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Geležinkelio tinklo užpuolimas 
 

Diversija geležinkelio tinkle: 
 Geležinkelio kontaktinio elektros tinklo diversija: 

 Izoliatorių sunaikinimas apšaudant; 
 Trumpojo jungimo sukėlimas. 

 Bėgių diversija: 
 Varžtų atsukimas; 
 Bėgių išsprogdinimas; 
 Bėgių ištepimas tepalu įkalnėse. 

 Riedmenų diversija: 
o Traukinių pasalos; 

 Traukinių nuvertimas nuo bėgių: 
 Sprogmenimis; 
 Bėgių atlaisvinimu. 

o Pavieniai sugadinimai: 
 Ašių susprogdinimas; 
 Gaisro sukėlimas; 
 Išdaužymas. 

 Geležinkelio stočių diversijos: 
o Staigus antpuolis 
o Pavieniai sugadinimai: 

 Iešmų susprogdinimas, išdaužymas arba užstrigdymas; 
 Valdymo posto sunaikinimas. 

 
Geležinkelio kontaktinio elektros tinklo diversija 

 Izoliatoriaus sunaikinimas apšaudant. Gerai nutaikytais pavieniais šūviais numušk 
žemyn geležinkelio elektros linijos izoliatorius. Vykdyk šią diversiją laisvoje atkarpoje ir 
toli nuo stočių. 

 Turi skirti „laikantįjį lyną“ nuo „kontaktinio laido“. Diversijos tikslas yra, sušaudant 
laikančiuosius izoliatorius, užmesti  „laikantįjį lyną“ ant linijos atramos, dėl ko kyla 
trumpasis jungimas ir laikantysis lynas išsilydo. 

 Šaudydamas gerai prispausk šautuvą, kad pataikytum greitai ir neišeikvotum daug 
šovinių. 

 Šaudydamas laikykis saugaus atstumo (50-80 m), kad tavęs nesužeistų trumpojo 
jungimo metu kilęs elektros lankas. 

 Jei geležinkelis dviejų kelių, reikia sunaikinti abi kontaktines linijas. 
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55 pav. 

 
Geležinkelio kontaktinio elektros tinklo diversija 
 
Trumpojo jungimo sukėlimas nuo tilto per geležinkelį: 

 Sujunk apsauginę tvorelę ir bėgį plonu 5-8 mm storio trosu. 
 Tokį patį trosą pritvirtink prie apsauginės tvorelės. Prie metamojo galo kaip svarmenį 

pririšk geležies gabalą. 
 Nuo tilto permesk kabelį per kontaktinį laidą. Iškart paleisk kabelį  (pavojinga 

gyvybei!). Kadangi grotelės ir apsauginės sienelės yra įžemintos, diversantui šis 
veiksmas santykinai nepavojingas. 

 Naudok tik stiprius kabelius. Ploni iškart išsilydo ir todėl sukelia tik trumpalaikį 
įtampos dingimą linijoje. 

 
Trumpojo jungimo sukėlimas atviroje atkarpoje šlaite: 

 Pritvirtink trosą prie bėgio. Prie metamojo galo kaip svarmenį pririšk geležies gabalą. 
 Stovėdamas šlaite  permesk kabelį per laidą. Čia jau nebevaidina jokio vaidmens, ar 

pataikysi per laikantįjį lyną ar per kontaktinį laidą, abiejuose yra įtampa. 
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56 pav. 

 
Sankasos diversija. Varžtų galvučių nudaužymas 
 

 Varžtų galvutės ant pabėgių – lengvai nudaužomos dideliu kūju (didelis šaltis 
palengvina nušokimą!). 

 Neturėk nepamatuotų lūkesčių. Traukiniai nenuvirs nuo bėgių. Tačiau tikrinimo ir 
taisymo komandos bus smarkiai užimtos ir tuomet jų trūks kur nors kitur. 
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57 pav. 

