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NAŠE JADRANSKE LUKE
Ko si postavljamo nalogo, da si razčistimo nekatera vprašanja o naših jadranskih lukah, o njihovem izboru za promet,
njihovi funkciji ter povezanosti z zaledjem in z velikimi daljnovodnimi potmi, se je treba najprej ustaviti ob nekaterih takorekoč načelnih vprašanjih.
Tu j e predvsem vprašanje, kakšne prometne funkcije se postavljajo pred luke na naši morski obali. Morebiti se zdi komu
to vprašanje na prvi pogled nepotrebno. Pa ni odveč. Zakaj
nikakor niso naloge morskim lukam determinirane že s položajem samim. Nasprotno. Funkcije lukam se spreminjajo s spreminjanjem gospodarske strukture zaledja, kateremu opravlja
pristanišče prevozno vlogo.
Odesa j e bila v dobi carske Rusije velika luka za izvoz
ukrajinskega žita in j e naglo napredovala, toda ko se je začela
industrializacija v sovjetski dobi in so žito rabili za prehrano
hitro naraščajočega delavstva in sploh mestnega prebivalstva,
j e izvoz skozi odeško pristanišče bistveno upadel in Odesa ni
skoraj nič več napredovala. Mala nekdanja Srbija se je v uporni
borbi zoper gospodarski imperializem cesarske Avstro-Ogrske
krčevito potegovala za svoboden dostop do morja, ki naj bi ji
omogočil pošiljati proizvode domačega kmetijstva, zlasti živinoreje, na svetovni trg. Toda v obdobju med obema svetovnima
vojnama j e šel poglavitni del živinorejskega in sploh kmetijskega izvoza tudi iz Srbije po plovnih rekah ter po železnicah
v srednjo Evropo, pa le malo čez jadranske luke. 1 Za staro Jugoslavijo v polkolonialnem razmerju do svetovnih kapitalističnih
1 Primerjaj: Ivo Rubić, Gravitacija
Jugoslavije k susjednim morima.
Geogr. vestnik XIY. 1938, str. 17 si. — Ivo Rubić, Jadran u narodnom gospodarstvu Jugoslavije. »Jadranska straža« 1936, št. 11 in 13; 1937, št. 1 in 2.
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sil, izrazito agrarno državo z izvozom agrarnih proizvodov ter
rud in drugih surovin, pa z uvozom industrijskih izdelkov in
kolonijalnih proizvodov, so jadranske luke pomenile nekaj drugega, nego za novo FLR Jugoslavijo, ki si v svoji socialistični
graditvi ustvarja lastno industrijo ter bodo imele spet drugačne
funkcijske prometne naloge v kasnejšem obdobju, ko bo celotno
naše gospodarstvo, postavimo, po nekaj uspešno dovršenih petletkah že doseglo visoko stopnjo industrializacije. Naš cilj je
na primer, da v končnem stadiju gospodarske razvitosti ne izvažamo hlodov in desk itd., temveč lesne izdelke; ob sebi je
razumljivo, da bodo s tem naše jadranske luke vse drugače zaposlene.
Na prevozne naloge naših jadranskih luk potemtakem ne
smemo gledati kot na nekaj trdnega in determiniranega, temveč
kot na gibko stvar, ki se menjava ter spreminja v direktnem
soglasju z gospodarskim razvojem vsega zaledja, pa tudi v soglasju z menjavami v gospodarskem razmerju naše domovine
do sosedstva in do bližnjih in daljnih prekomorskih dežel. Prometno življenje luk je tedaj kompleksna stvar in diha ter
utriplje z gospodarskim življenjem vsega zaledja, kakor tudi z
gospodarskim sožitjem med tem istim zaledjem in gospodarskimi enotami vsenaokrog.
1

Zelo mnogo j e krajev na naši jadranski obali, ki so po svoji
geomorfološki izoblikovanosti, po globinskih odnošajih ter vetrovni zavarovanosti pripravni za pristanišče. Toda mnogo manj
je takih krajev zares porabljenih za ladjišče. Zakaj da se po
prirodi dober zaliv zares izkoristi za ladjišče, je treba, da so še
drugi ugodni razlogi omogočili ter pospešili izkoristitev. Prvi
razlog med njimi je ugoden relief v ozadju obrežja, ki omogoča
zložen prehod v notranjost. Dovolj je znano, kako smo v velikem ob naši jadranski obali v tem pogledu na neugodnem, ker
se Dinarsko gorovje vzdiguje neposredno ob obrežju, in sicer
dokaj visoko in po večini zelo strmo. To so vse znane stvari in
ni treba, da se še kaj zadržujemo ob njih. Opozoriti je treba
samo še posebej na okolnost, da je naše Dinarsko gorovje v širokem podolžnem pasu zakraselo, kar je povzročilo, da so se tu
ohranile zelo široke visoke planote in planjave s kraškimi polji
v znatnih nadmorskih višinah, v sklenjenem obsegu. Moderna
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tehniška težnja, ki stremi za tem, da zgradi železnice skozi gorovje s pomočjo dolgih ali celo zelo dolgih predorov, pa v kolikor mogoče nizki nadmorski legi, zadeva v Dinarskem gorovja
na velike težave, kar v vseh naših železniških načrtih bridko
občutimo. Celo nad povirjem Kolpe, ki sega najbližje Jadranu
od vseh naših notranjih rek, znaša zračna razdalja do Grobnika
okroglo 25 kilometrov; tolike dolžine ni dosegel do sedaj še
nobeden železniški predor na svetu. Zato so morali in morajo
domala vsi naši železniški načrti jadranskih pristopov računati
z visokim vzponom in zato so toliko bolj dragocene prečne rečne
doline, zarezane v Dinarsko gorovje. Da je takih dolin zaradi
zgodnje zakraselosti sorazmerno zelo malo, spada prav tako k
neugodnim prirodnim pogojem glede povezave jadranskega primorja s celinsko notranjostjo. Zato toliko bolj dragocene one
redke rečne doline, ki so zarezane prečno v Dinarsko gorovje,
bodisi od jadranske strani (Soča, Neretva, Zeta z Moračo, posebej Drim!) ali od panonske strani (savski pritoki, predvsem
Kolpa, Una z Uncem, Vrbas, Bosna, Drina, pa moravski pritoki),
pri čemer moramo jemati v poštev tudi fosilne rečne doline, ki
s svojimi zakraselimi podolji za prometne prehode zelo mnogo
pomenijo (prim, podolje pliocenske Ljubljanice, ki teče po njem
dvotirna južna železnica skozi Postojnska vrata brez predorov,
pa zakrasela podolja, ki jih je porabila tako liška kot unska
železnica, ali trebinjsko podolje, po katerem teče ozkotirna
železnica skozi Trebinje na Nikšič).
Pri ovirah, ki jih ob izkoriščanju naših pristanišč pomeni
burja, se ni treba ustavljati, dovolj so znane. Znano nam je
obenem, kako je marsikje naša obala ob sicer za luke pripravnih krajih preveč strma in kako so ponekod tudi zalivi pregloboki, tako da so težave glede nameščenja obrežnih, pristaniških ter industrijskih in drugih zgradb. Toda s tem ne smemo
pretiravati, zakaj na razpolago imamo vendarle obilo krajev v
zalivih, kjer takšnih težav ni.
Toda tudi s tem še nismo na kraju z razlogi in pogoji, k t
odločajo o tem, kje se razvijajo dobra pristanišča. Saj nam tudi
na naši jadranski obali izkušnja pripoveduje, da se niso razvili
po prirodi za luke najboljše opremljeni zalivi v največje luke,
pa da so nekateri ostali docela neizkoriščeni, medtem ko vidimo
znatne luke celo ob obali, ki je po prirodi zanje manj pripravna.
Pri vsem tem je najbolj odločilen faktor državne skupnosti, v
skupno voljo gospodarjenja organizirane teritorialne-človeške
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skupnosti. Pristanišče, veliko pristanišče moderne dobe je nekaj
organiziranega, kar je nastalo iz potrebe, nuditi v skupno državno gospodarsko enoto povezanemu državnemu teritoriju
prometni stik z morjem in skozi luke s prekomorskimi deželami in državami. Pri tem je treba opozoriti na učinkovite, naravnost bistvene razlike med sedanjimi velikimi lukami, opremljenimi s tehniškim aparatom in napravami ter ustanovami zelo
kompleksnega značaja, ter nekdanjimi preprostimi ladjišči za
stare ladjice in čolne in pa za jadrnice ter veslače, kakor so jih
uporabljali še pred 150—200 leti in več. Kraj, ki je bil pripraven
za preproste stare luke (prim, staro luko v Dubrovniku, ustje
Rečine na Reki-Sušaku itd.), ne pride v poštev za moderna velika pristanišča in pristaniška mesta. Marsikje se deduje pristaniška vloga skozi tisočletja, toda marsikje zaradi tehniške spremembe luških funkcij takšno dedovanje ni mogoče.
Moderno pristanišče ustvarja organizirano državno zaledje
s svojim gospodarstvom in s svojo politično ter gospodarsko
voljo. Pri tem nikakor ne pridejo do veljave samo prirodne
sposobnosti zalivov na obali, temveč predvsem smotrnost in pa
ustreznost luk za dobre zveze z notranjostjo ter položaj notranjosti za ustrezajoče zveze na obalo. Ali z drugimi besedami:
ne pridejo do izkoristitve vsa po prirodi dobra ladjišča, temveč
samo tista, ki v celoti ustrezajo za celotni kompleks funkcij
modernega pristanišča. Saj moremo celo reči, da se ustvarjajo
velika pristanišča tudi v sorazmerno manj pripravnih krajih,
ako drugi, bodisi teritorialni ali politično-gospodarski ali podobni razlogi tako zahtevajo. Morebiti je najbolj ekstremni primer za to zgodba poljske luke Gdinje. ki jo je prejšnja Poljska
ustvarila na ne najbolj prikladnem kraju, da se osvobodi od
Gdanska; današnja Poljska s sedanjim teritorijem Gdinje prav
gotovo ne bi gradila, ker bi bila popolnoma saturirana z Gdanskim ter Sčečinom. Peter Veliki je začel graditi Sankt Peterburg
z velikim pristaniščem na mestu, ki je bilo dotlej toliko kot
neposeljeno.
Na jugoslovanskem ozemlju sta še vedno najbolj moderno
organizirani pristaniški mesti Trst in Reka. Pač zato, ker predstavljata dediščino po stari Avstro-Ogrski. Avstro-Ogrska je
razvijala ti dve luki v prirodnih topografskih pogojih, ki niso
bili najboljši, medtem ko je imela na ostali naši obali, predvsem
v Dalmaciji, na razpolago po prirodi mnogo boljše zalive. Toda
kljub temu se ne moremo prav nič čuditi, da sta postala Trst in
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Reka vodilni pristaniški mesti, temveč moramo celo reči, da
sploh z drugačnim razvojem ne bi mogli računati. Stara cesarska
Avstrija je predstavljala primeroma zelo velik teritorij, ki pa
se je kakor z ozkim grlom dotikal severnega Jadrana. Ta koncentriranost zelo obsežnega zaledja na majhen kos obale sploh
ni dajala možnosti izbire, temveč je velevala izkoristiti tisto
luko, ki je bila v državni oblasti; pri tem ne pozabimo, da so
imeli takrat Benečani tako Tržič-Monfalcone kakor Koper, Izolo
ter Piran pa bližnje Milje, ki imajo boljše naravno pristanišče
ko Trst, tako da je bilo avstrijsko »jadransko grlo« še ožje. Podobno je bilo z Reko, ki j o je madžarski gospodarski ekspanzionizem v stari Ogrski izbral za svoje glavno pristanišče, v konkurenci s Trstom. Tudi stara Ogrska je predstavljala dokaj široko kontinentalno notranjost, z ozkim teritorialnim izhodom
na morje v Kvarneru.
Podobno situacijo z oziram na dostop do morja je imela
predvojna Poljska: zelo obsežen državni teritorij v notranjosti,
pa ozko grlo kot pristop do morja, ki so zanj v nemškem področju radi uporabljali označbo »koridor«. Tudi Rumunija ima
zelo podobno situacijo, saj ima v Dobrudži dokaj na malo širjavo koncentriran dostop do Črnega morja. Sicer pa je po svetu
takšnih primerov malo; vanje se uvršča belgijska kolonija
Kongo v Afriki.
FLR Jugoslavija je docela drugačnega značaja kar se tiče
položaja do morja. Jugoslavija leži po dolgem ob Jadranskem
morju, od Tržaškega zaliva pa do* ustja Bojane; tako da je dolžina njenega obrežja na Jadranu v zračni črti okroglo 700 km,
medtem ko znaša globina državnega teritorija na najširšem področju ob severnem Banatu ter severovzhodni Bački in v Gjerdapu le malo čez 400 km zračne črte. Razmerje Makedonije do
morja je na svoj poseben način komplicirano. Saj zapira LR
Makedoniji prosto pot do Solunskega zaliva Grčiji pripadajoči
obrežni del Egejske Makedonije, medtem ko leži teritorij Albanije na neposredni poti do Jadranskega in Jonskega morja.
S konstatacijo, da se Jugoslavija razprostira po dolgem ob
Jadranskem morju, smo si napravili izhodišče za pravilno premotrivanje naših jadranskih luk ter razmerja med zaledjem in
njimi. Predvsem je potrebno, da posebej naglasimo ter da vedno
znova ugotavljamo z velikim poudarkom, da Jugoslavije v odnošajih do jadranskih luk sploh ne moremo in ne smemo primerjati s staro cesarsko Avstrijo niti ne z dualistično Avstro7
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Ogrsko, ker bi nas kakršnakoli primerjava v tej smeri vedla
samo do napačnih premišljevanj in do docela pogrešnih zaključkov. Glavno dejstvo, ki izhaja iz te konstatacije, je obseženo ob kratkem v ugotovitvi, da v Jugoslaviji ne more biti
govora o enem edinstvenem pristanišču, niti o enem glavnem
ali prevladujočem pristaniškem mestu, temveč da nam položaj
narekuje potrebo po več luških mestih, do katerih teko iz državne notranjosti več ali manj vzporedni dohodi.
Na splošno velja v trgovstvu pravilo, da kaže glede prehoda
s kopnega na morski promet pri prevažanju ljudi čim dlje mogoče uporabljati železniški ali avtomobilski prevoz, a pri prevažanju blaga, zlasti težjih in prostorninsko obsežnih predmetov
morski transport. Ker prihaja osebni ali potniški promet na
našem Jadranskem morju v poštev v glavnem za obrežni prevoz, je očitno, da ostaja težišče na blagovnem prevozu. To se
pravi, da morajo pokrajine LR Jugoslavije težiti za čim krajšim
dohodom do morja ter da prihajajo dolge, z obalo skoraj vzporedne železnice, kakor je na primer liška železnica, za prevoz
blaga bolj slabo v poštev. Optimalne so tiste poti, tiste železnice,
ki držijo v čim bolj neposredni smeri iz notranjosti k morju, in
tiste luke, ki najbolje posredujejo prehod s takšnih kopnih
poti na ladje. To je izhodišče premotrivanja o naših jugoslovanskih lukah na Jadranskem morju, pri čemer ne moremo ločiti
problemov in dejstev pristanišča od problemov ter dejstev prometnih poti, cest in železnic.2
2

