
Posledný let  posádky 
Caproni Ca-33  č: 11 495



Generál M. R. Štefánik pri prehliadke čs. domobraneckých práporov v Gallarate
v Taliansku 28. apríla 1919.



Rozlúčka s talianskym 
velením československých 

légií v Taliansku.
28. apríla 1919 Gallarato

Posledná oficiálna fotografia 
zachytáva  živého 

generála M. R. Štefánika.



Letisko San Pelagio sídlo 9. sqvadriglie bombardérov  Caproni pri meste Padova.



Plánovaný odlet  stanovený  na 2. mája 1919 alebo podľa počasia v nasledujúce dni. 
Na  let  do Pressburgu (Bratislava)  je vyhradený stroj Caproni Ca-33    č: 11495



Posádka Caproni Ca-33  č: 11 495
určená na tento let.
prvý pilot:  tenente Gioto Mancinelli -Scotti
druhý pilot:  sergante Umberto Merlino
mechanik/motorista:  Gabriele  Aggiunti



Posledná fotografia pred štartom do Pressburgu na letisku Campoformido pri Udine.



Je  8 hodín  7minút (slnečného času) a Caproni 11 495 vzlieta na svoj osudný let.



Dva fonogramy, ktoré oznamujú, že gen. Štefánik  odletel 4. mája 1919 
po 8. hodine z letiska  Campoformido.



Prelet nad letiskom Campoformido - stroj naberá kurz na Wien (Viedeň).



Let prebieha vcelku pokojne a podľa predpokladov.



Prekrásne výhľady počas preletu cez alpské údolia.



Slávnosť  sadenia  Lipy slobody, Skalica  4. mája 1919



Telegram, v ktorom mjr. Noseda oznamuje gen. Piccionemu do Skalice, že gen. 
Štefánik odletel z Campoformida do Pressburgu (Bratislavy) po 8. hodine a má 

pristáť okolo 12. hodiny. 



Generál Piccone a Vavro Šrobár v Skalici 4. mája 1919.



Konečne  sú nad  Bratislavou,  ešte chvíľu a konečne po toľkých rokoch doma.



O 11:15 hodine prelietava posádka Caproni 11 495 nad Bratislavským hradom.



Niekoľkokrát  zakrúžia nad Bratislavou a odlietajú smerom do obce  Vajnory,
kde horia signálne ohne, ktoré označujú plochu na pristátie.



Z dunajského nábrežia ich sledujú vojaci, chrániaci
hranicu mladého Československa.

Za mostom v Petržalke sú maďarské vojská.



Caproni 11 495 prelietava nad pripravenou pristávacou plochou vo Vajnoroch. 
Posádka vidí signálne ohne a vytýčené pristávacie T. 

Smer vetra nie je vhodný na okamžité pristátie z chodu, fúka od Malých Karpát.
Stroj začína točiť  plochú zatáčku smerom na Ivánku pri Dunaji.



Je  11:35 hod. Po prelete okraja Ivánky pilot  pohľadom zisťuje, že sa stroj ocitol mimo 
správnej trasy na priblíženie a musel by okruh opakovať.

Rozhodne sa pre prudkú utiahnutú  zatáčku.
To, že má vietor vzadu si zrejme neuvedomuje.

Dochádza ku strate rýchlosti a stroj z výšky 100 m nekontrolovane 
strmhlav padá po krídle k zemi.   



Mapa letovej trasy Ca-3  11 495, ktorá bola zostavená na základe  svedectiev  
a zaslaná gen. Picconem ako súčasť správy o nehode na vojenské ústredie 

do Talianska.  Šípka vyznačuje  smer vetra.



Pád na zem bol smrteľný pre celú posádku. Stroj sa po náraze prednou časťou prevrátil
a začal horieť. Paliva však už bolo málo a  vrak  úplne nezhorel.



K dohorievajúcemu  vraku pribiehajú ako prví civilisti. 



Po príchode vojska  talianski carabinieri vytláčajú domácich z miesta nehody. 
Tí už stihli orabovať  a okradnúť mŕtvu posádku. 

