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A priedas 
 
Užtaisų skaičiavimai 
 
Užtaisai medžio sprogdinimams 
 
Formulė: 
 
Užtaisą skaičiuoji pagal tokią formulę:   L = D2. 
 L  =      sprogstamosios medžiagos svoris gramais. 
 D2  =   a)  apvaliajai medienai: skersmuo centimetrais; 

b) tašams: ilgesnioji pusė centimetrais. 
Papildomai: Kai skersmuo yra virš 30 cm, pridėti 1/3 apskaičiuotojo svorio. Kietajai medienai  
ar stipriai suskeldėjusiai medienai  pridėti 1/3 apskaičiuotojo svorio. 
 
Praktiniai pavyzdžiai apvaliajai medienai: 

 20 cm skersmens eglė: D2 = 20 x 20 = 400 g sprogstamosios medžiagos 
 40 cm skersmens eglė: D2 + 1/3 = 40 x 40 + 530 = 2 130 g sprogstamosios 

medžiagos 
 25 cm skersmens bukas: D2 + 1/3 = 25 x 25 + 208 = 833 g sprogstamosios medžiagos 
 40 cm skersmens ąžuolas: D2 + 1/3 + 1/3 = 40 x 40 +530 +530 = 2 660 g 

sprogstamosios medžiagos 
 
Praktiniai pavyzdžiai tašams: 

 Eglinis tašas 30/20 cm: D2 = 30 x 30 = 900 g sprogstamosios medžiagos 
 Eglinis tašas 40/20 cm: D2 + 1/3 = 40 x 40 + 530 = 2 130 g sprogstamosios 

medžiagos 
 Ąžuolinis tašas 20/15 cm: D2 + 1/3 = 20 x 20 + 130 = 530 g sprogstamosios medžiagos 
 Ąžuolinis tašas 40/35 cm: D2 + 1/3 + 1/3 = 40 x 40 + 530 + 530 = 2 660 g 

sprogstamosios medžiagos 
 
Skaičiavimo rezultatai visada apvalinami, nes formulė yra perteklinė! 
 
 
Užtaisai geležies sprogdinimams 
 
Formulė 
 
Užtaisą skaičiuoji pagal tokią formulę:   L = 25 x F. 
 L  =   sprogstamosios medžiagos svoris gramais. 
 F  =   skerspjūvio plotas kvadratiniais centimetrais. 
 
Sprogdinant geležį siekiame suskaldyti sprogdinamąjį profilį į atskiras dalis. 
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Praktinis pavyzdys nr. 1 
    
Geležies stačiakampis 2/2 cm 
L = 25 x F 
F = 2 x 2 = 4 cm2 

 

4 cm2  x 25 g = 100 g sprogstamosios medžiagos 
 

 
Praktinis pavyzdys nr. 2 

Dvigubo T profilis: L = 25 x F 
Plotas nr.1  3 x 25 = 75 cm2 
Plotas nr.2  2 x 15 = 30 cm2 
Plotas nr.3  2 x 18 = 36 cm2 
 

141 cm2  x 25 g = 3 525 g sprogstamosios medžiagos 
 
Paprastumo dėlei nupjauti plotai skaičiuojami kaip pusė viso 
ploto. 

 
Praktinis pavyzdys nr. 3 

2 cm storio šarvuotosios durys. Turi išsprogdinti 7 x 7 cm 
skylę, kad po to galėtum įmesti į vidų  rankinę granatą. 
 
L = 25 x F 
 
14 cm2  x 25 g = 350 g sprogstamosios medžiagos 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Vielos lynų sprogdinimas 
A     lyno 
skersmuo 

Plastito 
užtaisas 

B   užtaiso 
storis 

C   užtaiso 
Ilgis 

2 cm 200 g apie 2,5 cm 8 cm 
2,5 cm 400 g apie 2,5 cm 13 cm 
3 cm 600 g apie 2,5 cm 17 cm 
4 cm 1000 g apie 2,5 cm 26 cm 

