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Slika na naslovni strani: Ko se v Patagoniji podre kot hiša velik serak in ko se sproži
poguben plaz
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DVANAJST MRTVIH POD SNEŽNIMI PLAZOVI
Prve vesti o letošnjih tragedijah, ki so jih v Alpah pov
zročili snežni plazovi, so svetovne novinarske agencije
objavile v ponedeljek, 21. februarja: »V švicarskih Al
pah v bližini Davosa se je danes sprožil snežni plaz in
pod seboj pokopal več smučarjev. Reševalci so s po
močjo psov doslej našli enega preživelega, ki so ga s
helikopterjem prepeljali v lokalno bolnišnico.
Plaz se je danes sprožil tudi v italijanskih Alpah v bližini
Bolzana in pod seboj pokopal pet smučarjev; reševalci
so enega rešili in ga močno podhlajenega prepeljali v
bolnišnico, usoda ostalih pa ni znana.
Kot je sporočila policija, se je prvi plaz sprožil tik pred
poldnevom v smučarskem središču Heierhof-Taeli. Za
radi močnega sneženja so na tem območju razglasili
najvišjo stopnjo nevarnosti plazov. Drugi plaz se je
sprožil v Trentinu - Zgornjem Poadižju v dolini Venosta.«
PLAZOVI V ŠVICI IN NA JUŽNEM TIROLSKEM
Vesti so si potem sledile druga za drugo in v vsaki na
slednji je bilo več podrobnosti o teh nesrečah ter novice
o še novih plazovih, ki so zahtevali človeške žrtve. Isti
ponedeljek so agencije že sporočile, da je v plazovih, ki
so se ta dan sprožili v švicarskih in italijanskih Alpah,
umrlo šest oseb, tri so bile ranjene, enega smučarja pa
so takrat še pogrešali. V Trentinu - Zgornjem Poadižju
na severu Italije so pod plazom umrle dve nemški
smučarki in ena Italijanka, v bližini švicarskega Davosa
pa so umrli Nemec in dva Švicarja. Reševalci so iz pla
zu, ki se je zgodaj popoldne tega ponedeljkovega dne
sprožil v bližini Bolzana, rešili nemškega in avstrijskega
smučarja, 62-letnega Nemca so hudo ranjenega pre
peljali v bolnišnico.
Že isti dan so reševalci tudi ugotavljali, zakaj je prišlo
do nesreč. V Davosu, je bilo rečeno, sta po domnevah
policije plaz sprožila nemški smučar in njegov sin, ki
sta kljub nevarnosti plazov zapustila označeno progo.
Oče je pod plazom umrl, umrla pa sta tudi švicarska
smučarja, ki so ju reševalci sicer našli, vendar sta kas
neje v bolnišnici zaradi podhladitve podlegla poškod
bam.
V nekaterih avstrijskih zimskošportnih središčih je ta
čas zaradi močnega sneženja - tisti konec tedna je tam
zapadlo meter snega - obtičalo več sto turistov. Av
strijska vojska je še isti ponedeljek s transportnima
helikopterjema prepeljala na varno 45 turistov, ki so bili
ujeti na dveh na debelo zasneženih tirolskih planinah.
Nemška tiskovna agencija dpa je naslednji dan, v to
rek, 22. februarja, sporočila, da je prejšnji dan pod
snežnimi plazovi v Alpah umrlo sedem ljudi, med njimi
štirje Nemci. Na Južnem Tirolskem sta pod snežnimi
masami umrli dve nemški turni smučarki, stari 37 in 41
let, ter Italijanka, nemški smučar je ta večer umrl v
bolnišnici.
Medtem ko v Švici tisti torek po uradnih podatkih niso
pogrešali nobenega smučarja, naj bi v italijanskih Al-

Iskanje ponesrečenih v ogromnem plazu, ki se je sprožil s pobočja
Kitzsteinhorna nad Kaprunom.

