
Slika 1 Pregrada in HE Bajina Basta - Peručac.

Slika 2 Strojnica CHE Bajina Bašta.

Slika 3 Zasun CHE Bajina Bašta.

 Poročilo o skupni ekskurziji SLOCOLD in DVS v Srbijo, 6.-8. november 2008

Brez Balkanske nostalgije očitno ne gre, zato
smo se letos velikopregradniki skupaj z vodarji
znova odpravili "dol". Tokrat je bilo
SLOCOLD-ovcev celo več kot DVS-jevcev,
strokovni program pa je vključeval HE Bajina
Bašta in večnamenski sistem kanalov Donava-
Tisa-Donava (DTD).

Vožnja se je začela že v četrtek navsezgodaj in
bolj ali manj zabavno trajala do 19h. Vmes smo
doživeli najprej jutranji avtobusni ogled
Ljubljane, nato sendvič kosilo na AC Zagreb
Beograd (turško-romunski slog), ves čas vožnje
po Panonski nižini pa so nas spremljale
indijansko poletne temperature do 25 °C. Po
prečkanju srbske meje ter vijuganju Šabac-Banja-Koviljača-Zvornik je bil prihod v Bajino
Bašto na srbsko-bosanski meji bratsko gostoljuben: v hotelu Drina ("ne vjeruj ženi koji puši
Drinu bez filtera-ostavi je") smo dobili kruh s soljo in klekovačo. Sledila je izdatna večerja
in običajne pivske ekskurzije posameznikov ter organiziranih skupin.

Po dogovoru izpred prejšnjega dne so nas v
petek zjutraj na hidroelektrarni pričakala Živko
Nikolič (vodja gradbene službe) in Mihajlo
Zlojutro (pomočnik direktorja za korporativne
zadeve) s še dvema kolegoma operativcema, ki
so nam v naslednjih petih urah temeljito
razkazali objekte HE Bajina Bašta in ČHE
Bajina Bašta.

Rečna HE Bajina Bašta izkorišča zajezitev Drine
z 90 m visoko in 460 m dolgo olajšano težnostno
pregrado (tip Marcello) pri vasu Perucac.
Prostornina akumulacije znaša 337 milijonov
m3, od tega je koristnih 218 hm3. Srednji
pretok Drine v profilu pregrade znaša 349
m3/s, največji zabeleženi pretok je do sedaj
2000 m3/s, prelivni organi pa so dimenzionirani
na 11.000 m3/s, ki lahko pritečejo s skoraj
15.000 km2 velikega povodja. Normalni in
minimalni bruto padec znašata 67 in 47 m,
inštalirani padec pa 65.5 m. V obpregradni
strojnici so nameščeni 4 agregati s
Francisovimi turbinami, njihova skupna moč je
360 MW. Izdelovalec turbin je NOHAB,
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Slika 4 Prelivi HE Bajina Bašta.

Slika 5 Oklopljeni razbijaci v podslapju HE
Bajina Bašta.

izdelovalec generatorja in štirih blok transformatorjev pa Končar. Prva sinhronizacija z
omrežjem je stekla v novembru 1966. Letna proizvodnja znaša cca 1500 GWh.

V letu 2008 so na razpisu izbrali dobavitelja za
obnovo opreme in sicer je to Vatech, ki bo do
leta 2012 z obnovo vseh 4 agregatov povečal
moč HE za 50 MW, inštalirani pretok pa s 600
na 700 m3/s. Letna proizvodnja bo s tem večja
za 25 GWh. Po informacijah iz tiska je v izdelavi
tudi tenderska dokumentacija za 5. agregat z
močjo 42 MW, ki bi povečal inštalirani pretok
na 780 m3/s, letno proizvodnjo pa za nadaljnjih
60 GWh.