 
Sankasos diversija. Bėgių sprogdinimas 
 

 Atviroje atkarpoje bėgiai sprogdinami visuomet posūkyje. Priežastys: 
o Lenktus bėgius sunkiau pakeisti nei tiesius. 
o Posūkiuose traukiniai virsta greičiau (išcentrinė jėga!). 
o Traukinio personalas sunkiau ir vėliau pamato bėgių pažeidimus negu tiesiose 

atkarpose. 
 Visuomet sprogdink išorinį bėgį. Čia išcentrinė jėga lengviau išverčia lekiantį traukinį ir 

išbarsto nuolaužas šalutiniame kelyje. Pagrindinė traukinių judėjimo kryptis: kairė.  
 Nuvirtimo tikimybė: Kai mašinistas nepamato pažeidimo ir važiuoja posūkiu visu 

greičiu, užtenka 30 cm spragos. 
 Kai geležinkelininkai žino apie pažeidimą ir traukinį veda žingsnio tempu, 50-60 cm 

spragos dar gali būti įveikiamos. 
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58 pav. 

 

 
 

59 pav. 
 
59 pav. paaiškinimas 
 

1. Sprogstamasis užtaisas – 500 g arba 1 kg sprogmuo  arba nuo 500 iki 1000 g PLASTITO ar civilinės 
sprogstamosios medžiagos 
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2. Sprogstamoji kapsulė nr.8 
3. Bigfordo virvelė 
4.  Rankinė granata nr.  43 kaip sprogstamojo užtaiso iniciatorius 
5. Į sprogstamąjį užtaisą įstatyta sprogstamoji kapsulė nr. 8 detonacijos perdavimui 
6. Viela sprogstamojo užtaiso ar rankinės granatos pritvirtinimui 
7. Rankinės granatos saugos virvelė. 
8. Prailginančioji virvelė sprogstamojo užtaiso susprogdinimui per nuotolį. 
9. Smėlio maišai sprogimo garso slopinimui 
10. Geležinkelio bėgis 
11. Pabėgis 

Sankasos diversija. Iešmų ir kryžmių naikinimas 
 

 
60 pav. 

 
Iešmai sprogdinami 1 kg sprogstamuoju užtaisu. Kai trūksta sprogmenų, Iešmo pavara sugadinama kūju arba 
laužtuvu. 
 

 
61 pav. 

 
Kryžmės sprogdinamos dviem sprogstamaisiais užtaisais, kurių kiekvieno svoris – po 1 kg.. 
 
Sankasos diversija. Bėgių tepalavimas 
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 Ištepk bėgius įkalnėse taukais, aliejumi, alyva arba skystu muilu. 
 Visuomet tepk abu bėgius mažiausiai 200 m atkarpą. Antraip, lokomotyvo ratai slys, 

tačiau traukinys inercijos dėka pravažiuos išteptą atkarpą. 
 
Riedmenų naikinimas 
 
Elektrovežiai: 

 Sušaudyk stogo izoliatorius. 
 Kūju išdaužyk mašinisto kabinos prietaisus. 
 Motoro patalpoje kirtikliu išdaužyk duobutes ploname metaliniame transformatorių 

apvalkale ir padek ištekėjusią alyvą. 
 
Garvežiai: 

 Įmesk 1 kg sprogstamąjį užtaisą pro pakuros dureles. 
 Kūju išdaužyk mašinisto kabinos prietaisus. 
 Sušaudyk garo katilą. Taikinys: vidurinis garvežio trečdalis, apie 2 m nuo mašinisto 

kabinos. 

 
62 pav. 

 
Garvežio sunaikinimas 

1. Garo katilo apšaudymas šturmo ginklais (plieno šerdies šaudmenys). 
2. Valdymo įrangos ir prietaisų išdaužymas mašinisto kabinoje. 

Pakuros išsprogdinimas. Tam pro pakuros dureles įmetama rankinė granata arba sutelktasis sprogmuo. 

Vagonai: 
 Susprogdink vagono ašis 1 kg sprogstamuoju užtaisu. 
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63 pav. 

 
Geležinkelio riedmenų diversija: įmesk į kiekvieną tepimo dėžutę po saują smėlio, galąstuvo miltelių arba 
geležies drožlių. Tepimo dėžučių dangteliai, ypač prekinių vagonų, gali būti lengvai atidaryti plikomis rankomis.  
Rezultatas pasimato ne iškart. Tačiau riedmenys susidėvi pakankamai greitai. Kadangi nereikia jokių techninių 
pagalbinių priemonių ir diversija yra ypač paprasta, ją gali nepastebimai atlikti kiekvienas. 