pah nekatere še iskali, saj ni bilo znano, koliko turnih
smučarjev je prejšnji dan odšlo na ture.
Na južnotirolski Portless-Spitze so reševalci hudo
poškodovana potegnili izpod snežnega plazu nekega
Nemca in avstrijskega smučarja. Kot je sporočila ita
lijanska tiskovna agencija ANSA, je 62-letni smučar iz
Berlina v ponedeljek pozno popoldne umrl v bolnišnici
v Trientu. Plaz je zajel smučarje v ponedeljek zgodaj
popoldne, ko so bili v dveh skupinah na gori PortlessSpitze na nadmorski višini skoraj 3000 metrov kljub
razglašeni nevarnosti snežnih plazov. Dva gorska vod
nika sta jo odnesla brez posledic, vendar sta utrpela
veliko mero strahu.
V nekaterih avstrijskih zimskošportnih središčih je bilo
ta torek ujetih več sto smučarjev. Po nekajdnevnih
močnih snežnih padavinah v kraje Lech, Ziirs in Stuben več dni ni bilo mogoče priti po cestah. Na drugi
strani je takrat v dolini čakalo več kot tisoč gostov, ker
se niso mogli pripeljati do svojih počitniških sob, ki so
jih bili rezervirali za smučarske počitnice.
KDO BO ODGOVARJAL?
Že dan po hudi nesreči, ko so na Južnem Tirolskem
pod snežnim plazom umrli štirje ljudje in ko so bili do
mačini še vedno globoko pretreseni, so se nekateri že
začeli spraševati, kdo bo odgovarjal. Italijanski časopisi
so posebno hudo obremenjevali gorske vodnike, kajti v
skupini, v kateri so pod plazom ostali štirje smučarji, 145
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Še 12 mrtvih pod plazom pri Kaprunu
Snežni plaz je 28. marca pridrvel tudi z gore Kitzsteinhorn (3203 m) nad avstrijskim smučarskim
središčem Kaprun ter pod seboj pokopal in ubil
enajst smučarskih učiteljev in dva snežna deskarja.
Plaz je z gore pridrvel okoli dveh popoldne, ko je
bilo na turno smučanje na vrh te gore in z nje na
menjeno več smučarjev. Plaz je bil širok skoraj kilo
meter in dolg 500 metrov, smučarje pa je presenetil
na nadmorski višini 2500 metrov. Velikanske snež
ne mase so pod seboj pokopale šest Avstrijcev, dva
Finca ter po enega Belgijca, Danca in Slovaka.
Izpod snega so gorski reševalci rešili češkega in
danskega smučarja, vendar je slednji v bolnišnici
poškodbam podlegel, medtem ko je bil Čeh hudo
poškodovan.
Policija je sporočila, da je prisebni ženski iz skupine
turnih smučarjev uspelo po mobilnem telefonu po
klicati reševalce, brž ko je videla, kaj se je zgodilo,
saj je bila v neposredni bližini plazu. Ducat
reševalcev je nemudoma prihitelo na pomoč, hitro
se jim je pridružil tudi prvi helikopter. V reševalni
akciji je potem sodelovalo 150 reševalcev Gorske
reševalne službe in Rdečega križa, deset helikop
terjev, pripadniki vojske in policisti ter 20 lavinskih
psov. Iskanje predvsem dveh snežnih deskarjev so
morali dan po nesreči ob zori prekiniti zaradi oblač
nega vremena in močnega vetra; večer pred tem se
je nad prvim plazom sprožil še en plaz in med
reševalno akcijo za las zgrešil reševalce.
