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CHAPTER 1

ÚVOD

„Zprvu je opečovávej a pak jim dej poznat peklo. Nauč je, kde jsou. Dožeň je k ší-
lenství tak, že budou raději jíst ocel, jen aby se vyhnuli tvé drezúře. Učiň je tvrdými, 
ale nezlom je.“

Laurence Stallings: What Price Glory?; 1926
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1-2. PŘEDMLUVA

Tento dokument je výčtem povelů užívaných US Army při pořadových cvičeních spolu s je-
jich podrobným popisem doplněným názornými ilustracemi.
Cílem drillu není, jak se na první pohled může zdát, ukázat nadřazenost velitele svým podří-
zeným v praxi, alespoň by neměl být. Jeho prvořadou myšlenkou je naučit se jistým pravid-
lům pohybu plus zacházení se zbraní, čímž voják získá jistou zručnost, dosáhne se určité jed-
notnosti při provádění zde uvedených úkonů, ale především se mužstvo akceptováním jednot-
ného postupu učí disciplíně a poslušnosti rozkazům a velitelé nabývají zkušeností s velením 
útvaru, což jim mimo jiné povely přesného znění pro daný pohyb ulehčují. 

Všechna zde uvedená nařízení mají základ v originálních předpisech US Army s případnými 
úpravami pro naše podmínky a potřeby a jsou v souladu se stanovami organizace USAREUR, 
které je 10th MD členem.

Rekrut, jakožto i plnoprávný člen jednotky svým členstvím souhlasí s plněním daných regulí 
alespoň v míře zde uvedené, ne-li intenzivněji.

Zpracoval: Schválil:

PV2 Zeman, Ondřej SSG Kročil, Tomáš
Infantry Squad Leader, Infantry
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CHAPTER 2

DRILL

“Jestliže je při výcviku poslušnost rozkazům přirozeně vynucená, bude mít armá-
da dobrou disciplínu; jestliže ne, bude disciplína nulová.”

Sun Tsu: On the Art of War; přelož. do angličtiny 1910

Smyslem drillu je umožnit veliteli či poddůstojníku přesunout jeho jednotku z mí-
sta na místo spořádaným způsobem; pomocí disciplinárních výcviků lze vštípit vojá-
kům návyky preciznosti a oddanost velitelovým rozkazům a umožnit praktické rozví-
jení všech vojáků ve velení jednotce.

citace z FM 3-21.5: Drill and Ceremonies

Section I. INDIVIDUÁLNÍ DRILL

Tato sekce obsahuje většinu individuálních postojů a stacionárních pohybů, jejichž znalost je 
vyžadována pro drill. Tyto pozice a jejich správné provedení v každém detailu by měl voják 
bezpodmínečně znát před jakýmkoli dalším pokrokem ke složitějším pohybům.
Pohyby jsou vykonávány z pozoru, nicméně některé povely lze provést i z pohovu.

Následující pravidla pro udávání rozkazů se týkají velení jednotkám o malém počtu mužů, ne-
počítají tedy se zařazením do větších celků. Obecně platí:

a. Pokud jednotka stojí, velitel stojí při zadávání rozkazů čelem k jednotce. Při rozkazu 
uvádějícím jednotku v pohyb se velitel pohybuje spolu s jednotkou a udržuje správnou pozici 
vůči ní (viz Obr. 2-6.).

b. Při pochodu udává velitel rozkazy tak, že otočí hlavu směrem k jednotce bez jakého-
koli vybočení z formace.

c. Většina rozkazů se skládá ze dvou částí - přípravné části rozkazu a výkonné části roz-
kazu. 
Přípravná část říká vojákovi, který povel bude následovat a může se tak na něj připravit. 
Výkonná část je potom povel, bezprostředně po němž je rozkaz vykonán.
Žádná z částí není sama o sobě rozkazem, dohromady ale tvoří termín, kterým lze zjednodu-
šeně říci, co se po vojáku chce. 

Dle stanované dohody jsou povely zadávány v originále, tj. anglicky.

př.: U rozkazu Ready, Aim, FIRE (připravit ke střelbě, zamířit, PAL) je přípravnou částí
rozkazu tučný text psaný kurzívou malými písmeny, VÝKONNÁ ČÁST je potom tučně vel-
kými písmeny. Takto budou značeny všechny rozkazy v této kapitole.

Počet slov v přípravné části je různý povel od povelu, výkonná část je povětšinou jednoslov-
ná, na první pohled odlišitelná pauzou za přípravnou částí v rozkaze a gradací síly hlasu veli-
tele. 
Pauza mezi oběma částmi rozkazu je minimálně jedna doba nebo jeden krok (při pochodu).
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d. Rozkaz AS YOU WERE (doslovně „jak jste byli“) ruší zadaný rozkaz tak, že pokud 
se velící rozhodne v polovině rozkazu jej neuvést, na místo výkonné části udá AS YOU 
WERE. 

Velitel nemůže zrušit rozkaz povelem AS YOU WERE. Může jím pouze zamezit rozkazu, 
pokud jej ještě nedořekl, tj. neudal výkonnou část. 

Pokud nezazní AS YOU WERE, voják provede povel jak nejlépe dovede.

př.: Na střelnici chce velitel zahájit střelbu rozkazem Ready, Aim, FIRE (připravit ke střel-
bě, zamířit, PAL). 
V momentě, kdy řekne Ready, Aim, ... se objeví v palebném prostoru osoba, tudíž reakcí veli-
tele je záměna výkonné části tohoto rozkazu FIRE  za AS YOU WERE.
Konečný povel pro zrušení napůl vyřčeného rozkazu je tedy Ready, Aim, AS YOU WERE.

e. Některé povely jsou kombinovatelné s jinými, většinou jde o situace, kdy je potřeba 
jejich provedení urychlit, ale zachovat formálnost.

př.: Pro potřebu rychlého briefingu velitel spojí rozkazy FALL IN, AT EASE a REST. 
Vojáci tak urychleně nastoupí do formace, ale staví se už přímo do pohovu, jak bylo přikázá-
no.

2-1. POZOR

Dva jednoprvkové povely mohou umístit jednotku do pozice Attention (pozor):
• FALL IN (nastoupit) je užíván k shromáždění jednotky k nástupu do patřičné formace.
• Povel Squad (Team), ATTENTION (pozor) složený ze dvou částí; první přípravná je 
oslovení skupiny dle její velikosti, druhá je výkonná. 
Tento povel je velen vojákům v pohovu, pokud je vyžadován jejich návrat do pozoru (příchod 
vyšší šarže, před dalším povelem vykonatelným pouze z pozoru, apod.).

a. Pro zaujmutí postoje Attention ostře srazte paty k sobě v jedné linii, palce míří od se-
be, čímž chodidla svírají úhel 45°. Váha těla je rovnoměrně rozložena na obě chodidla. Nohy 
jsou nataženy, bez pokrčených kolen. Tělo je vzpřímené, hrudník vypnutý, se srovnanými ra-
meny.

b. Hlava je vztyčená, obličej směřuje upřeně vpřed, brada svírá pravý úhel s krkem.

c. Ruce visí nenuceně podél těla. Prsty jsou sevřeny tak, že palce jsou rovnoběžné s tě-
lem a jejich polštářky se dotýkají prvního kloubu ukazováčku. Takto sevřené dlaně se dotý-
kají kalhot.

d. Voják zůstává stát bez pohybu a v tichosti dokud není přikázáno jinak.

POZNÁMKA: Tento postoj je rovněž vyžadován:

 od vojáků při vstupu vyšší šarže do místnosti
 při vstupu vojáka do místnosti s přítomným nadřízeným
 při nahlašování se vojákem nadřízenému
 při podávání hlášení před výzvou nadřízeného k pohovu
 kdykoliv jindy při dialogu s vyšší šarží před jeho výzvou k pohovu
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2-2. POHOV

Všechny druhy pohovů mohou být veleny, tím pádem i vykonávány z pozoru Attention, ně-
které ale i ze základního postoje pohovu Parade Rest.

a. Parade Rest. 
Parade Rest může být proveden pouze z Attention. Povel zní Parade, REST.

(1) Na výkonný povel REST pohněte levou nohou cca 20 cm od pravé zachovávajíce paty 
v jedné linii. Postoj nohou a trupu se nijak nemění od Attention (pozoru). Nohy napnuté bez 
pokrčených kolen, váha těla rozložena na obě chodidla rovnoměrně.

(2) Zároveň s (1) umístěte dlaně doprostřed trupu v úrovni pasu (= nad opasek). Prsty obou 
rukou jsou napnuté a u sebe s propletenými palci tak, že dlaň pravé ruky je nad dlaní levé.

(3) Hlava a oči jsou stejně jako v pozici Attention. Voják zachovává tichost a nehýbe se 
dokud není přikázáno jinak. 

Povely Stand at Ease, At Ease a Rest mohou být přikázány z tohoto základního postoje poho-
vu.

POZNÁMKA: Vojáci zaujímají tento postoj pokud podávají hlášení vyšší šarži, apod. 
NIKDY však ne hned, až na vyzvání nadřízeného k pohovu, do té doby stojí v postoji 
Attention.
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b. Stand At Ease. 
Povel pro tento pohyb je Stand at, EASE. 
Povely At Ease nebo Rest mohou být vykonány z této pozice.

Na výkonný povel EASE proveďte Parade Rest, ovšem s tím rozdílem, že váš pohled nesmě-
řuje upřeně vpřed, ale směrem k velícímu.

c. At Ease. 
Povel zní AT EASE.
Povel Rest může být proveden z této pozice.

Na jednoslovný rozkaz AT EASE se voják může hýbat, nicméně musí zůstat potichu a ales-
poň pravou nohou být stále na místě. 
Povel je užíván pro dlouhodobější briefingy ve stoje, aby vojáci mohli uvolněně stát a nebyla 
tak křečovitým postojem odváděna jejich pozornost od tématu.

d. Rest.
Povel pro tento pohyb zní REST. 

Po tomto povelu smí voják mluvit, hýbat se, pít, kouřit, apod., pokud není řečeno výslovně ji-
nak. Stále ale musí být alespoň pravou nohou na místě.

POZNÁMKA: Pokud stojíte v postoji Stand at Ease, At Ease nebo Rest, na přípravnou část 
rozkazu Attention urychleně zaujměte postoj Parade Rest a teprve na výkonnou část 
ATTENTION přejděte do postoje Attention.
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2-3. OBRATY

Pět pohybů lze provést z Attention:

- Left, FACE

- Right, FACE

- Half Left, FACE

- Half Right, FACE

- About, FACE

POZNÁMKA: Half Left (Half Right), FACE by měl být použit v situacích, kdy úhel 90° je 
pro danou situaci nevyhovující (např. při slavnostním vztyčování vlajky, pohřbech, čestné 
stráži, aj. poctách).

a. Left Face.
Jedná se o pohyb na dvě doby. Povel zní Left, FACE.

(1) Na výkonnou část povelu FACE nepatrně pozvedněte pravou patu a levou špičku a přiro-
zeně se otočte o 90 stupňů vlevo na levé patě (levá noha napnutá bez pokrčení kolena) s asis-
tencí pravé špičky. 
Zbytek těla zůstává neměnný v pozici Attention.

(2) Na druhou dobu přisuňte pravou nohu vedle levé, čímž se dostáváte zpět do pozice 
Attention.