 
Geležinkelio stoties antpuolis 
 
Bendrai 
Geležinkelio stotyje yra tokie objektai: 

 Stoties pastatas su biuru, eismo valdymo postas ir stoties viršininko butas. 
 Kelio įranga su bėgiais, iešmais, kryžmėmis ir, jei yra, posūkio ratais. 
 Kontaktinis elektros tinklas su pagrindine atrama  ir įprastinėmis atramomis. 

Pagrindinė atrama – su alyvos izoliatoriumi. 
 Signalizavimo įranga su įvažiavimo ir išvažiavimo signalais. 
 Ryšio tinklas su asmeniniais telefonais, tarnybiniais telefonais ir tarnybiniu telegrafu. 

 
Partizanų junginio paskirstymas puolimui: 

 Žr. 62 psl. 
 
Sunaikinimo galimybės: 

 Kai turima mažai laiko: išsprogdinti tik iešmus. 
 Kai turima daugiau laiko: papildomai išsprogdinti kryžmes ir kūju išdaužyti kryžmių 

valdymo įrangą. 
 Kai turima daug laiko: papildomai sušaudyti pagrindinėje atramoje esantį tepalinį 

izoliatorių ir supjaustyti signalizavimo įrangos laidus. 
 
Ypatumai: 

 Pasiimti stoties personalo uniformas ir, jei yra, ginklus; 
 Pasiimti pinigus iš stoties kasos (tai ne vagystė. Pinigai priklauso okupacinei valdžiai). 
 Pasiimti bilietus (gali būti perduoti civilio pasipriešinimo judėjimui). 
 Apieškoti ūkio sandėlį panaudotinų medžiagų, maisto ir t.t. 
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63 pav. 

 
Geležinkelio stoties antpuolis 
Smogiamosios grupės tikslai    Naikinimo grupės tikslai 
1. Stoties pastatas su biuru ir butu.       3. Valdymo postas 
2. Telefono ryšys –tarnybinė ir viešoji telefonija.  4. Iešmai 

5. Pagrindinė atrama su alyvos izoliatoriumi 
6. Signalai 

 
Eismo sutrikdymo taktika 
 

 Kalbama apie tai, kaip padaryti negalimą tvarkingą geležinkelio darbą ir maksimaliai 
ištęsti pertrūkio laiką. Tai pasiekiama, jei remonto organizacija turi darbų kiek galima 
dažniau (darbo komandų aliarmavimas, pagalbos traukinių formavimas ir t.t.). 

 Viena traukinio katastrofa per mėnesį priešą apkrauna mažiau negu nesibaigiančios 
kasdienės smulkios žalos. 

 Paprastas bėgių išsprogdinimas sukelia 5-6 valandų eismo sutrikimą. Traukinio 
nuvertimas nuo bėgių sutrikdo eismą 12-13 valandų. 

 Kaip atsakomąją priemonę priešas įves visuotinį traukinių greičio ribojimą. Taip nuo 
bėgių nuvirs tik pirmieji 3-4 vagonai. Tačiau greičio ribojimas žymiai mažina duotos 
linijos našumą. Okupacinė valdžia bandys į vieną sąstatą jungti šveicarų keliautojų 
keleivinius vagonus su krovininiais vagonais su karine amunicija bei kariuomene ir taip 
atgrasyti partizanus nuo geležinkelio puolimų. Tokiu būdu civiliai asmenys sudarys, 
taip sakant, apsauginį skydą. Kelių tuščių ar smėlio pripiltų krovininių vagonų 
prijungimas priešais lokomotyvus turėtų šiuos apsaugoti nuo sugadinimo. Taip pat ir 



89 
 

papildomi atviri krovininiai vagonai su sumontuotais pabūklais ir kulkosvaidžiais 
apsaugo traukinį ir turi aktyviai kovoti prieš partizanų padalinius. 

 
 
Traukinių užpuolimai 
 
Traukiniai gali būti užpuolami tokiais būdais: 

 Paprastas pravažiuojančio traukinio apšaudymas iš šautuvų ir kulkosvaidžių. 
 Paprastas traukinio nuvertimas nuo bėgių. 
 Traukinio nuvertimas nuo bėgių ir po to sekantis jo apšaudymas iš šautuvų, 

kulkosvaidžių ir minosvaidžių. 
 Traukinio nuvertimas nuo bėgių. Jo tolesnis apšaudymas. Smogiamosios grupės 

prisiartinimas, galimo pasipriešinimo įveikimas (išgyvenę palydos nariai). Grobio 
surinkimas. 

