nošení kabátu „přehozením přes ramena“ musí být
dragoun odepnut od levého knoflíku, rubový protizáhyb
musí být zarovnán a háček límce zapnut.
3. Při přesunech a cvičeních je po rozkazu velitele
povoleno podkasat dolní okraje polovin předního dílu
kabátu, připnout je pomocí háčků za opasek a rozepnout
si límec.
4. Brigadýrka a zimní pokrývka hlavy (buďonka) se
nasazují rovně, bez náklonu takovým způsobem, aby se
střed hvězdy nacházel v ose obličeje nad kořenem nosu;
dýnko brigadýrky musí být zepředu nadzvednuto a zezadu
přitisknuto.
5. Lodička se nasazuje zlehka nakloněně na pravou
stranu, blíže k uchu, ale tak, aby se střed hvězdy nacházel
v ose obličeje (nad kořenem nosu).
P o z n á m k a: Při nošení přilby se lodička dává
do kapsy.
6. Zimní pokrývka hlavy (buďonka) i šapka (finka) se
mohou nasazovat v zapnuté nebo rozepnuté podobě;
v prvním případě musí být náušní díl zimní pokrývky hlavy
(šapky) zapnut na horní knoflíky, ve druhém – na dolní.
7. Přilba se nasazuje rovně, bez náklonu takovým
způsobem, aby se střed hvězdy nacházel v ose obličeje;
podbradní řemínek musí být pevně utažen, v zimě se pod
přilbou nosí pletená kukla.
8. Gimnasťorka i kabát musejí být v pase vždy pevně
staženy opaskem; záložky na gimnasťorce i rubový
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protizáhyb kabátu musejí být pečlivě vyhlazeny; při
stahování kabátu musí být opasek opřen o knoflíky pod
dragounem. Přední část opasku musí být o něco níže než
zadní, přezka se musí nacházet přesně uprostřed trupu
a volný konec opasku musí být provlečen posuvkami
opasku směrem na levou stranu.
9. Holinky (botinky) se pečlivě vybírají podle délky
chodidla a šířky nohy.
Obuv je při obdržení třeba pečlivě vyzkoušet s oběma
typy onucí – letními a zimními.
1 0. Správně vybraná obuv:
a) nesmí omezovat pohyb nohy a tlačit;
b) palec chodidla se nesmí opírat o špičku obuvi; mezi
kůží špičky boty a prstem musí být malá mezera, která je
lehce nahmatatelná z vnější strany obuvi;
c) v oblasti nártu musí kůže špičky obuvi nepříliš silně
obepínat chodidlo a dovolovat vznik malého nahrnutí kůže
při nahmatání prsty z vnější strany holinky;
d) při chůzi se nesmí chodidlo v holince (botinke)
kvedlat, zejména v zadní podpadkové části;
e) poloholiny (botinky) musejí umožnit pevné, ale
nepříliš tuhé zavázání; nové botinky se do chvíle jistého
obnošení nezavazují na horní průvleky.
1 1 . V létě je při nošení obuvi s jedním párem onucí
nutné vkládat do holinek (botinok) vložku.
1 2. Obuv (holinky, botinky) musí být vždy funkční
a vyčištěná.
1 3. Při ovazování nohou onucemi nedovolit vznik
záložek a nahrnutí.
1 4. V chladném ročním období je třeba obalovat nohy
novinovým papírem a mazat chodidlo čistým nesoleným
vepřovým nebo husím sádlem; do obuvi vkládat plstěné
vložky; noha nesmí být v obuvi stlačena. Při jízdě na lyžích
nasazovat na špičku holinky soukenný návlek.
Ovazování pravé nohy. Onuce se rozprostírá na
jakémkoliv rovném čistém povrchu nebo se při ovazování
„v závěsu“ hladce rozprostírá a natahuje rukama.
Při ovazování pravé nohy se chodidlo pokládá na onuci
blíže k jejímu pravému kraji, odstávajíc od tohoto kraje
přibližně 20 cm a to tak, aby konce prstů lehce
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Úkon 1

Úkon 3

Úkon 2

Úkon 4

Úkon 5

Obr. 72. Ovazování pravé nohy
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Úkon 1