Ako se po tem uvodnem razmišljanju lotimo obravnavanja
naših luk v medsebojni primerjavi in po perspektivah za bodočnost, moramo najprej ugotoviti, da imamo po naravi danih pet
pristaniških področij na našem Jadranu ter ob njih pet pristopnih smeri, med seboj več ali manj vzporedno potekajočih iz
notranjosti do obale. Od severozapada proti jugovzhodu je prvo
od njih področje ob Tržaškem zalivu, drugo je ob Kvarneru,
tretje je v srednji Dalmaciji v Šibeniško-Splitskem območju,
2 Poglavje o razvoju dosedanjh železnic do naših jadranskih luk puščamo
tu docela ob strani in smatramo te stvari kot splošno znane. Za pregled literature opozarjamo na navedbe v studiji A. Melik, Razvoj železnic na ozemlju
Jugoslavije. Geografski vestnik, XIY. 1938, str. 133.
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četrto na ustju Neretve ter v njega obližju, a peto področje je
v Črnogorskem primorju.
Teh petero pristaniških ter prometnih področij je v marsičem različnih med seboj, kakor so različna in celo zelo različna
tudi po stanju sedanjih luških naprav ter prometnih povezav z
zaledjem. Poskusimo si v naslednjem napraviti sliko o vseh teh
petih področjih.
Tržaški zaliv smo imenovali kot eno od teh peterih. Y današnjem politično-geografskem stanju je ozemlje Tržaškega zaliva razdeljeno tako, da pripada njega nižinski del na severu
od ustja Timave pri Štivanu Devinskem, kjer se začne prava
slovenska obala po etnografski strukturi prebivalstva, Italiji,
vse ostalo ozemlje Tržaškega zaliva pa spada o okvir Svobodnega Tržaškega ozemlja, medtem ko se ozemlje FLR Jugoslavije začenja šele 5—8 km od obale na severu, a nekaj več kilometrov na jugu, obrežje samo pa doseže šele na ustju Mirne pri
Novem gradu. Toda mednarodno-politična usoda STO-ja je še
negotova; vsekakor je danes severni del od Debelega rtiča na
Miljskem polotoku dalje s Trstom v britansko-ameriški zasedbeni upravi, a južni del s Koprom, Izok> ter Piranom v jugoslovanski zasedbeni upravi. V današnjem stanju stvari je tedaj
tako, da se dejansko iz Jugoslavije poslužujemo luk v južnem
delu Svobodnega Tržaškega ozemlja.
Kaj so poglavitne vrednosti in prednosti pristanišč ob Tržaškem zalivu? Prirodna svojstva Tržaškega zaliva segajo preko
krajevne pomembnosti in imajo odliko svetovnega značaja. Sestoje v tem, da pomeni Tržaški zaliv končni, najbolj daleč v
kontinent pomaknjeni del Jadranskega morja. Ta lega ga usposablja za najimenitnejše jadransko pristanišče za vse podonavsko področje srednje Evrope. To dejstvo je osnovne važnosti, ki
ga morejo politično-geografske meje modificirati, kakor tudi
železniške tarifne in carinske intervencije, ki pa mu osnovne
veljavnosti pač ne morejo uničiti. K tej odliki izvrstne lege v
velikem se pridružuje dejstvo zelo- ugodnega položaja za promet na daljavo po kopnem. Savska dolina je prav blizu, a do
nje drži od narave nakazan zložen ali vsaj dosti zložen prehod
po zakraselem podolju pliocenske Ljubljanice, tako da moremo
iz podonavskega v mediteransko povodje dospeti brez predora,
z največjo prevalno višino 609 m nad morjem. Treba je priznati:
francoske luke na primer imajo po rečnih dolinah še mnogo
boljše dostope v celinsko notranjost, a enako ugodnejše tudi
9
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luke na Poljskem, v Nemčiji, v Ameriki itd. Toda za vzhodno
jadransko obrežje je prehod od Tržaškega zaliva v zaledje še
kar dobro pripraven. Tem bolj, ko drži od zgornjega Posavja
zložen prehod dalje v notranjost, predvsem po Posavini v
spodnji del Panonske kotline ter v severno obrobje Balkanskega poltoka, čez Trojane in čez Celjsko kotlino ob vzhodnem
robu Alp po prastari poti k Donavi ter dalje k Labi in Odri.
Pri tem ne pozabimo, da je skoraj iz vseh predelov Vzhodnih
Alp najbližji dostop do morja prav v Tržaškem zalivu, a s pomočjo modernih železniških predorov celo iz pokrajine na severnem vznožju Vzhodnih Alp. Saj se je naglašalo, da je dostop
do Tržaškega zaliva na vsej dolgi črti od Rhonske doline do
Carigrajskih ožin najzložnejši prehod od celinske Evrope k južnemu morju.3
Ustavimo se nekoliko še ob konstataciji, kako je Trst na
dobrem v tem, da ima plodno nizko kmetijsko kolico, ki ga more
zalagati s prehrano iz bližine, pa bodisi da mislimo pri tem na
Šavrinsko gričevje ali na nižino ob spodnji Soči. Za namestitev
pristaniških, industrijskih ter drugih zgradb in naprav, kakor
jih nujno mora priklicati v življenje moderno veliko pristanišče, nudi okolica Trsta obilo možnosti.
Ob tem se spomnimo starega vprašanja, ali je Trst kot veliko pristanišče moderne dobe optimalno nameščen. Ob tem zadenemo takoj na znano dejstvo, da se je tudi Trst razvijal na
historičnih osnovah in da se ima dejansko vrsti zgodovinskih
dogodkov zahvaliti, da se je prav tu razvilo moderno veliko
pristanišče, a ne na kakem drugem kraju ob Tržaškem zalivu,
kjer so za moderne potrebe ugodnejši prirodni pogoji. Na brdu
Sv. Justa je bilo v antiki staro naselje in ob njem zelo majhna,
preprosta luka; že takrat, a prav tako v kasnejših stoletjih, je
bilo ob Tržaškem zalivu več po prirodi ugodnejših luk. Ako bi
v zadnejm stoletju iskali prostor za namestitev vodilnega pristaniškega mesta ob Tržaškem zalivu, bi ga iskali po naslednjih
kriterijih: Hoteli bi imeti ravnega ali skoraj ravnega prostora
na obrežju, hoteli bi imeti ustrezno morje, ne preplitvo, pa ne
pregloboko. Hoteli bi imeti obilo dobre vode v bližini in končno
k zlasti hoteli tudi čim boljših topografskih pogojev za prometni
prehod v celinsko zaledje. Upravičeno se naglaša, da je velika
Ch. Semple Ellen, The Geography of the Mediterranean Region. Its relation to ancient history. London 1932, str. 219—237, zlasti 221.
3

