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Ime lokacije Korita Bače v Klavžah pri Podmelcu
Tip
Zahtevnost
Nočni potop
Zemljevid / skica

REKA
P2 opomba: priporočljivo je osnovno znanje plavanja v toku.
NE opomba: premočen tok in nepredvidljivo obratovanje hidroelektrarne ponoči.

Zemljepisna lega

Gauss-Krueger (GIS)
WGS84 (GPS)

Fotografije

Y=5408422m
φ=46º09'36.78"=46.16022ºN

X=5113584m
λ=13º48'33.97"=13.80944ºE

Opis kraja

Kako pridemo do
izhodiščne točke

Parkirni prostor
Pristop k vodi
Opis potopa

Reka Bača je pod Podmelcem izdolbla slikovita korita. Kraj Klavže se je začel razvijati z
izgradnjo "bohinjskega" odseka železniške proge Dunaj-Trst. Gradnja pomembne železniške
povezave je prinesla številne železniške postaje, predore, mostove in tudi urejanje vodotoka
Bače. V koritih pod Podmelcem so Bačo zajezili in leta 1906 je tu začela delovati prva lesna
tovarna na vodni pogon na Primorskem. Od tovarne je danes ostalo ogromno poslopje na
levem bregu Bače. Na desnem bregu Bače danes deluje mala hidroelektrarna, zgrajena leta
1930.
Gornji del korit Bače nad jezom je danes popolnoma zasut s prodom. Spodnji del korit lahko
danes občudujemo s cestnega mosta za železniško postajo oziroma Logaršče. Seveda je še
dosti bolj zanimiv potop v samih koritih! Korita niso vidna z glavne ceste po Baški grapi,
čeprav ta poteka tik ob koritih po desnem bregu Bače!
Z regionalne ceste Idrija - Most na Soči zavijemo v naselju Bača pri Modreju (velik železniški
viadukt in most čez Idrijco) v Baško grapo. Po dobrih treh kilometrih pridemo na mesto potopa
v prvem večjem zaselku Klavže.
Z druge strani lahko pridemo v Podbrdo iz Soriške planine oziroma Železnikov. Tu nas čaka
dolga, vijugasta in zelo ozka cesta po Baški grapi!
Manjši parkirni prostor za 3 do 4 vozila je v središču Klavž ob mostu čez potok Sopota.
Skozi naselje Klavže na spodnji strani male hidroelektrarne.
Potop začnemo in končamo pred poslopjem elektrarne. Elektrarna sicer ima pokrit odtočni
kanal, ki je napeljan nekoliko nižje v Bačo. Pri potapljanju v širokem tolmunu pred
hidroelektrarno torej ni nevarnosti močnejših tokov ob nizkem vodostaju Bače.
Iz tolmuna pred elektrarno odplavamo v korita pod cestnim mostom. Jakost vodnega toka je
tu odvisna predvsem od stanja elektrarne. Ko elektrarna obratuje ob nižjem vodostaju Bače, v
koritih ni toka. Ko se elektrarna zaustavi, voda Bače pada preko jezu v visokih slapovih v
korita. Ker se elektrarna lahko zaustavi kadarkoli, moramo pri potapljanju v koritih pričakovati
možnost nenadnega povečanja vodnega toka.
Dodatno nevarnost predstavljajo slapovi, ki začnejo padati v korita z velike višine, ko se
hidroelektrarna (povsem nenapovedano) zaustavi. Gornji del korit lahko tedaj preplavamo
edino po dnu! Povprečna globina okoli 3m tedaj zadošča, da se udari slapov zaustavijo pred
potapljačem. Slapovi kljub temu dvigujejo umazanijo in poslabšajo vidljivost v Bači.

Celoten potop izpred elektrarne do jezu na koncu danes dostopnega dela in korit in nazaj
traja dobre pol ure. Če želimo opazovati številne velike ribe, ki prežijo na lahek plen, ki pade
preko slapov v korita, prištejmo še vsaj četrt ure. Plavanje v toku je lahko naporno, zato kljub
plitvemu potopu računamo z dvakratno porabo zraka!
Dodatna oprema
Dodatne uteži za plavanje v toku. Svetilka za temnejše dele korit.
Ugodne razmere
Ob nizkem vodostaju Bače.
Globina vode
Do 4.5m v najglobljem delu korit, odvisno od prodnatih nanosov.
Temperatura vode Bača poleti okoli 16ºC, pozimi okoli 5ºC.
Vidljivost v vodi
Dobra opomba: boljša vidljivost, ko elektrarna deluje.
Tok
Srednji opomba: odvisno od vodostaja in delovanja elektrarne.
Vegetacija
V koritih Bače ni rastlin. Alge in druge vodne rastline v širokem tolmunu pred elektrarno.

Opažene živali

Oblika, sestav dna Skalnate stene korit. Prod, veje in listje na dnu korit.

Posebnosti

Vodne razmere v koritih se lahko hitro in nepredvidljivo spremenijo pri zagonu oziroma pri
zaustavitvi hidroelektrarne.
Lokalni potapljaški DPD Tolmin:
klub / kompresor
Društvo za podvodne dejavnosti TOLMIN,
SELA PRI VOLČAH 36, 5220 TOLMIN
Kontaktna oseba Dušan Petrevčič, 041 424 830, 05 3051 145, dusan.petrevcic@siol.net
Gostinska
Bar Jordan, Klavže 21, Klavže, 5216 Most na Soči (pri mostu čez korita).
ponudba
Večja gostinska ponudba je v Bači pri Modreju in v Mostu na Soči.
Prenočišča
BENJAMIN JOHN GANLEY - SOBODAJALEC, Klavže 28, Klavže, 5216 Most na Soči.
Turizem,
Korita Tolminke.
vredno ogleda
Ostanki prve svetovne vojne v širši okolici.
Slovenska
Lokacija je predlagana za vpis v SPT.
Potapljaška
Tranzverzala
Možna lokacija za Ob mali hidroelektrarni.
žig SPT
STATUS SPT
TOČKA še ni opremljena z žigom SPT- SLOVENSKA POTAPLJAŠKA TRANZVERZALA
Podatke je izpolnil 24.07.2012
Matjaž Vidmar, vidmar.matjaz@gmail.com