Ruce a trup jsou během celého pohybu stále v pozici Attention.

b. Right Face.
Jedná se o pohyb na dvě doby. Povel zní Right, FACE.

(1) Na výkonnou část povelu FACE nepatrně pozvedněte levou patu a pravou špičku a přiro-
zeně se otočte o 90 stupňů vpravo na pravé patě (pravá noha napnutá bez pokrčení kolena) 
s asistencí pravé špičky. 
Zbytek těla zůstává neměnný v pozici Attention.

(2) Na druhou dobu přisuňte levou nohu vedle pravé, čímž se dostáváte zpět do pozice 
Attention.

Ruce a trup jsou během celého pohybu stále v pozici Attention.

c. Half Left (Right) Face.
Jedná se o pohyb na dvě doby. Povel zní Half Left (Right), FACE.

Celý pohyb je obdobný Left (Right) Face, ovšem namísto vytočení těla o 90° provedete vyto-
čení pouze o 45°.
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d. About Face.
Jde o dvoudobý pohyb, povel je About, FACE.

(1) Na výkonný povel FACE umístěte pravou nohu tak, aby se palec pravého chodidla 
dotýkal země ve vzdálenosti cca půl stopy za levou nohou, lehce vlevo za levou patou.
Většina váhy těla spočívá na patě levé nohy, pravá noha je v koleni přirozeně pokrčená.

(2) Na druhou dobu se otočte o 180 stupňů po směru hodinových ručiček na levé patě 
s dopomocí pravé nohy, kterou po provedení přirazíte k levé a navrátíte se tak do pozice 
Attention. Poloha rukou a trupu je opět během provádění konstantní v pozici Attention.
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POZNÁMKA: U všech dosud zmíněných obratů zbytek těla kromě výkonných končetin zů-
stává v postoji Attention.



UR 214-3

12

2-4. SALUTOVÁNÍ

Salutování, Hand Salute, je pohyb na jednu dobu. Povel zní Present, ARMS.

a. S pokrývkou hlavy mající kšilt proti slunci (Patrol Cap, brigadýrka, přílba...)
Na výkonný povel ARMS ostře zvedněte pravou ruku, natažené prsty včetně palce se dotýka-
jí, dlaň směřuje dolů a koneček prostředníčku je přiložen k lemu kšiltu kousek od pravého o-
bočí.
Vnější hrana zápěstí je natočena tak, aby při pohledu zepředu nebyla zřetelně vidět ani dlaň, 
ani hřbet ruky. Ruka svírá se zápěstím úhel 180°, záloktí svírá pravý úhel s trupem a je vodo-
rovné se zemí (viz Obr. 2-4. (1)).

b. S pokrývkou hlavy bez kšiltu (baret, lodička, ...), popř. bez pokrývky hlavy a bez brýlí
Proveďte Hand Salute stejným způsobem jako bylo popsáno v bodě 2-4a s tím rozdílem, že 
koneček prostředníčku se nedotýká kšiltu, ale směřuje k pravému obočí (viz Obr. 2-4. (2)).

c. S pokrývkou hlavy bez kšiltu (baret, lodička, ...), popř. bez pokrývky hlavy a s brýlemi
Proveďte Hand Salute stejným způsobem jako bylo popsáno v bodě 2-4a s tím rozdílem, že 
koneček prostředníčku se nedotýká kšiltu, ale směřuje k místu, kde se rám brýlí dotýká pravé-
ho obočí (viz Obr. 2-4. (3)).

d. Order Arms po Hand Salute
Jedná se o jednodobý pohyb, kdy voják připaží ruku po zasalutování zpět k tělu. 
Povel je Order, ARMS.
Na výkonnou část povelu ARMS ostře připažte pravou ruku zpět do pozice Attention.

Platí zásady, že:

 vždy salutuje podřízený nadřízenému jako první

 pouze osoba mimo formaci salutuje nebo odpovídá na zasalutování

 salutovat lze jak ze stacionární polohy, tak i během pohybu

 při zrychleném pochodu je nutno nejprve přejít do Quick Time (viz 2-5f.)

 při nemožnosti salutovat (řízení vozidla, břemeno v rukou, aj. situace, kdy je saluto-  

vání nepraktické) volí podřízený alternativu pozdravení nadřízeného 

„Dobrý den (ráno/odpoledne/večer), pane!“ - toto je bráno jako rovnocenné saluto-

vání x pokud voják není v situaci, kdy je salutování nevhodné, salutuje VŽDY.

Salutuje se:

 při setkání s nadřízeným - během chůze => salutuje se po dobu 6 kroků

 při jakémkoli hlášení nadřízenému

 při hraní národní hymny libovolného státu, popř. písní „To the Color“, „Hail to the Chief“

 národním barvám (= vlajce, symbolům státu, standartám, apod.) - během chůze => sa-

            lutuje se po dobu 6 kroků

 při ceremoniích (v určitých momentech - viz FM 3-21.5)

 během vztyčování/stahování vlajky

 při přebírání velení jednotky

 vojákům spřátelených jednotek vyšších šarží - během chůze => salutuje se po dobu 6 kroků
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Nesalutuje se:

 na veřejnosti (tj. mimo základnu - náměstí, divadla, obchody, ...)

 ve veřejné dopravě

 při řízení dopravního prostředku (salutuje pouze stráž u bran objektů)

 zajatcům

 nadřízeným v civilu

 v bojové zóně

e. Podávání hlášení v budově
Před vstupem do kanceláře (jiného prostoru, kde sídlí nadřízený, jemuž máme podat hlášení)
voják sundá pokrývku hlavy, zaklepe a vstoupí, jakmile je mu to dovoleno.
Přistoupí dva kroky před velitele, zastaví, zasalutuje a hlásí: 

“Sir (Ma’am), [hodnost - vždy anglicky] [příjmení] reports.”

Salutuje do té doby, než je pozdrav nadřízeným opětován. 
Po dokončení hlášení znovu salutuje, provede Order Arms po opětování pozdravu velitelem, 
provede příslušný obrat k východu a odchází.
V situaci, kdy je voják ozbrojen provádí stejný úkon, ovšem nesnímá pokrývku hlavy.

f. Podávání hlášení venku
Voják přistupuje tři kroky před nadřízeného, zastaví a pokračuje obdobně jako v případě e. 
Po dokončení hlášení je pozdrav opět vyměněn.

POZNÁMKA: Při podávání hlášení stejné nebo nižší šarží se formálnost procesu vynechává.

Je dovoleno při podávání všech typů hlášení používání českých výrazů, na začátku a konci 
zprávy (platí i pro hlášení o jediné větě) však musí být zřejmé oslovení „pane/madam“, popř. 
oslovení hodností nadřízeného.
Počeštělé výrazy pro hodnosti nejsou vzhledem k mnohdy nepřesným alternativám, jež jsou 
způsobeny rozdílným hodnostním spektrem české a americké armády, dovoleny.
Oslovení na začátku musí však být stejného jazyka jako oslovení na konci.

př.: „Pane, Private Second Class Smith na Váš rozkaz, pane!“
„Staff Sergeant Brown, Recruit Snowball splnil rozkaz, Sir!“

Toto bude vykonáváno ve všech případech kromě bojové situace nebo výskytu vojáka v civilu 
pokud není řečeno nadřízeným jinak.
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2-5. POCHODOVÁNÍ

Základní informace potřebné pro správné vykonávání pochodových povelů jsou:

a. Všechny povely udávající jednotku z klidu do pohybu mohou být provedeny pouze z 
Attention.

b. Krok je základní prvek pochodu; je definován jako vzdálenost pat od sebe při pochodu.

c. Základní pochodový krok je kombinací přirozené chůze a polohy těla v pozici 
Attention s tím, že délka kroku je přibližně 80 cm.

d. Všechny prvky pochodování kromě Right Step začínají levou nohou.

e. Všechny pochodové povely jsou dvouprvkové. Přípravná část vždy udá, jaký pohyb 
má voják vykonat, výkonná část je potom vždy MARCH a zahajuje provedení úkonu.
Pro zastavení se používá povel Squad (Team), HALT. Po povelu HALT mužstvo 
provede ještě jeden krok a zastaví.

f. Běžný krok je charakteristický délkou kroku 80 cm a periodicitou kroků 120 za minu-
tu,  Quick Time, pro nějž povel zní Double Time, MARCH, má periodicitu kolem 180 
kroků za minutu.

g. Vzdálenost mužů při pochodu je stejná, jako při nástupu (viz 2-6.)
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Section II. DRILL NA ÚROVNI FIRE TEAM AŽ SQUAD

Tato sekce popisuje formace a způsob pohybu jednotky o síle squadu. 
Body 4-6. až 4-10. jsou chronologickým výčtem způsobu provedení nástupu, tedy tyto body 
jsou při nástupu vykonávány v pořadí, v jakém jsou uvedeny.

Znalost individuálního drillu a drillu se zbraní je základním předpokladem pro začlenění do ú-
tvaru a další činnost v něm.

2-6. NÁSTUP JEDNOTKY

Squad má předepsány dvě základní formace - řadu a zástup, popř. jejich násobky.

V řadě jsou členové číslováni zprava doleva (z pohledu squadu). Za normálních okolností 
squad nastupuje v řadě. 
Squad Leader stojí tři kroky před středem útvaru, tj. tři kroky před mezerou mezi čtvrtým a 
pátým členem útvaru (viz Obr. 2-6.).

V zástupu jsou vojáci číslováni zepředu dozadu (z pohledu squadu). V této formaci obvykle 
squad pochoduje. 
Pozice Squad Leadera je zde tři kroky zleva od středu útvaru (viz Obr. 2-6.).
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a. Pro nástup s normálním rozestupem se squad leader postaví do pozice Attention a velí 
FALL IN.
Pokud není velena přípravná část obsahující typ formace a rozestup, rozumí se nastoupení do 
řady s normálními rozestupy.

Na povel FALL IN se odehraje následující (vše současně):

(1) Každý voják přibíhá na svoje místo ve formaci.

(2) Muž číslo 5 ve formaci (číslování vysvětleno výše), se automaticky postaví tak, že po do-
končení nástupu stojí squad tři kroky vycentrován před Squad Leaderem.

(3) Krajní muži (číslo 1 a 5) se postaví do postoje Attention a zvednou levou ruku do výšky 
ramen tak, že ruka je vodorovně se zemí, není pokrčena v loktu, prsty s palcem jsou nataženy 
a u sebe, dlaň míří dolů. Pravá ruka zůstává v poloze jako při Attention. Pohled směřuje pří-
mo.

(4) Muži číslo 2, 3, 4, 6 a 7 urychleně přistoupí na své místo ve formaci, zaujmou pozici 
Attention, hlavu i pohled směřují vpravo a zvednou levou ruku stejným způsobem jako 1. a 5. 
muž.
Malými krůčky vpřed a vzad srovnají špičky chodidel do linie podle nejbližšího vpravo stojí-
cího a krůčky do stran se posunou tak, aby se dotýkali ramenem konečků prstů vždy nejbliž-
šího vpravo stojícího.

Muž číslo 8 nastupuje obdobně jako ostatní, jen už nezvedá levou ruku. 

Vojáci individuálně ostře otáčí hlavu přímo před sebe a zároveň připažují levou ruku zpět do 
pozice Attention jakmile je podle ní srovnán soused vlevo.

(5) Jakmile je útvar vyrovnán, první i pátý muž ve formaci se ostře vrací do pozice Attention. 
Do té doby je jejich pohled upřený přímo před ně a levá ruka upažená.

