
Nástup a řazení 

 

Nástup a řazení malých jednotek (Peloton) 
 

Peloton neboli Zug sestává ze dvou řadů. Každý řad je půl pelotonem a 
sice, první řad Zweite halbe Peloton, druhý řad Erste halbe Peloton. Šíře čela 
pelotonu je dána počtem vojáků v řadu, kdy základní počet je šest mužů. 

Tuto zásadu je vhodné zachovat i v případě celkového nízkého počtu vojáků. 
Tehdy se vnitřní zástupy v druhém řadu ponechají neobsazené. Ve 
výjimečných případech, při potřebě sestavit více celků, je možné redukovat 

šíři čela pelotonu na pět mužů. 
 

 První nástup (jednotlivcům jsou určena konkrétní místa v jednotce, 
jež si musí zapamatovat) – po signálu, či povelu Vergatterung!, vojáci 
nastoupí do jednoho řadu tak, aby pravý krajník stál jeden krok za 

poddůstojníkem, či určeným vojákem. Následně jsou rozřazeni dle výšky a 
vzhledu, kdy vojáci nejvyššího vzrůstu a nejpohlednější jsou umisťováni do 
prvního, ostatní do druhého řadu. Stejným způsobem jsou rozřazeny 

zástupy, kdy nejvyšší vojáci jsou umístěni na křídlech a střídavě zprava 
doleva se výška směrem ke středu zmenšuje. Mezi prvním a druhým řadem 

je rozestup jednoho kroku, tudíž dvou stop vídeňské míry, tedy cca 64 cm. 
Pro snazší a rychlejší určení, „na předpažení“.   

 

Peloton může být zformován do přehlídkového, nebo bitevního tvaru.   
 

 

a) přehlídkové postavení (en Parade) 
 

Pro potřeby reenactmentu bude užito sevřeného přehlídkového tvaru.  

 
Poddůstojník se zbraní v poloze Hoch zaujme určené místo, za něj 

vzdálen 2 kroky se postaví tambor a započne bubnovat signál Vergatterung!. 
Nato vojáci uchopí své zbraně a uvedou je do polohy Schultert das Gewehr. 
Pravý krajník prvního řadu nastoupí jeden krok za poddůstojníka, pravý 

krajník druhého řadu těsně za tambora. Všichni se řadí do řadů a zástupů 
na místa, jež jim byla určena při prvním nástupu. Jakmile vojáci začnou 

zaujímat svá postavení, učiní poddůstojník pořadový obrat vlevo v bok a 
sleduje celou činnost. Na povel Richtet euch! naberou všichni předepsané 
vzdálenosti a vyrovnají se. Vojáci v zástupech se dotýkají lokty a řady jsou 

vzdáleny na jeden krok. Nesmí však být sevřeny příliš těsně kvůli prostoru 
pro tambora. Po dokončení nástupu poddůstojník zaujme opět čelní pozici. 
Vojáci po nastoupení do tvaru stojí zpříma s hlavou natočenou mírně 

doprava, aby mohli sledovat stranu pravého krajníka. Všichni stojí v klidu a 
tichosti. Poddůstojník po příchodu velitele provede pořadový obrat vlevo v 

bok a přemístí se na levé křídlo do prvního řadu. S velitelem pelotonu 
přichází praporečník s praporcem v poloze Hoch a staví se na střed jednotky 
jeden krok před první řad. 



Velitel pelotonu stojí dva kroky před prvním řadem zároveň s pravým 

krajním zástupem. (Je-li jím poddůstojník, stojí na jeden krok před prvním 
řadem.)  

 
Přehlídkové postavení je základní a výchozí tvar. Má-li být peloton 

zformován do bitevní sestavy, budou provedeny následující úkony 

 
 

b) bitevní postavení (en Ordre de Battaille) 

 
Pro přechod do bitevního pořádku je veleno Habt acht! Man wird sich 

en Ordre de Battaille rangiren! Pokud jsou zbraně u nohy, je veleno 
Schultert! Vojáci uvedou své zbraně do polohy Schultert das Gewehr, 
důstojník, poddůstojník a praporečník Hoch. Na povel Marsch! provede 

velitel pelotonu spolu s praporečníkem a tamborem pořadový obrat doprava 
a zároveň vypochodují. Jakmile tambor opustí prostor mezi řady, ty se 

semknou, aby vzdálenost mezi nimi byla na jeden krok („na předpažení“). 
Poté, co tambor mine druhý řad, počítá tři kroky, zastaví a provede pořadový 

obrat čelem vzad. Velitel se přemístí na pravé křídlo do prvního řadu, 
praporečník dva kroky za střed pelotonu. Jakmile velitel pelotonu dojde na 
své místo v prvním řadu, učiní obrat doprava, aby mohl, obrácen čelem ke 

křídlu pelotonu, sledovat činnost. Po zformování je veleno Richtet euch!, kdy 
všichni naberou předepsané vzdálenosti a vyrovnají se. Nato velitel pelotonu 
provede obrat vpravo v bok a zaujme opět čelní pozici.  

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 


