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Aby bylo umoţněno jednotlivci vykonávat jakékoli vojenské pohyby, musí se nejprve naučit základy 
německého drilu. Níţe je seznam a popis takových nacvičených pohybů. Rád bych poděkoval 1. SS 
Panzer Divizi za poskytnutí několika obrázků níţe. Doufáme, ţe vyuţijete tento článek jako základní 
kámen pro budoucí studia nácviku. Jakmile zvládnete informace na této stránce, měli byste být připraveni 
pro přechod ke článku "Návod ke zbraním".  Uţijte si to! 
 
ANTRETEN (Nástup, ne v pozoru) 
Aaan-tre-ten! 
 
To není rozkaz, jako takový. Termín více upozorňuje na "stav být nastoupen". Někdo by mohl říct např. 
bez uţití dalších formálních rozkazů, "Dobře, všichni, běţte ven a ahntretenn." Nebo, auf Deutsch, 
"Jedermann, antreten drausen in funf Minuten!" ("Všichni venku nástup za pět minut!") Pamatuj, formální 
příkaz k nástupu zní "An getreten!" a následuje typ poţadované formace (tj. Gruppe! In Linie zu einem 
Gliede -- Angetreten!"). Avšak máte pravdu, kdyţ je poţadován nástup pouţitím slova "antreten", muţi 
mohou být v pozici "Rührt Euch". Např. kaţdé ráno pro Appell (nástup) v 7:00 hod., muţi automaticky 
vyjdou ven a "antreten" v pozici "pohov", zatímco čekají na svého Kompaniechief. 
 
STILLGESTANDEN! (Pozor)  
Štil-ge-štan-den! 
 
Tělo ztuhlé, paty u sebe a prsty v nepatrně méně neţ úhlu 45° k sobě navzájem, ruce plochou dlaní na 
horní části stehen, lokty lehce od těla a oči vpřed. Pohyb na tento rozkaz na první slabice "Still" a šlapky 
nohou by se měly sejít dohromady při slabice "stand".  
Příklad formace s vojáky v "Stillgestanden", muţi jsou uspořádáni v jedné řadě se svým 
Gruppenfuhrerem, který je v této formaci vpravo, ruce dolů po stranách, dlaně ploché na horní části 
stehen a lokty mírně od sebe od těla. Šlapky nohou jsou dohromady v patách a prsty v mírně méně neţ 
45° úhlu. Hned za 1. Gruppe je srovnána 2. Gruppe, která vběhne přímo zezadu.  
 

                                                      
 
DŮLEŢITÉ: kdyţ mluvíte o pravém nebo levém útvaru, mluvíte, jako byste stáli ve formaci. Důstojník nebo 
NCO dávající rozkazy to musí vzít v úvahu, předtím neţ provede pohyb. Např. dá-li NCO " Rechts Um!", 
byla by pravá formace, ve které velí, aby se otočili, ne ta po jeho pravici.  
 
 
 
 



ANGETRETEN! (Nástup v pozici pozor)  
Aaaan-ge-tre-ten! 
 
Pro "skupinu" Gruppe, jeţ právě následován jedním z následujících:   
"Gruppe - In Linie zu einem Gliede -- Angetreten!" - pro jednu řadu, muţi stojí vedle sebe 

 
 
"Gruppe - In Linie zu zwei Gliedern -- Angetreten!" - pro dvojřad, jedna řada za druhou 

 
 
"Gruppe - In Reihe -- Angetreten!" - pro zástup, muţi stojí jeden za druhým 

 
 
"Gruppe - In Doppelreihe -- Angetreten!" - pro dvojstup, zepředu dozadu, muţi stojí jeden za druhým 

 
 
"Gruppe - In Marschkolonne -- Angetreten!" - pro trojstup, muţi stojí jeden za druhým 

 
 
Gruppenführer (velitel jednotky) určí pravou stranu formace a ostatní se zařadí po jeho levici nebo zády 
(dle formace) v rovné řadě. Vojáci stojí v "Stilgestanden".  Tělo ztuhlé, paty u sebe a prsty v nepatrně 
méně neţ úhlu 45° k sobě navzájem, ruce plochou dlaní na horní části stehen, lokty lehce od těla a oči 
vpřed.  
 
