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1)
Signály pro dodávku vody se skládají z ozna ení žadatele (nap . „rozd lova “,
„první proud“) a výkonného signálu (nap . „VODU!“, „vodu STAV!“). Použití signálu se ídí
následujícími pravidly:
a)

íslo, které p ipojuje rozd lova (zpravidla íslo 3), signalizuje po p ipojení rozd lova e
zahájení dodávky vody strojníkovi. Obsluhy proud (zpravidla íslo 1 a íslo 3) po
vytvo ení úto ných proud a po zaujmutí úto ného postavení signalizují o vodu obsluze
rozd lova e.

b) Hasi , 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 rozd lova e nebo strojník zvedne pravou ruku na znamení, že rozumí, a provede
p íslušný úkon. P i signalizaci pohybem paže nebo zvoláním se žadatel p esv d í, zda je
sledován p íjemcem signálu. Tyto signály je možno p edávat i radiostanicí.
2)
Slovní varovné signály se skládají z ozna ení nebezpe í, p íjemce a výkonného
povelu, lze je v otev eném provozu p edávat i radiostanicí. Nej ast ji se používá varovný
signál: „Nebezpe í! Všichni ZP T!”. Na tento signál všichni odloží ná adí a urychlen se
p esunou na bezpe né místo.
3)
Signály pro dodávku vody nebo pro varování je možno provád t bez slovního
doprovodu:
a) Pravou rukou a za snížené viditelnosti s pomocí svítilny viz tabulka . 1.
Tabulka . 1

Zp sob provedení signálu

Signál
„POZOR!“

Vzpažit.

„ROZUMÍM!“

Vzpažit a p ipažit.

„VP ED! VODU!“

Skr enou paži n kolikrát vzpažit vzh ru do výše hlavy.
Opakování signálu n kolikrát za sebou znamená žádost
o zvýšení tlaku vody.

„STÁT! Vodu STAV!“

Nataženou paží n kolikrát p lkruh nad hlavou.

„POMALEJI! Tlak SNÍŽIT!“

Kmitání pravou paží nahoru a dol do strany.

„Nebezpe í! Všichni ZP T!“

Nataženou paží n kolikrát
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b) Lanem se signály provád jí následujícím zp sobem:
ba)

Signál „VODU!“ se provede jedním trhnutím lanem, trhnutí se m že v rozmezí 10
až 15 vte in opakovat. V tomto p ípad znamená signál žádost o zvýšení tlaku.

bb)

Signál „Vodu STAV!“ se provede dvojím trhnutím lanem, trhnutí se m že
v rozmezí 10 až 15 vte in opakovat.

bc)

Signál „Nebezpe í! Všichni ZP T!“ se provede n kolikerým rychle po sob
jdoucím trhnutím lanem.
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