(6) Muž č. 5 se po celém srovnávacím procesu srovná podle muže č. 4. Totéž poté udělají mu-
ži 6, 7 a 8 podle svého souseda vpravo.

POZNÁMKA: Muži na pozici 1 a 5 jsou vždy Team Leadeři Fire Teamů stojících po jejich 
levé straně.
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b. Aby jednotka nastoupila s polovičními rozestupy, velí Squad Leader 
At Close Interval, FALL IN. Rozumí se opět formace řada, jelikož nebyla jiná udána.

Jednotka provede nástup obdobně jako v případě s normálními rozestupy, ovšem s tím 
rozdílem, že místo upažené levé ruky použije k vyměření rozestupů paži pokrčenou v loktu, 
který je v rovině s tělem, dlaň je opřená o bok. 
Prsty jsou opět natažené a dotýkají se a jejich konečky směřují k zemi.

Loket se musí dotýkat pravé připažené ruky vlevo stojícího.

c. Pro nastoupení do zástupu se Squad Leader otáčí směrem pohybu zástupu a velí
In Column, FALL IN. 

Na příkaz FALL IN mužstvo urychleně nastupuje na svá místa do pozice Attention, vždy do 
zákrytu za předchozího. 
Pátý v pořadí dohlíží, aby byl Squad Leader tři kroky od něj vlevo a půl kroku před ním. 
Vzdálenost mezi muži v zástupu je na nataženou paži plus cca 15 cm.

2-7. PŘEPOČÍTÁNÍ JEDNOTKY

K přepočítání dává Squad Leader příkaz hned jakmile je jednotka nastoupena a vyrovnána. 
Přepočítání probíhá v závislosti na druhu formace dle pravidel zmíněných v bodě 2-6.
Příkaz k přepočítání je Count, OFF.

a. Pokud je Squad nastoupen v řadě, probíhá počítání zprava doleva (z pohledu jednot-
ky).
Na výkonný povel OFF každý z vojáků kromě čísla 1 nasměruje hlavu a pohled vpravo a muž 
s číslem jedna (první zprava z pohledu jednotky) začíná počítat vyslovením “ONE.” 
Jakmile první voják v pořadí vysloví své číslo, další stojící vedle něj řekne číslo o jedna vyšší, 
tj. „TWO.“ a zároveň s ním otočí ostře hlavu zpět do polohy jako při Attention. 

Tak učiní i další stojící v řadě, dokud počítání nedospěje až na konec řady.

POZNÁMKA: Čísla jsou hlášena v originálním jazyce, tj. anglicky.
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b. Pokud je Squad v zástupu, přepočítání je provedeno zepředu dozadu (z pohledu jed-
notky).
Na příkaz OFF první voják v řadě otočí hlavu směrem k veliteli a přes své rameno vysloví 
“ONE.”, čímž dává signál vojákovi za ním. Okamžitě po vyslovení čísla vrací hlavu zpět do 
polohy Attention.
Ostatní provedou totéž s vždy o jedna vyšším číslem než voják stojící před nimi: „TWO., 
THREE., FOUR.“, atd.

Poslední v řadě neotáčí hlavou, jen vysloví číslo v pořadí.

POZNÁMKA: Číslo vyslovované při přepočítávání NENÍ osobním číslem vojáka. Jedná se o 
číslo, které na něj připadlo vzhledem k jeho momentální pozici v útvaru a je proměnné kvůli 
případné absenci někoho před ním.

2-8. ROZCHOD

Rozchod je proveditelný pouze z postoje Attention. Pokud jednotka není ozbrojená, povelem 
k rozchodu je DISMISSED.
Na povel DISMISSED všichni vojáci současně ostře vykročí levou nohou a dál se pohybují 
libovolně.

Pokud je jednotka vyzbrojena, nejdříve musí být zavelen povel Inspection, ARMS; Ready, 
Port, ARMS; Order (Sling), ARMS (viz Chapter 3, Section II.) a teprve pak DISMISSED 
dle výše zmíněného postupu.

POZNÁMKA: Pokud není řečeno jinak, povel Dismissed neznamená konec služby pro den, 
kdy byl vyřčen, znamená, že velitel po mužstvu momentálně nic nechce a dává mu osobní 
volno. Ovšem jen do doby, kterou určil, popř. do doby, než bude mužstvo potřebovat.
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CHAPTER 3

DRILL SE ZBRANÍ

Tato část drillu dodá vojáku patřičnou zručnost při zacházení se zbraní, naučí ho 
ji ovládat předepsaným standardizovaným způsobem a respektovat ji jako součást je-
ho samého.

Section I. ZÁKLADY DRILLU SE ZBRANÍ

a. Pokud se voják nepohybuje, všechny pohyby jsou vykonávány z postoje Order Arms 
nebo Sling Arms, což jsou postoje odpovídající Attention se zbraní.

b. Všechny pohyby při drillu se zbraní jsou prováděny v módu Quick Time.

c. Při drillu není dovoleno mít zásobník v šachtě. Kdy je zásobník v šachtě dovolen viz bod 3-13.

d. Obraty, vyrovnávání ve formaci a pochody na krátké vzdálenosti jsou vykonávány z 
Order Arms nebo Sling Arms. Pokud je rozkázáno cokoliv z výše uvedeného a vojáci stojí v 
Order Arms, automaticky zvedají zbraň přibližně tři centimetry od země na výkonnou část po-
velu. Jakmile je povel dokonán, ihned vrací zbraň do pozice Order Arms.

e. Obraty jsou vykonávány z Order Arms nebo Sling Arms. Pokud je vyžadován obrat 
během pochodu, není velen žádný povel pro zacházení se zbraní. Pokud vojáci stojí, povel 
Order, ARMS nebo Sling, ARMS je velen před jakýmkoli obratem.

f. Ready, Port, ARMS musí zaznít po Inspection Arms a před jakýmkoli dalším pove-
lem.

g. Port Arms je klíčovou pozicí pro většinu manuálních pohybů se zbraní z jedné pozice 
do druhé vyjma Right Shoulder Arms vykonávaného z Order Arms a taktéž vyjma Order 
Arms Right prováděného z Shoulder Arms.

h. Manuálními pohyby je myšleno libovolné měnění pozice zbraně před tělem vojáka 
v postoji Attention. Většina pohybů je vykonávána z tohoto základního postoje.

i. Sling Arms je náležitým způsobem přenosu zbraně na popruhu během pochodu ve vět-
šině nebojových situacích. Port Arms je užíván při absenci popruhů, jako mezičlánek mezi 
některými prvky drillu, jinak samostatně do doby, než je voják dostatečně zručný v ovládání 
základních povelů.

POZNÁMKA: Veškeré body této části drillu jsou vysvětlovány pro zbraň M16. Pro ostatní 
zbraně se povely nemění, pouze provedení je v několika případech odlišné.
Pro zbraně, u nichž byla znalost manipulace s nimi shledána minimálně vhodnou bude uvede-
no provedení povelů včetně vysvětlení a ilustrací v dodatcích na konci dokumentu.
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3-1. K NOZE ZBRAŇ

Provedení Order Arms:
a. Zaujměte Order Arms na příkaz FALL IN nebo z Parade Rest na výkonnou část 

ATTENTION rozkazu Squad (Team), ATTENTION.

b. Order Arms je vlastně Attention se zbraní. Postoj se tedy od něj nemění, jen umístěte 
zbraň pažbou na zem, vycentrujte ji podle pravého chodidla a dbejte, aby mířidla směřovala 
vzad. Pažba se dotýká nohy tak, že mířidla s pistolovou pažbičkou jsou z pohledu zepředu 
v zákrytu. Zamezte pádu zbraně pravou rukou, jejíž prsty s palcem tvoří písmeno „U“. Držte 
zbraň za přední mířidla, konečky prstů a palec směřují dolů a jsou rovnoběžné s předpažbím.
Palec pravé ruky se stále dotýká kalhot.

3-2. POHOV

Pravidla pro vykonávání Rest Positions se zbraní jsou stejná jako u Rest Positions beze zbra-
ně. Může být velen pouze z Order Arms. Probíhá následovně:

a. Na výkonný povel REST povelu Parade, REST nakloňte hlaveň dopředu až kam ruka 
přirozeně bez natahování pustí. Úchop zbraně zároveň přejde z držení za mířidla na držení za 
hlaveň. Levá ruka a hlava jsou situovány stejně jako při Attention.

b. Stand at Ease vykonejte stejně jako Parade Rest s tím rozdílem, že hlava i pohled 
směřuje k veliteli.
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c. Na povel AT EASE nebo REST je dovolena stejná činnost jako při těchto povelech, 
na místě však zůstává místo pravé nohy pažba zbraně.

3-3. NA HRUĎ ZBRAŇ

Pro vykonání Port Arms postupujte následovně:

a. Port Arms provedený z Order Arms je pohyb na dvě doby. Povelem je Port, ARMS.

(1) Na prováděcí povel ARMS uchopte pravou rukou hlaveň zbraně a zvedněte diagonálně 
zbraň před tělem, pravý loket držte bez velkého vypětí tak, aby směřoval po celý pohyb dolů. 
Levou rukou uchopte předpažbí těsně u prstence tak, že zbraň máte cca 10 cm před pasem.

(2) Na druhou dobu přechytněte zbraň pravou rukou za pažbu těsně u těla zbraně. Držte zbraň 
diagonálně před tělem (vzdálenost oněch cca 10 cm), pravé předloktí je vodorovné se zemí, 
lokty obou rukou těsně u těla.

b. Order Arms z Port Arms je třídobý pohyb. Povel je Order, ARMS.

(1) Na příkaz ARMS pusťte zbraň pravou rukou a uchopte jí bez pohybu zbraní hlaveň před 
předními mířidly, loket směřuje přirozeně dolů.

(2) Na druhou dobu položte zbraň k pravé noze do polohy Order Arms, levá ruka během po-
hybu dopomáhá navést zbraň k zemi přidržováním za kompenzátor. Prsty levé ruky jsou na-
tažené a u sebe, dlaň směřuje dozadu. Zbraň zůstává cca 3 cm nad zemí. 

(3) Na třetí dobu ostře připažte levou ruku do polohy Attention a položte zbraň na zem.
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3-4. K POCTĚ ZBRAŇ

Pro provedení Present Arms užijte následujících rad:

a. Present Arms z Order Arms je vykonáván na tři doby. Povel je Present, ARMS.

Na povel ARMS proveďte Port Arms ve dvou dobách. Na třetí otočte pravou rukou zbraň tak, 
že zásobníková šachta míří od těla, zbraň je vertikálně cca 10 cm před tělem a vycentrována. 
Snižte zbraň tak, aby levé předloktí svíralo pravý úhel se svým záloktím, lokty se dotýkají 
těla.

b. Order Arms z Present Arms je čtyřdobý povel. Povel zní Order, ARMS.