Poleg vseh teh klasičnih podatkov smo do gospoda
Nikoliča izvedeli še številne zanimive detajle iz
obdobja projektiranja in izvedbe objekta. Prve
raziskave na lokaciji so se začele že pred II.
svetovno vojno, rezultat je bil projekt iz let
1926-1927, ki je predvideval pregrado s pol
manjšo višino od sedanje. Nov projekt je bil
narejen v letih 1952-1953, obdelane so bile 3
lokacije pregrade, od katerih je bila za izvedbo
predlagana najmanj slaba od treh slabih. Glavni
problem je bil slaba nosilnost tal, zato je bila tudi
predlagana izvedba olajšane težnostne pregrade.
Gradbena dela so se začela leta 1962 in potekala s
polno intenziteto do 1966, ko so pričeli obratovati
3 agregati, četrti pa je bil dokončan šele leta 1968.

ČHE Bajina Bašta je zelo pomemben objekt
elektroenergetskega sistema Srbije, saj
predstavlja hladno rezervo velike moči: 614
MW na dveh reverzibilnih agregatih (616 MW v
črpalnem načinu). Sistem, ki deluje že 26 let, je
sestavljen iz spodnjega bazena Perucac,
strojnice, odvodno-dovodnega sistema ter
pregrade in zgornje akumulacije s prostornino
170 hm3 (!) na planini Tari. Izkoristljiva
energetska rezerva tega bazena je 194 GWh,
kar pomeni npr. 20 dni obratovanja TE
Obrenovac. Inštalirani pretok v turbinskem
načinu je 129 m3/s, v črpalnem 104 m3/s,
Francisovi turbini je izdelala Toshiba, njun
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Slika 6 Zgornji oz vodostanski zasun CHE Bajina
Bašta.

Slika 7 Planina Tara - Pogled s pregrade jezera
Zaovine.

Slika 8 Zlojutro Nikolic Kryzanowski.

maksimalni padec znaša 609 m, minimalni pa
506 m. Generatorja in transformatorja je izdelal
Končar. Letna proizvodnja ČHE znaša cca 600
GWh. Elektrarna je bila pred 3 leti obnovljena v vrednosti 16 mio Euro ter s pomočjo
japonske vlade.

Izvedba ČHE je dokumentirana precej bolje kot
za HE, s številnimi fotografijami in deloma s
spremljevalnimi junaškimi besedili iz obdobja
SFRJ. Tukaj so bili glavni problemi izkop
globoke gradbene jame za strojnico v
skrilavcih, prebijanje (miniranje) obstoječe
pregrade za potrebe spodnjega zajetja-iztoka
(ob nemotenem obratovanju HE), izvedba
povezovalnega cevovoda med strojnico in
spodnjim vtočno-iztočnim objektom s
7-metrskim premerom in 10.2-metrskim radijem
izkopa ter seveda izvedba tunelov in cevovodov
do zgornjega bazena, s 30-tonski elementi in
krivljenjem do 50 milimetrske pločevine na
gradbišču. V glavnih vlogah so nastopala vsa
znana imena ex-YU, npr. Metalna (Maribor),
Goša (Smederevska Palanka), Hidrotehnika (Beograd), Geotehnika (Zagreb), itd.

Tretji "ključni" objekt, ki smo si ga ogledali na
tej lokaciji, je bil Hotel Jezero. Gre za tako
rekoč "pribranski" tip hotela, ki je v najlepših
časih služil reprezentančnim namenom, preživel
nastanitev vojske v času bosanske vojne, sedaj
pa, sicer še v lastništvu Elektroprivrede,
vendar z apetiti države po privatizaciji, bolj
vegetira kot živi. Srečna obdobja doživlja poleti,
ko je na jezeru Perucac zelo živahno, najbolj v
drugi polovici julija, ko se dolvodno od HE
odvija Drinska regata z več tisoč plovili in do
10000 udeleženci. V času našega obiska pa je
po hotelu odmevalo, trije receptorji in dva
natakarja pa so si med serviranjem kafice in
tisti dan prvih piv z zanimanjem ogledovali
slovensko delegacijo.

