
PPoožžaarr  vv  nnaarraavvii        

  

  

KKaakkoo  rraavvnnaammoo  oobb  ppoožžaarruu  vv  nnaarraavvii    

PPrrii  ppoožžaarruu,,  zzllaassttii  ��ee  ggoorriittaa  ssuuhhaa  ttrraavvaa  iinn  ppooddrraasstt,,  ssee  sspprroošš��aajjoo  zzeelloo  vviissookkee  tteemmppeerraattuurree..  ZZggoorrnnjjaa  

ppllaasstt  zzeemmlljjee  ssee,,  ššee  ppoosseebbeejj  vv  ssuuhheemm  oobbddoobbjjuu,,  kkoo  jjee  iizzssuuššeennaa,,  zzeelloo  sseeggrreejjee..  ZZaarraaddii  tteeggaa  vveelliikkoo  

rraassttlliinnsskkiihh  kkoorreenniinniicc  iinn  hhuummuussaa  zzggoorrii..  PPrreežžiivviijjoo  llee  bboolljj  ooddppoorrnnee  rraassttlliinnee,,  ttoo  jjee  ppoonnaavvaaddii  mmaannjj  

vvrreeddnnoo  rraassttlliinnjjee..  NNaa  ppoožžaarrnneemm  oobbmmoo��jjuu  ssee  zzaattoo  llaahhkkoo  vveeggeettaacciijjaa  ttuuddii  sspprreemmeennii..  BBoolljj  kkaakkoovvoossttnnaa,,  

aa  oobb��uuttlljjiivveejjššaa  pprrooppaaddee,,  mmaannjj  kkaakkoovvoossttnnaa  iinn  bboolljj  ooddppoorrnnaa  ppaa  pprreežžiivvii  iinn  ssee  rraazzbboohhoottii..  OOssttaannkkee  

ggoorreennjjaa  ((ppeeppeell))  ooddnnaaššaattaa  vveetteerr  iinn  ppaaddaavviinnsskkaa  vvooddaa,,  ss  tteemm  ppaa  ssee  ssiirroommaaššeennjjee  zzeemmlljjee  iinn  eerroozziijjaa  

ššee  zzvvee��aattaa..  PPoolleegg  tteeggaa  ssee  pprrii  ggoorreennjjuu  oorrggaannsskkiihh  ssnnoovvii  sspprroošš��aajjoo  šškkooddlljjiivvii  pplliinnii,,  kkii  oonneessnnaažžuujjeejjoo  

oozzrraa��jjee..  

PPoožžaarrii  ssoo  nneeppoossrreeddnnoo  žžiivvlljjeennjjsskkoo  nneevvaarrnnii  ttuuddii  zzaa  žžiivvaallii,,  ssaajj  jjiimm  sspprreemmiinnjjaajjoo  vvaarroovvaallnnee,,  ggnneezzddiillnnee  

iinn  pprreehhrraannsskkee  rraazzmmeerree..  PPoosslleeddiiccee  ppoožžaarraa  vv  nnaarraavvii  oozziirroommaa  nnjjiihhoovvii  nneeggaattiivvnnii  vvpplliivvii  nnaa  žžiivvaallii  ssoo  

zzaattoo  llaahhkkoo  uussooddnnii  iinn  ddoollggoottrraajjnnii..  PPoožžaarroomm  ssoo  nnaajjbboolljj  iizzppoossttaavvlljjeennee  žžiivvaallii,,  kkii  iimmaajjoo  mmaajjhhnnaa  bbiivvaallnnaa  

oobbmmoo��jjaa,,  iinn  ttiissttee,,  kkii  žžiivviijjoo  vv  ppooddrraassttii,,  vv  ppllaasstteehh  uuppaaddaa  aallii  vv  zzggoorrnnjjii  ppllaassttii  zzeemmlljjee..  TTee  ppoonnaavvaaddii  vv  

ppoožžaarriihh  pprrooppaaddeejjoo..  OObbddoobbjjee  ppoojjaavvlljjaannjjaa  ppoožžaarroovv  vv  nnaarraavvii  ssoovvppaaddaa  ttuuddii  zz  oobbddoobbjjeemm  ppttii��jjee  

ggnneezzddiittvvee  iinn  vvzzrreejjee  mmllaaddii��eevv..  OOddrraassllee  žžiivvaallii  ooggnnjjuu  ssiicceerr  llaahhkkoo  uuiiddeejjoo,,  zzaalleeggaa  ppaa  vv  ppoožžaarriihh  

pprraavviilloommaa  pprrooppaaddee..  