Na výkonný povel ARMS vraťte zbraň do Port Arms.
Další provedení na doby dva, tři a čtyři jsou stejné jako u Order Arms z Port Arms.

c. Port Arms je prováděn vždy při Present Arms prováděném z Right Shoulder nebo Left 
Shoulder Arms a naopak. Present Arms z Port Arms a naopak je jednodobý pohyb.

d. Při podávání hlášení nebo zdvořilostním aktu (alternativa salutování se zbraní) jednot-
livci z Order Arms vykonejte Present Arms a otočte hlavu a pohled směrem k jednotlivci, je-
muž je výše zmíněné hlášení/salutování adresováno. 
Order Arms je vykonáváno automaticky jako odpověď na Hand Salute.

e. Při podávání hlášení nebo zdvořilostním aktu (alternativa salutování se zbraní) jednot-
livci z Right Shoulder, Left Shoulder, nebo Port Arms a výskytu mimo formaci proveďte 
Present Arms. Až do obdržení odpovědi v podobě Hand Salute zůstaňte v Present Arms, poté 
bez vyzvání zaujměte předchozí postoj.

f. Při vzdávání pocty se zbraní v Carry poloze (zbraň držena za transportní rukojeť) vy-
konejte Present Arms z ať už Right- nebo Left Hand Carry. Převeďte zbraň co možná nej-
efektivněji do Port Arms, pak do Present Arms na jednu dobu. Zaujměte Carry pozici z 
Present Arms tak, že v první době provedete Port Arms, a pak navrátíte zbraň do Carry trans-
portní polohy.

g. Při zrychleném tempu (mimo formaci) přejděte do Quick Time před vzdáním pocty.
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3-5. K PROHLÍDCE ZBRAŇ

K provedení Inspection Arms postupujte:

a. Inspection Arms z Order Arms je pohyb na sedm dob. Povelem je Inspection, ARMS.

(1) Na výkonný rozkaz ARMS proveďte Port Arms ve dvou dobách.

(2) Na třetí dobu přemístěte levou ruku z předpažbí na pistolovou pažbičku, palec spodem na 
výpusť závěru.

(3) Na čtvrtou dobu pravou rukou uchopte palcem a ukazováčkem pravé ruky táhlo natahová-
ní závěru, palcem levé ruky přepněte výpusť závěru a ostře natáhněte závěr dozadu. Ve stejný 
moment uzamkněte závěr přepnutím výpusti závěru v zadní poloze.

(4) Na pátou dobu bez změny polohy pravé ruky ostře vraťte táhlo natahování závěru zpět, 
poté přechytněte zbraň pravou rukou za pažbu těsně u těla zbraně.

(5) Na šestou dobu levou rukou uchopte předpažbí těsně před tělem zbraně a pravou rukou o-
točte zbraň tak, aby bylo možno z vašeho pohledu provést inspekci komory přes vyhazovací 
okénko.

(6) Na sedmou dobu pravou rukou otočte zbraní tak, aby zásobníková šachta směřovala k ze-
mi, čímž zaujmete Port Arms.
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b. Ready, Port, ARMS je jediný možný povel po Inspection Arms.

(1) Na přípravný povel Ready voják utvoří z prstů levé ruky písmeno „U“ a uchopí tak zbraň 
zespodu za tělo za zásobníkovou šachtu; prsty pod vyhazovací okénko, palec na výpusť závě-
ru.

(2) Na povel Port stiskněte výpusť závěru. Prsty levé ruky zavřete dvířka vyhazovacího okén-
ka. Uchopte pistolovou pažbičku levou rukou, palec na spoušti.
Na povel ARMS stiskněte spoušť a zaujměte Port Arms.

c. Provedení inspekce velitelem
Jakmile velitel zastaví přímo před jednotlivcem a je k němu čelem, tento voják provede bez 
prodlení Inspection Arms. Jestliže chce nadřízený provést inspekci sám, provede první inspek-
ci zbraně, poté uniformy a následně vzhledu. 
Jakmile velitel převezme zbraň, voják automaticky zaujme Attention. Poté, co je velitel s pro-
hlídkou hotov, vrací zbraň stejně jak ji převzal. Převzetí zbraně je provedeno tak, že voják u-
chopí zbraň levou rukou uprostřed předpažbí a pravou rukou za pažbu těsně před tělem zbra-
ně. Následně provede Ready, Port Arms; Order Arms.

POZNÁMKA: Pokud nadřízený nehodlá provést inspekci sám, voják automaticky po 
provedení Inspection Arms provede Ready, Port, Arms a Order Arms.
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d. Způsob manipulace se zbraní při inspekci velitelem je následující:

(1) Pro převzetí zbraně přistupte k vojáku a uchopte zbraň pravou rukou za předpažbí. Otočte 
zbraní diagonálně vlevo, aby byla vůči zemi vertikálně, lehce si ji pootočte vyhazovacím o-
kénkem k sobě, vsuňte článek levého malíčku do komory a nahlédněte do hlavně. 
Pokud je hlaveň čistá, uvidíte malíček skrz hlaveň.

(2) Uchopte levou rukou pažbu těsně před tělem zbraně a zvedněte zbraň do vodorovné polo-
hy vůči zemi, zásobníkovou šachtou dolů, hlavní vpravo. Zbraň je vycentrována před tělem 
velitele, jeho předloktí jsou vodorovné vůči zemi, dlaně míří vzhůru. 
Pohněte zbraní rovnoběžně se zemí vlevo a prověřte tlumič výšlehu a hlaveň zbraně. Pomalu 
zbraní (stále rovnoběžně se zemí) pohybujte vpravo a zároveň ji kontrolujte. 
Jakmile ji takto prověříte až po pažbu, opět ji vycentrujte před tělem.

(3) Při zachování rovnoběžnosti zbraně se zemí otočte zbraň kolem její osy proti směru hodi-
nových ručiček o 180° tak, že na konci pohybu míří zásobníková šachta vzhůru, transportní 
rukojeť dolů. Obdobně jako shora proveďte kontrolu zespodu: Pohněte zbraní rovnoběžně se 
zemí vlevo a prověřte tlumič výšlehu a hlaveň zbraně. Pomalu zbraní (stále rovnoběžně se ze-
mí) pohybujte vpravo a zároveň ji kontrolujte. Rovněž drobným nakláněním na strany prověř-
te komplikovaná místa (pohyblivé součásti, častý výskyt rzi, apod.).
Jakmile ji takto zespodu prověříte až po pažbu, opět ji vycentrujte před tělem.

(4) Při zachování rovnoběžnosti zbraně se zemí otočte zbraň kolem její osy proti směru hodi-
nových ručiček o 180° tak, že na konci pohybu míří transportní rukojeť vzhůru, zásobníková 
šachta dolů.
Vraťte zbraň stejným způsobem jako jste ji převzali.

(5) Při inspekci pistole velitel přebírá zbraň pravou rukou a prověřuje ji co možná nejefektiv-
nějším způsobem. Po dokončení inspekce ji vrací stejným způsobem jako ji převzal.

e. Při inspekcí jednotky vyšší šarží velí velitel jednotky Attention, poté salutuje nadříze-
nému a hlásí, že je jednotka připravena k inspekci. Další postup je obdobný výše popsanému 
s tím, že velitel jednotky se pohybuje spolu s inspekcí po její levé straně.

3-6. NA PRAVÉ RÁMĚ ZBRAŇ

Pro provedení Right Shoulder Arms postupujte:

a. Right Shoulder Arms z Order Arms je čtyřdobý pohyb. 
Povel zní Right Shoulder, ARMS.

(1) Na výkonnou část povelu ARMS uchopte pravou rukou hlaveň a zvedněte zbraň diagonál-
ně před tělo, pravý loket směřuje přirozeně k dolů. Levou rukou uchopte předpažbí těsně před 
prstencem a dohlédněte, aby celá zbraň byla před pasem cca 10 cm. 
Tím v podstatě provedete první dobu Port Arms, ovšem nedokončíte druhou část (změna u-
chopení pažby pravou rukou neproběhne)!

(2) Na druhou dobu pravou rukou uchopte zespodu patku pažby.
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(3) Na třetí dobu (bez pohybu hlavou) pusťte zbraň levou rukou (beze změny držení zbraně 
pravou rukou) a položte si ji na pravé rameno mířidly vzhůru s dopomocí levé ruky lehce na-
vádějící zbraň přidržováním za pažbu těsně u těla zbraně. Prsty levé ruky jsou přitom nataže-
ny a u sebe s dlaní směřující k tělu, prsteníček se letmo dotýká táhla natahování závěru.
Levý loket směřuje dolů, pravé předloktí svírá pravý úhel se záloktím, pravé předloktí je rov-
noběžné se zemí.

(4) Na čtvrtou dobu ostře připažte levou ruku do pozice Attention.

b. Order Arms z Right Shoulder Arms probíhá na čtyři doby. 
Povelem je Order, ARMS.

(1) Na výkonný povel ARMS bez pohybu hlavou a beze změny držení zbraně pravou rukou 
rychle a přesně spusťte zbraň šikmo před tělo, mířidly vzhůru a cca 10 cm před pas. Levou ru-
kou zbraň zachyťte za předpažbí těsně u prstence.

(2) Na druhou dobu uchopte pravou rukou zbraň za hlaveň u předních mířidel bez pohnutí s ní; 
oba lokty směřují nenuceně dolů a dotýkají se těla.

(3) Manipulace se zbraní na třetí a čtvrtou dobu je stejná jako provedení Order Arms z Port 
Arms.
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3-7. NA LEVÉ RÁMĚ ZBRAŇ

K provedení Left Shoulder Arms postupujte:

a. Left Shoulder Arms z Order Arms je prováděn na čtyři doby.
Povel je Left Shoulder, ARMS.

(1) Na výkonnou část povelu ARMS proveďte Port Arms ve dvou dobách.

(2) Na třetí dobu levou rukou pusťte zbraň a (bez pohybu hlavou) položte pušku pravou rukou 
na levé rameno mířidly vzhůru; loket pravé ruky se při výkonu přirozeně dotýká těla.
Ve stejnou chvíli uchopte patku pažby levou rukou. Levé předloktí svírá pravý úhel se 
záloktím, předloktí je rovnoběžné se zemí, loket je u těla.

(3) Na třetí dobu ostře připažte pravou ruku do pozice Attention.

b. Order Arms z Left Shoulder Arms je pětidobý pohyb. Povel je Order, ARMS.

(1) Na povel ARMS zvedněte pravou ruku a uchopte jí pažbu těsně před tělem zbraně; loket 
pravé ruky se stále nenuceně dotýká těla.

(2) Na druhou dobu (bez pohybu hlavou) pusťte zbraň levou rukou a pravou ji sundejte z ra-
mene před tělo a po jejím chycení za předpažbí levou rukou tak zaujmete Port Arms.

(3) Pohyby na doby tři, čtyři a pět odpovídají provedení Order Arms z Port Arms.
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3-8. MOŽNÉ KOMBINACE POVELŮ

Zde je několik procedur při kombinovaných povelech:

a. Right Shoulder Arms z Port Arms je třídobý pohyb. 
Povel je Right Shoulder, ARMS.

Na povel ARMS pusťte zbraň pravou rukou a uchopte jí patku pažby. Doby dvě a tři jsou 
stejné jako u Right Shoulder Arms z Order Arms. 
Při pochodu je tento povel zadáván na pravou nohu (tj. když pravá noha došlapuje na zem).

b. Port Arms z Right Shoulder Arms je pohyb na dvě doby.
Rozkaz zní Port, ARMS.

Na povel ARMS vykonejte stejný pohyb jako provedete na první dobu povelu Order Arms z 
Right Shoulder Arms. Na druhou dobu pusťte zbraň pravou rukou a uchopte jí pažbu těsně u
těla zbraně. Tudíž přejdete do Port Arms. 
Při pochodu je povel zadáván na pravou nohu.

c. Left Shoulder Arms z Port Arms je dvoudobý povel.
Rozkazem je Left Shoulder, ARMS. 

