Preventivní opatření ke snížení
škod způsobených uprchlíky
Poškození převáženého zboží uprchlíky
Silniční dopravci se stále častěji setkávají s případy poškození převáženého zboží uprchlíky, kteří vnikají
do nákladových prostorů kamionů se záměrem dostat se do jiného státu, především do Velké Británie
či Švédska. Nejhorší situace je aktuálně v okolí přístavu Calais (Francie), kde dopravci čekají na nalodění
na trajekt. Ovšem ataky uprchlíků na vozidla se postupně rozšiřují i do jiných evropských států, např.
v místech, kde dopravci vykonávají bezpečnostní přestávku (odpočívadla, čerpací stanice).
Doporučení pro silniční dopravce
Povinnost silničního dopravce vykonávat přepravu profesionálně a s vynaložením odborné péče mimo
jiné znamená počínat si tak, aby při vědomí aktuálně vysokého rizika mezinárodních přeprav svým
jednáním nepřispíval ke vzniku a rozsahu škodné události.

1. Při plánování přepravy:

3. Při provádění přepravy:

a. Volit takovou trasu přepravy, při které se lze
vyhnout rizikovým oblastem (např. volbou
trasy do Velké Británie přes Holandsko
namísto rizikového Calais).
b. Je-li to možné, nasadit dva řidiče, aby
zásilka nebyla bez kontroly.
c. Při požadavku odesílatele na volbu trasy
přes rizikové oblasti, upozornit písemně
objednavatele přepravy na zvýšené riziko
vzniku škody a současně naplánovat
přepravu tak, aby povinné bezpečnostní
přestávky nebyly vykonávány
v rizikových oblastech.

a. Provádět pravidelné kontroly nákladového
prostoru, a to vždy před zahájením
jízdy po každé vykonané přestávce.
b. V rizikových oblastech využívat
k parkování hlídaná parkoviště.
c. Nebrat vědomě do vozidla cizí osoby
(např. stopaře).

2. Při volbě vhodného zabezpečení vozidla:
a. Pokud je to možné, použít k přepravě
skříňová vozidla.
b. Při přepravě plachtovými návěsy řádně zajistit
nákladový prostor vozidla bezpečnostními
prvky zabraňujícími vniknutí cizích osob
(neporušená plachta, celní lanko s plombou,
dodatečné zámky, aj.).

4. Při nalezení uprchlíka ve vozidle:
a. Bezodkladně kontaktovat a přivolat
místní policii.
b. V případě, že by policie odmítla sepsat
protokol, pořídit fotodokumentaci účasti
policistů, zaznamenat detaily škody
a získat svědectví od jiných účastníků
(např. řidičů jiných vozidel).
c. Bezprostředně zdokumentovat vzniklou
škodu (např. fotografický záznam).