  

SSeežžiiggaannjjee  ooddppaaddkkoovv  nnaa  ppoolljjiihh  iinn  vvrrttoovviihh  

OOddppaaddkkii  nnaajj  bbii  ssee  vv  nnaarraavvii  sseežžiiggaallii  llee  ppooddnneevvii  mmeedd  88..  iinn  1188..  uurroo,,  oobb  ssttaallnneemm  nnaaddzzoorruu  ooddrraasslleeggaa  

��lloovveekkaa..  OObb  vveettrroovvnneemm  vvrreemmeennuu  ooddppaaddkkee  nnee  sseežžiiggaajjttee..  KKrraajj  nnjjiihhoovveeggaa  sseežžiiggaannjjaa  nnaajj  bboo  

ooddddaalljjeenn  nnaajjmmaannjj  110000  mm  oodd  ssttaannoovvaannjjsskkiihh  iinn  ddrruuggiihh  zzggrraaddbb,,  nnaajjmmaannjj  5500  mm  oodd  jjaavvnniihh  pprreevvoozznniihh  

ppoottii  iinn  nnaajjmmaannjj  2200  mm  oodd  ppaarrkkoovvnniihh  ppoovvrrššiinn,,  sskkuuppiinn  ddrreevveess  iinn  zzaašš��iitteenniihh  rraassttlliinn..  

OOggeennjj  ppooggaassiittee  ttaakkoo,,  ddaa  žžeerrjjaavviiccoo  ppoolliijjeettee  zz  vvooddoo  aallii  jjoo  ppoossuujjeettee  zz  zzeemmlljjoo  aallii  ppeesskkoomm,,  nnaattoo  

ppaa  jjoo  ššee  ppootteeppttaattee..  



��ee  nnaammeerraavvaattee  sseežžiiggaattii  vvee��jjee  kkoollii��iinnee  nnaarraavvnniihh  ooddppaaddkkoovv,,  oobbvveessttiittee  oo  kkrraajjuu  iinn  ��aassuu  nnjjiihhoovveeggaa  

sseežžiiggaannjjaa  ttuuddii  ggaassiillccee,,  oozziirroommaa  cceenntteerr  zzaa  oobbvveešš��aannjjee  nnaa  šštteevviillkkoo  111122..  

VV  oobbddoobbjjuu  vveelliikkee  ppoožžaarrnnee  nneevvaarrnnoossttii  jjee  pprreeppoovveeddaannaa  uuppoorraabbaa  ooddpprrtteeggaa  ooggnnjjaa  vv  nnaarraavvii..  PPoo  

rraazzggllaassiittvvii  vveelliikkee  ppoožžaarrnnee  nneevvaarrnnoossttii  jjee  ttrreebbaa  ddoosslleeddnnoo  uuppoošštteevvaattii  pprreeddppiissaannee  uukkrreeppee..  

VV  ssuuššnneemm  oobbddoobbjjuu  ssee  jjee  ttrreebbaa  vv  nnaarraavvii  iizzooggiibbaattii  pprreeddvvsseemm::  

••  nneennaaddzzoorroovvaannii  uuppoorraabbii  ooggnnjjaa  iinn  sseežžiiggaannjjuu  ooddppaaddkkoovv,,  zzllaassttii  nnaa  nnjjiivvaahh,,  vvrrttoovviihh,,  

ssaaddoovvnnjjaakkiihh  iinn  vviinnooggrraaddiihh,,  kkii  ssoo  vv  bblliižžiinnii  ggoozzddoovv  

••  kkaajjeennjjuu  vv  ggoozzddoovviihh  iinn  nnjjiihhoovvii  nneeppoossrreeddnnii  bblliižžiinnii  

••  kkuurrjjeennjjuu  žžaarroovv  zzuunnaajj  uurreejjeenniihh  kkuurriišš��  

••  ooddmmeettaavvaannjjuu  nneeuuggaassnnjjeenniihh  cciiggaarreettnniihh  ooggoorrkkoovv  iinn  llaahhkkoo  vvnneettlljjiivviihh  mmaatteerriiaalloovv  iizz  vvoozziill..  