Na výkonnou část rozkazu ARMS proveďte rozkaz stejným způsobem jako Left Shoulder
Arms z Order Arms, ovšem vynecháte první dvě doby (jelikož v Port Arms již stojíte).
Při pochodu je povel zadáván na levou nohu.

d. Port Arms z Left Shoulder Arms je dvoudobý povel. 
Povel je Port, ARMS.

Na povel ARMS proveďte první dvě doby povelu Order Arms z Left Shoulder Arms.
Při pochodu je povel zadáván na levou nohu.

e. Left Shoulder Arms z Right Shoulder Arms je čtyřdobý povel. 
Povel zní Left Shoulder, ARMS.

Na povel ARMS proveďte stejné první dvě doby jako při Order Arms. Na dobu druhou oddě-
lejte pravou ruku z patky pažby a uchopte jí pažbu těsně u těla zbraně, tj. Port Arms. Doby tři 
a čtyři vyplní pohyby stejné jako u vykonání Left Shoulder Arms z Port Arms.
Při pochodu je velen tento povel na levou nohu.

f. Right Shoulder Arms z Left Shoulder Arms je pohyb na pět dob. 
Povelem je Right Shoulder, ARMS.

Na povel ARMS proveďte Port Arms ve dvou dobách. Doby tři, čtyři a pět jsou obdobné stej-
nojmenným dobám povelu Right Shoulder Arms z Port Arms.
Při pochodu je povel velen na pravou nohu.
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g. Present Arms z Right Shoulder Arms nebo Left Shoulder Arms je vykonáván pouze po-
kud jednotka stojí. 
Veleno je Present, ARMS.

Na výkonnou část rozkazu ARMS přejděte do Port Arms, a pak proveďte Present Arms (na 
jedinou dobu) z Port Arms.

h. Pro navrácení do Right (Left) Shoulder Arms z Present Arms  velitel rozkáže
Right (Left) Shoulder, ARMS.

Na výkonný povel ARMS přejděte do Port Arms v jediné době a poté uskutečněte 
Right (Left) Shoulder Arms z Port Arms.

POZNÁMKA: Zkušení vojáci ovládající svou zbraň by měli být schopni provést bez větších 
zádrhelů speciální povel vykonávaný na patnáct dob začínající z Order Arms, dále přecháze-
jící v Right Shoulder Arms, pak v Left Shoulder Arms, poté v Present Arms a končící zpátky 
v Order Arms. Povel pro tento rozkaz je Fifteen-Count Manual, ARMS.

Section II. DRILL SE ZBRANÍ NA POPRUHU

Tato sekce popisuje provádění základních povelů se zbraní zavěšenou na popruhu.

Pro veškeré zbraně zavěšené na popruzích (tj. zbraně v pozici Sling Arms) obecně platí:

a. V poloze Sling Arms zůstávají během všech druhů pohovu.

b. Všechny individuální, jakožto i jiné povely mohou být prováděny z polohy Sling Arms 
vyjma Double Time, Stack Arms a Fix a Unfix Bayonets, které musí být nutně provedeny z 
Order Arms.

c. Při Sling Arms je namísto Present Arms vykonáváno běžné Hand Salute (viz 3-11.)
Stále ale platí, že je prováděno a přijímáno pouze velitelem nastoupené jednotky, ne členy 
formace.

d. Velitelé čet a větších celků nosí zbraň v Sling Arms během všech pořadových cvičení i 
ceremonií, provádí pouze Present Arms. 
Platí i pro velitele menších oddílů, ovšem pouze při vlastním cvičení, pokud cvičí jako samo-
statná, nezařazená jednotka.
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3-9. ZAVĚŠENÍ ZBRANĚ NA POPRUH

Pro provedení Sling Arms postupujte:

Z Order Arms zbraň do Sling Arms umístěte na povel Sling, ARMS. 

(1) Na výkonnou část povelu ARMS uchopte zbraň pravou rukou za hlaveň a vertikálně ji 
zvedněte. Levou rukou vezměte popruh těsně u horního oka držícího popruh a pravou pusťte 
zbraň. 

(2) Prostrčte pravou ruku vzniklým okem mezi puškou a popruhem a s dopomocí levé ruky ji 
zavěste na pravé rameno. Přechytněte popruh pravou rukou tak jak ukazuje Obr. 3-9. 
Levá ruka je ostře připažena do pozice Attention.

3-10. ÚPRAVA DÉLKY POPRUHU

Pro upravení délky popruhu z Order Arms zní povel Adjust, SLINGS.

(1) Na povel SLINGS stáhněte popruh z ramene levou rukou a pravou ji uchopte za hlaveň a 
podržte ji svisle před sebou. Levou rukou si pažbu zapřete do pravého boku a opřete si ji o 
pravou ruku. Oběma rukama popravte délku popruhu dle potřeby.

(2) Pravou rukou opět podržte zbraň vertikálně před sebou a zavěste zpět na rameno (viz 3-9.).
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3-11. SALUTOVÁNÍ SE ZBRANÍ NA POPRUHU

K provedení Salute se zbraní v poloze Sling Arms postupujte:

a. Pro Salute ze Sling Arms následuje povel Present, ARMS.

Na výkonný povel ARMS uchopte levou rukou před tělem popruh těsně nad pravou rukou. 
Tou následně proveďte Hand Salute.

b. Po ukončení Hand Salute ostře připažte pravou ruku do pozice Attention a poté pře-
chytněte zbraň do pozice jako před salutováním.

c. Při podávání hlášení / vzdávání pocty se zbraní na popruhu platí stejné pravidla i po-
stupy jako bylo uvedeno v individuálním drillu (konkrétně 2-4.).
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3-12. „NA HRUĎ ZBRAŇ“ ZE ZAVĚŠENÉ ZBRANĚ

K provedení Port Arms z Sling Arms postupujte:

a. Povelem je Port, ARMS.

(1) Na výkonnou část povelu ARMS uchopte levou rukou křížem přes tělo popruh na rameni. 
Zvedněte zbraň (za onen popruh) před sebe a uchopte pravou rukou za pažbu těsně u těla 
zbraně.

(2) Levou rukou pusťte popruh a uchopte jí předpažbí těsně u prstence. Upravte polohu zbra-
ně a rukou vůči tělu dle pokynů pro Port Arms (3-3.).

b. Pro zavěšení zbraně na rameno z Port Arms zpět do Sling Arms platí rozkaz Sling, ARMS.

(1) Na povel ARMS uchopte levou rukou popruh blízko horního oka uchycení popruhu, pra-
vou rukou pusťte zbraň a prostrčte ji vzniklým okem mezi popruhem a zbraní. 

(2) Levou rukou (stále držící popruh) pověste zbraň na pravé rameno.

(3) Zaujměte Sling Arms.
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3-13. „K PROHLÍDCE ZBRAŇ“ ZE ZAVĚŠENÉ ZBRANĚ

K provedení Inspection Arms z Sling Arms postupujte:

a. Povel zní Inspection, ARMS.

Na výkonný povel ARMS proveďte Port Arms a poté sedm dob Inspection Arms stejných ja-
ko při Inspection Arms z Order Arms bez popruhu (3-5a.).

b. Ready, Port, ARMS je provedeno stejným způsobem jako bylo popsáno v bodě 3-5b.

c. Znovuzaujmutí Sling Arms je obdobné jako Sling Arms z Port Arms.

d. Pokud je při Inspection Arms zásobník v šachtě (u Sling Arms může nastat), nejprve 
vysuňte levou rukou zásobník (těsně před třetí dobou) a zasuňte jej mezi pas a opasek. Zpět 
jej zasuňte do šachty ihned po stisknutí spouště před zaujmutím Port Arms.

POZNÁMKA: Pokud je nošeno pouzdro na pistoli, bude zásobník umístěn mezi ně a tělo.
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Section III. ODLOŽENÍ ZBRANÍ DO JEHLANU

Jednotka provádí Stack Arms z formace řada z Order Arms. Nejprve však velitel zadá Count,
OFF, čímž upozorní členy jednotky číslo 2, 5 a 8, jejichž funkce při sestavování jehlanu spo-
čívá v tom, že jsou stacionární (vysvětleno níže).

POZNÁMKA:

1. Zbraně série M4 nejsou při sestavování jehlanu kompatibilní se sérií M16, musí tvořit je-
hlany samostatně ze zbraní stejné série, aby nedošlo k poškození mířidel.
Sestavení jehlanu z karabin série M4 je vysvětleno v dodatku A.

2. Pokud je jednotka součástí většího celku, může být Stack Arms vykonáno i z formace troj-
a vícestup.

3. Obrázky k provedení Stack Arms ze zbraní série M16 zde nejsou obsaženy, jelikož nebyly 
v originálním předpise US Army k dispozici, poněvadž v aktualizovaném vydání z r. 2003 se 
již počítalo s výhradním přezbrojením armádních bojových složek na zbraně série M4.

Pro názornost je možno nahlédnout do dodatku A, jelikož postup sestavení jehlanu z M16 se 
nijak neliší od provedení úkonu s M4.

3-14. PŘÍPRAVA POPRUHU

Jakmile jsou díky rozpočítání jasné funkce nastoupených mužů, velitel velí Prepare, SLINGS.

Na výkonnou část povelu SLINGS každý muž uchopí pravou rukou hlaveň zbraně a zvedne ji 
do svislé polohy před sebe. Levou rukou si zapře pažbu zbraně o pravý bok, popřípadě ještě 
podepře pravou rukou. 
Oběma rukama upraví délku popruhu a u hlavně vytvoří z popruhu oko (viz Obr. A-14.).
Jakmile je toto dokonáno, vrací se do Order Arms.

3-15. SESTAVENÍ JEHLANU

Po navrácení do Order Arms velí Squad Leader Stack, ARMS.

a. Na výkonný povel ARMS muži s čísly 2, 5 a 8 (tj. stacionární muži) uchopí hlaveň 
zbraně pravou rukou a postaví ji na pažbu před sebe tak, aby byla vycentrována jak vertikálně, 
tak horizontálně podle špiček bot a zásobníková šachta směřovala vpřed.

