POKYNY PRO PLAVBU
V přístavu jezděte pomalu,mimo jiné tak, abyste nevytvářeli vlny !
Při manévrování kolem přístavních mol a zakotvených lodí sledujte směr a sílu větru a
jeho vliv na pohyb lodě. Ostatní osoby mimo kapitána (osoby řídící loď) jsou připraveni
na přední palubě i na zádi ztlumit případné najetí do okolních konstrukcí a přístavních
mol, resp. vyvázat loď.(Připravte si vázací lana,která jsou součástí vybavení lodi).
Ostatní jedoucí lodě míjíme a předjíždíme v dostatečné vzdálenosti ze strany jako
v silničním provozu. Větším lodím dáváme vždy přednost.
Pravidelně kontrolujte stav hloubkoměru (sonaru) ! Při hloubce vody pod lodí menší
než 2m zpomalte a vyhledejte hlubší partie řeky. Pozor! Sonda hloubkoměru je
umístěna vedle závěsného motoru pod zádí lodi, přední část se může nacházet
v odlišné hloubce ode dna.( Hloubka nejnižší části lodi - lodního šroubu při sklopení
motoru - je do 0,9 m).
Červevná a bílá bóje vymezují v toku dostatečnou hloubku pro plavbu. Proti směru toku
míjíme červenou bóji v dostatečné vzdálenosti levobokem, bílou pravobokem lodi, po
směru toku opačně.
Důležité! V úseku hlavního toku Pádu od přístavu dolů v místě odpojením deltových řek
Gnocca a Maistra (viz mapa-součást vybavení lodí ) se nacházejí tři pobřežní kamenné
hráze kolmé na břeh (2 po toku vlevo) vystupující nad hladinu jen při velmi nízkém
průtoku. Jsou označeny bójemi (2 bílé,1 červená), které často po povodních bývají
utrženy! Vyhledejte na mapě a informujte se u nás.
Vplout do deltové řeky Po di Maistra nelze lodí PC z důvodu nízké světlé výšky mostu
nacházejícího se hned za odbočením z hlavního toku. Při povodňovém stavu řeky platí
omezení také na loď BB. Informujte se u nás.
Obecně lze doporučit vyjíždět vnější (delší) oblouky řeky s větší hloubkou,v rovinných
širokých úsecích za oblouky bývají uprostřed mělčiny, stejně jako nad a pod ostrovy.
Při zvýšení průtoku a hladiny doporučujeme kotvit za zatáčkou řeky blíže břehu v jejím
kratším oblouku, kde je menší proud a méně splavenin (a více ryb) .
V širších úsecích řeky můžete potkat italské rybáře na menších bezkajutových loďkách,
splavujících se středem spolu s označenou hladinovou tenatovou sítí k lovu cípalů (2
bóje po stranách - většinou kanystry, v noci blikající). Zpomalte a vyhněte se jim.