  

  

KKaajj  ssttoorriittii,,  kkoo  vv  nnaarraavvii  zzaaggoorrii  

11..            OOssttaanniittee  mmiirrnnii  iinn  rraazzssooddnnii..  OOcceenniittee  kkaakkššeenn  jjee  ppoožžaarr..  ��ee  jjee  ttoo  mmaannjjššii  zzaa��eettnnii  ppoožžaarr,,  ��ee  

jjee  ššeellee  zzaaggoorreelloo,,  sskkuuššaajjttee  ppoožžaarr  ppooggaassiittii  ssaammii..  

22..            PPrrii  ggaaššeennjjuu  mmoorraattee  ppaazziittii  pprreeddvvsseemm  nnaa  ssvvoojjoo  vvaarrnnoosstt..  PPoožžaarraa  ssee  lloottiittee  ss  pprriirroo��nniimmii  

ggaassiillnniimmii  ssrreeddssttvvii::  zz  vvooddoo,,  bbrriinnoovviimmii  aallii  ssmmrreekkoovviimmii  vveejjaammii  tteerr  zz  zzeemmlljjoo  aallii  ppeesskkoomm..  

GGaaššeennjjee  ppoožžaarroovv  vv  nnaarraavvii  jjee  nnaajjuussppeeššnneejjššee  zz  vvooddoo..  ZZaaddoossttnnoo  kkoollii��iinnoo  vvooddee  pprreepprroossttoo  

zzlliijjttee  nnaa  ooggeennjj..  OOggeennjj  mmoorraa  ppoovvsseemm  uuggaassnniittii..  ZZ  bbrriinnoovviimmii  aallii  ssmmrreekkoovviimmii  vveejjaammii  uuddaarrjjaajjttee  

ppoo  ppoovvrrššiinnii,,  kkii  jjoo  jjee  zzaajjeell  ooggeennjj  aallii  ppaa  jjiihh  vvlleecciittee  ppoo  rroobbuu  ggoorree��ee  ttrraavvee..  ��ee  iimmaattee  pprrii  rrookkii  

kkrraammpp  aallii  llooppaattoo,,  llaahhkkoo  pprreekkoopplljjeettee  rruuššoo  iinn  ss  tteemm  pprreepprree��iittee  ššiirrjjeennjjee  ppoožžaarraa..  MMaannjjššoo  

ppoovvrrššiinnoo,,  kkii  jjoo  jjee  zzaajjeell  ooggeennjj,,  llaahhkkoo  ppoossiippaattee  ttuuddii  ss  ppeesskkoomm  aallii  zzeemmlljjoo,,  ddookklleerr  ppoovvsseemm  nnee  

uuggaassnnee..  

33..            SSaammii  ggaassiittee  llee,,  ��ee  ppoožžaarr  nnee  pprreesseeggaa  vvaaššiihh  zzmmoožžnnoossttii..  ��ee  ppoožžaarruu  nniissttee  kkooss,,  nneemmuuddoommaa  

ppookkllii��iittee  cceenntteerr  zzaa  oobbvveešš��aannjjee  nnaa  šštteevviillkkoo  111122,,  nnaajjbblliižžjjoo  ggaassiillsskkoo  eennoottoo  aallii  ppoolliicciijjoo..  PPoo  

tteelleeffoonnuu  ssppoorroo��iittee  nnaasslleeddnnjjee  ppooddaattkkee::  

••  ssvvoojjee  iimmee  iinn  pprriiiimmeekk  

••  kkaajj  iinn  kkjjee  ggoorrii  



••  kkrraatteekk  ooppiiss  ppoožžaarraa  

••  vv  kkaatteerroo  ssmmeerr  ssee  ppoožžaarr  ššiirrii  iinn  kkaajj  ooggrroožžaa  

••  ��ee  jjee  mmoožžnnoo,,  ppoovveejjttee  ttuuddii,,  kkjjee  bboossttee  ppoo��aakkaallii  ggaassiillccee  zzaarraaddii  ddooddaattnniihh  

iinnffoorrmmaacciijj..  

  ZZ  ddooddaattnniimmii  iinnffoorrmmaacciijjaammii,,  kkii  jjiihh  llaahhkkoo  ppoovveessttee  ggaassiillcceemm  nnaa  kkrraajjuu  ppoožžaarraa,,  llaahhkkoo  vveelliikkoo  

pprriissppeevvaattee  kk  uu��iinnkkoovviitteejjššeemmuu  ggaaššeennjjuu..  

    

    

    

  

  