Vojaci odrezávajú časti neohoreného poťahu krídel, 
balia do neho pozostatky letcov aj ministra. Nakladajú mŕtvych na povozy. 





Na miesto nehody prichádzajú vojenské a politické osoby z Bratislavy. 
Všade panuje beznádej, smútok a zdesenie. Čo bude teraz?

Mal to byť triumfálny návrat veľkého syna národa a nie pád Ikara.



Do Skalice je okamžite odoslaný  telegram generálovi  Piccionemu o tom, že v Bratislave 
tragicky havarovalo lietadlo  Caproni a  generál Štefánik a posádka zahynula.



Taliansky  major Noseda posiela 
fonogram z Bratislavy vrchnému 

veleniu vojsk a letectva  v Albano,
že lietadlo  Caproni Ca-3 11 495 

sa o 11:30 hodine zrútilo neďaleko 
pristávacej plochy a celá posádka 

zahynula.  



Trosky lietadla Ca-3  11 495 boli odvezené do Bratislavy. 
Vidno fragmenty krídla, chvostovú  časť  s ostrohou a výškové kormidlo.



Vojaci a legionári pózujú pri ohorených podvozkových kolách a  nárazom 
a ohňom zdemolovaných  palivových  nádržiach.



Rámy smerových kormidiel, zadného strelišťa, motor Isotta –Fraschini V4 s fragmentami
vrtule (svedčia o tom, že bol do okamihu havárie v chode) a zdemolované olejové nádrže.    



Dňa 5. mája  1919 prilieta 
na plochu vo Vajnoroch 

na svojom stroji 
Caproni Ca -33 

Federico Zapelloni
z Viedne, kde pôsobil ako 
člen talianskej vojenskej 
misie pre prímerie, aby 
vyšetril príčiny nehody 

stroja Ca-3  11 495. 



Taliansky  letec Federico Zapelloni na mieste havárie Ca-3 11 495, 
kde ležalo telo generála M. R. Štefánika.





Taliansky  letec, kapitán  Federico Zapelloni na mieste havárie Ca-3  11 495 
premiestňuje smútočný veniec z cesty na najbližší strom.









V kaplnke  vojenskej  nemocnice boli uložené  telesné pozostatky 
posádky Ca-3  11 495.  Čestnú stráž  pri vchode držali legionári z Talianska. 



Generál M. R. Štefánik - prvá posmrtná fotografia ešte v leteckej kombinéze.



Odev  M. R. Štefánika, ktorý mal na sebe počas osudného letu. 
Letecká bunda  a prilba,  generálska uniforma a pádom pokrivená šabľa.



Generál M. R. Štefánik  - posmrtné fotografie tváre boli vyhotovené pre účely 
vytvorenia posmrtnej masky tváre,  ktorú odlial sochár Otakar  Španiel.



Generál M. R. Štefánik – posledná  fotografia v rakve.



Čestná stráž
talianskych karabinierov stráži 

telesné pozostatky posádky 
Caproni 11 495 pred ich 

poslednou cestou.      



Na mieste tragickej havárie neďaleko  Ivánky pri Dunaji  dnes stojí 
tzv. Malá mohyla. 



Na vrchu Bradla postavil  oslobodený  národ československý  mohylu, v ktorej odpočíva  
minister vojny Generál Dr. M. R. Štefánik  a talianski letci U. Merlino a G. Aggiunti.



Pomník padlých 
vo svetových vojnách 

v meste Liguria, 
Isolabona (IM),

Via Roma,
na ktorom je uvedené 
meno druhého pilota: 

Umberto Merlino



Pomník padlých vo vojnách v meste Lombardia,
Stagno Lombardo (CR),

Viale della Rimembranza,
kde je spomenutý 

GABRIELE AGGIUNTI BRESBURGO 1919



Havárie v ostrej zatáčke po vetre boli v dôsledku straty rýchlosti s následným 
pádom veľmi časté. Preto tieto manévre príručka pilota zakazovala!