Kot je izjavil lastnik smučarske šole, za katero so
delali ponesrečeni smučarski inštruktorji, zavrača
vsakršno odgovornost za nesrečo. Po njegovih be
sedah je bil vodnik skupine eden od najbolj
izkušenih smučarskih učiteljev v Avstriji; dejal je še,
da so bili smučarji dobro opremljeni in da »se je pač
zgodila naravna nesreča, saj se je plaz sprožil sam
od sebe.«
Smučarsko središče Kaprun leži približno 80 kilo
metrov južno od Salzburga in 40 kilometrov daleč
od nemške meje ter je eno od najbolj znanih av
strijskih smučišč, na katerih je 130 kilometrov
urejenih smučarskih prog. Toda nesrečni smučarji
so se hoteli v neprimernih vremenskih razmerah
smučati po neurejenih smučiščih...

med njimi trije Nemci, ki so bili kljub nevarnosti snežnih
plazov s smučmi na prelazu Reschen na nadmorski
višini več kot 2800 metrov, sta bila tudi dva gorska vod
nika. Oba sta se rešila brez poškodb, bila pa sta na
smrt prestrašena.
»Čisto na koncu sem, moje življenje je uničeno,« je
dejal eden od obeh gorskih vodnikov, 44-letni Hans
Peter Eisendle časopisu Corriere della Sera. Izbral naj
bi bil po lastnem prepričanju najvarnejšo pot in sploh ni
mogel dojeti, da se je to v resnici lahko zgodilo. »Plaz
sem videl, bil je ogromen, česa takega nisem še nikoli
doživel!« Mož, ki je veljal za preudarnega in izkušene146 ga gorskega vodnika, po lastnih izjavah ne bo nikoli

več peljal klientov na ture. »Mislim, da nikoli več ne
bom zbral dovolj poguma za vodenje. Popolnoma vse
zaupanje vase sem izgubil, do konca strt človek sem.«
Na Južnem Tirolskem je bila po izjavah strokovnjakov
tako tisti ponedeljek kot še nekaj dni pozneje velika ne
varnost snežnih plazov - razglašena je bila tretja stop
nja nevarnosti po petstopenjski lestvici. Pri tako veliki
nevarnosti ne bi smel nihče oditi na turo na gorska po
bočja.
Vendar usodnega plazu niso sprožili smučarji. Zgodilo
se je celo tako, da so se na drugem pobočju utrgale
velikanske količine snega, zaradi močnega bobnenja in
grmenja pa naj bi se na nasprotnem pobočju sprožila
dva snežna plazova. »Bilo je kot pri dominah,« so pri
povedovali očividci, medtem ko so poznavalci nepre
stano svarili: priporočali so previdnost, smučarji naj bi
imeli s seboj tudi na smučarskih turah v predele, kjer ni
bila razglašena nevarnost plazov, mobilne telefone in
lavinske žolne, ki pa naj bi bile seveda vključene in
preizkušene. Nekateri so svetovali, da bi lahko tudi
zračna blazina rešila življenje.
VZROK ZA NESREČO: LAHKOMISELNOST
Kot so ugotovili le kakšen dan po tragediji, so najhujšo
nesrečo te zime v švicarskih gorah, ki je zahtevala tri
življenja, menda povzročili turni smučarji iz Ženeve, ki
so se smučali zunaj dovoljenega območja in ne na
urejenih progah. Dva od štirih mladih Ženevčanov sta
pri nesreči ob smučiščih Parsenna v okolici Davosa
umrla, kot je umrl tudi neki smučar iz nemškega Dusseldorta, ki je bil skupaj s svojim sinom v času nesreče
na zasneženem gorskem pobočju, ki je bilo zaradi ne
varnosti snežnih plazov zaprto.
»Storili smo vse, kar je bilo v naših močeh,« je povedal
sodelavec žičnic iz Parsenna. Tisti nesrečni ponedeljek
so iz varnostnih razlogov zaprli nekatere dele smučar
skih prog, »toda proti smučarjem, ki so se kljub opozo
rilom smučali po novem globokem snegu, smo bili brez
moči,« so povedali.