Po ogledu objektov v dolini smo se po cesti z
mestoma vrtoglavimi razgledi na Drino in Bosno
na njenem levem bregu vzpeli na planino in
Narodni park Tara, podoben naši Pokljuki,
vendar z bistveno več vode. Tam je bil naš cilj
jezero Zaovine, ki predstavlja zgornje jezero
ČHE Bajina Bašta. Od vseh naravnih lepot te
planine je treba omeniti najmanj Pančičevo
omoriko, ki je po besedilu reklamne brošure
"živi fosil" in "kraljica vseh endemitov Evrope".
Sicer pa planina nudi vse vrste telesnih in
duševnih užitkov: planinarjenje, gorsko
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Slika 9 Strand in novi most Novi Sad.

Slika 10 Dolvodni pogled na splavnico pregrade
Novi Bečej.

Slika 11 Prelivno polje in ena od zapornic pregrade
Novi Bečej.

kolesarjenje, čudovite razglede (Banjska stena),
vožnjo po stari progi "Šarganska osmica",
duševno hrano v samostanu Rača ter bogastvo
živalskega in rastlinskega sveta (medvedi, volkovi, orli, ...).

Ogled zgornjega bazena ČHE je bil razmeroma
kratek, toplo sonce nas je sicer zadrževalo
zgoraj, oddaljeni dnevni cilj Novi Sad pa nas je
silil nazaj v dolino. Po pretežno ribjem kosilu v
hotelu Jezero smo se zahvalili izredno
gostoljubnim gostiteljem in odbrzeli nazaj proti
Panonski nižini. Vožnja po temi je razmeroma
hitro minila, v Novem Sadu nas je pričakal drug
svet: Hotel Park (*****), eden od največjih
hotelov na območju bivše Jugoslavije, s Titovim
salonom (tu se je maršal zabaval na Silvestra
1977, menda pijačo še vedno dobiš servirano v
avtentičnem kobaltnem servisu, pribor pa je
srebrn), bari, Casinom, Night Clubom in
otroško "igralnico", ki je velika kot telovadnica
kakšne osnovne šole. V vsem tem luksuzu smo
za večerjo dobili hladno pleskavico in postan pomfri, vendar so to skromno podlago
nekateri znova uspeli nadgraditi z nočnim življenjem Novega Sada ter celo opazovanjem
bikiniziranih animatork na šanku hotelskega nočnega kluba. Iz mesta smo slike videli, iz
bara pač ne, zato jim moramo verjeti na besedo.

V soboto je po odličnem zajtrku sledil kratek
ogled Novega Sada z gradsko plažo-štrandom
(ob Donavi) ter starim centrom mesta vzdolž
Zmaj Jovine in Dunavske ulice. Čudili smo se
tudi ogromnemu Mercator centru (ob poslopju
vojvodinske naftne družbe), številnim
novogradnjam (v mestu je v gradnji 1200
objektov), obnovljenim mostovom na Donavi
(podrtih v NATO napadih na Srbijo v letu) ter
nad mestom kraljujoči trdnjavi, ki smo si jo
ogledali šele zvečer. Po tej kratki seznanitvi nas
je na sedežu podjetja Vode Vojvodine že čakal
prof. Miloš Miloradov, ki nam je z dvema
sodelavcema omenjenega podjetja prikazal
obseg, pomen, način obratovanja ter pojasnil
številne detajle sistema kanalov Donava-
Tisa-Donava.

Po predavanju smo se odpravili na ogled dveh
najznačilnejših zapornic sistema: Novi Bečej na
Tisi in muzejsko Eiffelovo splavnico.

Pot do prve zapornice nas je vodila mimo
(starega) Bečeja, Bisernega otoka ned staro in
novo Tiso, rimskega nasipa za obrambo pred
poplavami, mdr. tudi Novega Sada, Bačkog
gradišta, naselja kjer se narodnost prebivalcev
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Slika 12 Muzejska Eifflova zapornica na kanalu
DTD.

Slika 13 Donava s Petrovaradinske trdnjave.

opazi po barvi hiše - v zelenih hišah živijo
Madžari, v modrih Slovaki.

