
Strokovna ekskurzija SLOCOLD, 20. november 1998

Prva točka ekskurzije je bila nasuta pregrada
Vogršček, ki nas je sprejela v vetru in soncu. Na
sliki je njena gorvodna stran z vtočnim objektom
(levo).

Že pred prihodom na pregrado se je med prof.
Breznikom (levo) in inž. Korenom (desno)
razvnela polemika o ustreznosti in obsegu
geoloških raziskav, ki so bile opravljene pred
začetkom gradnje in med njo. Mlajši člani, kot na
primer mag. Kryžanowski (sredina) smo lahko le
poslušali in se česa naučili.

Pregrada Vogršček z desnega brega. Merilo
hitrosti vetra na ta dan so tri zastave v desnem
spodnjem kotu in ljudje v zavetju upravnega
objekta.

Naslednja zanimivejša postaja je bila pregrada
Podsela na Soči (pregradni objekt za HE Doblar
in HE Doblar II v gradnji), ki je po višini druga
najvišja slovenska pregrada. Na sliki je pogled
na dolvodni kanjon z desnega brega.
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Detajl s pregrade Podsela.

Ob kratkem postanku smo si ogledali tudi
pregrado Ajba, ki je ena od zanimivejših
slovenskih pregrad. Predstavlja pregradni objekt
za sedanjo HE Plave in HE Plave II v gradnji.

Zadnji postanek strokovnega dela ekskurzije je
bil na gradbišču HE Plave II. Najbolj opazna je
bila zaščita gradbene jame s pregrado iz
gabionov, ki je pred tem še v nedokončanem
stanju dobro prestala nekaj visokih vod.

Kot se za operativce spodobi, smo se po nekaj
metrih blata požrtvovalno sprehodili do krone
zaščitne pregrade, od koder nas je pregnal šele
bager. V levem delu slike je viden preliv za
kontrolirano zalivanje gradbene jame v primeru
zelo visokih voda, s provizorično premostitvijo za
omogočanje transporta po kroni.

Brez gasilske fotografije (večji format slike)
seveda ne gre. Čeprav na sliki ni vseh
udeležencev, nas je bilo letos toliko, da smo že
skoraj imeli probleme s prostorom v avtobusu.
Nikakršnih težav pa nismo imeli kasneje v
gostišču Šterk, kjer smo v prijetni družbi
preživeli nestrokovni del ekskurzije.

Besedilo in slike: Andrej Širca, IBE.
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