Stacionární muži se mírně skloní ke zbrani a uchopí levou rukou předpažbí těsně u hlavně; 
zbraň je po celou dobu udržována ve vertikální poloze. Prsty roztáhnou oko z popruhu pro 
zasunutí hlavní zbraní mužů po stranách.

b. Na výkonný povel ARMS muži po stranách čísla 2, 5 a 8 provedou postupně toto:

(1) Muž stojící ze svého pohledu po pravé straně stacionárního vojáka uchopí pravou rukou 
zbraň za hlaveň a zvedne ji před sebe, zásobníkovou šachtou směřujíce od vojáka. 
Levou rukou přechytí zbraň ve středu předpažbí, pravou ji pustí a uchopí za pažbu těsně u těla 
zbraně a drží ji v horizontální poloze. Obě ruce jsou těsně u těla, přirozeně napnuté v loktech, 
levá ruka je dlaní vzhůru, pravá dlaň směřuje dolů. 
Hlaveň míří vlevo ke stacionárnímu vojáku, pažba vpravo.
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(2) Muž stojící ze svého pohledu po levé straně stacionárního vojáka uchopí pravou rukou 
zbraň za hlaveň a zvedne ji před sebe, zásobníkovou šachtou směřujíce od vojáka. 
Levou rukou přechytí zbraň za pažbu těsně u těla zbraně, pravou ji pustí a uchopí za střed 
předpažbí a drží ji v horizontální poloze. Obě ruce jsou těsně u těla, přirozeně napnuté 
v loktech, pravá ruka je dlaní vzhůru, levá dlaň směřuje dolů. 
Hlaveň míří vpravo ke stacionárnímu vojáku, pažba vlevo.

c. Jakmile stacionární muž dokončí svůj úkon, oba muži po jeho stranách přikročí bližší 
nohou k němu. 
Muž po levé straně středového muže (2, 5, popř. 8) zasune do předchystaného oka z popruhu 
svou hlaveň přibližně do míst v polovině cesty mezi tlumičem výšlehu a předními mířidly. 
V této pozici drží zbraň do doby, než učiní obdobné i muž po pravé straně stacionárního mu-
že.
Hlaveň muže vpravo je pod hlavní muže vlevo.

d. Bez pohybu nohou položí krajní muži své zbraně na zem tak, aby vzniklý trojboký je-
hlan měl stabilitu.
Po dokončení úkonu zaujímají všichni tři pozici Attention.

e. Další případné zbraně jsou umístěny do nejbližšího jehlanu tak, že jejich majitel zve-
dne pravou rukou zbraň svisle za hlaveň zásobníkovou šachtou od sebe. Muž po jeho straně ji 
od něj převezme uchopením za předpažbí, další v řadě za hlaveň, atd.
Zbraň je takto předávána až k nejbližšímu stacionárnímu muži, který zbraň uloží na zhotove-
ný jehlan zásobníkovou šachtou mířící ven z jehlanu, dbaje na nepoškození mířidel, dle stej-
ného způsobu, jakým umístil zbraň svoji.

3-16. ROZEBRÁNÍ JEHLANU

Pro Take Arms zní povel Take, ARMS.

Na výkonnou část rozkazu ARMS muži rozebírají zbraně ve stejném sledu jako je sestavova-
li.
Stacionární muž přidrží kolegům po stranách oko z popruhu, aby mohli své zbraně vytáhnout 
a následně je přechytit ze stojícího jehlanu do horizontální polohy. 

Posléze proběhne následující v pořadí zde uvedeném:

(1) Muž po pravé ruce stacionárního vojáka jako první zaujímá Order Arms.

(2) Muž po levé ruce stacionárního vojáka zaujímá Order Arms jako druhý.

(3) Středový muž zvedá svou zbraň způsobem uvedeným v bodě 3-15a., ovšem pozpátku. Ná-
sledně poupraví délku popruhu (3-14.) a zaujímá rovněž postoj Order Arms.
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APPENDIX A

DRILL SE ZBRANÍ - SÉRIE M4

Drill se zbraní série M4 je velmi blízký tomu se zbraní série M16. Pravidla platící 
pro M16 platí samozřejmě i pro M4, nicméně pro lepší pochopení je zde vysvětlen i 
případ výkonu drillu se zbraní této série.
Pořadová cvičení se zbraní tohoto typu jsou vykonávána s plně vytaženou pažbou, tj. 
při maximální délce zbraně.

A-1. K NOZE ZBRAŇ

Provedení Order Arms:
a. Zaujměte Order Arms na příkaz FALL IN nebo z Parade Rest na výkonnou část 

ATTENTION rozkazu Squad (Team), ATTENTION.

Při Order Arms zaujměte Attention. Zbraň držte pravou rukou za patku pažby, zbraň je verti-
kálně opřena o tělo, zásobníková šachta míří od těla. Zbytek těla je jako při Attention beze 
zbraně.
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A-2. POHOV

Pravidla pro vykonávání Rest Positions se zbraní jsou stejná jako u Rest Positions beze zbra-
ně. Může být velen pouze z Order Arms. Probíhá následovně:

a. Na výkonný povel REST povelu Parade, REST zaujměte postoj Parade Rest stejně
jako beze zbraně, pravá ruka držící zbraň se nemění.

b. Stand at Ease vykonejte stejně jako Parade Rest s tím rozdílem, že hlava i pohled 
směřuje k veliteli.

c. Na povel AT EASE je dovolena stejná činnost jako při tomto povelu beze zbraně, po-
loha zbraně se nemění.

d. Na povel REST je dovolena stejná činnost jako při tomto povelu beze zbraně, poloha 
zbraně se nemění.
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A-3. NA HRUĎ ZBRAŇ

Pro vykonání Port Arms postupujte následovně:

a. Port Arms provedený z Order Arms je pohyb na dvě doby. Povelem je Port, ARMS.

(1) Na prováděcí povel ARMS uchopte pravou rukou hlaveň zbraně a zvedněte diagonálně 
zbraň před tělem, pravý loket držte bez velkého vypětí tak, aby směřoval po celý pohyb dolů. 
Levou rukou uchopte předpažbí těsně u prstence tak, že zbraň máte cca 10 cm před pasem.

(2) Na druhou dobu přechytněte zbraň pravou rukou za pažbu těsně u těla zbraně. Držte zbraň 
diagonálně před tělem (vzdálenost oněch cca 10 cm), pravé předloktí je vodorovné se zemí, 
lokty obou rukou těsně u těla.

b. Order Arms z Port Arms je dvoudobý pohyb. Povel je Order, ARMS.

(1) Na příkaz ARMS pusťte zbraň pravou rukou a uchopte jí bez pohybu zbraní pažbu. Poté 
pravou rukou dejte zbraň do polohy Order Arms.

(2) Na druhou dobu pusťte levou rukou zbraň a ostrým připažením ji přesuňte do polohy 
Attention. 
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A-4. K POCTĚ ZBRAŇ

Pro provedení Present Arms užijte následujících rad:

a. Present Arms z Order Arms je vykonáván na tři doby. Povel je Present, ARMS.

Na povel ARMS proveďte Port Arms ve dvou dobách. Na třetí otočte pravou rukou zbraň tak, 
že zásobníková šachta míří od těla, zbraň je vertikálně cca 10 cm před tělem a vycentrována. 
Snižte zbraň tak, aby levé předloktí svíralo pravý úhel se svým záloktím, lokty se dotýkají 
těla.

b. Order Arms z Present Arms je třídobý povel. Povel zní Order, ARMS.

Na výkonný povel ARMS vraťte zbraň do Port Arms.
Další provedení na doby dvě a tři jsou stejné jako u Order Arms z Port Arms.

c. Port Arms je prováděn vždy při Present Arms prováděném z Right Shoulder nebo Left 
Shoulder Arms a naopak. Present Arms z Port Arms a naopak je jednodobý pohyb.

d. Při podávání hlášení nebo zdvořilostním aktu (alternativa salutování se zbraní) jednot-
livci z Order Arms vykonejte Present Arms a otočte hlavu a pohled směrem k jednotlivci, je-
muž je výše zmíněné hlášení/salutování adresováno. 
Order Arms vykonáváno automaticky jako odpověď na Hand Salute.

e. Při podávání hlášení nebo zdvořilostním aktu (alternativa salutování se zbraní) jednot-
livci z Right Shoulder, Left Shoulder, nebo Port Arms a výskytu mimo formaci proveďte 
Present Arms. Až do obdržení odpovědi v podobě Hand Salute zůstaňte v Present Arms, poté 
bez vyzvání zaujměte předchozí postoj.

f. Při vzdávání pocty se zbraní v Carry poloze (zbraň držena za transportní rukojeť) vy-
konejte Present Arms z ať už Right- nebo Left Hand Carry. Převeďte zbraň co možná nej-
efektivněji do Port Arms, pak do Present Arms na jednu dobu. Zaujměte Carry pozici z 
Present Arms tak, že v první době provedete Port Arms, a pak navrátíte zbraň do Carry trans-
portní polohy.

g. Při zrychleném tempu (mimo formaci) přejděte do Quick Time před vzdáním pocty.
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A-5. K PROHLÍDCE ZBRAŇ

K provedení Inspection Arms postupujte:

a. Inspection Arms z Order Arms je pohyb na sedm dob. Povelem je Inspection, ARMS.

(1) Na výkonný rozkaz ARMS proveďte Port Arms ve dvou dobách.

(2) Na třetí dobu přemístěte levou ruku z předpažbí na pistolovou pažbičku, palec spodem na 
výpusť závěru.

(3) Na čtvrtou dobu pravou rukou uchopte palcem a ukazováčkem pravé ruky táhlo natahová-
ní závěru, palcem levé ruky přepněte výpusť závěru a ostře natáhněte závěr dozadu. Ve stejný 
moment uzamkněte závěr přepnutím výpusti závěru v zadní poloze.

(4) Na pátou dobu bez změny polohy pravé ruky ostře vraťte táhlo natahování závěru zpět, 
poté přechytněte zbraň pravou rukou za pažbu těsně u těla zbraně.

(5) Na šestou dobu levou rukou uchopte předpažbí těsně před tělem zbraně a pravou rukou o-
točte zbraň tak, aby bylo možno z vašeho pohledu provést inspekci komory přes vyhazovací 
okénko.

(6) Na sedmou dobu pravou rukou otočte zbraní tak, aby zásobníková šachta směřovala k ze-
mi, čímž zaujmete Port Arms.
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b. Ready, Port, ARMS je jediný možný povel po Inspection Arms.

(1) Na přípravný povel Ready voják utvoří z prstů levé ruky písmeno „U“ a uchopí tak zbraň 
zespodu za tělo za zásobníkovou šachtu; prsty pod vyhazovací okénko, palec na výpusť závě-
ru.

(2) Na povel Port stiskněte výpusť závěru. Prsty levé ruky zavřete dvířka vyhazovacího okén-
ka. Uchopte pistolovou pažbičku levou rukou, palec na spoušti.
Na povel ARMS stiskněte spoušť a zaujměte Port Arms.

c. Provedení inspekce velitelem
Jakmile velitel zastaví přímo před jednotlivcem a je k němu čelem, tento voják provede bez 
prodlení Inspection Arms. Jestliže chce nadřízený provést inspekci sám, provede první inspek-
ci zbraně, poté uniformy a následně vzhledu. 
Jakmile velitel převezme zbraň, voják automaticky zaujme Attention. Poté, co je velitel s pro-
hlídkou hotov, vrací zbraň stejně jak ji převzal. Převzetí zbraně je provedeno tak, že voják u-
chopí zbraň levou rukou uprostřed předpažbí a pravou rukou za pažbu těsně před tělem zbra-
ně. Následně provede Ready, Port Arms; Order Arms.
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POZNÁMKA: Pokud nadřízený nehodlá provést inspekci sám, voják automaticky po 
provedení Inspection Arms provede Ready, Port, Arms a Order Arms.

d. Způsob manipulace se zbraní při inspekci velitelem je následující:

(1) Pro převzetí zbraně přistupte k vojáku a uchopte zbraň pravou rukou za předpažbí. Otočte 
zbraní diagonálně vlevo, aby byla vůči zemi vertikálně, lehce si ji pootočte vyhazovacím o-
kénkem k sobě, vsuňte článek levého malíčku do komory a nahlédněte do hlavně. 
Pokud je hlaveň čistá, uvidíte malíček skrz hlaveň.