 
65 pav. 
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Praktinis pavyzdys 
Reikia nutraukti eismą tarp Berno ir Oberlando (Thun). Vien tik pagrindinės linijos per Aaro slėnį [Aaretal] prie 
Munsingeno susprogdinimas nedaug pasitarnaus.  
Svarbūs kroviniai gali būti nukreipti : 

a) Gurbės slėniu [Gürbetal – vert.] (Belp) 
b) per Konolfingeną ir Oberdiessbach 

Nuolatiniai naikinimai nenaudingi, jei sprogimų vietos gali būti apvažiuojamos. 
Mūsų pavyzdyje turi būti nutrauktas eismas visose trijose linijose  vienu metu arba bent trumpu laiku viena po 
kitos. 
 
Galop lieka dar paskutinis būdas – būtent staigus antpuolis. 
 
Bendrai: 

 Taktikoje skiriama: 
a) užpuolimo vieta, 
b) susitikimo vieta, 
c) pranešimų vieta, 
d) pasitraukimo erdvė. 

 Techniškai skiriama: 
a) Pagrindinė sprogdinimo vieta, 
b) Šalutinės sprogdinimo vietos. 

 
Užpuolimo vieta. 

 Užpuolimo vieta susideda iš „pagrindinės sprogdinimo vietos“ ir „partizanų junginio 
tykojimo vietos“. 

 Partizanų junginio tykojimo vieta susideda iš: 
a) Ugnies pozicijų šautuvams optiniais taikikliais, kulkosvaidžiams ir 

minosvaidžiams, kurie turi apšaudyti nuverstą nuo bėgių traukinį; 
b) Smogiamosios grupės laukimo vietos. Grupė prisiartina prie nuversto nuo 

bėgių traukinio ir dengia transporto grupę; 
c) Transporto grupės laukimo vietos. Grupė surenka grobį ir jį išveža nešuliniais 

gyvuliais ir arklių vežimais. 
 
Pagrindinė sprogdinimo vieta: 

 Čia nuverčiamas traukinys. Techninis atlikimas: „geležinkelio spąstai“. 
 
Šalutinės sprogdinimo vietos: 

 Yra kelis kilometrus nuo pagrindinės sprogdinimo vietos. 
 Turi uždelsti pagalbos tiekimą ir pagausinti atstatymo darbų. 
 Skiriama tik po vieną  5-7 žmonių patrulį. 
 Bėgiai sprogdinami tik tuomet, kai pagrindinėje sprogdinimo vietoje (užpuolimo 

vietoje) vyksta kova. Vykdymo signalas: kovos triukšmas. 
 
Susitikimo vieta: 

 Visiems pažįstama ir lengvai randama vietovė. Keli kilometrai nuo užpuolimo vietos. 
 Iki susitikimo vietos kiekviena grupė atsitraukia atskirai. Nuo susitikimo vietos visas 

junginys traukiasi kartu. 
 



91 
 

Pranešimų vieta: 
 Yra keli kilometrai nuo susitikimo vietos. Žinoma visiems padalinyje. Kas pavėluoja į 

susitikimo vietą arba išvis neatvyksta, čia randa paslėptą žinią apie bendražygių 
buvimo vietą (apie techniką žr. 24 pav. ir jo paaiškinimus). 

 
Pasitraukimo erdvė: 

 Į ją pasitraukiama, kad būtų išvengta priešo galimo persekiojimo. 
 Yra 8-10 km nuo užpuolimo vietos. Užtenka mažesnio atstumo, jei pasitraukimo kelyje 

yra daug kalvų grandinių. 
 

 
66 pav. 
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67 pav. 