4,5 cm 1400 g apie 2,5 cm 35 cm 
5 cm 1800 g apie 2,5 cm 46 cm 

Apvaliai geležiai tereikia tik apie 50% daugiau 
apskaičiuotojo sprogstamosios medžiagos kiekio. 
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Pastaba 
Praktinė patirtis rodo, kad pateiktos karinės sprogmenų formulės yra smarkiai perteklinės! 
Priežastis: 
Kariuomenė „siekia patikimumo“! Sprogdinimas turi pavykti net ir nepalankiomis 
aplinkybėmis.  Todėl imamas didesnis sprogmenų kiekis. 
Partizanų junginiams nuolatos trūksta sprogmenų. Todėl galima sumažinti karinėmis 
formulėmis apskaičiuotą sprogstamosios medžiagos kiekį iki 30% (sutaupyti), ir nuo to 
sprogdinimas nenukentės. Tačiau nebeliks jokios saugumo atsargos ir tu turi dirbti labai 
kruopščiai. 
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Užtaisų talpinimas ant geležies profilių 
 

 
 
Kai B yra mažesnis nei 12 cm, sprogmuo dedamas tik ant vieno paviršiaus. 
 

 
 

Kai B yra didesnis nei 12 cm, sprogmuo turi būti dedamas ant kiekvieno atskiro paviršiaus. 
 

 
 
 

Tarp atskirų sprogmenų turi būti poslinkis, 
lygus sprogdinamo paviršiaus storiui. 
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B priedas 
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Partizaninio karo pradžia ir plėtra 
 

Pradžia – auganti priešo galia 
 

 Pradinė karo fazė. Šveicarijos kariuomenė 
veiksni ir sėkmingai ginasi 

 

     
 Partizaninį karą kariauja:  
     
     

naikintojų patruliai  kariuomenės vadovybės planingai palikti 
partizanų padaliniai 

     
Prasiskverbia slaptais takais per fronto 
plyšius. 
Nešasi ekipuotę su savimi (šaudmenis, 
maistą, medicinos priemones ir t.t.). Todėl 
veikimo spindulys ir trukmė yra apriboti 
nuo kelių dienų iki daugiausia kelių 
savaičių. 
Gauna įsakymus iš tų fronto vadaviečių. 
kurioms betarpiškai veikia (pulko, brigados, 
divizijos). 

 Remiasi rūpestingai įrengtais sandėliais. 
Todėl veikimo spindulys ir trukmė yra 
pakankamai dideli. 

   
   
 Iš kariuomenės vadų (korpuso arba 

kariuomenės vadovybės) gauna 
„instrukcijas kovos veiksmams“, kurios 
leidžia  ilgesnį laiką savarankiškai kovoti 
vadovaujantis aukštesniosios vadovybės 
nurodytomis gairėmis. 

     
Slaptais takais vėl grįžta pas savo 
kariuomenę. 
Ištekliai, skirti šio tipo partizaniniam karui 
(„naikintojų karui“) nebūtinai prarandami, 
nes dalis jų sugrįžta. 

   
 Grįžti pas savo kariuomenę gali tik itin 

retais atvejais. Partizanų padaliniams skirti 
ištekliai turi būti „nurašomi“. 

     
     

Tipinis atvejis šioje karo stadijoje.  Išimtinis atvejis šioje karo stadijoje. 
 

Planingai inicijuojamas ir laisva iniciatyva kylantis partizaninis karas  
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Pereinamasis laikotarpis – priešo galia pasiekia maksimumą 
 

 Šveicarijos kariuomenė smarkiai sumušta ir 
lėtai nustumiama į kalnus. Priešas okupuoja 

didžiąją krašto dalį. 

 

     
 Dėl baisių įvykių, milžiniškų pastangų ir netekčių gyventojai yra fiziškai ir psichiškai išsekę. 
 Gyventojai turi reikalą su daugmaž korektiškai besielgiančiomis priešo fronto pajėgomis. 

     
 Partizaninį karą kariauja:  
     
     

išblaškytos kariuomenės dalys  civilis pasipriešinimo judėjimas 
     
Atkirstos kariuomenės dalys, kurios kovų eigoje 
prarado ryšį su savo kariuomene ir pergalingai 
besiveržiančio priešo užnugaryje dabar kariauja 
partizaninį karą. 