(2) Uchopte levou rukou pažbu těsně před tělem zbraně a zvedněte zbraň do vodorovné polo-
hy vůči zemi, zásobníkovou šachtou dolů, hlavní vpravo. Zbraň je vycentrována před tělem 
velitele, jeho předloktí jsou vodorovné vůči zemi, dlaně míří vzhůru. 
Pohněte zbraní rovnoběžně se zemí vlevo a prověřte tlumič výšlehu a hlaveň zbraně. Pomalu 
zbraní (stále rovnoběžně se zemí) pohybujte vpravo a zároveň ji kontrolujte. 
Jakmile ji takto prověříte až po pažbu, opět ji vycentrujte před tělem.

(3) Při zachování rovnoběžnosti zbraně se zemí otočte zbraň kolem její osy proti směru hodi-
nových ručiček o 180° tak, že na konci pohybu míří zásobníková šachta vzhůru, transportní 
rukojeť dolů. Obdobně jako shora proveďte kontrolu zespodu: Pohněte zbraní rovnoběžně se 
zemí vlevo a prověřte tlumič výšlehu a hlaveň zbraně. Pomalu zbraní (stále rovnoběžně se ze-
mí) pohybujte vpravo a zároveň ji kontrolujte. Rovněž drobným nakláněním na strany prověř-
te komplikovaná místa (pohyblivé součásti, častý výskyt rzi, apod.).
Jakmile ji takto zespodu prověříte až po pažbu, opět ji vycentrujte před tělem.

(4) Při zachování rovnoběžnosti zbraně se zemí otočte zbraň kolem její osy proti směru hodi-
nových ručiček o 180° tak, že na konci pohybu míří transportní rukojeť vzhůru, zásobníková 
šachta dolů.
Vraťte zbraň stejným způsobem jako jste ji převzali.

(5) Při inspekci pistole velitel přebírá zbraň pravou rukou a prověřuje ji co možná nejefektiv-
nějším způsobem. Po dokončení inspekce ji vrací stejným způsobem jako ji převzal.

e. Při inspekcí jednotky vyšší šarží velí velitel jednotky Attention, poté salutuje nadříze-
nému a hlásí, že je jednotka připravena k inspekci. Další postup je obdobný výše popsanému 
s tím, že velitel jednotky se pohybuje spolu s inspekcí po její levé straně.
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A-6. NA PRAVÉ RÁMĚ ZBRAŇ

Pro provedení Right Shoulder Arms postupujte:

a. Right Shoulder Arms z Order Arms je čtyřdobý pohyb. 
Povel zní Right Shoulder, ARMS.

(1) Na výkonnou část povelu ARMS uchopte levou rukou předpažbí těsně u prstence a zve-
dněte zbraň diagonálně před tělo, pravý loket směřuje přirozeně k dolů. Levou rukou uchopte 
předpažbí těsně před prstencem a dohlédněte, aby celá zbraň byla před pasem cca 10 cm. 
Tím v podstatě provedete první dobu Port Arms, ovšem nedokončíte druhou část (změna u-
chopení pažby pravou rukou neproběhne)!

(2) Na druhou dobu pravou rukou uchopte zespodu patku pažby.

(3) Na třetí dobu (bez pohybu hlavou) pusťte zbraň levou rukou (beze změny držení zbraně 
pravou rukou) a položte si ji na pravé rameno mířidly vzhůru s dopomocí levé ruky lehce na-
vádějící zbraň přidržováním za pažbu těsně u těla zbraně. Prsty levé ruky jsou přitom nataže-
ny a u sebe s dlaní směřující k tělu, prsteníček se letmo dotýká táhla natahování závěru.
Levý loket směřuje dolů, pravé předloktí svírá pravý úhel se záloktím, pravé předloktí je rov-
noběžné se zemí.

(4) Na čtvrtou dobu ostře připažte levou ruku do pozice Attention.
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b. Order Arms z Right Shoulder Arms probíhá na tři doby. 
Povelem je Order, ARMS.

(1) Na výkonný povel ARMS bez pohybu hlavou a beze změny držení zbraně pravou rukou 
rychle a přesně spusťte zbraň šikmo před tělo, mířidly vzhůru a cca 10 cm před pas. Levou ru-
kou zbraň zachyťte za předpažbí těsně u prstence.

(2) Na druhou dobu levou rukou umístěte zbraň do Order Arms.

(3) Na třetí dobu ostře připažte levou ruku do pozice Attention.
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A-7. NA LEVÉ RÁMĚ ZBRAŇ

K provedení Left Shoulder Arms postupujte:

a. Left Shoulder Arms z Order Arms je prováděn na čtyři doby.
Povel je Left Shoulder, ARMS.

(1) Na výkonnou část povelu ARMS proveďte Port Arms ve dvou dobách.

(2) Na třetí dobu levou rukou pusťte zbraň a (bez pohybu hlavou) položte pušku pravou rukou 
na levé rameno mířidly vzhůru; loket pravé ruky se při výkonu přirozeně dotýká těla.
Ve stejnou chvíli uchopte patku pažby levou rukou. Levé předloktí svírá pravý úhel se 
záloktím, předloktí je rovnoběžné se zemí, loket je u těla.

(3) Na třetí dobu ostře připažte pravou ruku do pozice Attention.

b. Order Arms z Left Shoulder Arms je čtyřdobý pohyb. Povel je Order, ARMS.

(1) Na povel ARMS zvedněte pravou ruku a uchopte jí pažbu těsně před tělem zbraně; loket 
pravé ruky se stále nenuceně dotýká těla.

(2) Na druhou dobu (bez pohybu hlavou) pusťte zbraň levou rukou a pravou ji sundejte z ra-
mene před tělo a po jejím chycení za předpažbí levou rukou tak zaujmete Port Arms.

(3) Pohyby na doby tři a čtyři odpovídají provedení Order Arms z Port Arms.
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A-8. MOŽNÉ KOMBINACE POVELŮ

Zde je několik procedur při kombinovaných povelech:

a. Right Shoulder Arms z Port Arms je třídobý pohyb. 
Povel je Right Shoulder, ARMS.

Na povel ARMS pusťte zbraň pravou rukou a uchopte jí patku pažby. Doby dvě a tři jsou 
stejné jako u Right Shoulder Arms z Order Arms. 
Při pochodu je tento povel zadáván na pravou nohu (tj. když pravá noha došlapuje na zem).

b. Port Arms z Right Shoulder Arms je pohyb na dvě doby.
Rozkaz zní Port, ARMS.

Na povel ARMS vykonejte stejný pohyb jako provedete na první dobu povelu Order Arms z 
Right Shoulder Arms. Na druhou dobu pusťte zbraň pravou rukou a uchopte jí pažbu těsně u 
těla zbraně. Tudíž přejdete do Port Arms. 
Při pochodu je povel zadáván na pravou nohu.

c. Left Shoulder Arms z Port Arms je dvoudobý povel.
Rozkazem je Left Shoulder, ARMS. 

Na výkonnou část rozkazu ARMS proveďte rozkaz stejným způsobem jako Left Shoulder
Arms z Order Arms, ovšem vynecháte první dvě doby (jelikož v Port Arms již stojíte).
Při pochodu je povel zadáván na levou nohu.
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d. Port Arms z Left Shoulder Arms je dvoudobý povel. 
Povel je Port, ARMS.

Na povel ARMS proveďte první dvě doby povelu Order Arms z Left Shoulder Arms.
Při pochodu je povel zadáván na levou nohu.

e. Left Shoulder Arms z Right Shoulder Arms je čtyřdobý povel. 
Povel zní Left Shoulder, ARMS.

Na povel ARMS proveďte stejné první dvě doby jako při Order Arms. Na dobu druhou oddě-
lejte pravou ruku z patky pažby a uchopte jí pažbu těsně u těla zbraně, tj. Port Arms. Doby tři 
a čtyři vyplní pohyby stejné jako u vykonání Left Shoulder Arms z Port Arms.
Při pochodu je velen tento povel na levou nohu.

f. Right Shoulder Arms z Left Shoulder Arms je pohyb na pět dob. 
Povelem je Right Shoulder, ARMS.

Na povel ARMS proveďte Port Arms ve dvou dobách. Doby tři, čtyři a pět jsou obdobné stej-
nojmenným dobám povelu Right Shoulder Arms z Port Arms.
Při pochodu je povel velen na pravou nohu.

g. Present Arms z Right Shoulder Arms nebo Left Shoulder Arms je vykonáván pouze po-
kud jednotka stojí. 
Veleno je Present, ARMS.

Na výkonnou část rozkazu ARMS přejděte do Port Arms, a pak proveďte Present Arms (na 
jedinou dobu) z Port Arms.

h. Pro navrácení do Right (Left) Shoulder Arms z Present Arms  velitel rozkáže
Right (Left) Shoulder, ARMS.

Na výkonný povel ARMS přejděte do Port Arms v jediné době a poté uskutečněte 
Right (Left) Shoulder Arms z Port Arms.

POZNÁMKA: Zkušení vojáci ovládající svou zbraň by měli být schopni provést bez větších 
zádrhelů speciální povel vykonávaný na patnáct dob začínající z Order Arms, dále přecháze-
jící v Right Shoulder Arms, pak v Left Shoulder Arms, poté v Present Arms a končící zpátky 
v Order Arms. Povel pro tento rozkaz je Fifteen-Count Manual, ARMS.
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Section II. DRILL SE ZBRANÍ NA POPRUHU

Tato sekce popisuje provádění základních povelů se zbraní zavěšenou na popruhu. Provedení 
se zbraní série M4 je naprosto totožné s pravidly platícími pro sérii M16.

Pro veškeré zbraně zavěšené na popruzích (tj. zbraně v pozici Sling Arms) obecně platí:

a. V poloze Sling Arms zůstávají během všech druhů pohovu.

b. Všechny individuální, jakožto i jiné povely mohou být prováděny z polohy Sling Arms 
vyjma Double Time, Stack Arms a Fix a Unfix Bayonets, které musí být nutně provedeny z 
Order Arms.

c. Při Sling Arms je namísto Present Arms vykonáváno běžné Hand Salute (viz 3-11a.).
Stále ale platí, že je prováděno a přijímáno pouze velitelem nastoupené jednotky, ne členy 
formace.

d. Velitelé čet a větších celků nosí zbraň v Sling Arms během všech pořadových cvičení i 
ceremonií, provádí pouze Present Arms. 
Platí i pro velitele menších oddílů, ovšem pouze při vlastním cvičení, pokud cvičí jako samo-
statná, nezařazená jednotka.

Section III. ODLOŽENÍ ZBRANÍ DO JEHLANU

Jednotka provádí Stack Arms z formace řada z Order Arms. Nejprve však velitel zadá Count,
OFF, čímž upozorní členy jednotky číslo 2, 5 a 8, jejichž funkce při sestavování jehlanu spo-
čívá v tom, že jsou stacionární (vysvětleno níže).

POZNÁMKA:

1. Zbraně série M4 nejsou při sestavování jehlanu kompatibilní se sérií M16, musí tvořit je-
hlany samostatně ze zbraní stejné série, aby nedošlo k poškození mířidel.

2. Pokud je jednotka součástí většího celku, může být Stack Arms vykonáno i z formace troj-
a vícestup.

A-14. PŘÍPRAVA POPRUHU

Jakmile jsou díky rozpočítání jasné funkce nastoupených mužů, velitel velí Prepare, SLINGS.