10

Naše jadranske

luke

neugodnost v položaju Trsta — visoko strmo pobočje Vene,
roba planote, ki se vzdiguje neposredno od obale v višine Krasa,
na jugu do 400 m, v sredi okrog 300 m ter na severozapodu 150
do 200 m visoko. Zopet je za geografa interesantno, kako je na
primer južna železnica, glavna prometna žila do Trsta, rešila
problem sestopa s planote Krasa do obale. Poslužila se je zakrasele suhe doline pliocenske Podgrajske reke, ki poteka mimo
Materije, Hrpelj, Bazovice, Opčin in Nabrežine ter doseže mimo
Sesljana in Devina obalo. Po njej so speljali dvotirno železnico
k morju v Trstu, z ostrim ovinkom in predorom pri Nabrežini,
kjer so j o odmaknili iz območja suhe doline. Če bi imeli Trst
nameščen pri Štivanu Devinskem, bi mogla glavna železnica
teči v vsej dolžini to tej suhi dolini in bi bil s tem dan prav
zložen dostop s Krasa k morju. Vrh tega bi se nudile izdatne,
vsekakor zadostne množine vode, pitne in druge. Ravno zemljišče bi dajalo obilo dobrih zemljišč za vse pristaniške naprave,
bližnji kraški apnenec gradivo. Skratka, podoba je, da nudi področje pri Štivanu Devinskem po racionalnem kriteriju najboljše
prirodne pogoje za namestitev modernega pristaniškega mesta:
lu bi ga ustanovili, ako ne bi bili sledili historični tradiciji, ki
j e prenašala dediščino ladjišča od mnogo primitivnejših luk zaporednih obdobij na zahteve modernega pristanišča. Štivan bi
bil brez primere boljši od Ogleja, starega antiškega vodilnega
pristanišča, ki razpolaga s preplitvo' obalo. In Štivan se je pred
stoletji že boril za pristaniške funkcije, pa so ga stari Tržačani
brezobzirno uničili.
Danes o tem razpravljati ima samo še teoretski pomen.
Treba pa je vendarle, da se zavedamo tega in da ne mislimo, da
se za vodilno pristanišče ob Tržaškem zalivu izkorišča optimalni
topografski položaj. Saj je zelo značilno, da se je celoten kompleks pristaniškega mesta v Trstu začel pred desetletji razširjati na Miljski zaliv, kasneje pa zlasti k mestu Tržiču (Monfalcoiie), v bližini Šitivana, kjer so namestili velike ladjedelnice,
pa tudi znatne industrijske naprave. Prav gotovo je v južnem
delu Tržaškega zaliva po prirodnih pogojih za moderno luko
najprikladnejši Miljski zaliv, ki je dokaj prostoren, sega precej
daleč navznoter, a ga je na zunanjem koncu mogoče zavarovati
zoper valove s širokega morja ter ima v vzhodnem delu obrežja,
posebno pri Žavljah, obsežno ravno zemljišče, pripravno za
pristaniške zgradbe, za tovarniška poslopja in sploh za namestitev pristaniškega mesta. Pa še eno ugodnost ima Miljski zaliv:
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neposredno v njegovem najbližjem zaledju se stikata fliš in
apnenec; reke, tekoče v tem stičnem pasu, so do neke mere raztrgale strmi rob zakrasele apniške planote, predvsem Resandra
ter Reka, še južneje pa Rižana, ter ustvarile s tem naravno olajšavo za prehod v notranjost. Zato so prav tu, v porečju Resandre, speljali železnico iz Trsta na Kozino^—Hrpelje ter dalje
proti Divači—Ljubljani in proti Pulju. Ob tem se najbolje vidi,
kako nesmotrno je v zasedbeno-upravnem pogledu razdeljeno
področje Svobodnega Tržaškega ozemlja. Da bi moglo pristaniško mesto Trsta s svojimi luškimi napravami ter industrijskimi in kopnoprometnimi podjetji in ustanovami zares tudi za
časa zasedbe vršiti svoje gospodarske, trgovske in prometne
funkcije v polnem obsegu, bi bilo smotrno in smiselno, da bi se
razdelil ves Tržaški zaliv tako, da bi mejnica med jugoslovansko
in ameriško-britansko zasedbeno zono tekla povprek čez Tržaško mesto samo in omogočila FLR Jugoslaviji delež na izrabi
tržaške luke. Ta smoter bi bilo mogoče doseči na ta način, da bi
južni del Tržaškega zaliva vključili v jugoslovansko zasedbeno
zono, in sicer z vključitvijo Miljskega zaliva, tako da bi obrežje
od Sčedne ali Skednja na vzhod in jug, z Žavljami in Miljskim
polotokom nudilo osnovo za slovensko in jugoslovansko prometno in pomorsko izkoriščanje Tržaškega zaliva in Trsta samega, z možnostjo železniškega priključka ob Resandrski dolini
na Kozino-Hrpelje.
Sedanja zasedbena uprava v jugoslovanski zoni B se ne razteza čez Miljski zaliv, temveč teče njena severna meja podolgem čez Miljski polotok. Y njej imamo tri pristaniška mesta
majhnega obsega, Koper, Izolo in Piran. Iz Slovenije najlažje
dostopen je pač Koper, ki stoji ob Koperskem zalivu, najpripravnejšem za predelavo v sodobno luko z obsežnim ravnim
obrežjem, pa s staro pristaniško tradicijo in s historičnim pristopom čez Črni Kal in mimo Mohovskega gradu pri Dolini. Železnica bi mogla s pridom izkoristiti Rižansko dolino ter se iz
njenih pobočij povzpeti na orjaškim stopnicam podobne terase,
v katere je razčlenjen tu strmi kraški rob. Koperski zaliv z moderniziranim pristaniščem bi mogel tedaj ojačiti pristaniške
funkcije Miljskega zaliva. Ali, z drugimi besedami, Miljski zaliv,
ojačen s Koperskim, bi mogel Sloveniji ter preko nje FLR Jugoslaviji nuditi ustrezni pristop na slovensko morje. Železnico1 skozi
Ricmanje na Kozino-Hrpelje in na Ljubljano ter Reko bi mogli
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okrepiti še z novo železno cesto od obale pri Miljah in Kopru
na staro progo med Kozino in Podgorjem ali Podpečjo.
Kvarnerski zaliv ima zelo obsežno obalo. Toda o njej ne
moremo trditi, da nudi obilo za moderne luke prikladnih krajev.
Ta obala je domala povsod strma in se vzpenja v višave Vele-,
bita in Senjskega Bila ter Snežniškega pogorja, pa čičarije z
Učko. Obrežne ravnice j e skrajno malo, a morje je že blizu
brega zelo globoko. Za preprosto staro ladjišče jadrnic je bil
prostor v ustju Rečine kar zadovoljiv in prav tako za naselje
na rečni delti ter ob njej na višinah, bodisi na desnem bregu
Rečine ali na Trsatu. Toda znano je, s kako velikimi finančnimi
•žrtvami so mogli graditi moderno luko in njene naprave ter
industrijska podjetja in domovališča. Na slehernem koraku se
nam razodeva,, kako manjka tu obrežna ravnica. Nič ni bolj
značilnega, kakor če pogledamo, kako so si Rečani uredili svoje
športno igrišče; vsekati so ga morali prav v živo skalo na
obrežju v Kantridi. Zato so pred desetletji delali načrte, kako
bi reško pristanišče razširili na ugodnejše zalive v bližini na
jugovzhodu, bodisi v Martinščici kakor dalje v Bakarskem zalivu ter ob Kraljevici. V ta namen so že speljali posebno železnico od postaje Škrljevo do mesteca Bakra. Toda tudi tu,
zlasti v Bakarskem zalivu, so velike težave zaradi burje, ki pogosto divja izredno silovito. Reči moramo, da je Reka s svojimi
sedanjimi pristaniškimi napravami ter industrijo zelo zelo dragocena v našem celotnem gospodarstvu in da ojjravlja izvrstno
svoje funkcije v Kvarnerskem zalivu. Toda ako bi j o hoteli še
povečati, bi bili prisiljeni, storiti to le v obliki, da bi pristanišče
razširili čez Martinščico na Bakar in Kraljevico. Ali tudi ta
pristaniška dela bi bila združena z znatnimi investicijskimi
stroški.
Reka je od Trsta na slabšem še v dveh pogledih. Prvič ima
slabše prometne zveze z zaledjem nego Trst. Obe železnici na
Zagreb in na Ljubljano sta le enotirni razen v sektorju od Šempetra-Pivke dalje. Železnica Karlovac—Zagreb se mora vzpeti
čez prevale v Gorskem kotaru, ki so skoraj za 300 m višji od
postojnskih. Velika škoda je, da dosedaj ni bilo mogoče boljše
izkoristiti veliko prednost, ki jo nudi globoko zarezana Kolpska
dolina. Ta dolina pomeni najbolj daleč v Dinarsko gorovje segajočo rečno zarezo prečne smeri in po njej se nudi iz Panonske
kotline po ravnem zložen prehod proti morju, ki pa obnemore
takorekoč neposredno pred ciljem. Od povirja Kupe nad Bro13
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dom, pri Osilnici, v nadmorski višini samo 330 in, okrog 30 km
od morja v Kvarneru, se vzpenja višavje v Dinarskem gorovju,
nerazgibano in nerazčlenjeno, s širokimi prevali v razvodju v
nadmorskih višinah med 800 in 900 m. Samo za 50 m je železniški
preval nižji od cestnega v Vratih nad Fužinami, a ta razlika je
dosežena s predorom. Ako bi hoteli ta široki pas dinarskega višavja premagati s predorom, bi ga morali zvrtati v dolžini okrog
25 km, od povirja pri Osilnici do Grobniškega polja v nadmorski višini okrog 300 m, a še bi bilo treba kratko razdaljo od
Grobnika do Reke v zračni črti 6 km obvladati s sistemom gostih
krivulj.
Drugo v primerjavi s Trstom neugodnejše svojstvo Reke je
njena malo obljudena okolica. Dejansko je Reka obdana z obodom slabo poseljenega ali celo docela neobljudenega ozemlja,
ki ga imamo bodisi v Ćićariji z Učlko, kakor v Snežniškem višavju ter okrog Risnjaka in v ostalem Gorskem kotaru. To je
visoka gozdna pokrajina, ki j e zelo zelo slabo poseljena. Šele
neposredno ob obali in nekoliko nad njo se zgostijo naselja in
so boljši pogoji za agrikulturo, bodisi na Kastavski terasi, kakor
na Istrski rivieri okrog Opatije ter Lovrana, pa na flišnem področju, segajočem od Sušaka mimo Bakra na Vinodol. Toda to
plodno, dobro obdelano ter gosto obljudeno obmorsko področje
je vendarle premalo obsežno, da bi moglo z živili zakladati
Reško-Sušaško pristaniško mesto, pa je zato treba in bo v bodoče treba, da ga zalagajo z dovozom od daleč. Prav tako je
treba z doseljevanjem od daleč oskrbovati Reko z delovno silo,
zato se ne čudimo, da se Reka odlikuje z zelo pisano množico
doseljencev, ki je bilo v vseh časih med njimi tudi obilo ljudi
s Slovenskega.
Resnica je sicer, da se mesta, predvsem večja mesta s pristanišči vred oskrbujejo s hrano tudi od daleč in da se jim velik
del hrani namenjenih proizvodov dovaža celo iz oddaljenih pokrajin. Vendar pomeni znatno razbremenitev prometnih sredstev, če jim vsaj znaten del tega dobavlja najbližja okolica, kar
je posebno važno v naših prometno še ne dovolj razvitih predelih. Splošno moramo ugotavljati težnjo, da se tudi večja mesta
z velikim delom dnevni prehrani namenjenih pridelkov, kakor
so mleko, jajca, zelenjava in še marsikaj podobnega, zakladajo
iz okolice, odkoder jim nosijo in transportiraj© blago takorekoč
vsak dan sproti. Bližnja agrarna okolica zaživi z mestom v gospodarsko enoto prav v tem, da ga prehranjuje zlasti z drobnimi
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dnevnimi prehrambenimi potrebščinami. Saj je podobno tudi z
delovno silo, ki j o mesto najprej pritegne iz najbližje kmetske
okolice. Velik del v mestu, tako tudi v pristaniškem mestu zaposlenega delavstva in uslužbenstva biva običajno v kmetski okotici ter se tjakaj vrača vsak dan po opravljenem delu. V času
izrednih del in velikih kolebanj v zaposlenosti urbanskega značaja se bližina rezervne delovne sile po okoliških vaseh posebno
dobro obnese. Zaradi vsega tega kljub možnosti, da tako hrana
kot delovna sila doteka iz večjih razdalj, vendarle ne smemo
podcenjevati ugodnosti, da je eno in drugo v bližnji okolici.
Za oskrbo z vodo tudi na Reki niso v zadregi, a glede elektroenergije se odpirajo velike možnosti z novo ogromno hidrocentralo v Vinodolu, ki bo izkoriščala vodo iz zakraselih rečnih
dolin na višavah Gorskega kotara, pri Fužinah, Lokvah in Liču.
Ker je tudi premog v Raši v bližini, je za pogonsko silo dobro
poskrbljeno.
Pulj na južnem koncu Istrskega polotoka more imeti vlogo
pristaniške podružnice Reki. Saj je bila njegova poglavitna
funkcija v vlogi vojne luke stare Avstrije, pa v sistemu vojne
industrije. Kot industrijsko mesto na morski obali, z obsežnimi
pristaniškimi napravami, bo moglo mnogo pomeniti v našem
gospodarstvu, a v blagovnem prometu po sebi, za zvezo s celinskim zaledjem, pač ne bo moglo imeti samostojne vloge.
V politično-geografski razmejitvi, kakor se je uveljavila po
drugi svetovni vojni, je morala Reka prevzeti glavni del prometne vloge, ki bi j o moral za severni del Jugoslavije vršiti
Trst. Tudi Reki prihaja v korist velika ugodnost Posavine, po
kateri teče prometna magistrala severne Jugoslavije. Ne pozabimo, da smo tu v gospodarsko najbolj razgibanem, najbolj gosto naseljenem, najbolj s prirodnimi bogastvi obdarjenem delu