 
Darbo technika, kai partizanų padalinys yra gerai aprūpintas ir turi Bigfordo virvelių bei 
slėgio sprogdiklį 

1. Slėgio sprogdiklis; Kabėmis pritvirtintas prie medinio kuolo. 
2. Sprogdinimo kapsulė nr. 8; Užmauta tiesiogiai ant slėgio sprogdiklio ir įtvirtinta. 
3. Tempimo lynas arba viela; Akimirksniu inicijuoja sprogimą, t.y. be uždelsimo. 
4. Bigfordo virvelė; Izoliacine juosta pritvirtinta prie sprogdinimo kapsulės ir slėgio 

sprogdiklio. 
5. Medinis kuolas (užmaskuoti) 
6. Geležinkelio bėgis 
7. Sprogstamasis užtaisas (5 kg sprogstamoji dėžutė, prieštankinė mina, artilerijos 

sviedinys ir t.t.) 
8. Bigfordo virvelė (užmaskuoti) 
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68 pav. 

 
Darbo technika, kai partizanų padalinys yra prastai aprūpintas ir turi naudoti rankinę 
granatą kaip sprogdiklį 

 Krovininiai traukiniai važiuoja vidutiniu 50 km/h greičiu. Tad jie per sekundę 
nuvažiuoja 14 m. Rankinė granata HG 43 turi 6 sekundes uždelsimo (degimo laiko). 
Taigi, ji turi būti aktyvuota 6 sekundes prieš lokomotyvui kertant sprogdinimo liniją. 
Uždelsimo atstumas -  80-90m. Tad granata aktyvuojama, kai lokomotyvas 
pravažiuoja pro įsidėmėtiną tašką „dvi tuopas“. 

 Mažos klaidos, vertinant atstumą ar greitį, nieko nereiškia. Jei aktyvuojama kiek per 
anksti, tai traukinio vis tiek neįmanoma laiku sustabdyti prieš sprogdinimo vietą 
(spragą) . Jei aktyvuojama kiek per vėlai, tai sprogimas įvyksta viduryje traukinio ir taip 
jį suplėšo į dvi dalis. Abejojant, geriau aktyvuoti kiek per anksti. 

 Atstumas tarp „Vykdymo“ ir „Sprogdinimo“ vietų  turi būti ne mažesnis nei 50 m, kad 
sprogdintojų grupės nepasiektų sprogimo skeveldros ir nuversto nuo bėgio traukinio 
dalys. 
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69 pav. 

 

 
70 pav. 

 
Tilto užpuolimas 
 
Bendrai: 

 Svarbius tiltus susprogdins mūsų besitraukianti kariuomenė. Partizanų daliniams teliks 
naikinti priešo nutiestus „karo tiltus“. 

 Karo laiko tiltai, paprastai, būna mediniai arba plieniniai. 
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Mediniai tiltai: 

 Jei turi labai mažai laiko, sprogdink greitaisiais užtaisais (prailgintieji užtaisai, 
bangalorės [sprogdinimo vamzdžiai – vert.]). Ten kur yra skersinės sijos, dėti 
daugiausia sprogmenų. 

 Jei turima daugiau laiko, dar susprogdinamos ir laikančiosios atramos. 
 
Geležiniai tiltai: 

 Jei turi labai mažai laiko, greitaisiais užtaisais sprogdink tik sijas. 
 Jei turima daugiau laiko, sprogdinama planingai. 
 Perskirk tiltą paprastu įstrižuoju pjūviu. Susprogdink: 

a) abi apatines sijas; 
b) viršutinę siją; 
c) toje pat pusėje įstrižainę; 
d) važiuojamosios dalies laikiklius. 

 Nesprogdinant vienos viršutinės sijos pasiekiama, kad tiltas prieš nuvirsdamas 
persisuka. Taip apsunkinamas nuolaužų išvežimas ir nebegalima dar kartą panaudoti 
pagrindinių nešančiųjų elementų. 

 
Šiuose paprastuose tiltų sprogdinimuose nekelk perdėtų lūkesčių dėl naikinamosios galios. Tu 
tepasieksi ilgesnį ar trumpesnį eismo pertrūkį. Daugumoje atvejų priešas, dirbdamas 
naujausiais statybų metodais, Tavo sugriautą objektą vėl atstatys per palyginti trumpą laiką. 
Todėl nesvarbu, kaip sprogdinsi, bet daug svarbiau, kada sprogdinsi. Techniškai primityviai, 
tačiau taktiškai mikliai prieš pat lemtingas akcijas atliktas sugriovimas, karine prasme yra 
vertingesnis nei puikiai padarytas sprogdinimas ramiu laiko momentu, kai priešui 
susisiekimas ne taip jau ir svarbus. 
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71 pav. 