Zapornica Novi Bečej je največji objekt sistema
DTD. Predstavlja vhod iz Tise v veliki Bački
kanal, ki teče od Bečeja do Donave. Zapornico
sestavlja sedem prelivnih polj in splavnica.
Objekt je trenutno v sanaciji. Po krajšem opisu značilnosti in pomena omenjenega kanala
smo se sprehodili preko zapornice. Ker je zapornica v celoti pravzaprav gradbišče, objekt
ni bil urejen za varen prehod nepooblaščenih oseb: prehodi preko polj (širine 1.6 m) so bili
na eni strani brez ograje, pod njimi pa slabih 20 m do vode. Ker ima na takšni višini veter
že dokaj veliko hitrost, je bila že sama hoja preko polj svojevrstno doživetje. Posadka
zapornice je na koncu posebej za nas pokazala postopek odpiranja in zapiranja splavnice.

Drugi objekt pa je eden prvih objektov na sistemu, splavnica Šlajz. Objekt, ki zapira eno od
povezav kanala DTD s Tiso, je bil dokončan leta 1900. Zgrajen je iz opeke. Za razliko od
sodobnih splavnic sestavljata pri tem objektu splavnico dve zaporedno zgrajeni zapornici
na razdalji nekaj deset metrov, med katerima se tako ustvari bazen za potrebno
uravnavanje gladine vode. Zanimivo je, da so zapornične odprtine relativno majhne, kar
kaže na to, da so bile takratne transportne ladje skromnih dimenzij. Splavnici so v letih
1965 in 1966 dogradili še črpalno postajo Bečej kapacitete 10 m3/s s črpalkami
Ljubljanskega Litostroja.

Popoldan je sledil ogled Petrovaradinske
trdnjave. Nova trdnjava se v dokumentih prvič
pojavi l. 1347, dokončana pa je bila šele l.
1780. Razprostira se na 112 hektarjih, v štirih
etažah je zgrajenih 18 km tunelov. Z zidovi
debeline 4.5-1.5 m je bila za takratno vojno
tehniko neosvojljiva. Zgrajena je iz opeke, ki so
jo vse okoliške opekarne pekle skoraj devet let.
Od leta 1948 nima več vojaške funkcije. Takrat
so bili objekti na trdnjavi obnovljeni. Sedaj je v
njej hotel s 5 zvezdicami, zgodovinski arhiv in
muzej mesta Novi Sad. Spodnje prostore,
nekdanje prostore obrtnih delavnic, sedaj
zasedajo člani Likovnega kroga Novega Sada, ki
imajo tu urejene ateljeje. Pogoj je, da vsako leto
donirajo trdnjavi eno svoje delo.

S trdnjave je lep pogled na Donavo. Vodič je pripovedoval, kako je bilo po napadih Nata
organiziran prehod čez reko, ko so bili zrušeni vsi mostovi: do izvedbe prvega pontona je
vsak imetnik čolna dobil gorivo in je moral opravljati funkcijo čolnarja. Kmalu nato so bili,
tudi s pomočjo EU, zgrajeni novi, višji mostovi, ki sedaj omogočajo plovbo ladij tudi v času
višjih vodostajev Donave, kar dotakratni mostovi niso omogočali.

Potovanje smo zaključili z večerjo v hotelu Park,
kjer smo sicer prejšnjo noč prenočevali, v
Titovem salonu. Večerja je bila veliko boljša kot
prejšnji večer, le obvezni ansambel se na
začetku nekako ni in ni mogel prav razživeti. No
tudi to je bilo urejeno potem, ko je od tu in tam
priletel bankovec. Tako da smo večerjo končali
že v pravem vzdušju, ki tej deželi pritiče.
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Slika 14 Druže Tito mi ti se kunemo.

No, ob pol desetih se je za muzikante delovnik
končal, tako da smo zaključili tudi mi. Z
avtobusom smo se odpravili proti domu, kamor
smo prispeli ravno ko se pričelo daniti v
nedeljsko jutro.

Besedilo: Andrej Širca in Matija Brenčič
Foto: Andrej Širca in Boris Rodič
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