Jugoslavije. Prestolnice vseh treh severnih naših republik stoje
ob Savi. Oskrbovati to veliko, gospodarsko naglo se razvijajoče
ozemlje z dovozom preko morja, ni majhna stvar. Zato je docela
naravno, da je pristanišče na Reki vedno polno ladij in da je
tudi reška industrija tako krepko zaposlena.
Reka je poklicana, da koncentrira promet v vsem Kvarneru ter da naveže nase tako obalski promet v Hrvatskem Primorju kakor v južnovzhodni Istri ter z otoki. Na Reko se bo
najprikladneje naslanjal tudi turistični promet, ki ima v Kvarneru že svoje močne tradicije in krepko povezavo na srednjo
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Evropo. Tudi ta daje krepke poteze v značaju reškega pristanišča in zlasti veča v njem osebni promet.
Poleg Reke in Trsta sta Split in Šibenik dosedaj najboljše
organizirani pristanišči v našem Jadranskem primorju in tudi
najboljše povezani z zaledjem. Obe pristanišči sta dobro zavarovani pred viharji s sistemi otokov ob obali, a tudi burja se
uveljavlja tu nekoliko manj silovito. Obe pristanišči, tako splitsko kakor šibeniško, se nahajata v tipičnih »dalmatinskih« zalivih, t. j. v podolžnih eocenskih flišnih kadunjah, ki jih loči od
morja ozek ali vsaj ožji prečni preliv v tršem kamninskem gradivu. Šibenik je postavljen vrh tega na ustje Krke in vhodni
prečni preliv se nam razodene kot spodnji del struge te reke,
pa je zato ozek, skoraj že nekoliko preozek. A zavarovanost
pred viharji je tu popolna.
Pri Splitu vidimo genetično zelo interesantno historično dediščino, ki je ravno naš čas na tem, da jo popravi. Stara vodilna
luka se je nahajala zadaj za Marjanskim polotokom v vzhodnem
koncu Kaštelanskega zaliva, pri Saloni-Solinu. Na prvi pogled
je razvidno, da je to pravo mesto za pristanišče, v prostornem
zalivu, zavarovanem zoper viharje, z obilo ravnega ali vsaj
skoraj ravnega prostora na obrežju, z izvrstno vodo v neposrednem sosedstvu. Slučaj, da je Dioklecijanova palača, postavljena ob južnem obrežju Marjanskega polotoka, nudila zavetje
beguncem v burnih vojnih časih na prehodu iz antike v srednji
vek, je odločil, da se je v njej in ob njej razvilo srednjeveško
pristaniško mesto Split, dedič po Solinu. Pri tem pustimo ob
strani vprašanje, koliko je bilo že poseljeno in za luške potrebe
uporabljano to področje v časih pred Dioklecijanovo palačo.
Zakaj dejstvo je, da nudijo Brač, Šolta in drugi otoki že sami
obilo zaščite pred viharji, dasi je seveda res, da je Kaštelanski
zaliv zadaj za Marjanskim polotokom še mnogo na boljšem.
Zato pa se nova splitska luka seli v vzhodni del Kaštelanskega
zaliva, ob slikoviti Vranjic, v neposredno bližino ilirske in rimske Salone-Solina.
Y toku naše prve petletke je dozorel sklep, da se izgradi
nova luka za Split v Kaštelanskem zalivu pri Vranjicu, in sicer
v glavnem blagovna luka, medtem ko bo poslej stara luka služila predvsem za potnški promet. Temu primerno preurejamo
tudi železniško progo, ki bo dobila skozi predor najpripravnejšo
zvezo med staro in novo splitsko luko.
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OL Splitu nastaja nova industrija, in sicer, kakor je in mora
biti samo ob sebi razumljivo, ob Kaštelanskem zalivu; tu je že
zelo zelo razvita stara cementna industrija, naslanjajoča se na
obilne zaloge izvrstnega laporja-tupine. Tu je naš novi Jugovinil in tu se pripravljajo še nadaljnja nova industrijska podjetja. Za industrijo v Splitu je še ena velika prednost v velikih
energetskih virih, saj je na Cetini že naša velika hidrocentrala
»Tito« in so hidrocentrale na Krki, a tako na Cetini kakor na
Krki so projektirane še nove velike vodne elektrarne. Premog
ima dosedaj Šibenik bolj blizu, in sicer v Siveriču ter Velušicu,
kjer pa zaloge niso več dovolj izdatne, če se ne posreči odkriti
novih. Toda za Split imamo zaloge dobrega, šele komaj načetega
premoga v Tušnici pri Livnu, zato j e prav v letu 1950 storjen
sklep, da se zgradi normalnotirna železnica od Splita na Livno.
Še eno veliko ugodnost ima Split in podobno Šibenik. Ima
nizko, piano, zelo rodovitno in dobro poseljeno okolico, ki ga
more zalagati z dobro delovno silo in pa s prehrano v prav
znatni meri. Razpolaga z nizko posredno okolico srednje in severne Dalmacije tja do Dinare, ki more v načrtnem gospodarstvu
prav mnogo pomeniti bodisi glede prehrane pristaniško-industrijskega področja, kakor tudi glede dotoka delovne sile. Saj
j e ta predel pošiljal na tuje na tisoče in tisoče izseljencev. A
razen tega so tu še naši največji in najbolj obljudeni otoki, ki
so prav tako oddajali v svet silne množice ljudi, da »se je tujina
dičila z delom njihovih rok«.
Topografski in marinski položaj Splita — in podobno njegove podružne luke Šibenika — je prav gotovo boljši nego je
položaj Reke, a podoben položaju pristanišč ob Tržaškem zalivu. Z vodnimi zalogami ter z zelo obilno energetsko osnovo
ima izvrstne osnove tudi za industrializacijo ter za nadaljnje
širjenje pristaniškega mestnega naselja. Y teh pogledih se nobeno naših glavnih pristaniških področij — razen Tržaškega
zaliva — ne more meriti z njim.
Y severni Dalmaciji je še staro pristaniško mesto Zadar,
dolgo dobo celo glavno mesto Dalmacije. Ima veliko ugodnost,
da je zavarovano zoper viharje z veliko skupino otokov, a
ugodne so tudi obrežne in globinske razmere. Toda Zadar je ostal
brez železniške zveze z zaledjem in se je s tem tako rekoč izločil
iz možnosti, da bi mogel opravljati količkaj znatnejšo moderno
prometno1 funkcijo. Toda sedaj stopa v veljavo sklep naših
oblasti, da se zgradi železnica od Zadra na Knin skozi nizko
2
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severno Dalmacijo; s tem se bo Zadar vključil v Kninu na železniški sistem liške ter unske čezdinarske železnice in bo mogel
prevzeti del prevoznih nalog, ki jih opravljata Split in Šibenik.
Kakšni so prometni dostopi do Splita, to je vsekakor osnovno vprašanje. Tu se začenja oni temeljni problem, ki je
njega reševanje potekalo naravnost tragično, tako za Split kakar za vso Dalmacijo. Y dobi, ko so železnice zamenjavale stare
ceste in trgovske poti, ko so se namesto jadrnic uvajali parniki,
je predstavljala Dalmacija samo ozek, a zelo dolg pas jadranskega obrežja, ki se je ob njegovi vzhodni meji razprostirala
Turčija, bistveno zaostala tako v gospodarskem kot kulturnopolitičnem razvoju. To se pravi z drugimi besedami, da se je
Dalmacija znašla v mrtvem kotu in da je tudi njeno gospodarstvo obtičalo na primitivnem stanju stare dobe.4 Podjetni
dalmatinski mornarji so se selili drugam, v Trst, kjer so se pojavile dalmatinske pomorske firme Kozulić, Tripković itd., pa
še dalje v Ameriko, povsod po svetu, kjer je strujilo veliko
življenje. To je bil tragični položaj Dalmacije, ki se bistveno
ni spremenil v obdobju, ko je Avstro-ogrska okupirala in 1. 1903
anektirala Bosno in Hercegovino, zakaj zanjo je bila to kolonija, a avstrijski ter ogrski kapital ni hotel imeti tekmecev v
Trstu ter Reki. In tako je Split dobil le ozkotirno železnico do
Sinja, pa normalnotirno, a zelo neracionalno trasirano železnico
mimo Perkovića in Drniša na Knin, z zvezo med Perkovićem
ter Šibenikom. Edina zveza s širšim zaledjem je bila gozdarskoindustrijska železnica iz zapodnobosanskih gozdnih planot mimo
Drvara na Knin, ki so po njej izvažali les za izvoz do Šibenika.
Takšna je bila prometnogeografska situacija, ki j o je prevzela stara Jugoslavija leta 1918 v Splitu in Šibeniku. Liška železnica je bila šele v gradnji, nadaljevala in dovršila jo je šele
Jugoslavija v letu 1922. Unsko železnico je začela graditi stara
Jugoslavija, a dovršili smo jo v FLRJ v letu 1948. S tema dvema
železnicama je Split in z njim vred Šibenik zvezan šele z delom
Iz obilice literature o tem naj opozorimo samo na delo, ki ga j e izdala
dunajska univerza malo pred prvo svetovno vojno, ko so se nekateri intelektualci jeli zavedati historične krivde, ki jo je zagrešila Avstro-Ogrska v svojem
razmerju do zemlje in ljudi ob Jadranskem morju; izšlo j e pod uredništvom
univ. prof. Ed. Brückner ja z naslovom: Dalmatien und das österreichische Küstenland. Wien 1911. V zvezi z našo tematiko prim, v tem zborniku članek:
R. Riedl, Die wirtschaftlichen Zustände Dalmatiens, str. 216—236. — Posebej.N. Krebs, Die Häfen der Adria. Wien 1911.
4
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svojega gospodarskega zaledja in sicer z zapadno ter srednjo
Hrvatsko ter severnozapadno Bosno in bližnjo zapadno Slavonijo,
odkoder je sicer promet na morje usmerjen čez Reko. Vendar ne
sme ostati nepoudarjeno: naša savska magistrala ima sedaj po
unski progi močno izboljšan dostop do Splita, dasi je treba še
izboljšati progo na obeh koncih, pred Sunjo in od Knina dalje,
kjer imamo samo eno progo skupno za Split in Šibenik. Tudi tu
je nujno potrebna sprememba in splitski projektanti so si jo
zamislili v naslonitvi na projektirano novo železnico iz Splita na
Livno, o čemer bo govora takoj. Ne liška ne unska proga pa še ni
tisto glavno, kar je potrebno Splitu in gospodarstvu Jugoslavije
sploh.
Split in Šibenik ležita nekako na sredi jugoslovanskega
jadranskega primorja. Od tod je do ustja Bojane skoro enako
daleč ko do naše državne meje na severozahodu. Dosedanje
Železnice na Split pa strežejo samo severozahodnemu koncu Jugoslavije. Očitno je, da potrebuje Split železnice od severovzhoda,
iz državnega osredja. To se pravi, bolje rečeno, da potrebuje
osrednji del Jugoslavije pristopa do morja po najbližjih, po
direktnih poteh. V tem je kardinalno vprašanje za bodočnost
Splita, v tem je odgovor na osnovni problem, kateremu področju
naj za pot do morja in čez morje služi Split s svojo podružno
luko v Šibeniku. Od odgovora na to vprašanje je zavisna vsa
nadaljnja funkcija morskih pristanišč v srednji Dalmaciji.
Nekaj odgovora na to vprašanje je bilo že podanega z zaključkom naše zvezne vlade v letu 1950, da se zgradi normalnotirna železnica iz Splita na Livno. Naglašam: nekaj odgovora,
zakaj Livno je mesto, ki stoji okrog 700 m visoko, ki pa ima
svojo poglavitno vrednost prvič kot eno od središč izredno prostrane za kmetijstvo, posebno za živinorejo prvovrstno sposobne
pokrajine, a drugič zaradi bližine velikih zalog dobrega rjavega
premoga pri Tušnici, tako potrebnega za splitsko industrijo.
Železnica na Livno bi bila šele lokalna železnica, bistvo problema pa je v tem, da se Split zveže še naprej z notranjostjo
našega zveznega ozemlja. Okrog tega temeljnega vprašanja se
gibljejo železniški načrti naših projektantov. Pri tem se nam
postavljajo v odločitev nekateri osnovni problemi, ki se ne tičejo
samo Splita in Livna.
Prvič je važno, da se na severovzhodu Splita — in Šibenika
— vzdiguje široko področje zahodnobosanskih visokih planot in
polj, visokih na najnižjih prevalih od 1000 do 1200 m, a tako
2*
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širokih, da na predore sploh ni misliti. Drugič ne smemo prezreti, da teko vsi savski pritoki na celinski strani v svojem
zgornjem toku v dinarski podolžni smeri, a ne prečno iz Dinarskega gorovja, kakor Kolpa in podolje Ljubljanice. Tretje važno,
zelo važno dejstvo pa je prečno zarezana dolina spodnje Neretve,
ki tako rekoč nujno nakazuje potek prometnih poti, torej tudi
železnic, iz Jadranskega primorja v notranjost. Ta tri dejstva
so v osnovi diskusij o bodočih železniških zvezah Splita z osrednjim predelom Jugoslavije. Za stare trgovske poti, ki se niso bale
klancev in vzponov v višave, so bili prehodi čez zahodnobosanska
višavja nekaj drugega ko za sodobne železnice. Od odgovora na
vprašanje, kako zvezati Split z železnico proti severovzhodu in
vzhodu, zavisi bodočnost Splita ter njegovega pristaniškega
uspevanja.
Razen velikih gozdnih planot zahodne Bosne z ogromnimi
zalogami lesa ter znatnimi zalogami premoga in lignita, pripada
po legi v zračni razdalji Splitu porečje Vrbasa kot najbližje
