


Giovanni Battista Caproni

* 3. júla 1886                Massone d´Arc Rakúsko – Uhorsko

+ 27. októbra 1957      Rím Taliansko



CAPRONI Ca-1 prvá konštrukcia  Gianniho Caproni sa vzniesla do vzduchu 27. mája 1910.  
Poháňal ho veľmi nespoľahlivý motor Miller o výkone 25 koní. Stroj pilotoval Ugo Tabacchi.

Let bol hodnotený  ako úspešný, bohužiaľ  sa stroj  pri pristávaní rozbil. 
Bolo to prvé talianske lietadlo, ktoré vykonalo motorový let.



CAPRONI  stavia ďalšie dvojplošné 
konštrukcie



Caproni vyvíja
jednoplošné
konštrukcie



V roku 1913 CAPRONI  vypracuje  projekt  trojmotorového lietadla Ca-30.
Dva rotačné hviezdicové motory Gnome et Rhône, každý o výkone 80 koní, poháňajú cez transmisie

dve ťažné vrtule. Zadný tretí motor zasa tlačnú vrtuľu. Lietadlo ma gondolu v strede
(v nej  je 3- členná posádka a 3 motory) a dva postranné trupy, ktoré nesú výškové a smerové kormidlá.



CAPRONI  na konci  roku 1914 vylepšuje svoju koncepciu ťažkého bombardéra. Presúva dva motory 
(80 koní) do bočných trupov, kde poháňajú ťažné vrtule a motor vzadu (100 koní) pre tlačnú vrtuľu.

Výkon  260 konských síl. Upravuje  gondolu a  zvýši počet členov posádky  na štyroch. 
Pribúda mechanik -motorista. Typ dostal označenie Ca-31. O lietadlo má veľký záujem Francúzsko. 

To zakúpi jeho licenciu a vyrába ho pod názvom  Caproni Esnault-Pelterie CEP-1Bn .
(2 motory Le Rhône 80 koní, 1 motor Salmson- Canton Unné 9R 130 koní) 



Nedostatok motorov Gnome et Rhône 
Caproni vyrieši inštaláciou domácich radových  
vodou chladených motorov Fiat A.10. (100 koní).
Výkon vzrastie  na 300 Hp.
Typ dostáva označenie Ca-32(Ca -300,Ca-1).      
Bolo objednaných 161 strojov.
Sú nim vyzbrojené novovznikajúce 
bombardovacie sqvadriglie. 
Dňa 20. augusta 1915 napadnú talianske  
bombardéry rakúske letisko Aisovizza.
Napriek ťažkému poškodeniu delostrelectvom  
a stíhačmi sa spoľahlivo vracajú na základňu 
Comina.



Konštrukciu bombardéra stále trápi nedostatočný výkon motorov 
Fiat A.10, preto sa Caproni usiluje získať zatiaľ vzácne výkonnejšie 

motory Isotta-Fraschini V4 (150 koní). Po ich získaní namontuje 
jeden z nich do gondoly, kde poháňa  tlačnú vrtuľu. Výkony lietadla 
vzrastú.  Je vyrobená 9 kusová séria lietadiel v tomto usporiadaní 

s označením Ca-350. (Ca-32). Prvý stroj tohto typu vzlietol
10. mája 1916.



Caproni si uvedomuje, že jediná cesta k optimálnym letovým vlastnostiam jeho bombardéra je použitie 
najvýkonnejšieho  domáceho  motora Isotta-Fraschini v.4 B na všetkých troch motorových lóžach. 

Zabudovaním týchto agregátov  do lietadla sa rodí  typ Caproni Ca-33 (Ca-450) s výkonom 
450 konských síl a stáva sa štandardným ťažkým bombardovacím lietadlom 

Talianskeho kráľovského letectva.



Technické údaje:
Posádka: 4 (pilot, druhý pilot, predný strelec, zadný strelec/mechanik)
Rozpätie : 22,20 m
Dĺžka : 10,90 m
Výška: 3,70 m
Nosná plocha: 95,64 m²
Plošné zaťaženie : 34,63 kg/m²
Prázdna  hmotnosť : 2 300 kg
Max. vzletová hmotnosť : 3 312 kg
Pohonná jednotka: 3 × radový motor Isotta-Fraschini V.4B
Výkon  pohonnej jednotky: 150 k (112 kW)

Výkony:
Maximálna rýchlosť: podľa typu 120-140 km/h na hladine mora
Dolet: 450 km (3 h a 30 min)
Dostup: 4 800 m
Stúpavosť:  výstup do 4 000 m – 40 minút
Výzbroj 
1 × až  2x guľomet Fiat Revelli ráže 6,5 mm v prednej časti  lietadla.
1 × až 3 × guľomet Fiat Revelli ráže 6,5 mm v zadnej časti  gondoly lietadla
800 kg bomb





Lietadlá vyrába  továreň  ing. Caproni - Vizzola



Pracovisko pilotov



Predný strelec - pozorovateľ



Zadný strelec – mechanik/motorista



Bomby - hlavný náklad ťažkého bombardéra Caproni Ca 33. Odviezol ich až 800 kg.



kanón Vickers1Pr Mk III ráže 25,4 mm
kanón French Hotchkiss 1885 

ráže 37 mm QF

Semi-automatický kanón Fiat Revelli ráže 25 mm

Inštalácia netradičných  zbraní na Caproni Ca 3



Skúšky torpédovej varianty
CAPRONI Ca-3



Nástup a výstup 
posádky vyžadoval  

dobrú fyzickú kondíciu 
a zmysel pre rovnováhu.



