Tajný bunkr "754" - úložiště havarovaných UFO

Ilustrační obrázek
Každý, kdo se zajímá o téma UFO, slyšel o Area 51 - americké vojenské základně v
Nevadě, která ukrývá pozůstatky UFO, havarovaných na území Spojených států. V
Sovětském svazu je jejím protějškem tajný objekt "754", kde jsou ukrývána UFO, která
havarovala nad územím někdejšího SSSR.
Tajný polygon Kapustin Jar
Když raketová (zatím nikoli kosmická) technologie dělala první kroky, objevil se problém
vytvoření zkušebního polygonu pro testování. Bylo na něj potřeba hodně místa. Rusko má
naštěstí dostatek vhodné plochy, takže již v roce 1946 byl armádě přidělen prostor na
testování raket v severní části Astrachaňské oblasti o rozloze 650 čtverečných kilometrů.
Název dala polygonu vesnice na tomto území - Kapustin Jar. Zde (na území obvykle
nazývaném jako vojenské cvičiště), byly nejprve zkoušeny rakety V-2 zabavené Němcům,
které byly vlastně první balistické rakety. Odtud startovala první dvoustupňová
mezikontinentální nadzvuková řízená střela, nazývaná Bouře. Všechny rakety byly před
zařazením do armádní výzbroje testovány na Kapustin Jaru.
Je zřejmé, že umístění základny bylo přísně tajné a chráněné, důstojníci od rána do večera
neustále připomínali vojákům, že rozvědky celého světa pátrají po tajemství Kapustin Jaru.

Pohled na Kapustin Jar ze satelitu
Sestřelený "doutník"
V létě roku 1948 byl nad území polygonu zjištěn objekt doutníkového tvaru, stříbřitého
vzhledu. Důstojník ve službě podal zprávu o stavu nouze a obdržel jasný rozkaz objekt zničit!
Ihned odstartovaly dvě proudové stíhačky MIG-15. Objekt však nebyl zničen, ale laserovým
paprskem sestřelil jeden stroj. Pilot druhé stíhačky zapnul forsáž, unikl z paprsku a napadl
objekt. Z "doutníku" se zakouřilo a rychle klesal k zemi.
V místě dopadu byl vyhlášen poplach, vojáci dostali rozkaz pochytat cizí špiony a vojenští
experti zahořeli touhou prozkoumat vzorek nepřátelské špionážní technologie. Nicméně, když
dorazili na místo havárie, odborníci zjistili, že objekt je vyspělá technologie mimozemského
původu, která nemá s pozemskou nic společného. Všechny fragmenty (až do posledního
kousíčku) byly pečlivě shromážděny a převezeny do speciálního hangáru, pro ně určeného.
Zde vědci zkoumali trosky a snažili se odhalit tajemství mimozemské technologie a
konstrukce.
Legenda o projektu: "754"
Od té doby, kdekoliv se na území bývalého SSSR našly trosky havarovaného UFO, byly
zaslány přímo na Kapustin Jar. Sbírka rostla a v roce 1979 začali na tomto místě budovat
vícepodlažní podzemní bunkr, oficiálně jako základnu pro vojenské jaderné fyziky k testování
jaderných raketových hlavic. Název tohoto objektu byl jen číslo: 754.
Bunkr byl postaven za 10 let. Vstupuje až do hloubky 50 metrů, má několik úrovní, kde
délka chodeb každém patře je více než 150 metrů. Pro dopravu trosek Ufo byla vybudována

silnice i železnice vedoucí do bunkru. Na povrchu však lze spatřit pouze kopeček
s ventilačními trubkami.
Modrý „balíček“.
V 90. letech 20. století, se členové Ufologického sdružení Ruska snažili zjistit, zda mýtus o
objektu 754 je pravdivý a poslali formální žádost KGB. Žádost byla podepsána předsedou
Asociace UFO, pilotem-kosmonautem Pavlem Popovičem.
Kosmonaut Pavel Popovič byl zastáncem existence UFO (protože ho viděl), a od roku 1984
byl členem „Komise pro anomální atmosférické jevy“ při Akademii věd SSSR, se vznikem
„Asociace UFO“ se stal jejím předsedou. Dokument, podepsaný kosmonautem SSSR, KGB
neodmítlo a poslali mu obálku se 124 stranami strojopisu. V 90. letech, kdy se SSSR
rozpadal, byly „balíčky“ se státním tajemstvím distribuovány napravo i nalevo.
Ukázalo se, že objekt skutečně existuje a ukrývá 5 „trofejních“ UFO, v různém stupni
zachovalosti: UFO sestřelené v roce 1985 v Kabardinsko-Balkarii, talíř nalezený v roce 1981
v Kazachstánu, UFO sestřelené v Kazachstánu v roce 1992, UFO z Kyrgyzstánu z roku 1992
a trosky havarovaného "doutníku" v Estonsku. Navíc množství různých fragmentů.
Ufologové jásali a snili, že brzy uvidí na vlastní oči hmotné důkazy o mimozemšťanech,
kteří navštívili Zemi. Nicméně, pořádek v zemi byl obnoven rychleji, než se jim podařilo
proniknout do tajného bunkru. Všechny následné dotazy na UFO zůstaly bez odpovědi a
"Modrý balíček" byl prohlášen za falešný.
Dnes je Kapustin Jar jako dříve vojenský výcvikový prostor, na jehož obrovském území
jsou rozmístěny desítky vojáků. Někde, hluboko pod zemí, jsou v tajném bunkru "754"
uložena UFO, která studují odborníci a ochraňují jejich tajemství před pozemšťany. Pokud
jsou vojenské orgány požádány o stanovisko k objektu "754" zašlou jen krátkou odpověď:
"Žádný komentář k tomu neposkytujeme."
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