zaledje. Nanj se naslanja sosedstvo okrog Prijedora—Ljubije
ter ob spodnji Bosni, seveda z bližnjimi področji nižine ob Savi
in Dravi. Tu se nam postavlja nasproti že navedena težava, da
teče Vrbas podolgem v dinarski smeri, pa da se na levi od njega
neposredno vzpenjajo visoke planote, z največjimi višinami v
planem okrog Kupresa, nekako 1100—1200 m nad morjem. Malo
vzhodneje pa je globoko zarezana prečna dolina spodnje Neretve, od koder se vzpne prehod čez Ivan v nadmorski višini
967 m, z možnostjo, da ga prevrtamo v znatno nižji nadmorski
višini, ker ni preveč širok. To je dajalo in daje veliko veljavnost
prometnim prehodom čez Ivan; tu je stekla spričo tega prva,
resda samo ozkotirna železnica iz Sarajeva na morje, ki jo sedaj
preurejamo na normalno širino s podaljškom mimo Metkovića
na Ploče—Kardel j evo.
Vsekakor je najprikladneje, da tu uvrstimo poglavje o lukah
na ustju Neretve ter dohodih do njih.
Luke na ustju Neretve ter v njegovem sosedstvu in dohodi
do njih, to je četrto pristaniško področje v Jugoslaviji. Z obravnavanjem tega področja načenjamo eno najbolj težavnih vprašanj povezave med našim Jadranskim primorjem ter našim
zveznim zaledjem. Neretljansko primorje je v nekih pogledih
ravno nasprotno od Splitskega primorja: tam so izvrstne možnosti za luke in njihovo' ustrezajočo bližnjo okolico ter energetiko, a slabše prirodne poti v notranjost, tu, ob ustju Neretve,
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pa so slabše osnove za pristaniške naprave, a izvrstni pogoji za
prometno povezavo z zaledjem. Zakaj tako? Ustja Neretve ne
moremo šteti za dobro pristaniško področje; saj je bilo treba
reko očistiti, izravnati ter regulirati, a še moramo računati s tem,
da plavi zelo mnogo ter neprestano zasiplje svojo strugo. Metković je spričo tega le luka za silo, medtem ko je bila stara
ilirska Narona za takratne male ladjice izvrstna luka, podobno
kot Reka-Tarsatika. Treba je torej poiskati luko vstran od rečnega ustja. Nudi se nam v neposrednem sosedstvu dvoje dobrih
zalivov, Neum na levi ter Ploče na desni od Neretvinega ustja.
Po prirodnih svojstvih sta si zelo podobna. Neum pri Kleku smo
po nekem kolebanju v stari Jugoslaviji končno spustili iz upoštevanja. V naši prvi petletki smo se odločili za Ploče in začeli
ta zaliv preurejati za pristanišče. Da mu pripisujemo znaten
ali celo velik pomen, se razvidi že iz tega, da smo novo luko in
luško mesto preimenovali v Kardeljevo, v letu 1950.
Vzemimo najprej v pretres celoto: Kaj je velika odlika
Ploč-Kardeljeva, da smo se odločili za ureditev pristanišča v
njem? Prav gotovo je to dolina Neretve ter nanjo se naslanjajoči
preval čez Ivan, ki nudi zložen dohod v dolino reke Bosne, v srce
LR Bosne in Hercegovine. Sicer nas tudi tu nekoliko spravlja
v nejevoljo dejstvo, da Bosna, kakor vsi desni savski pritoki,
teče v znatnem delu v dinarski podolžni smeri, drugod pa vsaj
v smeri proti severu, medtem ko bi nam mnogo bolj ustrezala
reka in dolina z usmerjenostjo od jugozahoda, od vznožja Ivana,
proti severovzhodu. Toda dejstvo ostane, da sta dolini Bosne ter
spodnje Neretve v prometnem pogledu celota, ki nas prevaja
od Panonske kotline do Jadranskega morja, pa da imamo vmes
samo preval čez Ivan, ki ga lahko prestavimo v nižjo nadmorsko
višino, kolikor more zmagovati naša tehnika.
V doglednem času bo proga od Sarajeva do Kardeljeva preurejena na normalno široki tir in brez prekladanja bodo tekli
vagoni iz srednje Bosne, pa preko Šamca na savski magistrali
iz naše panonske nižine in vsega področja severne Jugoslavije
do morske obale. To so velike gospodarsko-prometne ugodnosti,
velike vrednosti, tem bolj, ko treba pomisliti, da se na dolino
Bosne v Doboju pa tudi drugod, naslanja veliko bosansko rudarsko-industrijsko področje od Zvornika—Tuzle do Banjaluke
—Prijedora.
Oglejmo si položaj Ploč po istih kriterijih, kakor smo jih
uporabili ob premotrivanju Trsta, Reke ter Splita.
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Za vodno uporabo je na razpolago Neretva sama, a za pitno
vodo kraški izviri v okolici severno od Ploč. Že sedaj je semkaj
napeljana voda iz sosednega kraškega področja in sicer od Krotuše na Vrgoračkem polju v Bačinsko jezero po 2200 m dolgem
predoru, iz Bačinskega jezera pa po kratkem predoru in daljšem
kanalu skozi Kardeljevo v zaliv Ploče. Izvori za vodovod Ploče
so na vzhodnem robu Peračkega polja oziroma Blata; od tam
dvigajo vodo črpalke do razvodnega rezervoarja tik ob vasi Šipak
ter j o spuščajo v novo nastajajoče pristaniško naselje Kardeljevo.
Za energetiko sicer ni v bližini vodnih sil na razpolago, a ne bo
jih težko dobiti iz velikih hidrocentral na srednji Neretvi ter na
Cetini. Podobno je glede premoga, za katerega so pri Mostaru
velike zaloge.
Manj ugodne so stvari za namestitev pristaniškega naselja
samega. Zaliv Ploče je dejansko ves v živi skali, a na južni strani
ima stik z aluvialno ravnino ob spodnji Neretvi, po kateri je
speljana nova železnica in po kateri je s kanaliziranim rokavom
Neretve v neposredni zvezi z morjem. Železniške ter pristaniške
naprave je bilo mogoče namestiti na aluvialnem zemljišču v tem
južnem delu, medtem ko bo treba za večino stanovanjskih in
drugih zgradb za stavbišče uporabiti živoskalna tla, sestoječa v
vsem obsegu iz apnenca. Tudi je v načrtu, da se še izravnajo
obrežna področja, da se odstranijo cela brda, pa drugod zasujejo
neustrezajoči zatoki in se s tem zaliv nekako zaokroži in izravnajo obale. To so drage stvari. A nadalje moramo računati
z zelo dragimi investicijami, ko bo šlo za urbanistične potrebe,
za kanalizacijo, vodovod in raznovrstne druge urbanistične napeljave. Ker bodo imeli v Pločah-Kardeljevem opraviti z živoskalnim apniškim tlom, bodo vse te stvari dokaj komplicirane
in pač ne poceni, toda vendarle vse — izvršljive. Upravičene so
domneve, da bodo urbanistična dela v takšnem težavnem terenu
zamudna, pa da bo zaradi tega nastajanje pristaniškega mesta
bolj počasi napredovalo. Pri tem pa je trebu naglasiti, da so
dosedanja dela v graditvi Kardeljeva začeta na raznih področjih
bodočega mesta, in sicer tudi na mestnih delih, dokaj oddaljenih
med seboj, tako da je iz posameznih fragmentov nastajajočega
pristaniškega mesta do drugih, pa do pristanišča ter do kolodvora
primeroma daleč. Vse to še povečuje vtis, da smo dejansko šele
na prvih začetkih pristaniške in mestne graditve. Ker delamo istočasno tudi druga mesta, postavimo Novi Beograd, Novo Gorico,
novo splitsko luko, novi Bar, pa nešteta nova naselja ob novih
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rudnikih ter industrijah itd. itd., se moramo zavedati, da bo
moglo novo Kardeljevo le polagoma napredovati.
Južni del Kardeljeva ima drugačen položaj. Tu je naplavina
v Neretljanski dolini dosegla morsko obalo ter naplavljala vanjo
neprestano novih snovi, kljubujoč istočasnemu grezanju vsega
obrežja. Y naplavini se vijejo Neretvini rečni rokavi, med njimi
kot skrajni na severu tisti, ki se mota na vznožju kamenitih gričev in doseže morje prav v območju novonastaj aj očega Kardeljeva. Naplavina je tu pustila le še neznatno odprtino, da je po
njej zaliv Ploče ostal v komunikaciji z morjem. Ta preliv je bilo
mogoče brez večjih težav kanalizirati in tod ima novonastajajoča
luka Kardeljevo prometno zvezo z morjem. To stično mesto se je
s tem nudilo kot prometno središče novega pristanišča: tu je
zgrajen kolodvor kot končna postaja, a nanj se naslanjajo pristaniške naprave s skladišči in zgradbami za prekladanje tovorov.
Tudi nadaljnje pristaniške zgradbe se bodo razvrščale ob tem
kanalu, vodečem na široko morje, torej po ravninskih tleh, kar
pomeni in bo pomenilo mnogo lažjo graditev z ugodnejšimi pogoji tudi za urbanistične naprave. Kardeljevo bo potemtakem
sestojalo iz dveh delov, iz severnega, ki bo v kamenitem ozemlju
ob zalivu Ploče ter iz južnega, ki bo ob kanalu na ravninskih
tleh rečne naplavine. Zgradbe ob kanalu na ravnini in ob kolodvoru so že dosedaj toliko napredovale, da more sprejemati Kardeljevo že obilo tovora od prekomorja ter ga odpremljati v
notranjost Jugoslavije, tako da se je blagovni promet že uvrstil
ла drugo mesto med našimi jadranskimi lukami.
Kar se tiče prirodnih pogojev za naselbinsko rast Kardeljeva,
je očitno, da hribska okolica zaliva v Pločah ni pripravna za poselitev, ker je to hribovit apniški in kraški svet, kjer je v sedanjem stanju sorazmerno malo naselij. Na ta kamenita brda bodo
mestna naselja le malo segala, saj bi bile tudi urbanistične naprave tu težavne in drage. Iz te hribske okolice se bo moglo
novonastajajoče pristaniško mesto le malo zalagati z delovno
močjo in prav tako malo tudi s prehrano. V to smer se tedaj
pristaniško mesto ne bo moglo' omembe vredno širiti. Ugodnejši
so prirodni pogoji za naselitev in za obdelovanje v južnem delu,
na ravnini v dnu Neretljanske doline in ob kanalu proti morju.
Vendar ne smemo prezreti, da bo tu potrebna trajna briga zoper
povodnji in zoper malarijo, skratka, skrb za melioracije, V sedanjem stanju je ravnina v dolini spodnje Neretve slabo po23
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seljena in malo obdelana,5 tudi od tod se tedaj novonastajajoča
luka ne more zakladati kaj prida z delovno silo in tudi v prehrani ne more bistvenega prispevati. Melioracije bodo mogle
razširiti površino, sposobno za poselitev in tudi za obdelovanje
ter s tem omogočiti, da se novo pristaniško mesto raztegne proti
jugu. Toda glavna struga Neretve ter obsežne vodne ploskve ob
njej bodo pomenile težko premagljivo mejQ razširjanju mesta
proti jugu.
Z vsem tem v skladu so načrti, da se v Kardeljeva razvije
pristaniško mesto zmerne velikosti, s številom prebivalstva, ki
ne bi presegalo 20.000.
Zaliv Ploče je obdan od vseh strani z apniškimi brdi in hribi,
ki so po večini visoki do in nad 100 m, za zahodni strani pa celo
med 200 in 300 m. Pravo morje se odtod sploh ne vidi, zato imamo
vtis, da se nahajamo v docela zaprtem prostoru, bolj ob jezeru
nego ob morskem zalivu. Le ozek preliv veže Pločanski zaliv
s širokim morjem, toda ugodno globok zaliv, ki se vleče ob robu
Neretvine naplavine, pa hkrati ob koncu rečnih rokavov.
V celem je zaliv Ploče primeroma ne velikega obsega; prikladen je najbolj za specializirano pomorsko postojanko, za
določene kategorije in množine blagovnega prevoza. Veliko pristaniško mesto pa ne moremo računati, da bi se razvilo v Kardeljevem. Po svoji ugodni legi na ustju Neretve je izvrstno
odbrano, da opravlja proimet s težkim in prostorninsko obsežnim
tovorom za osrednjo Bosno in Hercegovino, kakor tudi preko nje
za sosedne predele Jugoslavije, in sicer bodisi za uvoz kakor tudi
za izvoz. Področja osrednje Jugoslavije in LR Bosne in Hercegovine same pa bodo, ko se gospodarsko dovolj razvijejo, potrebovale še drugih luk, predvsem naslonitve na pristanišča srednje
Dalmacije, na Split. Medsebojno dopolnjevanje bo ostalo potrebno za prometno posredovalne funkcije luk na ustju Neretve
ter v sosedstvu bodisi na levo, kakor na desno od njega.
Še ene stvari pri obravnavanju Ploč-Kardeljeva ne smemo
prezreti. Pred ustjem Neretve leži dolgi, a ne široki polotok
Pelješac. Ima sicer dobro svojstvo, da varuje ustje Neretve pred
velikimi južnimi viharji in valovi, toda ima tudi neugodni učinek,
da zapira neposredno pot proti jugu in jugovzhodu. Vse ladje,
5 Zelo instruktivno sliko o naseljenosti in gospodarjenju v
dolini ob
spodnji Neretvi j e objavil dr. Josip Kovačević pod naslovom »Neretvanska
Blatija« v Prirodi, januarska številka 1952, na str. 13—16.
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ploveče v naznačeni smeri, morajo delati ne neznaten ovinek
okrog rtiča na koncu Pelješca ter dosežejo šele med Korčulo in
Orebićem prosto pot v smeri vzporedno z jadransko obalo. Ta
ovinek j e znatna ovira tudi za obalsko plovbo. V starih časih so
