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Signály pro dodávku vody nebo pro varování na místě zásahu 
 

 

 
Pozor 
Vzpažit 

 

  
Rozumím 

Vzpažit a připažit 

 
Vpřed – Vodu 
Zvýšení tlaku 

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 

 
Signály při činnosti hasičů v nebezpečné zóně 
 

 
Žádost o pomoc 

Rozpažení paží a opakované provádění 
oběma pažemi půlkruhu nad hlavou za 

současného křížení paží 

 
Neprodleně musím opustit 

nebezpečnou zónu 
Vzpažení jedné paže a současné opouštění 

nebezpečné zóny 

 
 

Opuštění nebezpečné zóny 
v případě uplynutí plánované 

doby nasazení hasičů 
Opakované překřižování obou paží 

v úrovni pasu
 
Usměrňování provozu na pozemních komunikacích 
 

 
Stůj 

pro směr, ke kterému stojí 
hasič čelem nebo zád 

Obě paže jsou rozpaženy. 

 
Pozor ! 

Pravá paže nebo předloktí 
pravé paže směřuje vzhůru. 

 
Volno 

pro směr, ke kterému stojí 
hasič bokem 

Obě paže jsou rozpaženy. 

 
Stůj + Volno 

pro řidiče přijíždějícího 
určeným směrem 

Např. pravá paže předpažena a 
levá upažena.

 
• Při pokynech „Stůj“ a „Volno“ může hasič upažit obě nebo jednu paži; obě paže může připažit, postačí-li k řízení provozu postoj. 

 
• Hasič může při řízení provozu dávat i jiné pokyny, například „Zrychlit jízdu!“ vodorovným kýváním paže přes střed těla nebo 

 „Zpomalit jízdu!“ kýváním paže nahoru a dolů. 
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Všeobecné signály pro přemisťování 
 

 
Start - Pozor - Začátek povelu 

Obě paže jsou rozpaženy, 
dlaně obráceny dopředu 

 
Stůj – Přerušení 

Konec řízeného pohybu 
Pravá paže směřuje vzhůru, 
s dlaní obrácenou dopředu

 
Konec 

Obě paže složeny ve výši prsou 

Svislé přemisťování 
 

 
Nahoru 

Pravá paže směřuje vzhůru s dlaní 
obrácenou dopředu a pomalu krouží 

 
Stop – Přerušení 

Konec řízeného pohybu 
Pravá paže směřuje dolů s dlaní 

obrácenou k tělu a pomalu krouží

 

  
 

Svislá vzdálenost 
Ruce udávají příslušnou vzdálenost 

 

Vodorovné přemisťování 
 

 
Pohyb vpřed 

Obě paže jsou ohnuty s dlaněmi 
obrácenými vzhůru a předloktí se pomalu 

pohybuje směre k tělu 

 
Pohyb vzad 

Obě paže jsou ohnuty s dlaněmi 
obrácenými dolů a předloktí se pomalu 

pohybuje směrem od těla

 
Vpravo od signalisty 

Pravá paže je vodorovně upažena s dlaní 
obrácenou dolů a pohybuje se pomalými 

pohyby vpravo 
 
 

 
Vlevo od signalisty 

Levá paže je vodorovně upažena s dlaní 
obrácenou dolů a pohybuje se pomalými 

pohyby vlevo 

 
 

  
 

Vodorovná vzdálenost 
Ruce udávají příslušnou vzdálenost 

 
Nebezpečí 

 
Stop – Nouzové zastavení 

Obě paže směřují vzhůru s dlaněmi 
obrácenými dopředu 

 
Rychle = všechny pohyby rychleji  Pomalu = všechny pohyby pomaleji 