Úkon 2

Úkon 4

Úkon 3

Úkon 5

Obr. 73. Ovazování levé nohy
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nedosahovaly k přednímu kraji onuce (obr. 72, úkon 1 ).
Pravou rukou se bere přední roh krátkého konce onuce
a tímto koncem se obaluje nárt, vyhlazujíc záložky; stejný
roh se podsouvá pod chodidlo z vnitřní strany a udržuje se
v této poloze pomocí volného dlouhého konce onuce
natahovaného druhou rukou (obr. 72, úkon 2).
Pečlivě vyhladivši záložky na klenbě chodidla i na
chodidle (kvůli tomuto se natahuje kraj onuce zezadu přes
patu) se dlouhým koncem onuce obtočením kolem dokola
(měníc přitom ruce) ovazuje zadní část chodidla a pata
(obr. 72, úkon 3).
Volný konec onuce, především její přední kraj, se
natahuje směrem nahoru podél holeně (obr. 72, úkon 4),
poté se zadní částí onuce ovazuje dolní část holeně
překrývajíc přední část onuce; pata se přitom pevně
obepíná zezadu a zevnitř pomocí záložky z vnitřní strany
holeně (obr. 72, úkon 5).
Ovázování levé nohy. Ovazování levé nohy probíhá
analogicky s pravou nohou s odpovídající záměnou rukou
a konců onuce (obr. 73).

Příloha 4

SLUŽBA (ZABEZPEČENÍ) KULOMETNÉHO PARKU
V parku se kulomety na povozech (dvoukolkách)
umísťují skrytě, hlavní směrem ven a oji (vidlicemi)
směrem dovnitř. Interval mezi povozy je 2 až 3 m. Pod
kola povozů se podkládají dřevěné podložky tak, aby se
obruče kol nedotýkaly země. Pod oje se, pokud nejsou
k dispozici standardní, umísťují vzpěry z dostupných
materiálů.
V silných mrazech se z kulometů tekutina vylévá do
nádob a uchovává se uvnitř místnosti. V letním období se
při dlouhodobém ponechání kulometů v parku voda
z chladičů vylévá.
Koňský postroj: opratě (otěže) a uzdy se pokládají na
sedadlo vozky; chomouty s postrojovými řemeny
i pobočnicemi se pokládají kleštinami (= dřevěná kostra
chomoutu) na stupátko sedátka vozky lícovou stranou
směrem k oji; podocasník a pobočnice postrojových
řemenů se překříží a umístí se na stříšku chomoutu.
Technické příslušenství a koňské postroje se zakrývají
plachtou. V suchém počasí je třeba koňské postroje
prosušit tím, že se chomouty umísťují polstrováním
směrem nahoru.

2. Zapřahání povozů
Pro

zapřažení

povozů

se

vydává

„ЗАПРЯГАЙ“ (ZAPRJAGÁJ = ZAPŘAHAT).

rozkaz:

Vozka přivádí koně k povozu a nosiči patron nasazují
koni postroj: navlékají uzdy i chomouty s postrojovými
řemeny a pobočnicemi, načež přivádějí koně k oji povozu,
připínají pobočnice k rozporám vozu a po provlečení
odpovídajícími kroužky chomoutu podávají vozkovi opratě
(otěže). Vozka kontroluje správné nasazení postroje na
koně, zapíná chomoutový řemen a připíná opratě (otěže).
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Po skončení zapřahání se vozka staví před své koně tváří
k jejich hlavám, dotýká se levým bedrem konce oje a drží
je oběma rukama blízko udidel za vnitřní konce opratí
(otěží). Obsluhy kulometů se staví na svá místa.
Po zapřažení a prověření technického příslušenství
velitelem družstva se vydává rozkaz: „Ездовые –

САДИСЬ“ (jezdavýje – SADÍS´ = vozkové –
NASEDNOUT). Vozka přichází k povozu z levé strany,
dává levou nohu na stupátko, obě opratě (otěže) bere
seshora levou rukou a pravou rukou se chytá za držadlo
povozu. Po usednutí na své místo na povozu bere opratě
(otěže) do obou rukou.
Opratě (otěže) se napínají tak, aby byl v rukou cítit
nepatrný tah koní u udidel, u obou opratí (otěží)
rovnoměrně, ruce držet mírně sehnuté v loktech.
Vozka musí sedět rovně, nenapínat bedra a ramena
a oběma nohama rozkročenýma na šířku ramen se opírat
o podnožku.

