Německý výcvik se zbraní
Jonathan Bocek
Níže najdete základní Německé příkazy pro karabinu a správné způsoby, jak je provést. Ilustrace z
originálního německého návodu. Doufejme, že Vám toto napomůže ke snadnému vysvětlení Německého
výcviku se zbraní. Rád bych poděkoval 1.SS pancéřové divizi pro poskytnutí detailních instrukcí pohybů,
jež jsou uvedeny níže.
GEWEHR, AB!
(K noze zbraň)
ge-VEER, ab!
Při povelu "Angetreten" (Nástup) vždy stůjte v "pozici se zbraní" a v "pozoru" s patami u sebe a prsty od
sebe mírně méně než 90° úhlu. Zbraň se drží na pravé straně s botkou karabiny na zemi vedle šlapky
pravé nohy. Spodní část botky karabiny by měla být v jedné rovině s pravým prstem Vaší nohy. Prsty
pravé ruky by měly být natažené a spojené, držící karabinu v horní části hlavně s klouby směrem vpřed,
loket mírně do strany. Levá ruka v pozici "Pozor" s dlaní ruky na horní části stehna a loket lehce do strany.

Pamatujte: muži s jinou zbraní než je karabina by měli nastoupit následujícím způsobem:
1. Maschinenpistole / Sturmgewehr - Gewehr, Umhangen (popruh zbraně na pravé rameno)
2. Maschinengewehr - zbraně položeny na zem s dvojnožkou po pravé straně střelce
3. Granatwerfer - minomet je umístěn přímo před posledním mužem v minometném týmu
4. Panzerfaust nebo Schreck - zbraně položeny na zem po pravé straně střelce s předním koncem
vpřed
5. Muniční bedny - položeny na zem po pravé straně nosiče s aretovaným koncem vpřed a koncem
krabice s koncem ústí kulometu
DAS GEWEHR, ÜBER!
(Na rámě zbraň)
das ge-VEER, yyber!
Německá armáda si dávala karabinu na levé rameno místo pravého, jako mnoho jiných armád světa. Z
"Ab" (příkaz) pozice, zbraň je přenesena přímo před tělo pravou rukou těsně pod bradou a chycením
levou rukou pušku těsně pod pravou. Zbraň je přibližně jednu stopu (cca 30 cm) od hrudníku a v linii s
knoflíky saka. Uderník karabiny je směrován k vojákově pravé straně a levá strana zbraně je směrem k
tělu. K pohybu zbraně k levému rameni, pravá ruka pustí úderník, otočí zbran o 90° proti směru

hodinových ručiček, zatímco současně pohne levou rukou ke spodní části pažby a zvedne zbran na levé
rameno. Lučík by měl být právě ve výšce podpaží. Když je zbran správně umístěna na levém rameni,
botka pažby je vtažena proti straně těla, těsně pod pasem saka a levý loket je mírně od těla. Zbran by se
měla jevit skoro vertikálně s tělem. Právě ted je zbran ve správném místě, pravá ruka klesne prudce k
pravé straně, vracející se do pozice "Pozor".

Všimněte si: když je dáván tento rozkaz, týká se to kromě karabiny také následujících zbraní:
1. Maschinengewehr - položte zbraň na levé rameno s úchopem zbraně ležící na hrudi a levá ruka
podpírající pažbu jako u karabiny.

2. Všechny další zbraně a krabice zůstávají tam, kde jsou položeny.
ACHTUNG! PRÄSENTIERT DAS - GEWEHR!
(Pozor! K poctě zbraň)
ach'-tung! Pre-zen-TIIRT, das ge-VEER!
Tento rozkaz byl vydáván pouze, když voják byl "se zbraní na levém rameni". V rozkaze vytáhne pravou
ruku na vrchní část pažby s prsty nataženými a spojenými a současně otáčí pažbu zbraně levou rukou o
90° ve směru pohybu hodinových ručiček. To umístí pravou stranu zbraně směrem od těla a levou část k
tělu. Otočte zbraní o dalších 90° ve směru hodinových ručiček pravou rukou, která byla na vrchní části
pažby a ve stejnou dobu uvolněte levou rukou spodní část pažby. Posuňte levou ruku směrem nahoru po
levé straně pažby a uchyťte zbraň hned v blízkosti hledí. Levá ruka by měla mít prsty natažené a spojené
s klouby směrem od těla a palec směřuje nahoru po levé straně zbraně. Jednoduše narovnejte natažené
a spojené čtyři prsty pravé ruky hned pod lučíkem, ponechte palec směrem nahoru pod závěrem vedle
těla. Pozice zbraně by měla být přímo přes levou náprsní kapsu rovnoběžně s tělem s lučíkem směrem od
těla. Vrchní část hlavně by měla být ve výšce i středem u levého oka.

DAS GEWEHR, ÜBER! z pozice "K poctě zbraň"
(Na rámě zbraň)
das ge-VEER, yyber!
Po "K poctě zbraň" má voják rozkázáno "Na levé rámě zbraň" pozici. Je to provedeno v podstatě v
opačném pořadí. Uvolníte levou ruku a posunete ji dolů po spodní části pažby, zatímco současně otáčíte
zbraň o 180°, proti směru hodinových ručiček, s pravou rukou stále na vrchní části pažby. S levou rukou
na spodní části pažby a pravou rukou jako vodítko, umístěte zbraň zpět na levé rameno. Jakmile je
karabina na svém místě, pravou ruku přesuňte ostře zpět ke svému boku do pozice "Pozor."
GEWEHR, AB! z pozice "Na levé rámě zbraň"
(K noze zbraň)
ge-VEER, ab!
Tento rozkaz je dáván v pozici "Das Gewehr, Über" (Na levé rámě zbraň). Dovolí totiž vojákovi přenést
karabinu z levého ramene a umístit pažbu karabiny na zem. V tomto rozkazu současně pouští levá ruka,
otáčí karabinu vpravo a uchytí vrchní část hlavně pravá ruka. Pak pusťte pažbu karabiny levou rukou a
současně zhoupněte karabinu vpravo s pravým předkloktím rovnoběžně se zemí. Poslední pohyb je
umístit pažbu karabinu na zem, rovnoběžně s prstem pravé nohy.

GEWEHR, UMHÄNGEN!
(Na řemen zbraň)
ge-VEER, uum-heeng-en!
Tento rozkaz je dáván pouze, když zbraně jsou v pozici "Ab" (u nohy). V tomto rozkazu se uvolní řemen a
zbraň je hozena na pravé rameno. Pravá ruka by měla držet natažený řemen blízko pravé náprsní kapsy s
palcem směrem nahoru uvnitř řemene a loket by měl být vytažen směrem do strany.

Všimněte si: když je dáván tento rozkaz, ovlivňuje navíc kromě karabiny i následující zbraň:
1. Maschinengewehr - řemen přehozený přes pravé rameno, hlaveň nahoru a dvojnožka složená.

2. Minomet - nesen po pravém boku vojáka za jeho základnu.