 
Oro uostų užpuolimas 
 

 Skiriama: 
a) didieji oro uostai; 
b) lauko oro uostai. 

 Didieji oro uostai turi labai ilgus kietosios dangos pakilimo takus ir tinka bombonešių, 
sunkiųjų transporto lėktuvų ir aukštos klasės naikintuvų kilimui ir tūpimui. Paprastai, 
didžiojo oro uosto užpuolimas yra mažiausiai bataliono dydžio partizanų junginio 
akcija. Lauko oro uostai pakilimo ir tūpimo takams naudoja grynas pievas. Kartais 
takai sustiprinami plieno grotomis. Jie tetinka tik ryšio lėktuvams, lengviesiems 
transporto lėktuvams, sraigtasparniams ir „trumpo pakilimo nuo žolės takų“ 
naikintuvams bombonešiams. Lauko oro uostai yra atsiperkantys partizanų dalinių 
užpuolimo taikiniai. Kalbėsime tiktai apie juos. 

 Naikintini objektai yra šie: 
a) mobiliosios sunkiosios ryšio stotys; 
b) mobiliosios radarų stotys; 
c) stovintys lėktuvai; 
d) kuro ir šaudmenų atsargos; 
e) lėktuvų įgulos ir aptarnaujantysis personalas. Paprastai užtenka vieno 

partizanų padalinio pajėgų 2-3 objektams sunaikinti. Vadas turi apsispręsti, 
kuriuos taikinius pulti. 
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72 pav. 
 

Lengvųjų lėktuvų naikinimo galimybės 
 Liemens ir sparnų dalys yra aptrauktos medžiaga ir todėl  lengvai padegamos (padegamojo 

skysčio buteliai, kuro kanistrai ir t.t.). (2) 
 Kirviu, kūjų arba laužtuvu galima nesunkiai sugadinti lėktuvo sparnus. Iš viršaus išdaužomos 

skardos, o po to sunaikinami ir laidai bei valdymo lynai. (1) 
 Kabinos stogas sudaužomas ir sunaikinamas valdymo skydas (2) arba į lėktuvo vidų įmetama 

rankinė granata. 
 

 Užpuolimų akcijose skiriama: 
o Užpuolimai apšaudant; 
o antpuoliai. 

 Užpuolimuose minosvaidžiais, beatatrankiais  pabūklais, kulkosvaidžiais, granatsvaidžiais ir 
snaiperių šautuvais per nuotolį apšaudomi sustatyti lėktuvai, radijo ir radarų stotys, 
kareivinės ir t.t. Tikrasis pėstininkų puolimas nevyksta. 

 Antpuoliuose oro uostus izoliuoja apsaugos grupė. Smogiamoji grupė numalšina 
sargybos ir personalo pasipriešinimą. Technikos grupė išsprogdina ir padega 
naikintinus objektus. Transporto grupė pasirūpina grobio išvežimu. Akcijos greitis turi 
lemiamą reikšmę. 
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73 pav. 

 
Naikintuvo sunaikinimo galimybės 

1. Įmesk sutelktinį užtaisą į oro įtraukimo angą. Tuo bus sunaikintas variklis, o taip pat ir 
apgadinti sparnai ir liemuo. Blogiausiu atveju užtenka ir granatos. 

2. Ratų niša yra palankus taškas sprogdinamųjų užtaisų talpinimui. Taip sparnuose sunaikinama 
važiuoklė, degalų bakai ir sudėtingos laidų sistemos.  

3. Prietaisų skydų piloto kabinoje išdaužymas. 
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Užtenka apšaudymo iš karabino optiniu taikikliu iš saugaus atstumo, kad padarytum juntamą 
žalą. Kaukiančių reaktyvinių variklių gausmas nustelbia paskirų gerai nutaikytų šūvių 
pokšėjimą! 
Raižytoje vietovėje, kur žiūrima iš viršaus (kalva), ši technika ypač gerai pritaikoma. 
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Sraigtasparnio sunaikinimo galimybės 
Jautriausios sraigtasparnio vietos yra: 

 sraigtų galvutės (1) ir 
 prietaisų skydas piloto kabinoje. 