»To je tako velikansko smučarsko območje, da vsepov
sod ni mogoče postaviti smučarskega čuvaja,« je dejal
Pierino Znain, predstavnik kartonske policije v Graubiindnu. Državno tožilstvo v Graubundnu je sprva mi
slilo, da sta oba Diisseldorfčana sprožila plaz. Dan po
nesreči, ko so zaslišali več prič, se je izoblikovala nova
slika, kako so se odvijali dogodki. Kaže, da so se mladi
Ženevčani v bližini gorskega grebena večkrat smučali
po globokem snegu, nato sta se dva od njih odpravila
navzdol. Potem ko se je za njima odpeljal še tretji
smučar, se je sprožil plaz.
Snežna masa je zajela dva Ženevčana, ki sta se
odpeljala zadnja, in dva Nemca, ki sta globoko spodaj
na pobočju v globokem snegu iskala izgubljeno
smučko. Sinu se je uspelo rešiti iz plazu, njegov oče in
oba Švicarja so umrli pod snežnimi masami. »Možno
je, da sta Ženevčana neposredno sprožila snežni plaz,
lahko pa se je sprožil tudi sam od sebe, ker so smučarji
pred tem trikrat smučali po njegovi sredini,« je dejal
Znain.
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Še isti večerje bilo objavljeno, daje bila lahkomiselnost
glavni vzrok za dotlej najhujšo nesrečo, ki jo je pov
zročil to zimo snežni plaz v Švici. Skoraj do dneva na
tančno eno leto po katastrofi v tirolski Paznaunski dolini
z 38 mrtvimi so bili letošnji usodni ponedeljek štirje mla
di turni smučarji iz Ženeve na smučeh zunaj urejenih in
za smučanje dovoljenih smučišč in so sprožili snežni
plaz; to so sporočili iz državnega tožilstva v Graubundnu le dan po nesreči.
Samo dan pozneje je več snežnih deskarjev čisto blizu
kraja nesreče sprožilo nov snežni plaz. Pri tem je ene
ga od njih plaz zasul, vendar so ga, kot je sporočila po
licija, samo malo poškodovanega njegovi kolegi odkopali. V švicarskem kantonu Luzern so tisti torek po
katastrofi turni smučarji, ki so odšli na terene zunaj
urejenih smučišč, sprožili snežni plaz. Samo ena od
smučark je bila lažje poškodovana.
Isti torek po nesreči je italijanska televizija zvečer po
ročala, da je snežni plaz prejšnje pozno popoldne na
Južnem Tirolskem zasul pet turnih smučarjev. Lavina
se je po teh vesteh sprožila v dolini Matscher v Vinschgauu, ko so bili smučarji na »klasični turi« v masivu Ortlerja na nadmorski višini 2800 metrov, kjer so za ta dan
napovedovali veliko nevarnost snežnih plazov. Plaz naj
bi zasul le enega smučarja, ki so ga prijatelji odkopali in
je utrpel »samo« nekaj zlomov. Kot so sporočili ta dan,
je na Južnem Tirolskem zunaj urejenih smučišč snežni
plaz zasul še enega smučarja, ki mu niso mogli poma
gati.
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PREUDARNE
ODLOČITVE
Ko dandanašnji gledamo fotografije starih in povečini
že pokojnih gornikov, se ne moremo načuditi: le kako
so mogli tako oblečeni in opremljeni hoditi po visokih
gorah! In kaj samo hoditi, tudi plezati, celo po najvišjih
gorah, kar jih je na našem planetu.
A so mogli.
In se spet ne moremo načuditi, kako so mogli naši
stari, od katerih so nekateri še med nami, hoditi in ple
zati po naših in tujih visokih in zanje tedaj najvišjih
gorah v prav taki opravi, v kakršni smo na slikah videli
plezalce iz tujine, s širokimi pumparicami, okovanimi
čevlji, ki so jih zamenjali s polstenimi plezalniki, kadar
so bile težave prehude, s klobukom na glavi in z vol
nenim suknjičem, prav takim, kakršne še zdaj nosijo v
zakotnih vaseh očaki, ko gredo k maši, pod katerim
so imeli flanelasto srajco in debel volnen pulover, na
rokah pa le volnene rokavice. Kako so mogli plezati s
konopljenimi vrvmi, ki so mokre postale trde ko ka
men, in z okornimi cepini!
