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Vojaška vaja pri 5 stolpih 

»5 Torri 2017«
V sugestivnih predelih Cortine d'Ampezzo v Dolomitih  
(z�Unescovega�seznama�svetovne�dediščine)�v�muzeju�pod�  
odprtim�nebom�iz�prve�svetovne�(velike)�vojne�je�potekala�  
vojaška vaja »5 Torri 2017«. Pomemben dogodek na  
mednarodni ravni, v katerem je 250 vadbencev prikazalo  
veščine�in�spretnosti�v�alpinizmu�in�reševanju.

Spuščanje  
iz helikopterja  

AB205
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VOJAŠKA VAJA PRI 5 STOLPIH 

V aja je imela dve fazi, prva je bila stro-
kovna alpinistična in je potekala na 

južni strani sten Cinque Torri, druga pa 
je bila strokovna taktična na stenah za-
hodnega pobočja. Na tem fantastičnem 
naravnem vadišču so udeleženci vaje, 
skupine pripadnikov Italijanskih oboro-
ženih sil (Forze Armate Italiane) in tujih 
vojska iz Avstrije, Argentine, Španije, 
Makedonije, Slovenije, Nemčije, Bol-
garije, Romunije, Švice, Čila, Bosne in 
Hercegovine, Pakistana, Omana in Tuni-
sa prikazale različne tehnike plezanja – 
vzpenjanja, reševanja, prenosa materiala, 
spuščanja, premagovanja težav in ovir 
najvišje stopnje zahtevnosti.

Prioriteta v teh in podobnih vajah je ne-
nehno spremljanje in izpopolnjevanje 
usposabljanja in urjenja na podlagi naj-
sodobnejših načinov reševanja v gorskem 
okolju, ki pa ga je mogoče uporabiti tudi 
kjer koli drugje in v izrednih razmerah 
s pomočjo uporabe vojaških instrumen-
tov in postopkov, ki reševalnim moštvom 
omogočajo delo v izoliranih predelih, 
tudi ponoči, tako za vojaške namene kot 
ob naravnih in podobnih nesrečah ter iz-
rednih razmerah. 

Taktični del vaje so predstavljale dejav-
nosti s ciljem predstavitve sposobnosti 
gorskih enot (Unità delle Truppe Alpi-
ne), preživetje, premike in bojevanje v 
gorskem in planinskem okolju v poseb-
nih taktično-operativnih razmerah. Pri 
tem so si pripadniki enot iz različnih 
vojska izmenjevali poglede in izkušnje 
ter osvajali preizkušene postopke drugih 
vojska in jih bodo v prihodnje lahko pre-
našali na lastne vojske. 

V vaji so enote dobile zapletene naloge s 
področja bojevanja v gorah, pri tem pa 
so gorske enote tesno sodelovale s sila-
mi za specialne naloge (Forze per Ope-
razioni Speciali). Vadbencem so pri tem 
pomagali pripadniki italijanske letalske 
skupine za posebne naloge iz 4. polka Al-
tair ob asistenci helikopterjev ICH-47F 
iz 1. polka Antares in AgustaWestland 
AW139 iz 15. polka vojaškega letalstva, 
sodelovale pa so še enote s psi in vodniki 
psov ter enote zračne obrambe. Naloga 
je temeljila na odkritju in zajetju po-
membnega nasprotnikovega elementa v 
gorskem okolju, ki bi potencialno lahko 
pripadlo nasprotniku. Nalogo sta iz zra-
ka nadzorovala in varovala dva tornada 

Italijanskih letalskih sil s posebnimi sne-
malnimi naravami, povezana s skupino 
za prenos podatkov – posnetkov – s ka-
mer na letalih. Pod vrhovi Cinque Torri 
sta se razporedili enota zračne obrambe 
z raketami zemlja-zrak kratkega dosega 
stinger in enota za obdelavo pridobljenih 
podatkov. Za zavzetje ugodnih položa-
jev so vadbenci uporabljali tako tehnike 
gorskega bojevanja in pa postopke de-
santnih enot, ki so izvedle desant iz heli-
kopterja na nepristopnih območjih. 

Minomet 120 mm so usmerile proti po-
ložaju nasprotnika, tja sta se usmerila 
tudi helikopterja AB205MEP in HH139 
s strelci, medtem pa je veliki transportni 
helikopter ICH-47F spustil na območje 
skupino strelcev iz polka alpincev (ti so 
se spustili po vrvi iz lebdečega helikop-
terja). Nasprotnik je bil odkrit in sledilo 
je hitro izvlečenje vojakov s helikopter-
jem ICH-47F. Zaključek: laserska osve-
tlitev – označitev − cilja, v katerega so 
potem usmerili orožje z letala tornado in 
uničili zaklonišča nasprotnika. 

Besedilo in posnetki: Federico Grattoni

Desantiranje iz mogočnega Boeing-Agustinega transportnega helikopterja ICH-47F chinook (Italija je prva dva nadgrajena dobila 
pred 4 leti, skupaj jih je naročila 16) iz 1. polka Antares iz sestave letalstva italijanskih kopenskih sil. 
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Demonstracija alpinističnih tehnik
Italijanska vojaka s puškama Beretta ARX 160 – levo z modelom A2  

(SF – special forces) in desno z dolgo cevjo.

Med dvema od petih stolpov…

Ena najsodobnejših pridobitev italijanske vojske je Agusta - Westlandov transportni 
helikopter AW139 (HH139).

V zavarovanju…

Helikopterski transport minometa 120 
mm, obešenega pod transportni helikop-

ter Agusta-Bell AB205.