Pre lietadlá CAPRONI Ca-3 bol vyvinutý koľajový pojazd 
pre bezpečné  a  ekonomické  hangárovanie



Sqvadriglie , ktoré lietali na strojoch CAPRONI Ca-3



Sqvadriglie CAPRONI na svojich letiskách 
sa pripravujú na nálety.



Nálet na Ľubľanu v roku 1916 bol veľkým úspechom.
Posádka Ca 478 AQIULA ROMANA bola takmer celá 
zabitá, prežil iba pilot Oreste Salome, ktorý hrdinsky 

pilotoval poškodený stroj na letisko v Taliansku.



Mauricio Pagliano, Luigi Gori,
Gabriele D´Annunzio

špičkoví talianski letci, špecialisti na bombardovanie Puly.



Federico Zapelloni ako prvý 
podnikol nočný nálet.

V noci z 26 - 27 júna 1917 
pod jeho vedením bombardovali 
3 lietadlá Nabresinu a Prosecco

(Terst).
Legendárny bol jeho nočný útok 
na Aviano. Počas náletu vyradil 

z boja všetky svetlomety 
a bombardoval rakúske hangáre. 
Podieľal sa na výcviku US. pilotov 

Caproni v Taliansku 



Mapa bombardovacích náletov, ktoré podnikli  posádky 
talianskych  sqvadriglií CAPRONI Ca-3 v rokoch 1915-1918





Posádky CAPRONI Ca-3 platia tvrdú daň 
za odvážne údery na fronte  proti Rakúsko-Uhorsku.





Dňa 18. 2. 1916 sedem Caproni zo 4. Sqvadriglie letelo bombardovať mesto Ľubľana. Po 8:00 hod 
odštartovali stíhači od Flik 4. Kostrbovi sa podarilo zostreliť jeden bombardér Caproni . Pristál, 
natankoval a doplnil muníciu. Po štarte zostrelil Caudron G 3. Než stačil pristáť, s fw. Brocinerom
ešte zostrelil bombardovací Caproni. Behom hodiny tak zostrelil 3 nepriateľské lietadlá na stroji 

Fokker A. III číslo 03.51.

Henrich Kostrba – narodený 
v Kutnej hore



25. 08. 1916 Flik 24   Hansa-Brandenburg C.I  1x Caproni fort Lucern
17. 09. 1916 Flik 24 Hansa-Brandenburg C.I 1xCaproni     Chizzola
15. 11. 1917   Flik 55J Albatros D.III  2x Caproni pri Asiagu

U Flik 55J vytvorili s Juliusom Arigi a Josefom von Maierom letku, ktorá sa nazývala 
Kaiser Staffel.  Zahynul 24. mája 1918 v leteckom súboji s britským Camelom .

Jozsef Kiss - rodák z  
Pozsony (Bratislava)



18. 09. 1916 Flik 6 Hansa-Brandenburg C.I (61.64) 1x Caproni Arta
15. 11. 1917 Flik 55J Albatros D III (153.36) 3x Caproni Monte Cimano

Julius Arigi – narodený v Děčíne
Druhý  najúspešnejší stíhač 

Rakúsko-Uhorska s 32 zostrelmi 

https://forum.valka.cz/topic/view/172805/
https://forum.valka.cz/topic/view/17517/


V roku 1917 prišlo do školiaceho strediska Foggia 400 Američanov, kde časť z nich Taliani vycvičili na 
bombardéroch Ca-36. Boli následne bojovo zaradení do talianskych squadriglií

ako americký expedičný zbor. Títo letci po vojne tvorili jadro US letectva. Volali ich Foggiani.



Turné  CAPRONI Ca-33 po USA



CAPRONI Ca-36 S bol sanitným 
lietadlom pre prevoz ranených. 

Mal krytú kabínu na prevoz 
4 ležiacich na nosidlách
a 4 sediacich pacientov. 



Na vojenskej  prehliadke v Padove oslavovali aj 
bombardovacie sqvadriglie CAPRONI Ca-33 

koniec Veľkej vojny 



Dňa 6. 8. 1919 Bohémia B5 vzlietla zo svojho domovského plzenského letiska v ústrety 
prilietavajúcemu Caproni Ca.33 talianskej vojenskej mise, ktorú  potom celý deň sprevádzala  vo 
vzduchu i na zemi. O pôsobení talianskej vojenskej misie v Československu, vrátane jej leteckej 
časti, panuje rad nejasností a dohadov. Do Kbelov priletela pravdepodobne na jar roku 1919.    

Na Slovensku bol jej pobyt ukončený 31. mája 1919, ale v Čechách pôsobila jej letecká časť  
dlhšie. Počas pobytu v Kbeloch navštevovalo talianske lietadlo Caproni Ca.33 rôzne letiská 

v Čechách. Stroj  tragicky havaroval 16. apríla 1920 pri prelete z Prahy do Českých Budějovíc na 
cvičisku Štyri  Dvory. 



CAPRONI Ca-33 v civilnej službe využívali na 
dopravu cestujúcich, pošty a tovaru nové 

vznikajúce letecké spoločnosti. Boli 
obľúbené kvôli lacnej prevádzke  

nenáročnosti a spoľahlivosti.



Po vojne Talianske kráľovské letectvo používalo CAPRONI Ca-36m v Líbyi. 
V roku 1927 ich definitívne vyradili z koloniálnej služby.



Dodnes  sa zachovali  2 pôvodné CAPRONI Ca-3  a  1 postavená replika  LOT  Trenčín.



V roku 2015  dokončil Gian-Carlo Zanardo letuschopnú repliku  slávneho  CAPRONI Ca-3



Táto prezentácia je venovaná  pamiatke 
všetkých letcov, ktorí bojovali na oblohe 

Veľkej vojny 1914 - 1918.


