NEBEZPEČNÝ NÁKLAD

úvodník

Dopravce pod velkým tlakem
Jen v málokteré oblasti je na dopravce
a potažmo řidiče vyvíjen tak velký tlak, jako
v případě přeprav pohonných hmot. Není se
čemu divit. Řidič má za zády pekelně nebezpečný náklad a při nesprávném zacházení
může způsobit katastrofu. Druhý aspekt
představuje atraktivita zboží. Nebudeme si
nic namlouvat. Přísloví „Příležitost dělá zloděje“ je zde zcela na místě. A v tomto případě se jedná o zloděje s kanystrem v ruce.
Dodavatelé pohonných hmot přenášejí na
smluvní dopravce maximum odpovědnosti.
Vše začíná sledováním stavu zásob na čerpacích stanicích. Do nádrží „vidí“ nejen jejich majitelé, ale také lidé z dopravní firmy,
kteří nesmí dopustit, aby zásoby vyschly.
Na tomto místě rozhodně není možné vyjmenovat všechny povinnosti dopravce
a řidiče. O té nejdůležitější se však zmínit
musím. Jde o bezpečnost, která je důležitá
nejen během transportu, ale také při plnění
v rafinérii a při stáčení na čerpací stanici.
Na silnici se řidič musí chovat defenzivně,
při plnění a stáčení musí používat ochranné
pomůcky, při manipulaci s pohonnými hmotami musí dodržovat předepsaný postup.
Bezpečnost je zkrátka důležitější než cena
za přepravu.

Václav Podstawka,
šéfredaktor
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