
DOPORUČENÍ DOPRAVCŮM

K SITUACI V CALAIS

V oblasti Calais dochází k pokusům o protiprávní překračování schengenské hranice směrem 
do Velké Británie. Nelegální běženci k tomu zneužívají zejména nákladní vozidla. K potížím
dochází především při dopravních zácpách, kdy jsou vozidla nucena zpomalit či zastavit.

Velká Británie není členským státem schengenského prostoru, a proto se mezi ní a Francií 
stále provádí systematická pasová a celní kontrola. Ještě na francouzském území kontrolu 
cestujících provádějí jak francouzské, tak i britské orgány. Za převoz nelegálních běženců 
hrozí sankce.

Řidiči se v hraničním pásmu dostávají do kontaktu s následujícími orgány:

 Státní policie (Police nationale), resp. její složka pohraniční police (Police aux 
Frontières - DDPAF),

 Státní četnictvo (Gendarmerie nationale),

 Celní služba (Douane française),

 Britská pohraniční kontrola (UK Border Force).

Nachází se zde dva hraniční přechody:

 v přístavu Calais,

 před Eurotunelem v Coquelles.

Francouzská podprefektura v Calais doporučuje projíždět oblastí ve středu a ve čtvrtek 
v časných ranních hodinách, kdy počet vozidel bývá nižší. Mělo by se jet pokud možno 
plynule a bez zbytečných zastávek.

Mapa průjezdnosti dálnic se nachází v následujícím odkazu:
http://www.v-traffic.com/?addr=Nord-Pas-de-Calais.

Ještě před příjezdem do oblasti především doporučujeme:

 zkontrolovat vozidlo, zda se v něm nenachází cizí osoba,

 technicky vozidlo zabezpečit proti vniknutí cizích osob,

 zajistit přístupy do vozidla jednoduchou indikativní plombou.

Ministerstvo vnitra Velké Británie vydalo rady řidičům kamionů, jak vozidlo zabezpečit a tím 
předejít placení pokut, které lze nalézt v odkazu:
https://www.gov.uk/secure-your-vehicle-to-help-stop-illegal-immigration.

Řadu užitečných informací a odkazů lze dále nalézt na následující webové stránce 
Ministerstva vnitra Velké Británie:
https://www.gov.uk/government/news/calais-situation-information-and-advice.
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Doporučuje se zde především, aby cestující průběžně udržovali kontakt se společností, která 
provozuje daný trajekt, resp. u které byly zakoupeny jízdenky do Eurotunelu.

Ze zmíněné webové stránky je přístupná interaktivní mapa přístavů spojujících Francii a 
Velkou Británii, kde lze vyhledávat alternativní trasy:
http://maps.dft.gov.uk/channel-disruption/index.html. 

K vyhledávání alternativních tras slouží i některé komerční mobilní aplikace (např. „BF 
Intelligence“.

Bezprostředně před vjezdem do prostoru vymezeného pro pohraniční kontrolu je nutná 
důkladná vizuální kontrola vozidla, a to včetně podvozku. Pokud řidič zjistí přítomnost cizích 
osob či porušení plomb, měl by ještě před tím, než se podrobí kontrole, sám upozornit na 
zjištěné skutečnosti pohraniční orgány.

POSTUP V PŘÍPADĚ BEZPROSTŘEDNÍHO OHROŽENÍ

Kontakty:

 112 (jednotná evropská tísňová linka, která umožňuje určení polohy volajícího a je 
zdarma),

 +33 3 21 19 13 17 (Policejní komisařství v Calais),

 +33 3 21 96 74 17 (Četnická stanice v Calais),

 +33 6 07 76 43 94 (stálá konzulární služba Velvyslanectví ČR v Paříži).

Nutno sdělit:

 jméno a příjmení řidiče,

 typ a barva vozidla,

 SPZ vozidla,

 lokalizace polohy vozidla (zda směřuje k přístavu nebo k Eurotunelu, označení silnice, 
případně směr jízdy na dálnici, nápadný orientační bod v blízkosti ap.).

Francouzská policie se na místo dostavuje zásadně jen v případě, že:

 hrozí bezprostřední nebezpečí,

 došlo ke zranění osob.

V případě, že vznikly materiální škody, doporučujeme řidiči nahlásit událost osobně na 
nejbližší stanici policie či četnictva. Konzulární služba v těchto případech pomáhá při 
vyhledání adresy této úřadovny a dále poskytuje pomoc při tlumočení během sepisování 
protokolu.

V Paříži 23. října 2015

Ivo Svoboda
vedoucí konzulárního oddělení
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Příloha:

Kontakty na bezpečnostní orgány v oblasti

CALAIS

Commissariat de Police 
15 place Lorraine
62100 Calais
Tel.: +33 3 21 19 13 17 

Gendarmerie (četnictvo - působí mimo město)
2 rue Descartes 
62100 Calais
Tel.: +33 3 21 96 74 17 

COQUELLES

Direction Départementale de la Police aux Frontières (DDPAF)
Boulevard du Kent
62231 Coquelles
Tel.: +33 3 21 46 25 00

Commissariat de Police
Terminal Eurotunnel 
62231 Coquelles 
Tel. +33 3 21 46 25 00