(Zug, Gruppe, etc...) - RICHT EUCH! (Vyrovnat)  
 
richt OJch!  
 
Zatímco jste v pozoru, ostře otočte hlavu doprava a vyrovnejte se (srovnejte tělo a nohy) dle Flügelmanna 
(pravý ukazovatel) krátkým, ostrým šoupáním šlapek nohou. Flügelmann krajní pravý, přední muţ, ten 
svou hlavu neotáčí. (Jsou-li za ním muţi, ti také svou hlavu neotáčí). Gruppenführer by byl Flügelmann-
em pouze, pokud by Zugführer (velitel čety) svolával formaci, jinak to bude vţdy přední, pravý muţ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Přesouváte-li se do pozice, přesouváte se do stavu známý jako Tuchfühlung (doslova, dotyk látky), kde 
látka na Vašem lokti se pokaţdé mírně dotýká látky muţe po Vaší pravici. Netlačte na muţe vedle Vás. 
NEPOHYBUJTE svými paţemi nebo nezvedejte své ruce nebo je nedávejte v pěst. 1940 německý dril 
NEpouţíval "rovnání dle loktů", kde pravá ruka je vţdy zdviţená (to je poválečné).  
Jakmile jste vyrovnáni dle Flügelmann-a, zůstante v pozici pozor a očima se dívejte vpravo. Muţi v druhé 
a třetí Linii (řazení) musí také být schopni pohnout svýma očima na muţe před nimi a seřadit své tělo s 
ním. Očekávejte rozkaz "Augen -- Geradeaus!".  
 
AUGEN -- GERADEAUS! (Přímo hled)  
 
AU-gen ge-raa-dee - AUS!  
 
S očima v pravé pozici, ostře otočte hlavu vpřed. 
 
RÜHRT EUCH! (Pohov)  
 
Ryyyrt ojch!  
 
Dle tohoto rozkazu se nohy přesunou na šířku ramen, levá noha mírně před pravou, zbytek váhy zůstává 
na pravé noze, paţe visí po stranách dolů s uvolněnýma rukama. Mluví se jen, je-li uděleno povolení.  
 
RECHTS -- UM! (Vpravo vbok)  
 
Rechc -- um!  
 
Otáčejte se vpravo otáčením na pravé patě, zatímco se otáčíte a tlačíte vpravo na kotník levé nohy. Poté, 
co dokončíte určený směr, přesunte levou nohu do roviny s pravou, jste v pozici pozor. Nenechávejte 
pauzu mezi otáčením a přesunutím nohy vpřed, spíše je provádějte jako jeden pohyb, jeden přímo vyústí 
do druhého.  
 

 
 
 LINKS -- UM! (Vlevo vbok)  
 
links -- um!  
 
Otáčejte se vlevo otáčením na levé patě, zatímco se otáčíte a tlačíte vlevo na kotník pravé nohy. Poté, co 
dokončíte určený směr, přesunte pravou nohu do roviny s levou, jste v pozici pozor. Nenechávejte pauzu 
mezi otáčením a přesunutím nohy vpřed, spíše je provádějte jako jeden pohyb, jeden přímo vyústí do 
druhého.  
 

 
 
 
 
 
 



KEHRT -- UM! (Celem vzad)  
 
keeert -- um!  
 
Tento rozkaz je pouze pro samotného vojáka. Uţívá se při cvičení nebo pro malé formace jakou je 
Ehrenwach (čestná stráţ) a podobně.  Místo tohoto rozkazu, kdyţ otáčíte formací od Gruppe po 
Kompanii, uţívejte "Ganze Abteilung - Kehrt!". V rozkazu se otáčejte vlevo otáčením se na levé patě s 
kotníkem pravé nohy o 180°. Po dokončení pohybu směrování, přesuňte pravou nohu do roviny s levou, 
zaujměte pozici pozor (v podstatě levým směrem, ale kolem dokola). 
 

