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GORSKA TEHNIČNA IN TAKTIČNA VAJA

5 TORRI 2018
V osrčju Bellunskih Dolomitov, v gorah v bližini olimpijske Cor-
tine d‘Ampezzo, je naravna znamenitost Pet stolpov.  Naravni 
»fitnes« z izjemno kuliso, ki so si ga letos ponovno izbrali za 
izvedbo pomembne tehnične in taktične gorske vaje, v kateri 
je sodelovalo 14 ekip zavezniških in prijateljskih držav, opre-
mljenih s sredstvi vseh vej oboroženih sil, osebje Državnega 
reševalnega korpusa in civilne zaščite ANA.

»Veliko obstoječih procesov poteka na pre-
valih in gorskih območjih in obrambne sile 
se morajo naučiti delovati v tako zahtev-
nem okolju, dejansko v štirih dimenzijah, 
vključno z danes tako aktualnim kibernet-
skim prostorom,« je poudaril general Clau-
dio Graziano, načelnik obrambnega štaba, 
ko je spregovoril ob začetku vaje. Na mes-
tu, kjer je bilo pred sto leti postavljeno ar-
tilerijsko poveljstvo italijanskih alpincev, so 
danes dediči legendarnih gorskih vojakov 
iz prve svetovne vojne prikazovali izjemne 
sposobnosti, rezultate razvoja vse od tradi-
cionalnih do visokogorskih bojnih tehnik, 
sodobnega koncepta vojskovanja v gorah.

VAJA

Vaja je bila razdeljena v dve značilni, loče-
ni fazi, prva strokovno gorniška in taktična 
ter druga operativno taktična na vzhodnih 
in zahodnih obronkih sten Petih stolpov. 
Prvi vrhunec je bilo preverjanje planinskih 
in gorskih veščin, v katerem je sodelovalo 
približno 200 gojencev vojaških šol, udele-
žencev tečaja gorniškega usposabljanja ter 
»raiderji« Korpusa mornariške pehote, ki so 

Transport orožja po vrvi
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se jim pridružili karabinjerji, gorski reševalci 
reševalci iz vrst speleologov - jamarjev. Kara-
binjerji, alpski reševalci Nacionalnega zdru-
ženja alpinov - ANA ter jamarski reševalci in 
pa so si zastavili cilj, da se dokažejo in pre-
verijo v uporabi gorniških tehnik za vojaško 
gorništvo, samooskrbo in organizirano alp-
sko reševanje. V tej fazi so sodelovale naveze 
iz Argentine, Armenije, Avstrije, Bolgarije, 
Čila, Združenih arabskih emiratov, Francije, 
Kazahstana, Makedonije, Omana, Pakista-
na, Slovenije, Španije in Tunizije.

V drugi fazi so preizkušali in preverjali upo-
rabo sil in struktur v taktično-operativnih 
postopkih in preverjali usposobljenost za 
gibanje ter bojevanje na grobem gorskem 
terenu z ekstremno navpično morfologijo, 
pa tudi izvedbo napada proti nasprotniku za 
ponovno vzpostavitev nadzora nad delom 
ozemlja, ki ga zasedajo sovražni elementi. 
Natančneje, namenska bojna  skupina iz 8. 
polka za − Alpinske brigade Julia (Brigata 
Alpina „Julia“) − je imela nalogo izolirati in 
nevtralizirati nekatere sovražnikove položaje, 
izvesti hiter manever presenečenja, pri tem 
pa izkoristiti topografske značilnosti terena. 
V tej nalogi so se oprli na podporo »tretje 
dimenzije«, torej podporo iz zraka. Pod-
porna enota 69. četa alpinov »La Fulmina«, 
specializirana posebej za gorsko bojevanje, je 
omogočila desant alpskemu vodu iz helikop-
terjev s spuščanjem iz helikopterjev po vrvi. 

Ob tem so izkrcali še tehniko in oborožitev: 
minomete 81 mm, mitraljeze Browning 12,7 
mm in MG 42/79 7,9 mm ter minimi 5,56 
mm, prav tako pa moštvo ostrostrelcev s pu-
škami Beretta ARX 200 kalibra 7,62 mm in 
Barreta M82 kalibra 12,7 mm.
  
Specialne sile so na vaji predstavljali rangerji 
iz 4. polka padalcev – alpinov –, pripadni-
ki enote za posebne naloge AVES, ki so se 
po vrveh s pomočjo vrvne tehnike izkrcali 
iz transportnega helikopterja CH-47F, iz 1. 
polka Antares, zatem par večnamenskih he-

likopterjev AB2015, dva jurišna helikopterja 
za podporo desanta A129 ter transportni 
helikopter NH90 iz 5. polka Rigel pa odde-
lek zračne obrambe s prenosnimi raketnimi 
protiletalskimi sistemi stinger iz 17. polka 
Sforzesca, pa tudi par jurišnih letal AMX iz 
51. polka letalskih sil Italije. 