si pomagali na ta način, da ko zemeljsko ožino na korenu polotoka pri Stonu izkoristili za ladijski prehod. Nekoliko so adaptirali nizko ležečo ožino pa vlekli čeznjo ladje v Prevlaki pri
Stonu ter si s tem prihranili velik ovinek okrog Pelješca. Ožina
v Prevlaki je široka dober kilometer, a nadmorska višina v njej
na najvišjem kraju v prevalu znaša 21 m. Ako bi hoteli po vzoru
starih mornarjev s kanalom premagati to ožino ter jo usposobiti
za ladijski promet od Ploč neposredno proti Dubrovniku, bi se
s tem vendarle morali lotiti dosti drage in zamudne stvari ; v dobi,
ko imamo toliko in toliko nujnejših in bolj potrebnih stvari, ni
misliti, da bi se mogli lotiti tega podjetja.
Nemara ne bo odveč, ako pri obravnavanju nove luke PločeKardeljevo omenimo še eno stvar. To novonastajajoče pristanišče
je po svojem položaju na ustju Neretve — pristop na morje za
pokrajino, ki se naslanja na dolino Neretve in Bosne, torej predvsem za južni in osrednji del Bosne in Hercegovine. Toda PločeKardeljevo se nahaja v LR Hrvatski, kakor tudi najspodnjejši
del Neretvine doline od Metkovića navzdol. V LR BiH se večkrat
čuje mnenje, da bi se mogla graditev nove luke bolj učinkovito
pospeševati, ako bi bila v isti ljudski republiki, tem bolj ko ima
LR Hrvatska brige že za druge pristaniške naprave, predvsem
v Splitu in na Reki, Zadru, Pulju itd.
Analiza nam je pokazala, ali nam je vsaj pustila vtis, da
bodo Ploče-Kardeljevo prevzele vlogo prevoza blagovnega materiala vendarle v omejenem obsegu, da pa se ne bodo mogle razviti v veliko pristaniško mesto. Potrebovale bodo pomoči sosednih
pristanišč, po eni strani Gruža-Dubrovnika, o čemer bo treba
spregovoriti kasneje še nekaj besed, po drugi strani pa Splita.
S tem smo dobili izhodišče za premotrivanje železniških projektov iz Splita proti severovzhodu in vzhodu.
Projektanti livenske železnice so si stvar zamislil takole:8
Iz Splita bi tekla nova železnica približno po sedanji progi
do vasice Kuzmanići severno nad Kaštel Starim. Tam pa bi zavila
v ostrem kolenu ter se obrnila proti vzhodu in se vzpenjala po
Predlogi za načrte novih železnic iz Splita iz raznih virov, prdvsem od
Urbanističnega zavoda v Splitu.
e
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pobočju Kozjaka navzgor do ustrezajoče višine nad Kašteom
Sučurcem, odkoder bi se pognala skozi predor proti severu pod
vasjo Blace ter dosegla Konjsko zadaj za Klisem v nadmorski
višini 335 m. Od Konjskega bi tekla proti vzhodu čez Dicmanjsko
polje skozi Diomo in Bisko ter čez Cetino na Aržan in dalje.
Prav poučno je za geografa, kako bi v vsem tem področju izkoristili suhe doline, ki so kot morfogenetska dediščina po pliocenskem vodnem omrežju povsod dobro vidne in sorazmerno malo
deformirane. Pri vasi Konjsko bi se od livenske železnice odcepila proga skozi Gizdavac, Muc, Postinje, Otavico na Tepljub
pri Drnišu, kjer bi prešla v že obstoječo železnico Knin—Perkovič. Proga Konjsko—Tepljuh bi zamenjala dosedanjo železniško zvezo med Splitom in Kninom, ki je stara, koncipirana
izredno slabo in izvedena docela neustrezajoče, pa vrh tega
znatno daljša. S tem bi sé železniška zveza Splita na unsko in
liško progo znatno izboljšala in skrajšala, a hkrati bi se razbremenil odsek med Perkovicem in Kninom.
Pri postaji Dićmo bi se od livanjske železnice odcepila normalnotirna proga na Sinj ter se po potrebi in možnosti kasneje
podaljšala ob Cetini navzgor. S tem bi se hkrati izločila ozkotirna železnica med Splitom ter Sinjem.
Na Livno bi pridržala nova železnica od Aržana ob Buškem
blatu, kjer bi se približala premogovnemu področju Tušnice.
Toda v bližini Aržana bi bili še dve železniški razpotji, ki bi
pravzaprav dajali poglavitni značaj novim prometnim graditvam.
Nekoliko severno od Aržana bi se od livanjske proge odcepila
železnica na Duvno. Tu nehajo sedanji projekti, a domnevati
moremo, da bi se kasneje zgradila železnica še dalje na Kupres
ali v bližino Kupresa ter se nadaljevala navzdol v dolino zgornjega Vrbasa pri Bugojnu. Že sedaj je Bugojno končna postaja
ozke železnice, ki teče do Jajca, a na drugo stran čez Komar na
Lašvo ob Bosni. Z železnico od Splita na Bugojno bi dobilo pristaniško mesto ob Kaštelih normalno prometno zvezo z dolino
Vrbasa, kjer je bila potreba po graditvi železnice od Jajca nà
Banjaluko in dalje na savsko magistralo ob ustju Vrbasa imenovana že ob pričetku gradnje mladinske proge Banjaluka—Dobo j.
Še nekoliko pred Aržanom, v bližini Lovreca, se projektira
drugi važni odcep od livanjske proge, železnica proti Mostaru,
ki bi tekla ob Imotskem, ob Širokem brijegu ter ob Mostarskem
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blatu na Mostar s prehodom na že obstoječo železnico ob Neretvi.7
Ta železnica bi omogočila, da bi se proga iz doline Bosne, od
Sarajeva in čez Ivan, zvezala tudi z železno cesto na Split, kar
bi ustvarilo bifurkacijo pristopa na morje iz osrednje Bosne in
sploh iz osrednjih delov Jugoslavije, tudi iz najbogatejših kmetijskih področij Vojvodine ter vzhodne Hrvatske.
Zaključimo naj z ugotovitvijo, da se jemlje v eventuelni
program povezava Splita z dolino Vrbasa in z osrednjebosanskim
predelom preko Ivana. S tem bi se ustvarila neposredna železniška zveza med Jadranskim primorjem ter glavnimi gospodarskimi področji Bosne, predvsem z velikim nastajajočim rudarskim ter industrijskim območjem, ki bo imelo svoje osrčje v
dolini Bosne ter v pasu od Prijedora — Banjaluke čez Doboj na
Tuzlo in Zvornik. Z izvršitvijo teh načrtov bi se uveljavilo uvodoma postavljeno načelo, da je treba z morjem povezati posamezna področja v vzporednih prometnih pasovih, potekajočih
prečno čez Dinarsko gorovje.
Nemara je tu najumestnejša prilika, da spregovorimo nekaj
besed še o naslednjem. Železnica od Sarajeva na morje ob Neretvi je sedaj edina čezdinarska železniška zveza od Knina proti
jugovzhodu. Ob novem jezeru pod Konjicem bo spremenila svojo
pot ter prišla skozi predor v dolino Neretve zopet pod Jablanico,
pod veliko hidrocentralo in pod velikim jezerom. Če bi se kdaj
zgodila nesreča in bi bil ta orjaški jez nenadoma porušen (kakor
se je zgodilo ponekod po svetu v toku zadnje vojne), bi silna in
nenadna vodna poplava nemara občutno poškodovala železnico
ter morebiti za dalje časa onemogočila železniški promet. Tudi
z vidika možnosti takšnih primerov je potrebno, da ima osrednja
Bosna zagotovljen dostop do morja brez velikega ovinka, vsekakor iznad Jablanice, mimo Kupresa ali Prozora, ali vsaj tam,
kjer bo livanjska železnica dosegla osrednjo Bosno.
Dubrovnik je v sedanjem prometnem stanju povezan z Neretljansko dolino, po kateri teče ozkotirna železnica, in bo nemara
ostal tako tudi v bodoče, ko bo normalni tir zamenjal ozkega.
Gruška luka bo mogla pomagati novi luki v Pločah-Kardeljevem.
7 T o je dejansko stari načrt za železniško zvezo med Splitom ter osredjem
Bosne in Hercegovine, račrt, ki upošteva najboljše prirodne možnosti reliefa
in hkrati oskrbi z modernim prometnim sredstvom pokrajino v severnozahodni
Hercegovini ter sosedni Dalmaciji Prim.: Spomen-knjiga, izdana o kongresu
udruženja jugoslavenskih inženjera i arhitekta god. 1923. Split 1923, str. 290 si.
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Toda stara funkcija Dubrovnika se je naslanjala najbolj na
prečne prehode, ki jih je priroda nakazala v nizu podolij in
suhih dolin, potekajočih čez Trebinje in Bilećo na Gacko pa
dalje na Fočo v porečje Drine. Y tem prehodnem pasu so že kosi
ozkotirne železnice, a manjka še železna cesta na veliko daljavo
od Bileče do Foče, v visokem in nikakor ne za graditev lahkem
zemljišču, a vrh tega gospodarsko še napredka potrebnem. Podoba je torej, da smemo Gruž-Dubrovnik sicer vključevati v
pristaniško enoto z osrednjem na ustju Neretve, da pa moramo
vendarle računati z ojačitvijo samostojne vloge gružke luke po
spojitvi železnice od Bileče skozi Gacko na Fočo.
Prehajamo na peto pristaniško področje, ki je obseženo v
Črnogorskem primorju. Iz Črne gore bi bil po prirodni osnovi
najzložnejši in najugodnejši pristop do morja ob Skadarskem
jezeru in mimo Skadra v Medovski zaliv, kar bi se dalo izvrstno
povezati z melioracijami Skadarskega jezera in z izdelavo plovnosti daleč v notranjost Skadarske kotline. Politična ločenost ne
dovoljuje izkoristiti ugodnosti, ki jih je nakazala narava.
V politični situaciji, kakršna je dana, je med svojstvi tega
Črnogorskega obrežja prva karakteristika, da tu nimamo otokov,
ki bi ležali pred obalo ter j o ščitili pred viharji in valovi. Zato
se morajo postavljati tem večje zahteve na prirodno izoblikovanost zalivov, v katerih naj namestimo luko.
Kakor nalašč imamo takim zahtevam popolnoma ustrezajoči
morski zaliv v Boki Kotorski, ki je po svoji izoblikovanosti čudo
zase, najbolj izrazit primer dalmatinskega tipa zalivov. Toda
kakor je Kotorski zaliv naravnost klasično ugodne izoblikovanosti, je njega izkoristitev zvezana z neverjetno velikimi težavami, spričo strmega obrežja. Okrog Boke Kotorske se dinarske
visoke planote spuščajo v morje izredno strmo, v notranjem delu
najbolj in tudi docela neposredno, medtem ko je srednji del, ob
Tivtu, v teh pogledih že kar ugoden. Luka, kakor j o nudi notranji
del Kotorskega zaliva, je bila izvrstna za stare čase jadrnic in
veslač, ne pa za moderna trgovska pristanišča, toda je izvrstna
za moderno vojno luko, imenitna za obrambo zoper avionske
napade.
Drugo mesto, ki bi bilo sposobno za moderno luko, je v
Barskem zalivu, ki razpolago z zadostno obrežno ravnico, z
ustreznimi globinami in je do neke mere zavarovan zoper valove s polotoškim brdom Volujico. Vendar brez močnih valolomov
v Baru ne bo šlo, medtem ko jih v Tivtu ne potrebujemo, saj
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jih je ustvarila narava sama. V avstrijskih časih in v obdobju
stare Jugoslavije so mislili najbolj, da bi Tivat izkoristili za
zgraditev velike pomorske luke,8 a v novi FLR Jugoslaviji so
gospodarski načrti vzeli v poštev bolj morski zaliv v Baru. Y
obeh zalivih pristanišče še ni izdelano, ima šele prve primitivne
luške naprave in bo treba v enem in drugem vse šele zgraditi
na novo.
Za bodoče pristaniško mesto v obrežju planega prostora ni
prav mnogo, a vendar za zmerne zahteve ne premalo, vsekakor
pa manj nego v Splitu. Obrežje je zmerno obljudeno. Bodisi
z delovno močjo kakor s prehrano okolica bodočega pristaniškega
mesta ne bo mogla zakladati v zadostni meri, temveč bo luško
naselje navezano na dovoz iz daljave, kakor Reka in kakor PločeKardeljevo. (Razume se po sebi, da bodo v nekem smislu in
obsegu, n. pr. glede moke, živine itd. vsa naša pristaniška mesta
kakor vse Primorje navezano na dovoz iz notranjosti.)
Kar se tiče prometne zveze z zaledjem, smo v črnogorskih
lukah najbolj na slabem od vseh naših tu obravnavanih pristaniških mest. V današnjem stanju ima Tivat samo posreden dostop
do železnice, in sicer preko Zelenike, ki je končna postaja ozkotirnega bosanskega železniškega sistema. Reči moramo torej, da
Tivat in Kotor dosedaj sploh nimata železniške zveze z notranjostjo. Z Barom je komaj za spoznanje boljše. Primitivna ozka
železnica se vzpne čez Sutorman, 680 m visoko, pa se spusti zopet
navzdol in teče do Virpazarja ter neha. Njeno nadaljevanje je
šele onstran Skadarskega jezera, kjer pa je še slabšega tira in še
bolj primitivna železnica, ki komaj zasluži to ime, od Plavnice
do Titograda-Podgorice. Od tamkaj teče ozkotirna železnica skozi
Nikšič na Bilečo ter Trebinje, s pristopom do Zelenike, Gruža
—Dubrovnika in Metkovića—Ploč ter z zvezo na Sarajevo itd.
Lahko tedaj trdimo, da za Nikšič in Titograd opravljajo te luke
več pristaniške vloge, nego sicer bližji Bar. Bodisi da se odločimo
za Tivat ali za Bar, v obeh primerih je treba graditi železniške
zveze z zaledjem docela na novo.
Prehajamo na najbolj interesantno in obenem najtežavnejšo,
a važno vprašanje: kako je z bodočo železniško povezavo Bara
ali Tivta z notranjostjo?
8

