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1) Signály pro dodávku vody se skládají z označení žadatele (např. "rozdělovač",
"první proud") a výkonného signálu (např. "VODU!", "vodu STAV!"). Použití signálu se řídí
následujícími pravidly:
a) Číslo, které připojuje rozdělovač (zpravidla číslo 3), signalizuje po připojení rozdělovače
zahájení dodávky vody strojníkovi. Obsluhy proudů (zpravidla číslo 1 a číslo 3) po
vytvoření útočných proudů a po zaujmutí útočného postavení signalizují o vodu obsluze
rozdělovače.
b) Hasič, který signalizuje o vodu, zvedne pravou ruku a zvolá: "První proud, VODU!"
Pokud chce vodu zastavit, zvedne pravou ruku a zvolá: "První proud, vodu STAV!"
Obsluha rozdělovače nebo strojník zvedne pravou ruku na znamení, že rozumí, a
provede příslušný úkon. Při signalizaci pohybem paže nebo zvoláním se žadatel
přesvědčí, zda je sledován příjemcem signálu. Tyto signály je možno předávat i
radiostanicí.
2) Slovní varovné signály se skládají z označení nebezpečí, příjemce a výkonného
povelu, lze je v otevřeném provozu předávat i radiostanicí. Nejčastěji se používá varovný
signál: "Nebezpečí! Všichni ZPĚT!" Na tento signál všichni odloží nářadí a urychleně se
přesunou na bezpečné místo.
3) Signály pro dodávku vody nebo pro varování je možno provádět bez slovního
doprovodu:
a) Pravou rukou a za snížené viditelnosti s pomocí svítilny viz tabulka č. 1.
Tabulka č. 1
Signál

Způsob provedení signálu

"POZOR!"

Vzpažit.

"ROZUMÍM!"

Vzpažit a připažit.

"VPŘED! VODU!"

Skrčenou paži několikrát vzpažit vzhůru do výše hlavy.
Opakování signálu několikrát za sebou znamená žádost o
zvýšení tlaku vody.

"STÁT! Vodu STAV!"

Nataženou paží několikrát půlkruh nad hlavou.

"POMALEJI! Tlak
SNÍŽIT!"

Kmitání pravou paží nahoru a dolů do strany.

"Nebezpečí! Všichni
ZPĚT!"

Nataženou paží několikrát kruh před čelem.
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b) Lanem se signály provádějí následujícím způsobem:
ba) Signál "VODU!" se provede jedním trhnutím lanem, trhnutí se může v rozmezí 10
až 15 vteřin opakovat. V tomto případě znamená signál žádost o zvýšení tlaku.
bb) Signál "Vodu STAV!" se provede dvojím trhnutím lanem, trhnutí se může v rozmezí
10 až 15 vteřin opakovat.
bc) Signál "Nebezpečí! Všichni ZPĚT!" se provede několikerým rychle po sobě
jdoucím trhnutím lanem.
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