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PRIMERNO OPREMLJENI V SNEŽENE GORE
Kot so po nesreči objavljali številni časopisi, pred tem
pa seveda vsa strokovna glasila planinskih organizacij,
kajpada tudi Planinski vestnik, naj bi bili turni smučarji
pozimi v visokogorju po pravilu opremljeni z napravo za
pomoč pri reševanju zasutih v lavini. Te lavinske žolne
z vstavljenimi baterijami in vgrajenimi antenami je treba
nositi na telesu pod anorakom, pred vsako turo pa je
treba preveriti delovanje. Te napravice sprejemajo in
oddajajo radijske signale na razdalji 20 do 80 metrov.
Na vsaki smučarski gorski turi morajo udeležene! ftT
drug od drugega 20 metrov daleč in pred gorskim vod
nikom, ki s svojo lavinsko žolno, nastavljeno na
sprejem, nadzoruje celotno kolono.
Če se zgodi nesreča, ko bi se sprožil plaz ali snežna
kloža, prestavijo vsi iz skupine, ki jih ni zasulo, svoje
žolne na sprejem in se v oddaljenosti 20 metrov drug
od drugega pomikajo preko pobočja, kjer je šel plaz.
Ob sprejemu signala tisto mesto označijo in takoj zač
nejo odkopavati zasutega. Kot je mogoče razbrati iz
statistike takih nesreč, približno desetim odstotkom žr
tev niti lavinske žolne ne pomagajo; mehanske sile zbitega in kot beton trdega snega so v teh primerih preve
like, da bi prepuščale te signale, poleg tega pa so žrtve
zaradi teh sil takointako takoj mrtve.
Lavinski baloni ABS naj bi varovali pred tem, da bi
snežne mase tistega, ki so ga zajele, pokopale pod se
boj. Ta naprava se v trenutku nevarnosti takoj napihne

Pa so lahko in so s tako opremo dosegali vrhunske
planinske in alpinistične uspehe.
Zdaj si vsak planinski začetnik lahko v domači trgovi
ni nabavi najboljšo opremo za take namene, kar jo
premore svet, od perila, ki odvaja pot od telesa, in
lahkih, toplih oblačil do peresnolahkih čevljev in
udobnih vetrovk, ki jih ne prepiha noben veter z do
mačih gora, njega dni okoren nahrbtnik, ki je opletal
po bokih, pa so nadomestili nahrbtniki, ki jih je veselje
nositi.
Še drugačne so razlike med nekdanjim in sedanjim
obiskovanjem gorskega sveta: njega dni so po gorah
hodili le prepričani gorniki, ki so se na tak podvig do
bro pripravili s hojo po nižjih gričih, zdaj velik del zdr
vijo v Alpe ljudje izza pisalnih miz, prepričani, da je z
dobro opremo mogoče doseči vse. Zdrvijo le do prve
daljše strmine, potem, če so njihove težave le prehu
de, po mobilnem telefonu pokličejo gorske reševalce.
Zdaj, zgodaj spomladi, je kar pravi čas, da bi se začeli
pripravljati na poletne velike gorske ture. Ni nam tre
ba iti daleč, da bi preizkusili novo opremo - in lastno
kondicijo. Ko bodo te preizkušnje opravljene, bodo
objektivni ocenjevalci stanja natančo vedeli, ali so
sposobni za načrtovana velika gorniška dejanja ali pa
naj se še pripravljajo v nižjih hribih. Takšno presojo
bodo nemara potrebovali še kdaj, ko bo šlo za po
membne odločitve v tveganih situacijah.
Marjan Raztresen
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