Prim. Josef März, Die Adriafrage. Berlin-Grunewald, 1953, str. 78 si.
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Projekti so v glavnem že postavljeni.9 Železnica bo stekla od
Bara (ali od Tivta) do vznožja Rumije pravzaprav Sozine, odkoder bo s približno 7 km dolgim predorom dosegla Virpazar,
prešla potem po viaduktu čez severni rokav Skadarskega jezera
pa se ob Vranjini spustila po ravnini na Titograd ter dalje po
dolini Morače navzgor. Skozi predore bo prešla v zgornjo dolino
Tare pri Kolašinu, a od Mojkovca spet skozi predore v dolino
zgornjega Lima pri Prijepolju. Ob Limu bo tekla proti severu
ter prešla v dolino prave Drine, odnosno v ozemlje od Drinski
dolini. Tu je projektirana kot prva, najnujnejša nova železnica '
na Titovo Užice in Užiško Požego pa dalje skozi Valjevo na
Beograd. Ta varianta bo glavna železniška zveza med Beogradom
in vsem ozemljem severnovzhodne Jugoslavije ter morjem. Drugo
zvezo pa projektirajo od sotočja Lima in Drine proti severu na
Zvornik ter dalje na Šabac v Mačvi, kjer bo predstavljala zvezo
z zahodnim delom Vojvodine. To bo drinska železnica v ožjem
smislu, ki bo prišla kasneje na vrsto, zakaj prednost gre vsekakor
glavni varianti skozi Užice, ki bo pomenila najbližjo povezavo
Pomoravja in Beograda ter vzhodne Vojvodine na morje v Baru.
Ta projektirana nova železnica bo imela ogromen pomen sploh
za vso Srbijo in za Makedonijo. Zakaj v dolini Lima nad Prijepoljem se bosta od nje odcepili dve prav tako osnovno važni
železnici; prva, ki je vzeta kot najnujnejša v načrt in ji je odmerjena prednost v zaporedju, bo tekla na Rožaj ter se ob zgornjem Ibru nadaljevala proti Kosovski Mitrovici in nemara pozneje tudi posebej proti Novemu Pazarju-Raški. Pomenila bo
neposredno zvezo Kosova in vzhodne Srbije z Nišem na drinsko
železnico ter jima omogočila najkrajši dostop do morja. Obravnavala se je tudi druga spojna železnica, ki bi stekla od Andrijevice s predorom pod Čakorom na Peč v Metohiji, od koder je
že zgrajena železnica na Kosovo ob Prištini. Ta železnica, ki bo
mogla pač pozneje priti na vrsto, bo pomenila za Kosmet in
Makedonijo najbližjo železniško zvezo do Jadranskega morja v
Baru.
Iz teh kratkih navedb je razvidno, kako široke prometne
naloge se postavljajo na črnogorsko železnico in kako izredno
9 Ing. N. Djurić, Gradjevna politika željeznica u kraljevstvu Srba, Hrvata
i Slovenaca. Zagreb 1919. — Josef März, Die Adriafrage, str. 78 si. — Za najnovejše načrte prim, članek Magistrala Beograd—Bar, v Borbi, Zagreb, 22. junija 1952.
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obsežnemu delu vzhodne Jugoslavije bo nudila najbližji dostop
do Jadranskega morja. Celotno Pomoravje in z njim vred še deli
vzhodne Vojvodine ter Podrinje pa še Metohija ter severna Makedonija, vsa ta prostrana področja bodo dobila s tem po najbližji
poti pristop na jadranske luke skozi Črno goro, po veliki večini
v takih pogojih, da bi tekmovanje morskih pristanišč v srednji
Dalmaciji sploh ne prihajalo v poštev, razen za najsevernejši
predel ob savski magistrali. Naglasiti je treba, da bo to stanje
ustrezalo našemu v uvodu postavljenemu načelu, da je najbolj
smotrno in naravno, da se v Jugoslaviji vsakemu ozemeljskemu
pasu prečno čez Dinarsko gorovje nudi v prečnih progah neposreden dostop do pristanišč na Jadranu. Le za srednji in južni del
naše Makedonije bo to še vedno velik ovinek.
V gospodarsko-prometno področje črnogorskega pristanišča
bo spadal potemtakem izredno širok predel, večji nego v katerokoli gravitacijsko področje ostalih luk naše obale. Resnica pa je,
da je to merjeno po teritorialnem vidiku, medtem ko je gospodarska pomembnost ter prebivalstveni delež nekoliko manjši,
toda vendarle še zmerom zelo velik, pa z bogatimi perspektivami
za bodočnost.
Nalašč smo podali v drobnem navedbe glede poteka projektiranih železnic, da obenem naznačimo, v kako težavnem zemljišču
se gibljejo ti načrti. Zgornja Tara in zgornji Lim pa povirja drugih rek tega področja Črnogorskih Brd se nahajajo v nadmorskih
višinah okrog tisoč metrov in čez. Tako visoko se morajo vzdigniti železnice, kar bo pomenilo najtežavnejši problem na primorski strani, kjer je vzpon iz Skadarske ravnine najbolj
neposreden, medtem ko je vzpon iz notranjih smeri zmernejši
spričo višje lege izhodišč v Podrinju, ob Ibru ter v Metohiji.
Toda najhujša reč, to so predori, ki bodo potrebni v velikih dolžinah, v ne lahkem, geološko-petrografsko zelo pisanem ozemlju.
Prirodni pogoji za železnice skozi Črno goro so taki, da bodo
nujno svetovali uporabo električnega pogona. Računati je tedaj,
da moramo vzporedno graditi tudi že velike hidrocentrale na
teh gorskih rekah. Zanje pa ne bo težav, zakaj tesni kanjoni,
mnoge debri in tudi jezera, ki jih ni malo na teh gorskih rekah,
nudijo osnovo za obilo velikih vodnih elektrarn. Toda časa in
investicij bo treba za vse to, ogromno časa in ogromno investicij
za vse te železnice, a prav tako za pristaniške naprave, ki jih
kratkomalo še ni. A vrh tega bodo to zelo kompleksne stvari,
kjer bo treba temeljito pretehtati, kje začeti in v kakem redu
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razvrstiti ta orjaška dela. Trajalo bo tedaj vsekakor še lepo dobo,
preden bodo vse te stvari stekle in ta čas bodo morale severnejše
luke opravljati pristaniške funkcije tudi za vzhodne dele FLR
Jugoslavije.
Ob vprašanju, ali Bar ali Tivat, bo morda še diskusije. Bližji
je Bar, zakaj železnica se mora ogniti široki in visoki Cetinjski
kraški planjavi, okrog katere so nekdaj projektirali prehod do
srednjega dela Boke Kotorske. Naj omenimo, da so kot slabo
stran železniškega projekta na Tivat očitali dejstvo, da bi tekla
nova železnica na znatno daljavo od Sutomora do Tivta nad docela odprto obalo, ki je brez zaščite otokov, tako da bi j o mogli
v primeru vojne zlahka obstreljevati ter razdreti od morske
strani. Toda v dobi silno razvitega vojnega zrakoplovstva taki
strateški razlogi pač niso prepričevalni, saj pomeni viadukt čez
Skadarsko jezero ali mostovi kjerkoli nič manj ranljivo stran
železnice v moderni vojni. Vsekakor pa je Bar bližji, z dovolj
prostornim zalivom, le da ga bo treba primerno zavarovati z
valolomi.
Pregledali smo v medsebojni primerjavi naša pristaniška
področja in pristaniška mesta ter našli, da je, ako pustimo Trst
iz znanih razlogov ob strani, Reka naše najbolje organizirano
pristaniško mesto. Za njo sta Split in Šibenik najbolje usposobljena za pomorski promet, toda tudi še v nedograjenem stanju.
Splitu gradimo novo luko, ki bo šele ustrezala modernim potrebam, a Splitu moramo tudi šele zgraditi prometne zveze proti
SV in V, ki jih še nima. V Kardeljevem šele gradimo luko in
moderniziramo železnico do nje, vendar pa moremo že opravljati
znaten del prevoza. Na Gruž-Dubrovnik bo v tem področju še
dolgo odpadal znaten del prevoznih nalog. Bar (Tivat) nima še
niti polnovredne luke niti železniških dostopov.
To se pravi, da gradimo tri luke hkrati in da smo pred nalogo,
da si zgradimo tri znatnejše ali celo velike luke. Ker ima od teh
treh luk Split daleč najbolj izgrajeno pristaniško mesto, se razvidi velika prednost te srednjedalmatinske luke v celotnem značaju za vzhodne predele Jugoslavije. Kardeljevo ima luko samo
že dokaj zgrajeno, vendar mu bo moral Split še dolgo pomagati,
a obenem nadomestovati Bar, pač skupaj s Kardeljevim. Velik del
morskoprometnih nalog pa bo slejkoprej odpadal na Reko, ki
ima in bo imela še lep čas to prednost pred Splitom, da ima dober
dostop po savski prometni magistrali, ki j o približuje tudi vzhodnim delom zveznega področja.
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Ob koncu se ustavimo še ob vprašanju, ki se postavlja pred
nas: Katero od naših pristaniških področij je najbolj prikladno,
da prevzame vlogo velike luke za prevoz na daljavo, za tranzit
tistega, kar prehaja ali želi prehajati preko našega ozemlja na
Jadran iz sosednih ali sploh drugih držav. In dalje podobno
vprašanje: katero od naših pristaniških mest bi bilo najbolj prikladno, da skozenj napeljemo umetno plovno žilo, kanal, ki bi
prevajal promet iz našega panonskega plovnega omrežja po
rekah Podonavja na Jadransko morje (ali eventualno na Egejsko
morje v Solunu)?
Če bi se odgovor na obe ti dve vprašanji dal podati tako, da
bi padel izbor iz obeh smeri na eno in isto pristanišče, bi seveda
dosegli najboljši učinek, najlaže in najbolj smotrno izvršljiv.
Dati na to odgovor je v sedanjem stanju stvari silno težko,
če ne naravnost nemogoče. In sicer težko iz zelo mnogih vzrokov,
ki jih ne kaže v drobnem naštevati, ki pa jih je treba vendarle,
vsaj nekatere, zajeti s kratko opredelitvijo. Dokler so naši politični in gospodarski odnošaji do sosedov še v tako nenormalnem
stanju, je nemogoče s količkaj zanesljivosti napovedovati, kako
se bodo razvile težnje po prometnogospodarskih stikih preko našega teritorija do Jadrana in čezenj v svet. Saj se je tudi gospodarstvo v državah Podonavja in ostale srednje Evrope v toku
zadnjih let močno predrugačilo, a nemara danes premalo poznamo, kakšne smeri je krenilo in kakšne potrebe po gospodarskih stikih z inozemstvom je izoblikovalo.
Kar moremo ob vsem tem reči, je ob kratkem tole: Jadransko
morje leži po dolgem v smeri, ki ni ugodna za prehode na Atlantski ocean skozi Gibraltarsko ožino, ker pomeni pot okrog Apeninskega polotoka znaten ovinek. Pač pa je Jadransko morje
pripravno kot izhodišče za pomorske zveze z deželami in lukami
ob Sredozemskem morju. Saj ima precej središčno lego v Mediteranu in dobro posreduje zlasti zveze z južnimi ter vzhodnimi
predeli Sredozemlja. Seveda pa ni s tem rečeno, da bi kljub temu
naše jadranske luke ne pomenile ustrezajočega izhodišča tudi
za plovbo skozi zahodni Mediteran ter v dežele ob zahodnosredozemskih obalah. Saj je bil Trst in podobno Reka v časih pred
letom 1914 izhodišče za mnoge ladijske zveze preko Atlantskega
oceana, posebno za prevažanje tovorov, a manj seveda za osebni
promet. In podobno sprejemajo in oddajajo naše jadranske luke
obilo tovora, ki je usmerjen skozi Gibraltarsko ožino in čez
Atlantski ocean. Neugodnost ovinka okrog Apeninskega polotoka
3
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se kaže v tem, da se osebni promet te dolge poti raje ogne, medtem ko je ostala za tovorni promet nespremenjeno privlačna.
Prav posebno pa je treba podčrtati, da je Jadransko morje
po svoji usmerjenosti zelo pripravno za prehode iz celinske
srednje Evrope na Bližnji vzhod in k Sueškemu prekopu, pa
dalje po Rdečem morju v južno Azijo ter vzhodno Afriko. To
je zelo važno dejstvo. Južna Azija preživlja v našem obdobju
veliko politično emancipacijo iz evropskega tutorstva in gospodarsko osamosvojitev iz kolonialnega ali polkolonialnega razmerja do evropskega kapitalizma in imperializma. Verjetno je,
da se bodo stiki prednje in južne Azije ter vzhodne Afrike z državami srednje in južne Evrope oživljali in stopnjevali. Istočasno
pa vidimo, kako se stopnjuje gospodarsko izkoriščanje Afrike,
tudi vzhodne. Saj so kolonialne evropske sile, ki so na tem, da
jih postopno izrinejo iz južne in vzhodne Azije, začele koncentrirati svoje prizadevanje, da si uredijo nekako nadomestilo za
izgubljene izkoriščevalske azijske pozicije v Afriki. Vse to
ustvarja verjetnost, da se bodo gospodarski stiki tudi iz srednje
Evrope skozi Suez in Rdeče morje stopnjevali, pri čemer moramo
vključevati Jugoslavijo, tem bolj, ko bo napredek v naši industrializaciji ustvarjal naraščajoče pobude za gospodarske zveze
in zamenjave v prekomorske kraje. Jadransko morje leži podolgem v smeri teh prometnih teženj in z njim vred naša jadranska obala, a tudi naša moravsko-vardarska prometna magistrala,
V normalnih pogojih, ko železnice, pristanišča in parniki
ustrezno funkcionirajo, je pričakovati, da bo blagovni promet
stremel za tem, da se čim hitreje preloži s kopnega na ladje, a
potniški promet, da ostane čim dlje na železnici, ki posreduje
hitreje od parnika. Za osebni promet kaže potemtakem računati,
da bodo potniki iz srednje Evrope stremeli za tem, da se prepeljejo v naznačeno smer po Moravsko-Vardarski dolini, torej
skozi Beograd in Niš ter Skoplje na Solun in Atene ali pa čez
Niš na Sofijo in Carigrad. Za prevoz čez Split ali celo čez Reko
bi se nemara, kadar bi bili namenjeni daleč čez morje v južni
smeri, manj potegovali.
Za blagovni promet pa je podoba, da bi bil še vedno najbolj
privlačen Trst, iz doslej naznačenih razlogov, ki jih pač ne kaže
ponavljati. Za njim prihaja v poštev Reka, a manj Split, posebno
dokler nima zgrajenih železnic proti SV in V. Pri večji privlačnosti severnega Jadrana moramo jemati v poštev še dejstvo,
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da tako do Trsta kot do Reke držijo ne le pri nas, na našem
ozemlju, temveč tudi v avstrijskem in madžarskem inozemstvu
najboljši železniški pristopi, najboljše železnice. Tudi to spada
k prednostim tranzitnih funkcij severnih jadranskih pristanišč,
kar je tem važnejše, ker na graditev železnic v inozemstvu ne
moremo vplivati ter moramo računati, da bodo v glavnem ohranile sedanji značaj. Katero od južnejših naših pristanišč, sedanjih
ali bodočih, bi prihajalo za severnimi lukami še v poštev, o tem
danes pač ne moremo govoriti, ker tudi še nimamo zgrajenih do
njih ustrezajočih železnic, niti ne vemo, v kakšnem stiku bodo te
bodoče železnice glede prehoda na vodilne inozemske prevozne
poti. Najverjetneje pa je, da bo izbor padel na tisto našo južnejšo luko, ki bo imela najboljše direktne železniške zveze na
Beograd, kjer so za tranzit proti severu najboljše inozemske
železniška zveza, — to bo odločilo, ali bo šel tak tranzitni promet
Beograda do najbolj ustrezajočega našega jadranskega pristanišča, in sicer dobro organizirana in ne predolga ter ne predraga
železniška zveza. — to bo odločilo, ali bo šel tak tranzitni promet
na Bar ali na Split ali na Kardeljevo. Spričo močne prometne
funkcije Beograda je najverjetneje, da bo ta izbor padel na Bar.
Zgoditi bi se tedaj moglo, da bi v času, ko bi bil že ves naš
pristaniški in železniški aparat do kraja zgrajen in dobro organiziran, tudi tranzitni promet uporabljal več bolj ali manj vzporednih poti do Jadranskega morja čez naše ozemlje, kar moremo dobro spraviti v sklad z dejstvom podolžne lege našega
državnega teritorija z ozirom na Jadran. Spričo velike daljave
po celinski smeri ne moremo računati, da bi iz srednje Evrope
želeli prevažati blago po dolgi poti Moravsko-Vardarske doline
in čez Solun na Egejsko morje, razen v kolikor bi šlo za lahko,
drobno in dragoceno blago, ki se ravna glede prevoza bolj
podobno kot popotniki, nego kot težki in prostorninski razsežni
tovori.
Končno nam preostane še vprašanje povezave celinskih
plovnih poti iz naše notranjosti na morje.
Naš rečni plovni sistem nam pomeni v daljnovodnem smislu
prometno zvezo z obdonavsko srednjo Evropo v eni ter z obdonavsko vzhodno Evropo in s Črnim morjem v drugi smeri.
Za prevoz proti Suezu je seveda to znaten ovinek. Za prevažanje
v domačem področju pa sta največjega pomena Donava in Sava.
Od vseh donavskih pritokov je Sava daleč najvažnejša v našem
rečnem plovnem omrežju. Sava teče zelo ugodno skozi naše go5*
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spodarsko najbolj razvite predele, z zelo majhnim strmcem, saj
se nahaja njen tok na ravnini od Beograda pa prav do Krškega.
Sava se odlikuje po tem, da dobiva pritoke iz naših najbolj
namočenih področij; — njeno porečje zavzema v celoti nič manj
ko 37%, vsega ozemlja Jugoslavije. Razvoj rudarstva in težke
industrije narekuje naloge, da se kanalizirajo savski pritoki
Drina, Bosna, Vrbas in Una, pa nemara še drugi, vsaj v spodnjih
delih njihovih strug. Pred vsem pa je potrebno, da se Sava kanalizira v vsem obsegu od Beograda do Zagreba, pa še dalje, toda
zares kanalizira, to se pravi, da se odpravijo meandri in da se
izvršijo še druga regulacijska dela. Prav tako je potreba, da se
čim prej napravi kanal od Donave pri Vukovaru do Save pri
Samcu; pomenil bo zvezo med Vojvodino, zlasti Bačko in vzhodno
Slavonijo s Savo v neposrednem smislu, pomenil pa bo tudi zelo
važno daljnovodno bližnjico med Savo in zgornjim obdonavskim
plovnim rečnim sistemom. Kanalizacija Save v toku od Siska do
Zagreba je že sklenjena v našem prvem gospodarskem načrtu, a
obilo je bilo že govora o podaljšku do Krškega in še naprej.
Vsekakor je Sava poleg Donave naša najvažnejša plovna reka,
toda še nedograjena v plovnoprevoznem smislu.
Ni čudno, da se je že davno pojavila pobuda, kako povezati
naš donavsko-savski plovni sistem z morjem. Ker je naše rečno
omrežje s Črnim morjem že zvezano po Donavi sami, se je postavilo vprašanje, kako ga zvezati še bodisi z Egejskim ali z
Jadranskim morjem ali z obema. Če vzamemo najprej v pretres
prvo možnost, to je povezavo na Egejsko morje, moramo naglasiti, da sta za takšne projekte vabljivi že na prvi pogled dve
stvari. PrviČ da imamo v prirodi nakazano to smer v dejstvu, da
potekata Moravska in Vardarska dolina v smeri S-J, tvorec prirodno zvezo med Panonsko kotlino in Egejskim morjem v Solunskem zalivu, najboljšo osnovo za promet, ki je tekel tod že
skozi tisočletja. Drugič se nudi s to podolžno dolinsko in prometno črto v smeri srednje Donave in Tise takorekoč nadaljevanje meridijanskega pravca ne le do Solunskega zaliva, temveč
po Egejskem morju še dalje proti jugu in le z majhnim zaokretom
tja na Sueški prekop.
Toda treba je naglasiti, da je sicer res, da bi usposobitev
plovne poti proti Solunu s kanalizacijo Morave in Vardar j a bila
v nekih pogledih tehnično manj težka stvar, ker leži razvodje
pri Preševu samo 460 m nad morjem, a vrh tega v dolini. Tudi
j e ugodno, da poteka Moravsko-Vardarska dolina v smeri pro36
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metnega toka iz srednje Evrope proti jugu, pa bi predstavljala
takorekoč kar nadaljevanje meridijanskega toka Donave. Toda
neugodno je, da bi bila ta pot kanala po dolgem čez Balkanski
polotok silno dolga, saj bi v vsem obsegu tako Morave kot Vardarju bila potrebna kanalizacija, ki bi po veliki večini pomenila
napravo docela nove struge, pravega kanala (prim, mnoge okljuke
na Moravi). Drugič pa je važno dejstvo, da tečeta Morava in

