
CVIKY PRO PRAPOREČNÍKY 
 
 

Je-li hezké a klidné počasí, list praporce je ponechán volně splývat, 

pokud je ale blátivo, spodní cíp listu praporce je držen levou rukou. Pakliže 
je silně větrno, list praporce se zpola navine na žerď a spodní cíp je 
přidržován levou rukou. Prší-li, bude praporec uschován do pouzdra. Koná-li 

se však přehlídka, musí být praporec vždy a zcela rozvinut bez ohledu na 
počasí.  

V případě onemocnění fénricha (Fähndrich), přebírá praporec při 
přehlídce fýrer (Führer). Stejně tak jej přebírá, má-li jednotka vyrukovat 
v bitevním pořádku. Fýrer musí dbát všeho, co je řečeno v předpise pro 

fénrichy. Tím se rozumí, že při přehlídkách a cvičeních provádí veškerá 
tempa spolu s mužstvem a jako fénrich v určených případech snímá 
klobouk. 

  Vzdání pocty na místě, stejně jako za pochodu, započíná, jakmile se 
zdravená osoba přiblíží na šest kroků. Odzdravení je provedeno, jakmile se 

zdravená osoba vzdálí na na tři kroky od praporečníka. Za pochodu bude 
s každým krokem provedeno jedno tempo. Má-li praporečník prapor u nohy 
a je veleno „Habt acht!“, zvedne jej do vysokého ponosu. 

 
 

 

Cviky s praporem 
 
 

Stellung des Fähndrichs mit der Fahnen 
 (str. 44, č. 1) 

(základní postoj s praporem ve vysokém ponosu) 

 
Fénrich (Fähndrich) drží tělo i hlavu vzpřímeně. Hlava je natočena 

mírně vpravo. Klobouk nad levým okem, podpatky píď od sebe. Prapor je 
držen v levé ruce, palec vztyčen a položen na žerdi zároveň s levým okem. 
Spodní konec žerdi je zasazen na levé straně oproti hlavici kordu a prapor je 

tak nesen šikmo vzhůru. Plocha špice je otočena vždy vpřed. Pravá ruka visí 
volně podél pravého boku.  

 

Ordinaire salutirung vor der übrigen Generalität, Staabs Officiers und 
anderen (str. 48, č. 6) 

(prosté vzdání pocty před generalitou, štábními důstojníky a jinými) 
 
Praesentirt  

[presentyrt – k poctě zbraň] 
  

1. pravá ruka smekne klobouk a přiloží k pravému stehnu, zároveň 
praporečník otáčí hlavu a hledí na zdravenou osobu 
(za pochodu tak učiní s vykročením levé nohy) 

 
 



Herstellung (str. 48, č. 7) (mužstvu je veleno na rámě, k noze, apod.) 

[do původní pozice] 
 

1. pravá ruka nasadí klobouk a vrátí se k pravému boku, zároveň 
praporečník otáčí hlavu do původního směru 
(za pochodu tak učiní s vykročením pravé nohy) 

 
Kniet nieder zum Gebett (str. 49, č. 8) 
[knýt nýdr cum gebet – kleknout k modlitbě] 

 
1. pravá ruka uchopí žerď na šířku dlaně nad koncem žerdě, zároveň  

obejme list praporu, a přenese prapor přímo před sebe (napřímí),  
obě ruce tak drží prapor na píď před tělem 
2. obě ruce přenesou žerď pod pravou paži, zároveň pravá ruka obejme  

žerď s listem praporu píď před levou rukou a praporečník zaklekává na  
pravé koleno, zároveň se špic praporu nechá klesnout na zem 

3. levá ruka smekne klobouk a položí jej na levé koleno 
 
Auf vom Gebett (str. 49, č. 9) 

[auf fom gebet – vstát z kleku] 
 
1. levá ruka nasadí klobouk a uchopí žerď praporu u pravého podpaží 

2. vstává a přehmatává pravou rukou na šířku dlaně nad konec žerdě,  
obě ruce zvednou prapor a zasazují prapor na levou stranu 

3. pravá ruka se vrací k pravému boku 
 
Je-li blátivo, nebo prší, praporečník k modlitbě nezaklekává, nýbrž: 
 
Stellt euch zum Gebett 

[štelt ojch cum gebet – k modlitbě] 
 
1. pravá ruka uchopí žerď na šířku dlaně nad koncem žerdě, zároveň  

obejme list praporu, a přenese prapor přímo před sebe (napřímí),  
obě ruce tak drží prapor na píď před tělem 
2. obě ruce přenesou žerď pod pravou paži, zároveň pravá ruka obejme  