Sprogstamasi užtaisas po sraigto galvute arba galingas sugadinimas laužtuvu arba kūju ilgam išveda 
sraigtasparnį iš rikiuotės. Prietaisų skydas išdaužomas kūju. 
 
Raketų paleidimo mobiliųjų aikštelių užpuolimas 
 
Bendrai: 

 Valdomųjų ginklų paleidimo vietos yra vertingi partizanų junginių taikiniai. 
 Valdomųjų raketų baterijos arba skyriai susideda iš: 

a) daugelio savaeigių paleidimo aikštelių; 
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b) 1-3 ugnies valdymo radarų stočių; 
c) kuro užpildymo stotelės raketoms prieš startą užpildyti; 
d) daugelio benzovežių su skystuoju raketų kuru; 
e) pėstininkų apsaugos elemento. 

 Valdomųjų raketų skyrių išduoda gausi sunkioji palyda. Po to iškart krenta į akis 
dešimties ir daugiau metrų ilgio raketos. 

 Užpildant raketas kuru kyla iš tolo matomi garai. Taip pat ir šviesa bei dūmų kamuoliai 
dieną ir naktį išduoda paleidimo vietą ir vilioja plačioje apylinkėje pasklidusius 
partizanus. 

 
Sunaikinimo galimybės: 

 Valdomųjų raketų padaliniai ypatingai pažeidžiami. 
 Kuro užpildymo stotelės ir benzovežiai yra kulkosvaidžių ir automatų taikiniai. 
 Mobiliosios radarų stotys geriausiai apšaudomos granatsvaidžiais arba šautuvinėmis 

granatomis (kumuliacinio veikimo ir plieno granatos). 
 Pačios raketos su nesuskaičiuojamomis elektroninėmis ir mechaninėmis dalimis yra 

ypatingai jautrios. Net ir paskiri snaiperių karabinų pataikymai į korpusą smarkiai 
sugadina raketą.  Pataikymo vieta – nesvarbi. Svarbiausia yra pataikyti bent vieną šūvį. 

 Taktiškai idealus raketos korpuso apšaudymo momentas yra tuomet, kai raketa 
paleidžiama: 

paleidimo triukšmas nustelbia mūsų šūvius; 
raketas aptarnaujantis personalas slepiasi priedangoje ir nebegali nieko stebėti; 
apsaugos pėstininkų grupė taip pat yra priedangoje arba savo dėmesį sutelkia į 

vaizdingą paleidimo  veiksmą. 
 Paleidimo momentas atpažįstamas iš: 

mažiausiai 200 m spinduliu aplink raketą visi yra pasislėpę priedangoje; 
iš apatinės raketos dalies ima kilti dūmai. 

 Skirtingai nei pvz. granatos iššovimas iš granatsvaidžio, raketos startas neįvyksta per 
sekundės dalį. Jis vyksta žymiai lėčiau ir išsitęsia iki daugelio sekundžių. Teoriškai 
įmanoma kulkosvaidžiu, automatu arba snaiperio karabinu pataikyti į raketą netgi 
tada, kai  ji (labai lėtai) pradeda kilti nuo žemės. 
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1. Sprogstamoji galvutė su atominiu arba įprastiniu užtaisu. 
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2. Stabilizavimo sparneliai. Mažai jautrūs. 
3. Priekinis trečdalis: elektroninis valdymas. Jautriausias. Jei įmanoma, taikyti čia! 
4. Vidurinioji dalis: kuras. Jautri. 
5. Užpakalinis trečdalis: raketos variklis, degimo kameros. Jautrus. 
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1 Jei raketa būtų apšaudoma jau dabar: 

 Priešas girdi šūvius. 
 Sargybiniai pradeda žvalgyti apylinkę. 
 Aptarnaujantysis personalas apžiūri raketą. Nors ši ir pažeista (dalinė sėkmė!), bet gali 

būti pakeista. 
 

2 Jei raketa būtų apšaudoma tik dabar: 
 Priešas negirdi šūvių (starto gaudesys!). 
 Net jeigu aptarnaujantysis personalas pastebėtų apšaudymą, paleidimo procesas 

nebegali būti sustabdytas. Įvyksta klaidingas raketos paleidimas su visais susijusiais 
pavojais aptarnaujančiajam personalui ir aparatūrai. 

 
 
 
 
 