Na výkonnou část povelu SLINGS každý muž uchopí pravou rukou hlaveň zbraně a zvedne ji 
do svislé polohy před sebe. Levou rukou si zapře pažbu zbraně o pravý bok, popřípadě ještě 
podepře pravou rukou. 
Oběma rukama upraví délku popruhu a u hlavně vytvoří z popruhu oko (viz Obr. A-14.). 
Jakmile je toto dokonáno, vrací se do Order Arms.
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A-15. SESTAVENÍ JEHLANU

Po navrácení do Order Arms velí Squad Leader Stack, ARMS.

a. Na výkonný povel ARMS muži s čísly 2, 5 a 8 (tj. stacionární muži) uchopí hlaveň 
zbraně pravou rukou a postaví ji na pažbu před sebe tak, aby byla vycentrována jak vertikálně, 
tak horizontálně podle špiček bot a zásobníková šachta směřovala vpřed.

Stacionární muži se mírně skloní ke zbrani a uchopí levou rukou předpažbí těsně u hlavně; 
zbraň je po celou dobu udržována ve vertikální poloze. Prsty roztáhnou oko z popruhu pro 
zasunutí hlavní zbraní mužů po stranách.

b. Na výkonný povel ARMS muži po stranách čísla 2, 5 a 8 provedou postupně toto:

(1) Muž stojící ze svého pohledu po pravé straně stacionárního vojáka uchopí pravou rukou 
zbraň za hlaveň a zvedne ji před sebe, zásobníkovou šachtou směřujíce od vojáka. 
Levou rukou přechytí zbraň ve středu předpažbí, pravou ji pustí a uchopí za pažbu těsně u těla 
zbraně a drží ji v horizontální poloze. Obě ruce jsou těsně u těla, přirozeně napnuté v loktech, 
levá ruka je dlaní vzhůru, pravá dlaň směřuje dolů. 
Hlaveň míří vlevo ke stacionárnímu vojáku, pažba vpravo.
(2) Muž stojící ze svého pohledu po levé straně stacionárního vojáka uchopí pravou rukou 
zbraň za hlaveň a zvedne ji před sebe, zásobníkovou šachtou směřujíce od vojáka. 
Levou rukou přechytí zbraň za pažbu těsně u těla zbraně, pravou ji pustí a uchopí za střed 
předpažbí a drží ji v horizontální poloze. Obě ruce jsou těsně u těla, přirozeně napnuté 
v loktech, pravá ruka je dlaní vzhůru, levá dlaň směřuje dolů. 
Hlaveň míří vpravo ke stacionárnímu vojáku, pažba vlevo.

c. Jakmile stacionární muž dokončí svůj úkon, oba muži po jeho stranách přikročí bližší 
nohou k němu. 
Muž po levé straně středového muže (2, 5, popř. 8) zasune do předchystaného oka z popruhu 
svou hlaveň přibližně do míst v polovině cesty mezi tlumičem výšlehu a předními mířidly. 
V této pozici drží zbraň do doby, než učiní obdobné i muž po pravé straně stacionárního mu-
že.
Hlaveň muže vpravo je pod hlavní muže vlevo.

d. Bez pohybu nohou položí krajní muži své zbraně na zem tak, aby vzniklý trojboký je-
hlan měl stabilitu.
Po dokončení úkonu zaujímají všichni tři pozici Attention.

e. Další případné zbraně jsou umístěny do nejbližšího jehlanu tak, že jejich majitel zve-
dne pravou rukou zbraň svisle za hlaveň zásobníkovou šachtou od sebe. Muž po jeho straně ji 
od něj převezme uchopením za předpažbí, další v řadě za hlaveň, atd.
Zbraň je takto předávána až k nejbližšímu stacionárnímu muži, který zbraň uloží na zhotove-
ný jehlan zásobníkovou šachtou mířící ven z jehlanu, dbaje na nepoškození mířidel, dle stej-
ného způsobu, jakým umístil zbraň svoji.
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A-16. ROZEBRÁNÍ JEHLANU

Pro Take Arms zní povel Take, ARMS.

Na výkonnou část rozkazu ARMS muži rozebírají zbraně ve stejném sledu jako je sestavova-
li.
Stacionární muž přidrží kolegům po stranách oko z popruhu, aby mohli své zbraně vytáhnout 
a následně je přechytit ze stojícího jehlanu do horizontální polohy. 

Posléze proběhne následující v pořadí zde uvedeném:

(1) Muž po pravé ruce stacionárního vojáka jako první zaujímá Order Arms.

(2) Muž po levé ruce stacionárního vojáka zaujímá Order Arms jako druhý.

(3) Středový muž zvedá svou zbraň způsobem uvedeným v bodě 3-15a., ovšem pozpátku. Ná-
sledně poupraví délku popruhu (3-14.) a zaujímá rovněž postoj Order Arms.
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APPENDIX B

DRILL SE ZBRANÍ - SÉRIE M249

Jako podpůrná zbraň se ve squadu může vyskytnout i M249 SAW. Jelikož kulo-
met je specifická zbraň charakteristická mimo střeleckých vlastností především svojí 
vahou, platí pro ni v některých situacích jisté odlišnosti. ty jsou vysvětleny v tomto 
dodatku.

Všeobecně pro M249 platí:

 Při Sling Arms je nošena stejně jako M16.
 Při At Ease nebo Rest voják sundá zbraň z popruhu a položí ji pažbou na zem těsně 

vedle pravé nohy stejně jako M16.
 Voják vykonává pouze následující:

- Present Arms (i ze Sling Arms)
- Unsling Arms
- Inspection Arms
- Ready Port Arms

Během ostatních povelů zůstává zbraň ve Sling Arms. 
V případě nutnosti provedení některého prvku, který se sám o sobě s M249 nevykoná-
vá, voják postupuje stejně, jako by postupuval se zbraní série M16.

a. Inspection Arms. Povel je Inspection, ARMS.

(1) Na výkonnou část povelu ARMS vykoná voják Port Arms z Order Arms na dvě doby. 

(2) Na třetí dobu uchopte pravou rukou pistolovou pažbičku a levou rukou pod zbraní uchopte 
táhlo natahování závěru (hřbet ruky míří od zbraně). 

(3) Na čtvrtou dobu ostře natáhněte táhlo závěru vzad a uzamkněte jej zde. 

(4) Na pátou dobu ostře provedeným pohybem vraťte závěr do původní polohy.

(5) Na šestou dobu umístěte levou ruku mezi zbraň a tělo, odemkněte palcem a ukazováčkem 
kryt podavače munice a zvedněte jej. 

(6) Ne sedmou dobu podržte levou rukou otevřený kryt podavače a prohlédněte komoru. 

(7) Na osmou dobu přechytněte zbraň levou rukou za předpažbí a pravou za pažbu těsně u těla 
zbraně.
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b. Ready, Port ARMS je jediný možný povel velený bezprostředně po Inspection Arms.

Na povel Ready uchopte pravou rukou pistolovou pažbičku, levou uchopte kryt podavače a 
zavřete jej. 

Na povel Port uchopte levou rukou táhlo závěru a ostrým pohybem jej natáhněte do zadní 
polohy.
Na výkonný povel ARMS stiskněte pravým ukazováčkem spoušť, levou rukou zbrzděte závěr 
pohybující se vpřed a poté zaujměte Port Arms.
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APPENDIX C

DRILL SE ZBRANÍ - M9

Tento dodatek pojednává o procedurách zacházení s pistolemi (viz FM 23-35). 
Všechny prvky individuálního drillu jsou vykonávány s pistolí uloženou v pouzdře. 
Jediné pohyby vykonávané s pistolí vytaženou z pouzdra je Present Arms (Hand 
Salute) a Inspection Arms. Během ostatních zůstává voják v Attention. 
Postoj Raised Pistol odpovídá pozici Port Arms při terčové střelbě a také je užíván 
vojáky ve funkci stráže.

a. Present Arms. 
Hand Salute je vykonáno stejným způsobem jako beze zbraně.

b. Raised Pistol. 
Při potřebě je veleno Raised, PISTOL. Užíváno při terčové střelbě a výuce pohotové střelby 
z pistole.

(1) Na výkonný povel PISTOL odepněte pouzdro pravou rukou a vytáhněte jí pistoli za paž-
bičku. Pravé předloktí je pokrčeno tak, aby byla zbraň cca 15 cm před pravým ramenem. 
Hlaveň nesmí na nikoho mířit, prst je mimo spoušť.

(2) Na zpětný povel Return, PISTOL (resp. jeho výkonnou část PISTOL) vraťte nejsnazším 
způsobem zbraň zpět do pouzdra, zapněte jej a přejděte do Attention.

c. Inspection Arms. 
Povel pro tento pohyb zní Inspection, ARMS.

(1) Na výkonnou část povelu ARMS proveďte Raised Pistol, pravou ruku však nepřipažujte, 
ale natáhněte jí závěr do zadní polohy. Pak teprve ruku připažte.

(2) Ready, Port, ARMS je opět jediný povel následující po Inspection Arms. 

Na povel Ready položte pravý palec na výpusť závěru.

Na povel Port stiskněte výpusť závěru a nechte závěr navrátit do původní polohy. Pak umí-
stěte pravý ukazováček na spoušť. 

Na výkonný povel ARMS stiskněte spoušť, vraťte zbraň do pouzdra a zaujměte Attention.

(3) Při výkonu Inspection Arms se zásobníkem ve zbrani vykonejte Raised pistol a poté 
vysuňte zásobník a umístěte jej mezi opasek a tělo - to vše před natažením závěru do zadní 
polohy. Po stisku spouště teprve zásobní vraťte do zbraně zpět.

(4) Pokud prohlídku zbraně hodlá vykonat nadřízený sám, podržte zbraň v úrovni přijatelné 
pro předání.
Po dokončení inspekce převezměte zbraň stejným způsobem, jakým jste ji odevzdali. Poté 
vypusťte závěr do přední polohy, stiskněte spoušť, vraťte ji zpět do pouzdra a přejděte v 
Attention.
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APPENDIX D

DRILL SE ZBRANÍ - M203

Tento dodatek popisuje odlišnosti provedení některých prvků drillu se zbraní série 
M16, popř. M4 opatřenou granátometem M203.

Několik základních nařízení:

 M203 je nošena v Sling Arms.

 Voják vykonává pouze následující:
- Present Arms (Hand Salute)
- Port Arms
- Inspection Arms
- Ready Port Arms

Během ostatních povelů zůstává zbraň ve Sling Arms. 
V případě nutnosti provedení některého prvku, který se sám o sobě s M203 nevykonává, 
voják postupuje stejně, jako by postupuval se zbraní série M16.

a. Present Arms.
Hand Salute s M203 je vykonáváno stejně jako se zbraní bez M203.

b. Port Arms. 
Proveďte Port Arms ze Sling Arms stejně jako se zbraní bez M203, místo pažby zbraně držte 
levou rukou M203.

c. Inspection Arms. 
Proveďte Inspection Arms s M203 stejně jako Inspection Arms (i ze Sling Arms) bez M203.

Po dokončení Inspection Arms odemkněte levým palcem pojistku, stáhněte granátomet do 
přední polohy a prohlédněte komoru.

d. Ready Port Arms. 
Proveďte Ready Port Arms stejně jako Ready Port Arms bez M203 s jedním rozdílem, a to, že 
na povel Ready je první činností vojáka stáhnutí granátometu zpět do zadní polohy a stisknutí 
jeho spouště.
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