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Svakodnevno su vatrogasni zapovjednici na poziciji gdje donose odluke od životnog značaja. 
U usporedbi s nekim drugim profesijama, vatrogasni zapovjednik ima vrlo malo vremena za 
donošenje odluke. U tom vremenu, njegova odluka mora proizaći kao rezultat procesa koji 
otpočinje izviđanjem temeljem kojega donosi procjenu koja će rezultirati odlukom. 
Potencijalno loša odluka rezultirat će istom takvom zapovijedi, što će se neposredno 
reflektirati na sigurnost njegova tima kao i civila kojima pružaju određenu vrstu pomoći. 
Proces donošenja odluke otpočinje već po uzbunjivanju interventne ekipe u vatrogasnoj 
postaji. To je trenutak kada otpočinje prikupljanje relevantnih podataka, a prikupljanje 
podataka traje za cijelo vrijeme trajanja intervencije. Od vatrogasne se interventne ekipe 
očekuje da djeluje uigrano, a od svakog člana ekipe da doprinosi uspješnosti tima, a 
uspješnost će ovisiti upravo o prikupljenim informacijama na temelju kojih će se graditi 
operativno taktički nastup na nekoj intervenciji. Nije dovoljno da vatrogasac poznaje opremu 
s kojom radi, već je od iznimnoga značaja da s razumijevanjem pristupa problemu koji je 
pred njega stavljen. Kod gašenja požara, upravo je poznavanje prirode ponašanja požara 
ključni čimbenik koji će odrediti tijek, ali i uspješnost vatrogasne intervencije. U intervenciji 
gašenja požara vatrogasac mora razmišljati nekoliko koraka unaprijed. Nije dovoljno samo 
sagledati sliku koja je trenutno pred njime, već je potrebno primjenom razumijevanja prirode 
ponašanja požara predvidjeti „sljedeći korak“ požara kao neprijatelja s kojim je vatrogasac 
suočen. Ovakvim pristupom utire se put sigurnosti vatrogasca, ali i civila kojima se pruža 
pomoć u smislu spašavanja života i imovine ugroženih požarom. „Čitanje“ požara vještina je 
koja vatrogascu omogućuje proaktivan pristup temeljem razumijevanja. Požar za sve vrijeme 
trajanja „odašilje“ signale koje vatrogasni zapovjednik ne smije ignorirati i treba otpočeti sa 
„dešifriranjem“ istih već iz vatrogasnog vozila. Ovi će mu signali dati odgovore na pitanja 
gdje je žarište požara, u kojoj je fazi razvoja trenutno požar, što je sljedeće potrebno očekivati 
u smislu razvoja požara, ali i na mnoga druga. Odgovore na ova pitanja neće tražiti samo u 
požaru već i u samome objektu u kojemu se požar razvija, što zajedno navodi na B-SAHF 
model čitanja i razumijevanja prirode ponašanja požara. Važno je naglasiti da se vještina 
„čitanja“ požara ne smije ograničiti samo na vatrogasnog zapovjednika, već ju mora usvojiti 
sve i jedan vatrogasac. Čitanje požara je dinamičan proces, a vatrogasac u unutarnjoj navali 
mora donositi odluke i biti proaktivan temeljem razumijevanja, a ne automatizmom.  
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