
Pro ty,co si ještě vzpomenou,pracoval jsem  kdysi v 

n.p.Kovošrot Děčín. 

Občas nám,nejspíše z Milovic,dorazily trupy Migů 15 

i devatenáctek. 

Poté.co poslouzily jako cvičné cíle pro nácvik 

střelby z 30 mm kanonů,i kulometů 12.7. 

Takže vím,co dokáže udělat třicítka,napřed poměrně 

kulatou díru v místě zásahu,a potom následuje 

exploze uvnitř kokpitu,to jsou ty nepravidelné 

díry,jasně viditelné na  přiloženém obrázku. 

Německý specialista sice tvrdí,že bylo stříleno z 

obou stran,pro posouzení ovšem,schází více 

dokumentačního materiálu. 

Verzi o protiletadlové raketě,(BUK),předem 

odmítám,dokud nebude prokázán opak. 

V tom případě by nesly pozůstatky levé části 

kokpitu,pouze stopy po vniku 

střepin,(nepravidelné),nikoliv zjevné průstřely 

kanonem větší ráže. 

Podle průstřelů,soudim,že 30mm granáty vnikly do 

pilotní části zhruba pod úhlem 190-200 stupňů na 

horizontalní osu směru letu,vertikálně,zřejmě něco 

kolem 45 stupňů,měřeno od svislice. 

Tomu napovídají i předpokládané trajektorie průniku 

střel. 

 

Útok byl zřejmě veden ze zadní polosféry 

bez převýšení,pod horizontem.To Sučko si zřejmě na 

ten let počkalo,když jej mělo na radaru,tak klesáním 

http://n.p.kovošrot/


nabralo rychlost,mírné přitažení,a pak střelba,jak na 

honu na zajíce.SU-25 je schopno dostoupit do 

potřebné výšky za použití tohoto poměrně 

jednoduchého manévru. 

A je vybaven 30mm kanonem z dosti slušným 

dostřelem. 

Souhlasím však,že to pro tento typ letadla,není 

obvyklá letová hladina.Což se dá snadno obejít. 

Bohužel,bojové vlastnosti tohoto stroje,umožňují 

zkušeným pilotům,právě zmíněný druh 

manévru.Navíc,stroj nezatížený výstrojí potřebnou 

pro pozemní operace,nemá prostě žádná velká 

výšková omezení,na rozdíl od pístových motorů. 

Na tu letovou hladinu 330 ,zhruba 10.000 metrů, 

.Dokázala by to i snad česká 159 ALKA! 

Mým úmyslem je,donutit plavecký národ k 

zamyšlení,a z mých zkušeností vyplývá,že ten se tak 

snadno zblbnout nedá. 

Pro myslivce,vlastnící brokovnici,střelte si,jen 

tak,pro radost,do pixly z Coca Colou.Broky no.7 a 

distance,no,holt,to si vyzkoušejte. 

Pak to porovnejte s tou oficiální fotkou,co vám 

posílám!Tím si ujasníte,jak asi vypadá vstřel a 

následný průnik.Vždyť ten kokpit toho nesťastného 

letadla skoro přesně tak vypadá! 

Je mi opravdu líto posádky i cestujících,zbytečně 

padlých v mocenských hrátkách.Ale,pořád mám na 

mysli to zmizelé letadlo stejných aerolinií! 

Přátelský pozdrav z Kanady, 



Do prdele se Zelenými,Havloidy,Diensbierem a 

příživnickou  uměleckou šlechtou. 

A,hlavně,dávejte pozor,na vše ,co čtete! 

Georg L'Ermite 

Jinak bych rad dodal,ze munice pro letecke kanony 

ma obycejne narazove i dnove zapalovace z 

mikrozpozdenim,jine casy pro letecke utoky a jine 

pro utoky a pozemni cile.(obycejne z delsi 

prodlevou,pokud se nejedna o kumulativni 

strelivo).To,v tomto pripade pouzito nebylo. 

Dnove zapalovace,ci detonatory,zajistuji explozi 

granatu i pri prilis plochem uhlu dopadu,ci do  

mekkeho terenu nebo vody. 

Uvedene nasvedcuje mozna tomu,ze to  Sucko bylo 

a svuj ukol dobre pripraveno,at jiz druhem pouzite 

munice,ale i odlehcenim vystroje jinak nutne pro 



pozemni operace.(Pumove a raketove zavesniky). 

 

Mohl bych jen snad dodat,ze zpozdeni 

vybuchu(jedna se o mikrosekundy), ma za nasledek 

promenu granatu smerem k jeho dnu v kumulativni 

strelu,coz je dano jeho priblizne konickym 

tvarem.Tato sila zpusobi prave tu zretelne 

pzorovatelne nepravidelne ohranicenou trhlinu,z 

okraji vychylenymi  smerem ven z kokpitu. 

Pokud by utok byl veden raketou,zrejme by se na 

trupu nachazely jen nepravidelne ohranicene trhliny 

smerem do  vnitr,navic,asi by jich bylo nejvice spise 

v zadni casti letadla.Ale,pro posouzeni chybi vice 

materialu.O ten se zrejme ti Benderovi pohrobci už 

postarali. 

 