žerď s listem praporu píď před levou rukou a praporečník ukročí pravou  
nohou s propnutým kolenem krok za levou, zároveň se špic praporu nechá 

klesnout na píď k zemi 
3. levá ruka smekne klobouk a spustí jej na levé stehno, kam až ruka  
nenuceně dovolí; hlava se trochu skloní  

 
Auf vom Gebett  
[auf fom gebet] 

 
1. hlava se zvedne, levá ruka nasadí klobouk a uchopí žerď praporu u  

pravého podpaží 
2. pravá noha se vrací vedle levé a pravá ruka přehmatává na šířku dlaně  
nad konec žerdě, obě ruce zvednou prapor a zasazují jej na levou stranu 

 



3. pravá ruka se vrací k pravému boku 

 
Beim Fuss (str. 50, č. 12) 

[bajm fus – prapor k noze] 
 
1. levá ruka povytáhne prapor poněkud vzhůru, pravá ruka uchopí žerď  

spolu s listem praporu pod levou rukou 
2. pravá ruka stáhne žerď praporu přímo dolů, kam až ruka nenuceně  
dovolí, zároveň levá ruka vyjede po žerdi tak vysoko vzhůru, aby palec levé  

ruky byl ve výši levého oka, prapor je tak držen na píď před levým ramenem 
3. pravá ruka pustí žerď a vrátí se k pravému boku, zároveň levá ruka  

přenese prapor na levou stranu a postaví jej na zem píď od levé nohy, levá  
ruka drží list praporu přitažen vzhůru, palec levé ruky je ve výši levého oka;  
prapor je držen vzpřímeně 

 
Fahnen hoch (str. 51, č. 13) 

[fánen hoch – prapor do vysokého ponosu] 
 
1. levá ruka sjede po žerdi píď dolů a přenese prapor před levé rameno  

tak, aby palec levé ruky byl ve výši levého oka, zároveň pravá ruka uchopí  
žerď pod levou rukou, kam až ruka nenuceně dovolí; obě ruce tak drží  
prapor píď před levým ramenem 

2. pravá ruka zvedne prapor přímo vzhůru, zároveň levá ruka přehmátne  
pod pravou ruku a zasadí prapor na levou stranu, pravá ruka přehmátne na  

šířku dlaně nad konec žerdě a uchopí zároveň žerď i cíp listu praporu,   
prapor je držen nachýlen poněkud dopředu 
3. pravá ruka se vrátí k pravému boku 

 
Schultert (str. 51, č. 14) 

[šultrt – prapor na rámě] 
 
1. pravá ruka uchopí žerď praporu na šířku dlaně nad koncem a obě  

ruce narovnají prapor do svislé polohy píď před levé rameno, palec levé ruky  
je ve výši levého oka 
2. pravá ruka pustí žerď, levá ruka stáhne prapor dolů, kam až ruka  

nenuceně dovolí, zároveň pravá ruka přehmátne nad levou a položí prapor  
na levé rameno 

3. pravá ruka se vrátí k pravému boku 
(za pochodu učiní praporečník s vykročením levé nohy 1. dobu, s vykročením 
pravé nohy 2. dobu a 3. dobu potom s vykročením levé nohy) 

(pokud se tak činí pro průchod branou, nebo jinými sníženými prostory, 
bude prapor položen na rameno vodorovně) 
 

Fahnen hoch (str. 52, č. 15) 
[fánen hoch – prapor do vysokého ponosu] 

 
1. pravá ruka uchopí žerď a odtáhne prapor píď od ramene, palec pravé  
ruky je ve výši levého oka 

2. pravá ruka pustí žerď, levá ruka zdvihne prapor do výšky a zároveň  



pravá ruka přehmátne na šířku dlaně od konce žerdě a zasadí prapor na  

levou stranu; prapor je poněkud nachýlen dopředu 
3. pravá ruka se vrátí k pravému boku 

(za pochodu učiní praporečník s vykročením pravé nohy 1. dobu, 
s vykročením levé nohy 2. dobu a 3. dobu potom s vykročením pravé nohy) 
 

pozn.:  píď - 19,92 cm 

 šířka dlaně - 7,968 cm  

 

- způsob uchopení klobouku - levá ruka uchopí přední roh klobouku tak, 
aby ukazovák byl v přední špici a ostatní prsty přimknuty po obou stranách 
zvednutých bočnic -  

 
 