3. Jízda
Po rozkazu „Шагом – МАРШ“ (šágom – MARŠ =
pochodem – V CHOD) vozka pohybem rukou zlehka

přitahuje opratě (otěže) směrem k sobě, poté je trochu
povoluje směrem dopředu a lehkým úderem přes záda
nutí koně opřít se do chomoutů a pohnout povozem.
Pohyb vždy začíná krokem. Je třeba sledovat, zda se oba
koně rovnoměrně podílejí na tažení povozu.
Pobízet koně trháním opratěmi (otěžemi) se zakazuje .
Pro zacouvání povozu dozadu se vydává rozkaz:
„Такая-то (по номеру) повозка назад – МАРШ“
(протяжно) (takája-ta (pa nómjeru) pavózka nazád –

MARŠ (praťážno) = nějaký (podle čísla) povoz dozadu –
V CHOD (protáhle)).
Vozka vybraného povozu přitahuje opratě (otěže)
směrem k sobě, zesiluje tah na udidla a záklonem trupu
dozadu nutí koně zacouvat s povozem o 2 m, načež
opratě (otěže) povolí a zastaví koně. Poté opět zacouvá
s povozem o 2 m. Zacouvání povozu se neprovádí na více
než na 4 m.

Přílohy
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4. Jízda členitým terénem
Při stoupání pečlivě sledovat rovnoměrné rozdělení
námahy mezi koňmi, nedovolovat jim prudce tahat nebo
povolovat tah v pobočnicích.
Při náročných stoupáních musí posádka povoz zezadu
tlačit.
Kvůli odpočinku lidí a koní se dělají zastávky, pod kola
se podkládají kameny, kusy drnů aj., aby nedocházelo
ke sklouzávání povozu směrem dozadu.
Při dlouhých a strmých klesáních se kvůli zpomalení
povozu přibržďuje jedno kolo speciální brzdou a pokud
tato chybí, tak se používají dostupné prostředky.
Při přejíždění úzkých prohlubní se strmými srázy se při
jízdě dolů koně nezadržují a na dně prohlubně se
energicky pobízejí kupředu kvůli tomu, aby rozjetý povoz
najel na protější svah, čímž se usnadní stoupání.
Pokud jsou při stoupání nebo klesání v cestě prudké
zatáčky, tak tento postup používat nelze, aby se předešlo
překlopení povozu.
Při překonávání potoků nebo příkopů se strmými břehy
se místa klesání a stoupání srovnávají lopatami.

5. Sedlání
Před sedláním se pečlivě prohlíží sedlo, náhřbetník se
čistí od špíny a prachu. Sedlo se klidně a postupně
přikládá na záda koně tak, aby se při jeho pohybu
směrem dozadu (uhlazuje se srst) dostalo předním lukem
(vyvýšeným obloukem) kostry sedla doprostřed hřívy.
Utáhnout podpínky. Přední podpínka se kvůli tomu
předběžně provléká očkem dolního řemínku hrudního
řemenu a přikládá se tak, aby procházela ve vzdálenosti
1 3 – 1 4 cm od předních nohou koně. Zadní podpínka musí
odstávat od přední na délku řemene, jež obě podpínky
spojuje. Podpínky se zapínají postupně: nejdříve přední,
poté zadní. Přední podpínka se utahuje natolik pevně, aby
sedlo nesklouzávalo a zadní o něco slaběji, aby se koni
nebránilo v dýchání.
Hrudní a zadní postrojový řemen se zapínají natolik
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volně, aby se mezi ně, hruď i zadní nohy koně vešly tři
prsty ruky postavené na hranu.