 Šioje kovos stadijoje dar nežymus. 
Egzistuoja kol kas tik organizacijos 
branduolys (griaučiai).  Šis turi sąmoningai 
išlaukti, kol okupacijos atmosfera (teroras) 
„sunokins“ mases kovai pasipriešinimo 
judėjime. 

   

     
Nebegali būti aukštesniosios vadovybės 
valdomos. Naudojasi tais ginklų ir šaudmenų 
ištekliais, kuriuos patys susiveikia. Pradeda 
persiorientuoti į atimtus iš priešo ginklus ir 
šaudmenis.  
Žvalgyboje, apsaugoje, medicinos tarnyboje ir 
maisto tiekime remiasi savo bendrapiliečiais. 

   

     
     

Tipinis atvejis šioje karo stadijoje.  Aktyvi veikla šioje karo stadijoje yra 
išimtinis atvejis. 

 
Tai nebėra planingas ir laisva valia vykdomas partizaninis karas. Kariuomenės vadovybė jau 
nebegali, o nauji besikuriančių partizanų junginių vadai dar negali vadovauti centralizuotai. 
Sena suiro, o nauja dar iki galo nesusikūrė.  

 
 
  



241 
 

Mūsų pasipriešinimo augimas – priešo galios nykimas 
 

 Šveicarijos kariuomenė, kaip visuma, 
nugalėta. Pavienės jos dalys dar laikosi Alpių 

įtvirtinimuose. 

 

     
 Priešas fronto pajėgas keičia okupaciniais daliniais. Prasideda užimto krašto „organizavimas“, 

o tuo pačiu ir teroras bei priespauda. 
 Gyventojai atsigavo po primojo šoko. Netikrumas ir apatija pradeda užleisti vietą bundančiam 

pasitikėjimui savimi ir norui priešintis. 
     
 Partizaninį karą kariauja:  
     
     

partizanų junginiai  civilis pasipriešinimo judėjimas 
     
 Kariuomenės žlugimas įlieja naujų pajėgų į 

jau egzistuojančius partizanų dalinius. 
 Jau dalyvaujančios partizaniniame kare 

pajėgos sudaro organizacijos stuburą, kuris 
aplipdomas naujai pasipildančiomis 
pajėgomis. 

 Partizanų junginiai tarp savęs pradeda gerai 
derinti veiksmus. Tokių junginių rinktinės 
išlaisvina pirmąsias sritis. Okupacinė valdžia 
po truputį pereina į gynybą. 

 

 Priešo specialiųjų dalinių vykdomas teroras 
greitai stiprina pasipriešinimo judėjimą. 
Pradedama veiksmus derinti su partizanų 
junginiais. Kovos technika tobulėja. Akcijų 
veiksmingumas kyla. Okupacinė valdžia ir 
išdavikai sutrinka. 

Partizanų junginių ir civilio pasipriešinimo judėjimo veiksmai 
koordinuojami ir valdomi centralizuotai. Dabar pagrindinis naujos 
vadovybės uždavinys šalia smogiamosios galios stiprinimo yra išlaikyti 
kovinių junginių ryžtą ir kovinę dvasia, tačiau kartu sumaniai išlaukti, kol 
dėl palankių išorės aplinkybių ateis visuotinio tautos sukilimo metas. 
Sukilimo vykdytojai yra: partizanų junginiai, civilis pasipriešinimo 
judėjimas, spontaniškai sukylančios masės. 

     
     

 naujai atsiradusi išsilaisvinimo kariuomenė  
     
     
 Iš partizanų junginių, susiliejusių su civiliu pasipriešinimo judėjimu, susidaro nauja 

„reguliarioji“ kariuomenė. 
 Partizaninis karas sukilimo eigoje perauga į pusiau ar visiškai reguliarųjį karą. Vienu metu 

naudojami tiek partizanų metodai, tiek reguliariosios operacijos arba laikui bėgant atsiskiria. 
 
 

 
 
 
 
 

PABAIGA 


