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Pirátství v Indickém oceánu
Pirátství je nyní významnou hrozbou v Adenském zálivu a na severo-západě Indického oceánu
i ve vzdálenostech více než 1000 námořních mil od pobřeží Somálska.
Navíc k obecným informacím dostupných na našem odkazu na stránky ICC-CCS upozorňujeme všechny
jachtaře plánující své plavby přes oblasti Adenského zálivu, Arabského moře a části Indického oceánu, že oblast
vymezená hranicemi: 15 ° N v Rudém moři, 23 ° N v Arabském moři, 78 ° E a 15 ° S v Indickém oceánu
je v současné době považována za extrémně nebezpečnou.
Jachty jsou zvláště bezbranné před útokem pirátů kvůli jejich malé rychlosti a nízkému volnému okraji (výše
paluby nad hladinou). Radíme proto všem aby s toto hrozbou zásadně počítali a podle možnosti upravili své
cestovní plány, zvážili dobře nutnost jejich cesty do rizikové oblasti, případně zvážili i alternativy, jako
je možnost přepravení jachty přes tuto oblast velkým námořním dopravcem.
Závody a soutěže jachtařů by se neměly v této oblasti vůbec konat a rozhodně nedoporučujeme se takových akcí
v uvedené oblasti zúčastňovat z důvodů neúměrného osobního rizika.
Důrazně doporučujeme se plavbám do této oblasti zcela vyhnout!
Pokus se již v důsledku jakýchkoliv okolností jachtaři ocitnou v uvedené oblasti, doporučujeme využít možnosti
zaregistrovat se u centra pro námořní bezpečnost pro africký roh (MSHOA – www.mschoa.eu;
postmaster@mschoa.org; tel: +44 1923 958 545) pro získávání aktuálních rad a pokynů pro průjezd oblastí
Afrického rohu a využít plavbu ve stanovených koridorech v oblasti samotného Adenského zálivu. Apelujeme na
jachtaře, aby si uvědomili, že námořní síly ATALANTA a EUNAVFOR nemají dostatečnou kapacitu, aby
ochraňovaly každé jednotlivé plavidlo v oblasti.
Další užitečné kontakty:
- UKMTO = UK Maritime Trade Organization (Dubai) = primární kontakt na válečné síly v oblasti
a dobrovolný systém hlášení o pohybu – ukmto@eim.ae;, tel + 971 50 552 3215;
-

NSC = NATO Shipping Centre = spojení na námořní síly NATO - info@shipping.nato.int;
tel: +44 1923 956 574;

-

MARLO = Maritime Liasion Office US navy Bahrain - styčný úřad amerického námořnictva Bahrajn =
sekundární kontakt pro UKMTO a MSCHOA - marlo.bahrain@me.navy.mil; tel: +973 3940 1395.

Mezinárodní jachtařská federace (ISAF) rovněž na svých stránkách zveřejnila úplnou sadu pokynů a doporučení.
Další informace k problematice bezpečnosti plavby můžete nalézt na našem odkazu Bezpečnost plavby: Globální
přehled o bezpečnostní situaci na mořích (www.icc-ccs.org) v sekci „kontakty a užitečné odkazy“.
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