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Spremna beseda

Nekoč je bilo življenje z morjem veliko težje in nevarnejše. Veliki
kapitani so s pogumnimi mornarji pluli na ladjah, ki so jim nudile
le malo varnosti in špartanske pogoje za življenje. Nepredvidljivi
vetrovi in močni tokovi so jih nosili v neznane in oddaljene kraje.
V viharnem vremenu so se njihove ladje nevarno nagibale; leseni
jambori, podprti z lanenimi priponami, so pogosto padali in se 
lomili.

Razvoj znanosti in tehnologije je prinesel velike spremembe. Tako
so danes tudi manjša plovila udobna in zmogljiva, kar sodobnim
navtikom ponuja veliko možnosti za raziskovanje skrivnosti morja
in plovbe. Seveda pod pogojem, da imajo za to potrebno znanje
in izkušnje.

V rokah držite knjigo, v kateri so združena zelo različna znanja, 
ki jih mora obvladati sleherni pomorščak. V njej boste našli  
dragocene razlage in odgovore na številna pomembna vprašanja  
o morju, vremenu, navigaciji, plovbi in varnosti. Nazorne fotogra-
fije in risbe vam bodo popestrile branje in olajšale razumevanje, 
preglednost priročnika, pa omogočila, da tudi med plovbo hitro 
najdete potrebno informacijo ali navodilo.

Prepričan sem, da bo bogata in poučna vsebina te knjige
številnim navtikom odstrla nova obzorja ter jim omogočila
varnejše doživetje morja in plovbe.

     Dušan Puh
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Predgovor

V tej knjigi delim z vami skrbno izbrana, najdragocenejša znanja  
in izkušnje, pridobljene v dolgih letih ljubezni in predanosti morju  
in plovbi. Ne glede na obseg, širino in različnost zajetih tem so vsa 
pravila in navodila v priročniku poglobljeno in podrobno razložena. 
Besedilo je hkrati prečiščeno in zgoščeno, saj je namenjeno zahtev-
nemu sodobnemu bralcu, ki ima malo prostega časa, a želi veliko  
izvedeti. Struktura priročnika je premišljena in pregledna; sestavljajo 
jo manjše neodvisne zaokrožene celote, ki bralcu omogočajo selek-
tivno branje posameznih delov v poljubnem vrstnem redu.

Plovemo nekje na meji med morjem in nebom, zato imata prav morje 
in vreme za plovbo največji pomen. O zakonitostih in dogajanjih  
v morju in atmosferi ter njuni prepletenosti teče beseda v prvem in 
drugem poglavju priročnika. Tretje poglavje, ki ima v knjigi osrednje 
mesto, je posvečeno navigaciji, saj je določanje položaja in vodenje 
plovila proti začrtanemu cilju ena najpomembnejših in najlepših na-
log, ki se postavljajo pred pomorščaka. Četrto poglavje je posvečeno 
konkretnim pomorskim veščinam: vezanje vozlov, krmarjenju,  
pristajanju, sidranju in drugim spretnostim. V priročniku je posebna 
pozornost namenjena tudi varnosti na morju (peto poglavje) in rav-
nanju v zahtevnih, izrednih primerih, ki v praksi niso pogosti in so 
zato še nevarnejši. Nekatere zelo pomembne znake, oznake, signale, 
tabele in kratka navodila boste našli na koncu priročnika v »dodatku«, 
ki je označen z rdečo barvo, tako da jih lahko zelo hitro poiščete  
tudi med plovbo.

Želim vam prijetno branje in veliko lepih in nepozabnih doživetij  
na morju.  

      Avtor


