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Posouzení torza těla letecké pumy. 

 

     Z předložených fotografií a dodaných rozměrů je naměřen největší průměr pumy (před 

místem jejího roztržení) 362 mm,  největší délka cca 1200mm. Naměřená tloušťka stěny 8 - 9 

mm. 

 

500 lb  GENERAL PURPOSE  AN-M 43  

     Letecká puma U.S. Army Air Force pro všeobecné použití jak s účinkem trhavým, tak 

tříštivým, zejména pro ničení živé síly a staveb. Při použití dlouhodobého časového 

zapalovače An-M-124 je dodnes velmi nebezpečná a schopná aktivace při sebemenším 

podnětu. Tento zapalovač je doplňován hlavovým zapalovačem AN-M103 nebo je 



  
 

 

v hlavovém závitu špičatá zátka. Shazovaná jednotlivě. Puma 

má plášť jednodílný z tažené oceli o síle stěny 8,5 -9 mm.   

 

    

 

         Z charakteru lomových ploch na torzu letecké pumy vyplývá, že hlavový zapalovač 

(pokud byl laborován) byl nastaven mimo funkci nebo jeho funkce technicky případně 

pyrotechnicky selhala. U dnového zapalovače došlo s největší pravděpodobností k selhání v 

pyrotechnické části, kde přenos detonační vlny z rozbušky na počinovou náplň případně z 

počinové náplně na trhavinovou náplň pumy nebyl dokonalý a nedošlo k detonaci pumy nýbrž 

k její deflagraci, což je hoření výbušniny podzvukovou rychlostí. Protože při detonaci 

vznikají vysoké tlaky, je detonace zpravidla mnohem ničivější než deflagrace. Počáteční 

detonační proces potrhal tělo pumy v její podélné ose, a následný přechod v deflagraci byl 

ukončen vyhořením trhaviny. 

 

Typ  těla   500 lb  
AN-M 43  

doutníkový s 
krabicovým 

stabilizátorem 

Celková délka (mm)  1443 

Délka těla (mm) 1143 

Největší průměr těla (mm)  361 

Délka stabilizátoru (mm)  300 

Celková hmotnost (kg)  227 

Náplň výbušniny TNT nebo 
AMATOL 

Hmotnost trhavinové  
náplně (kg)  

118,1 
121,1 

Zapalovač dnový  AN-M101, 113,116, 
124 , 133 a Mk230 

Zapalovač hlavový  AN-M103,139, 
140,135 a 136 



  
 

 

 

 

Jak je patrno z fotografie, není to ojedinělý případ, kdy puma nelikviduje okolí. 

 

Resumé:  

      V přírůstkové knize je vedeno pod číslem 71/71/96 s údajem „anglická letecká bomba“ 

torzo americké letecké pumy 500 lb  GENERAL PURPOSE  AN-M 43. Nelze však 

jednoznačně stanovit, která letecká armáda pumu svrhla, zda to byla anglická RAF nebo U. S. 

Army Air Force. Pravidlem bylo, že v denní době naše území bombardovalo letectvo USA, v 

noční pak RAF. Je pravdou, že pumu, právě díky dvěma typům závěsných ok, mohla shodit 

letadla jak americká, tak anglická. Montáž oka v těžišti pumy na opačné straně montáže dvou 

ok v rozteči 360 mm  bylo   realizováno pro výzbroj RAF   pro zavěšení pod křídla a trup. 

 

 

Přeji výstavě „Zkáza z nebe“ v Muzeu Komenského v Přerově velký úspěch. 

S pozdravem  

Václav Bilický 

 

 