 
 
 WEGTRETEN! (Rozchod) 
 
VEG-tre-ten 
 
Neformální ekvivalent "Antreten" a není to rozkaz. Neměl by se plést s formálním "Weg-getreten" 
příkazem. 
Pro přehlídku na náměstí se uţívá formální "Weg-getreten" rozkaz ve tvaru jako je tento: 
"Gruppe - Nach links - Weggetreten!" (Skupina - vlevo - rozchod!), který by se skládal z otočení doleva, tři 
kroky pochodem, pak rozchod formace. Tento rozkaz by měl být následován "Nach rechts" (vpravo) nebo 
"Nach rückwärts" (vzad), jak je potřeba. Můţe být rovněţ pouţíván s karabinami v "Gewehr ab", ale nikdy 
ne s "Gewehr über". 
 
AUGEN -- RECHTS! (Vpravo hleď)  
 
AU-gen -- Rechc!  
 
V tomto rozkazu, hlava a oči ostře doprava bez pohybu těla. Drţte tuto pozici, aţ do rozkazu "přímo hleď". 
Mají-li se hlavy otočit doprava pro inspekci, rozkaz pak zní "Zur Meldung - Augen - Rechts!", v tomto bodě 
všichni, VČETNĚ Flugelmannů otočí hlavy doprava. Jakmile se dohlíţející důstojník blíţí, kaţdý muţ 
udrţuje svůj "nos na tomto muţi" následováním míjejícího se důstojníka svou hlavou. Kdyţ je tento 
důstojník přímo před kaţdým muţem, tento muţ počítá dalších pět kroků vzdalujícího se důstojníka, neţ 
svou hlavu prudce otočí zpět vpřed. To je pouze pro inspekci. Jinak "Augen -- Rechts" pozice se drţí, 
dokud není dán "Augen -- Geradeaus". 
 
Die AUGEN -- LINKS! (Vlevo hleď)  
 
Dí AU-gen -- links! 
 
Stejné, jako pro "Augen, rechts" kromě levého směru. 
 
(Zug, Gruppe, atd...) - MARSCH! (Četo, Jednotko, atd..., pochodem vchod)  
 
... - marš!  
 
Tento rozkaz pokračuje s jedním ze dvou rozkazů:  
"Gruppe -- Im Gleichschritt -- Marsch!" (Pořadovým krokem pochodem vchod!) 
"Gruppe -- Ohne Tritt -- Marsch" (Pochodovým krokem pochodem vchod!) 
Na úrovni skupiny, zástupu a dvojstupu jdou obvykle pochodovým krokem. Marschkolonne jdou obvykle 
pořadovým krokem. 



V rozkazu voják došlapuje na levou nohu, jde celým krokem. Pamatujte, ţe ruce musí být rovné a houpat 
se mohou do výšky přezky opasku, pak přirozeně padají zpět. Německý pochodový krok je dlouhý 80 cm 
při rytmu 114 kroků za minutu. Abstand (zepředu dozadu prostor) je také 80 cm mezi muţi.  
 

                                                               
 
 
 OHNE TRITT - MARSCH! (Pochodovým krokem pochodem vchod!)  
 
 Ooonee trit - marš!  
 
Je jiţ zahrnuto v Marsch!, jelikoţ je to jiţ jeden ze dvou typů pochodu. Tento rozkaz se uţívá, kde terén, 
na který se vstupuje, není praktický pro pochod pořadovým krokem. 
 
IM LAUFSCHRITT - MARSCH! (Poklusem v klus)  
 
 Im lauf-šrit - marš!  
 
Pochod dvojnásobnou rychlostí.  
 
 (Zug, Gruppe, etc...) - HALT! (Ceto, skupino, atd..., stát)  
 
... - halt!  
 
Halt se VZDY hlásí na pravé noze a VZDY je ještě jeden krok navíc levou nohou, neţ se přenese 
šoupnutím do linie s pravou. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



RECHTS -- UM! (Vpravo vbok)  
 
Rechc -- um!  
 
Tento stejný rozkaz, kdyţ se uţívá během pochodu, se hlásí na noze ve směru, na který se má otočit. (tj. 
jestliţe muţ se má otočit doprava "Rechts" rozkaz se dává na pravé noze). Několik dalších kroků můţe 
být ještě provedeno (obvykle od tří do pěti, můţe být i víc), před provedením rozkazu, jeţ se dává ma 
stejné noze, kterou udělá jeden krok navíc, předtím neţ udělá otočku, jak je to na obrázku.  
 

 
 
 
 LINKS -- UM! (Vlevo vbok)  
 
links -- um!  
 
Podrobnosti viz. horní popis. 

 

 