6. Nakládání kulometného soumara
Pro naložení kulometu se vydává rozkaz: „Пулемёт –
НА ВЬЮКИ“ (pulimjót – NA VJÚKI = kulomet –
NA SOUMARY).
Vodič koní drží koně hlavami k sobě a zadky
v protilehlém směru. Mířič a jeho pomocník nakládají
náklad na kulometného soumara a nosič patron
na muniční soumary. Mířič a jeho pomocník oddělují tělo
kulometu od lafety, mířič sklápí stůl lafety dozadu tak, aby
zarážky zapadly do prvních otvorů obloukovitých výběžků
kulometu (vizte autorskou přílohu). Pomocník mířiče
vkládá nábojovou schránku do závěsného koše. Mířič
z pravé strany odklápí horní část svěrací obruče sloužící
k upevnění osy lafety a pomocník z levé strany horní část
svěrací obruče sloužící k upevnění těla kulometu; oba
zavěšují závěsný koš s nábojovou schránkou zprava pod
příčný trámec kostry sedla, umísťují lafetu kulometu
z pravé strany soumara tak, aby byla zadní obruč
přehozena mezi předním a zadním lukem (vyvýšeným
obloukem) sedla na levé straně soumara a aby natěsno
přiléhala k levému bočnímu polštáři. Osa lafety se ukládá
do speciální přihrádky mezi koly a upevňuje se svěrkami.
Poté mířič a jeho pomocník zvedají tělo kulometu –
mířič za hlavňovou část, pomocník za rukojeti řídítek –
a umísťují je na soumara zleva, hlavňovou částí směrem
dozadu (k zadku koně), tělem kulometu za háček,
středem chladiče na dolní část svěrací obruče; poté
pomocník mířiče fixuje tělo kulometu na háčku, načež
mířič připevňuje chladič za pomoci horní části svěrací
obruče, centrálního čepu (čep spojující tělo kulometu
s lafetou) i křídlatého šroubu.

7. Nakládání muničního soumara
Nosiči patron ukládají do závěsných přihrádek po třech
schránkách s náboji (vodou, příslušenstvím) a připevňují
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je řemínky. Závěsné přihrádky se zvedají a nasazují se
současně zprava i zleva na sedlo, horizontálními držadly
za luky (vyvýšené oblouky sedla) – nejdříve za přední luk
a poté za zadní; seshora se přikládá spojovací plošina,
a to směrovacími výstupy do odpovídajících skob
předního i zadního luku (vyvýšeného oblouku sedla);
připevňuje se řemenem našitým na závěsných
přihrádkách. Podpínka se utahuje, závěsné přihrádky se
spojují dohromady; na jednoho soumara se na spojovací
plošinu pokládá štít kulometu a na druhého nábojová
schránka a optický zaměřovač, jenž se následně
připevňuje. Po skončení nakládání si vodiči koní rozebírají
koně, staví je jednoho druhému do zátylku a drží je tak,
jak je stanoveno po rozkazu „Смирно“ (smýrna = pozor).
Obsluha kulometu se staví na svá místa.
Sundávání kulometu se provádí v opačném pořadí
po rozkazu „НА КАТКИ“ (NA KATKÍ= NA LAFETU).

8. Držení zauzděného a naloženého koně
Po rozkazu „Направо (налево) – РАВНЯЙСЬ“
(naprávo (nalévo) – RAVŇÁJS´ = napravo (nalevo) –
VYŘÍDIT) se vodiči koní otáčejí na špičce pravé nohy
směrem napravo, současně vysouvají levou nohu na krok
dopředu a vlevo; poté pravou nohu přisouvají k levé tak,
aby stáli před koněm, obličejem proti němu. Současně
s přisunutím pravé nohy otáčejí hlavu ve směru
stanoveného vyrovnání, samostatně se vyřizují a staví své
koně do jedné linie.
Po rozkazu „СМИРНО“ (SMÝRNA = POZOR) se staví
z levé strany koně vedle jeho šíje, obličejem dopředu
a berou pravou v lokti ohnutou rukou obě otěže u brady
koně a dělí je od sebe pomocí ukazováčku. Konce otěží
(sešité) musejí být sevřeny v dlani volně spuštěné levé
ruky. Kůň přitom musí stát rovně na všech čtyřech; brada
koně musí být ve výšce ramene vodiče koní.
Pro zahájení pohybu je třeba postupně posouvat koně
pravou rukou směrem dopředu; kvůli zastavení je potřeba
jej zadržovat. V obou případech se koni nesmí dovolit
spouštět hlavu.
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SMLUVENÉ ZNAČKY
Командир полка
(kamandír palká
= velitel pluku)
Комиссар полка
(kamissár palká
= komisařpluku)
Помощник командира
полка (pamóš´nik
kamandíra palká =
pomocník velitele pluku)
Начальник штаба
(načál´nik štába
= náčelník štábu)
Помощник начальника
штаба (pamóš´nik
načál´nika štába =
pomocník náčelníka štábu)
Знамёнщик
(znamjónš´ik = vlajkonoš)
Командир батальона
(kamandír bataljóna
= velitel praporu)
Начальник штаба
батальона
(načál´nik štába bataljóna
= náčelník štábu praporu)
Командир роты
(kamandír róty
= velitel roty)