AKCIJA

Moštvo alpinov na prednjih položajih, ki 
so jih podpirali ostrostrelci moštva »se-
lektorjev«, je zamaskirano in zlito z oko-

Spuščanje po vrvi iz helikopterja CH-47F Italijanske vojske, izkrcanje varuje jurišni helikopter A-129 mangusta. 

Vertikalni manever: italijanski alpin se 
spušča iz helikopterja NH90, v ozadju 

eden od petih stolpov
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ljem zahtevalo podporo iz zraka. Nudil jo 
je par jurišnikov AMX ter jim omogočil, 
da so se približali nasprotnikovim polo-
žajem. V prvem naletu sta letali AMX 
prepoznali nasprotnikove položaje, sledi-
la pa sta nizek prelet in napad na nasprot-
nika z ognjem iz topov vulcan kalibra 20 
mm. Nasprotnika so v enem od proti-
napadov blokirali tudi z neposrednim 
in natančnim ognjem iz para helikop-
terjev AB205, medtem pa se je zbralo že 
minometno moštvo    in usmeril ogenj 
proti  nasprotnikovim položajem. Med-
tem so se štirje alpini po vrvi spustili iz 
helikopterjev AB205 in zavarovali kraj 
desantiranja transportnega helikopterja, 
ki je prepeljal minomete in minometno 
strelivo, obešene na vrvi na podvesnih 
kljukah pod trebuhi helikopterjev na 
ugodnejši položaj. Za nasprotnikov polo-
žaj se je spustil še transportni helikopter 
CH-46 in v vertikalnem manevru spustil 
vod vojakov, specializiranih za gorsko 
bojevanje. Sile, specializirane za gorsko 
bojevanje, so se spustile tudi po vrveh 
vertikalno s sten in s skupnimi močmi 
zavzele prazen prostor ter zatem še og-
njene točke nasprotnika. Rangerji so se 
lotili zajetja nasprotnikove enote »naj-
višje vrednosti« ob karseda najmanjšem 
tveganju: v hitrem vertikalnem manevru 
so se spustili iz lebdečega transportnega 
helikopterja NH90 in dosegli nasprotni-
kova poveljniška mesta ter zasegli upo-
rabne informacije, s pomočjo katerih 
so se potem lahko usmerili neposredno 
proti nasprotnikovim točkam, ki so bile 
sicer izven njihovega vidnega dosega. 

Po opravljeni nalogi so tehniko in mo-
štvo vkrcali v helikopterje s pomočjo 
vrvne tehnike, kajti drugačen transport 
je bil v okolju, v katerem so potekali boji, 
nemogoč. Ta del naloge so opravili s po-
močjo velikih transportnih helikopterjev 
CH-47F chinook. S transportnimi heli-
kopterji so evakuirali tudi ranjene v spo-
padu, prav prikaz reševanja v gorah pa je 
bilo tudi sklepno dejanje vaje Pet stolpov 
2018 (5 torri 2018). Nadaljevanje vaje za 
pripadnike gorskih enot v tem okolju ne 
bo več sledilo. Seveda se bo našlo za to 
primerno prizorišče kje drugje v Alpah 
s prav tako čudovitim scenarijem, Pet 
stolpov pa bo ostalo nezamenljiv kraj in 
izjemen izziv za vse plezalce in alpince.

Besedilo in fotografije: Federico Grattoni 
in arhiv SV

Italijanska ostrostrelca

Zaradi specifičnih gorniških veščin so se vaje 5 Torri štirje udeležili pripadniki 132. 
gorskega polka, ki so s sodelovanjem pridobili izkušnje iz plezanja v drugačni skali, 
kot jo poznamo v Sloveniji. Ostalim udeležencem so prikazali vertikalni premik 
dveh navez z sprotnim nameščanjem varoval ter 100-metrski spust po vrvi, ki se 
uporabi v primeru onemogočene ali neprehodne pešpoti.
Na vaji so poleg vertikalnega manevra prikazali tudi druge manevre reševanja, kot 
so klasično reševanje v gorah, helikoptersko reševanje, horizontalno premagovanje 
ovir, helikopterski dvig mo-
štva z ujetnikom na enojni 
vrvi in spust celotnega voda 
iz helikopterja po enojni 
vrvi. Italijanski alpini so v 
sodelovanju z artilerijsko in 
zračno podporo izvedli vajo 
pehotnih enot, na kateri se 
je ponovno izkazalo, kako 
pomembna in zahtevna je 
logistika in oskrba lastnih 
enot na terenu, kjer oskrbo 
otežujejo tako vremenske 
razmere kot tudi teren in 
dostopnost do lastnih enot. 
Fizična in psihična prip-
ravljenost, ki pripadniku 
omogoči premagovanje to-
vrstnih naporov, je v gorah 
izjemnega pomena.  
»Gorci smo s sodelovanjem 
na vaji pridobili nove izku-
šnje in znanja iz različnih 
specialističnih veščin ter 
gorskega bojevanja, hkrati 
pa na ta način utrjujemo 
odlično sodelovanje in iz-
menjujemo izkušnje s pri-
padniki gorskih enot tujih 
vojska,« je povedal udeleže-
nec vaje štabni vodnik Go-
ran Turudić.

Foto: Arhiv SV


