NEBEZPEČNÝ NÁKLAD

úvodník

Z letadla není úniku
Špatná deklarace zboží může vést i k předčasnému přistání letadla. Na kurzech nás
tím rádi straší, tvrdí někteří speditéři zabývající se leteckou přepravou nebezpečných
věcí. Není divu. Když havaruje tahač, řidič
může odkulhat, odplazit se nebo ho někdo
odtáhne. Pokud máte štěstí, před nebezpečím utečete i z lodi nebo vlaku. Ale když
jste ve vzduchu, můžete se jen modlit, aby
„to“ netrvalo příliš dlouho.
Některé nebezpečné věci se přepravují
běžnými pasažérskými linkami. Velitel letadla tedy nese odpovědnost nejen za sebe
a posádku, ale také za desítky či dokonce
stovky cestujících. Ti si až na vzácné výjimky vůbec neuvědomují, že cestují třeba se
vzorky infekčních látek. Proto takový důraz
na deklaraci zboží, na jeho zabalení a uložení v letadle. Proto má také velitel letadla
právo veta, a když je mu nějaká zásilka podezřelá, může ji z přepravy vyloučit.
Nebezpečné věci přepravované vzduchem jsou přepravovány v nejpřísnějším
režimu. Až příště někam poletíte, raději nepřemýšlejte, co všechno může být
v nákladním prostoru. A když si přece jen
vzpomenete, pak by vás mohlo uklidnit, že
chybné deklarování povahy zboží sice může
vést i k předčasnému přistání letadla, ale
letečtí speditéři si na něco podobného nepamatují. A až na jednu výjimku ani na jiný
průšvih způsobený leteckou přepravou nebezpečných věcí.

Václav Podstawka,
šéfredaktor
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