Политический
руководитель
(palitíčeskij rukavadítěl´
= politický vedoucí)
Командир взвода
(kamandír vzvóda
= velitel čety)
Старшина роты
(staršiná róty= staršina roty)
Помощник старшины
роты (pamóš´nik staršiný
róty = pomocník staršiny
roty)
Командир отделения
(kamandír atdělénija
= velitel družstva)
Начальник пулемёта
(načál´nik pulimjóta
= velitel kulometu)
Наблюдательдальномерщик
(nabljudátěl´–dal´nаmjérš´ik
= pozorovatel-dálkoměřič)
Наводчик
(navódčik = mířič)
Помощник наводчика
(pamóš´nik navódčika
= pomocník mířiče)
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Стрелок
(strelók = voják)
Связной
(svjaznój = spojka)
Подносчик патронов
(padnóš´ik patrónov
= nosič nábojů)
Гранатомётчик
(granatamjótčik
= granátometčík)
Помощник
гранатомётчика
(pamóš´nik granatamjótčika
= pomocník granátometčíka)
Писарь (písar´ = písař)
Ездовой
(jezdavój = vozka)
Коновод
(kanavód = vodič koní)
Станковый пулемёт на
катках (stankóvyj
pulimjót na katkách =
těžký kulomet na lafetě)
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Двуколка связи
(dvukólka svjázi =
spojařská dvoukolka)

Станковый пулемёт
на двуколке
(stankóvyj pulimjót na
dvukólke = těžký
kulomet na dvoukolce)

Станковые пулемёты
на повозке
(stankóvyje pulimjóty na
pavózke = těžké
kulomety na povozu)

Пулемёт на вьюке
(pulimjót na v´júke =
kulomet na soumarovi)
Патронный вьюк
(patrónnyj v´júk
= soumar s náboji)

Vysvětlivky

AUTORSKÁ PŘÍLOHA – VYSVĚTLIVKY
Bojové rozdílení = rozpočítání vojáků na prvý a druhý,
prověření jejich specializace nebo též zasílání
do zaměstnání.
Pořadové rozdílení = tabulková příslušnost k danému
druhu vojska.
Technické příslušenství = všechno nadstandardní
technické vybavení, které není součástí základní výbavy
daného druhu vojska nebo specializace; výjimku tvoří
osobní zbraně jednotlivců, jež do základní výbavy patří.
V tomto řádu jsou daným termínem obvykle myšleny
kulomety Maxim.

Puška Mosin-Nagant

Zdroje:
(1 941 ) Наставление по стрелковому делу (НСД-38)
Винтовка обр. 1 891 /30 г.
(1 938) Rukověť pro poddůstojníky díl I. pro všechny
zbraně a služby
Schváleno MNO, čj. 1 2.035 – HL. ŠT 5. ODDĚL. 1 934
Závěr

Výstupek
hlaviště
pažby

Držadlo kliky
Uzávěra
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Vysvětlivky

Těžký kulomet Maxim

Zdroje:
(1 939) Наставление по стрелковому делу (НСД-38)
Станковый пулемёт системы Максима обр. 1 91 0 г.
(1 937) Rukověť pro poddůstojníky díl III. pro kulometné
jednotky pěchoty a jezdectva
Schváleno MNO, čj. 461 8 – HL. ŠT 5. ODDĚL. 1 935
Nástavek na
ústí hlavně.

Stavítko
hledí

Řídítko

Hledí
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Vysvětlivky

Zadní obruč
kulometu

Stůl lafety
Stůl lafety

Zarážka

Obloukovitý výběžek

111

Vysvětlivky

Parní trubka
Průřez chladičem

Svěrací obruč

Plynová maska

Zdroje:
(1 941 ) Противохимическая защита бойца
(1 938) Rukověť pro poddůstojníky díl I. pro všechny
zbraně a služby
Schváleno MNO, čj. 1 2.035 – HL. ŠT 5. ODDĚL. 1 934

Lemovka lícnice

Plynová maska
BN s pásky
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Vysvětlivky

Ranec

Zdroj:
(1 941 ) Приказ Народного
Союза ССР № 58

Комиссара

Обороны

Vedlejší
popruh

Hlavní
popruh

Přezka-háček

Vysvětlivky

Kabátové řemínky rance

Stočení tzv. „do šneka“.
(vizte čl. 1 0 v příloze „Polní výstroj vojáka“)

Přehlídka na Rudém náměstí, 1 . květen 1 941 .
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