Staro pristanišče v Splitu

Vardar po osrednjem področju Balkanskega polotoka, ki se ne
odlikuje po obilnih padavinah. Za zalaganje z vodo, posebno v
odsekih z zatvornicami, bi bilo potrebnih obilo zbiralnih naprav.
Vse to bi silno podražilo napravo kanalizirane struge, sposobne
za ladijski promet od Beograda oziroma od Smedereva do Soluna.
Poleg vsega tega bi bilo potrebno sodelovanje z Grčijo, a kar je
še posebno važno, morska luka ne bi bila na našem ozemlju.
Druga možnost, da zvežemo panonski rečni plovni sistem proti
južnemu morju čez Dinarsko gorovje in izdelamo prometno zvezo
s kanalom do Jadranskega morja, ima na sebi to veliko prednost,
da bi z njo ustvarili vodnoplovno zvezo med n a š o plovno notranjostjo in n a š i m jadranskim pristaniščem. Ob sebi se razume, da more nuditi za takšno rečnoplovno zvezo osnovo samo
reka Sava, ki teče srečno izbrano v stičnem pasu med Panonsko
nižino in Balkanskim polotokom. Nudijo pa se nam varijante
37

Anton

Mëlik

po različnih savskih pritokih. Smer po Ljubljanici, sedanji in
po sledeh pliocenskega toka, ima to znatno dobro stran, da
vodi do zgornjega Jadrana, do najbolj v celino pomaknjenega
Tržaškega zaliva. Ta interesantna možnost je dala osnovo za
znamenito zgodbo o vožnji Argonavtov, ki so z ladjami dospeli
od Vrhnike, od tam pa jih prenesli do morja v Tržaškem zalivu.
Najkrajši je kopni prehod od Save na Jadransko morje z uporabo pritoka Kolpe, katere izvir je komaj 27 km od morske obale.
Le malo daljši je savski pritok Una, katere izvir nas dovaja v
bližino severnodalmatinske obale. Pritoki Vrbas, Bosna, Drina
so daljši,-bolj ko gremo proti vzhodu in povirje se jim nahaja v
višjem in širšem gorovju.
Razgovor glede možnega kanala od Save-Ljubljanice do
morja pri Trstu ali pač pri nekem kraju ob Tržaškem zalivu bi
bilo lažje razpredati, ako bi se Tržaško ozemlje nahajalo v
sklopu Jugoslavije. Reči moremo tedaj, da bi mogel biti Tržaški
zaliv končna postojanka našega čezdinarskega kanala pač le v
primeru, da bi Trst v mednarodnih relacijah v gospodarskem in
carinskem razmerju predstavljal skupnost z Jugoslavijo.
Glede čezdinarskega plovnega kanala je treba namreč takoj
v začetku naglasiti, da bi bil zanj najbolj smotrn tak potek, ki
bi zagotovil po najkrajši poti brez prekladanja prehod z donavskega plovnega omrežja na morje. Najožje je Dinarsko gorovje v Gorskem kotaru, med Karlovško kotlino ter Kvarnerom,
a prav tu se nudi savski pritok Kolpa v premotrivanje, če ga
ne kaže izbrati izmed vseh savskih pritokov ter ga kanalizirati.
Vsi drugi savski pritoki so daljši, vsi teko manj prečno z Dinarskega gorovja, ob vseh je nad povirjem širši pas visokega
gorovja in planot, ki jih je treba prekoračiti, da pridemo do
morske obale. Samo podolje pliocenske Ljubljanice se more v
tem pogledu primerjati s Kolpo, po kratki razdalji med Savo z
Ljubljanico ter morjem, pa po sorazmerno ne previsoki nadmorski višini razvodnega področja. Toda težave v razvodnem
področju so ogromne tako v območju Ljubljanice kakor Kolpe,
saj imamo opravka s kraškim zemljiščem, kjer bi bilo treba
posebne borbe ter tehnične adaptacije, da bi nam voda, ki bi jo
nabrali z zajezitvijo za kanale, ne odtekla skozi razpoke in
luknje v votlikavo notranjost. Tu imamo opravka tudi z znatnimi nadmorskimi višinami, kar bi nas sililo v drago napravo
zelo mnogih zatvornic. Obilica zatvornic bi zahtevala zelo mnogo
vode, a povzročala bi tudi veliko, pač preveliko zamudo časa
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pri prevažanju, zlasti pri spuščanju skozi jezove. Podoba je, da
bi naprava kanala čez Dinarsko gorovje, vzemimo, med Kvarnerom ter Siskom ali Zagrebom, pognala stroške za investicije
in za vzdrževanje tako visoko, da se postavlja vprašanje, v
kakšnem razmerju bi bili stroški investicije z gospodarskim
učinkom. Tako vprašanje se zdi tem bolj umestno, ker bi čezdinarski kanal zahteval tudi zelo velike izdatke za vzdrževanje.
Kakor že navedeno, bi kanal od povirja Kolpe pri Ostinici do
Grobniškega polja ali, ako bi se odločili za izpeljavo prav do
morske obale, pomenil dosedaj najdaljši predor na svetu sploh.
Še dražja bi bila stvar, ako bi se odločili za kanalizacijo Une
ter za kanale in predore do Knina pa dalje na Krko (Zrmanja
bi mogla pri tem manj prihajati v poštev). To bi bilo orjaško
dejanje, takle čezdinarski kanal. Prav gotovo naše gospodarstvo
še dolgo ne bo doseglo te stopnje v razvoju, da bi se mogli lotiti
tako dragih podjetij. Naj pa obenem počrtamo, da bi vrednost
takega kanala bila zavisna od ustrezajočih zvez s celotno rečno
plovno mrežo srednje Evrope. Neobhodno bi bila tedaj potrebna
kanalizacija Save in kanal med Šamcem ter Vukovarom. V normalnih razmerah bi bila ogromnega pomena tudi možnost priključka na projektirani veliki kanal med Odro in Moravo s
plovnim priključkom na Labo,10 kar bi pomenilo hkrati povezavo
z donavsko-savskim plovnim sistemom. S temi in še z nekaterimi
pripravljajočimi se kanalizacijami bi zares ustvarili plovno zvezo
po rekah srednje Evrope med Baltiškim, Severnim, Jadranskim
ter Črnim morjem.
Za zaključek naj naglasimo še enkrat, da razvoj, bodi politični bodi gospodarski, v Evropi še ni dozorel do tega stadija,
da bi se moglo smotrno in smiselno razpravljati o tem problemu,
kaj šele se odločiti za nekaj konkretnega. Prav tako moramo
imeti pred očmi dejstvo, da imamo z našo gospodarsko graditvijo
še toliko dela in ga bomo imeli še nekaj petletk, da se ne moremo
še konkretno lotiti resnega razglabljanja o takih daleč segajočih
nalogah, kakor je čezdinarski kanal. Naši hidrotehniki, ki projektirajo melioracije ter hidrocentrale na rekah, v kraških poljih
itd., sicer sprašujejo o projektih glede kanalizacije, ker zavisi
od odgovorov na to vprašanje zasnova in izvedba njihovih del.
Toda pač težko da bi mogli pričakovati, da dobijo od sedanjih
Pruplav Dunaj—Odra—Labe — naše more. Sbornik o chystaném prûplavu. 1948. Nakladatelstvf »Novy narod« v Prerove. Strani 432.
10
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gospodarskih načrtovanj odgovore tudi že v tej smeri. Reči moremo, da bomo nujno potrebovali temeljite kanalizacije reke
Save vsaj od Beograda do Krškega, pa kanalizacijo spodnjih
tokov savskih pritokov, v ostalem pa je treba še časa, da dozorijo odgovori na vprašanja tako širokega in tako kompleksnega
obsega in tako komplicirane vsebine ter tako velike odgovornosti,
kakor jo vsebuje projekt čezdinarskega plovnega kanala.

LES PORTS YOUGOSLAVES DE L'ADRIATIQUE
Anton

Melik

L'auteur s'est proposé d'analyser les possibilités de communication
entre les ports sur l'Adriatique et l'intérieur du pays telles qu'elles se
présentent aujourd hui ainsi que dans la perspective de leur évolution
future. La question quels sont les ports qui répondent aux exigeances
de ces communications et quels sont ceux qui n'y répondent pas, est
d'une importance capitale. L'auteur souligne surtout le fait que la
Yougoslavie s'étend le long de l'Adriatique et que la longueur de sa côte
depuis le Golfe de Trieste jusqu'à l'embouchure de la Bojana dans le
littoral monténégrin est, en ligne directe, de 700 km, tandis que la profondeur du territoire yougoslave, dans sa partie la plus large, le Banat
du Nord, la Bačka du Nord-Est et le Gjerdap, ne surpasse que de peu
400 km en ligne directe. La Yougoslavie ne peut donc pas se contenter
d'un port maritime. La côte yougoslave de l'Adriatique est très riche
de l'Adriatique exige au contraire la construction de plusieurs ports qui
seront reliés à l'intériueur du pays par de voies d'accès plus ou moins
parallèles.
En poursuivant, l'auteur étudie la question quelles sont les régions
côtières qui répondent le mieux aux exigeances que pose l'établissement
d'un port maritime. La côte yougoslave de l'Adriatique es très riche
en rades et en baies qui se prêteraient bien à la construction d'un port.
La chaîne des Alpes Dinariques, proche de la côte, assez haute et presque
partout très escarpée, ne permet cependant de choisir qu'entre les baies
se trouvant en proximité d'entailles traversant ce massif et indiquant
la possibilité d'un chemin reliant la côte à l'intérieur du pays. Ces
entailles dans le relief, ce sont les vallées de fleuves ou les systèmes
de champs karstiques sur le versant adriatique, et, de l'autre côté de
la ligne de partage des eaux, les vallées plus larges le long des affluents
directs ou indirects du Danube. D e telles entailles traversant les Alpes
Dinariques sont relativement peu nombreuses. D e se fait, on ne peut
compter, le long de la côte yougoslave de l'Adriatique, que cinq zones
satisfaisant à toutes les exigeances que pose la construction d'un port.
La première et la plus septentrionale, c'est le Golfe de Trieste où l'Adriatique pénètre le plus profondément dans le continent. Cette région o f f r e
l'avantage d'un accès très facile à l'intérieur du pays, empruntant le
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chemin qu'avait pris, dans le pliocène, la Ljubljanica et où la ligne
de partage des eaux ne selève qu'à 609 m au dessus de la mer. D u Golfe
de Trieste rayonnent de nombreuses routes et voies ferrées vers l'intérieur du pays, et son hinterland direct est la vallée de la Save qui
représente, du point de vue de l'économie et de la population, l'épine
dorsale de la Yougoslavie.
La deuxième zone qui mérite la considération est le rivage septentrional du Quarnero. Il présente l'avantage d'être bien protégé par des
îles, la ceinture des montagnes qui le bordent est cependant assez haute
et abrupte. Les communications ferroviaires avec la vallée de la Save
n'y sont pas trop bien organisées. Les terrains bas le long de la Kolpa
entaillés transversalement dans le massif dinarique offrent d'assez bonnes
possibilités d'accès, mais la ligne de partage des eaux s'y élève à plus
de 800 m.
La troisième zone propice à l'établissement d'un grand port se trouve
en Dalmatie centrale dont les ports principaux sont Split et Šibenik.
Les lignes de communication naturelles avec l'intérieur y sont cependant
moins bonnes du fait des hauts plateaux dinariques qui y atteignent
des altitudes de mille mètres et plus. Les voies ferrées menant à Split
décrivent actuellement un grand detour; l'une passe par la Lika et
l'autre, récemment construite, le long de la Una où la ligne de partage
des eaux est plus basse. De nouvelles lignes projetées relieront Split
à la Bosnie centrale.
La quatrième zone côtière qui offre de très bonnes possibilités de
communication avec l'intérieur se trouve à l'embouchure de la Neretva.
On y travaille actuellement à la construction du nouveau port de Ploče
rebaptisé récemment en Kardeljevo. Une très bonne ligne de communication avec l'intérieur y passe par la vallée de la Neretva Inf. pour
aboutir au coeur même de la Bosnie et de la Herzégovine voisines. C'est
la meilleure ligne de communication reliant la mer au centre de la
République Populaire de la Bosnie et de la Herzégovine, ainsi qu'à la
Yougoslavie centrale en général. Cependant Ploče-Kardeljevo ne pourra
être qu'un port de dimensions moyennes utilisable surtout pour les cargaisons lourdes et volumineuses. Il s'impose donc la construction d'une
voie ferrée reliant Ploče au port de Split qui pourra se charger d'une
partie de cargaisons venues de l'intérieur du pays. Dubrovnik avec Gruž
pourra lui aussi jouer le rôle d'un port auxiliaire, surtout quand il sera
relié par une ligne ferroviaire à voie étroite à Foča en Bosnie, localité
dans la région montagneuse de la Drina.
La cinquième et dernière zone qui entre en considération est le littoral monténégrin avec ses deux belles rades naturelles, les Bouches de
Cattaro et Bar. Elles sont cependant désavantagées par le fait qu'elles
ne possèdent pas encore de communication ferroviaire avec l'intérieur.
La construction de voies ferrées y est rendue extrêmement difficile
à cause du relief des montagnes très hautes; elle exigera des montées
de plus de mille mètres et de longs tunnels, ce qui comportera des frais
énormes et de longs délais. Cette voie ferrée traversant les montagnes
monténégrines ouvrira pourtant, quand elle sera construite, le chemin
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vers les régions de la Drina, du Ibar et vers la Metohija, et offrira de
ce fait à toute la Yougoslavie orientale le meilleur accès à la mer.
Les cinq zones de port étudiées par l'auteur s'échelonnent à des
distances plus ou moins égales le long de la côte jougoslave de l'Adriatique. Les lignes ferroviaires qui les relieront ou qui les relient déjà
à l'intérieur du pays pourront offrir aussi aux états voisins de bonnes
lignes^ de communication avec les ports yougoslaves sur l'Adriatique.
L auteur s'arrête encore à la question des possibilités et de l'opportunité de la réalisation d'un raccord entre l'un ou l'autre des ports
maritimes et le réseau de la navigation fluviale qui s'étend surtout sur
les plaines dans le Nord-Est de la Yougoslavie et dont les artères principales sont le Danube et la Save. Ce problème présente des difficultés
sérieuses quant au choix du port répondant le mieux à toutes les exig e a n t s et surtout relativement aux possibilités techniques et au rendement économique d'un tel raccord où l'on doit prévoir la construction
onéreuse de canaux, de longs tunnels et de très nombreuses écluses et
bassins. L'auteur arrive à la conclusion que la partie Nord-Ouest de la
Yougoslavie est celle qui se prête le mieux à la réalisation de tels projets,
la basse plaine pannonienne s'y rapprochant le plus de l'Adriatique par
ses prolongements le long de la Save, de la Kolpa et de la Una.
En concluant, l'auteur cherche à répondre à la question lequel des
ports de l'Adriatique se prête le mieux aux transports de marchandises
et de voyageurs en transit, ceux-ci venant des pays de l'Europe septentrionale et centrale et s'acheminant vers la Méditerranée pour continuer
leur route par la Mer Rouge vers les territoires bordant l'Océan Indien.
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