


Bilancia náletu:
Blechhamer-Süd: 162 bombardérov B-17

Blechhamer-Nord: 183 bombardérov B-24
Odertal: 106 bombardérov B-24

Zhodených 1130.85 ton bômb.



454.BG v dôsledku poruchy  na 
zameriavači vedúceho stroja, Odertal
nebombardovala. Počas návratu sa 
oddelila od hlavného prúdu 
bombardérov a o 12:04 hod napadla 
Škodove závody v Dubnici nad Váhom. 
Dvadsať jedna Liberatorov zhodilo na 
areál zbrojovky 195 bômb 48,75 ton. 
Zasiahnuté objekty: truhlárska dielna, 
hala II ,elektrická a vodovodná sieť, 
sklad firmy Konštruktíva, ubikácie 
robotníkov atď.

Bol zasiahnutý aj jeden z  pozemných  
krytov  v ktorom sa ukrývali nemeckí 
zamestnanci.

Nálet si vyžiadal 16 mŕtvych a 36 ťažko 
ranených.



Luftwaffe

17x    Me 410 B2  I./ZG 76 (Malacky-Nový Dvor)

18x    Bf 110 G-2  II./ZG 1 (Wels)

27x    Bf 109 G-6  II./JG 27 (Fels am Wagram)

25x    Bf 109 G-6  I./JG 302 (Götzendorf)

20x    Bf 109 G-6     10x Fw 190 A-5      I./JGr. Ost (Liegnitz)

34x    Bf 109 G-6  101. Vadászostály „Puma“ (Veszprém)

Straty
11 stíhacích lietadiel (Američania nárokujú 13 zostrelov)

5 letci zahynuli 
6 letcov zranených



Straty 15.USAAF

9x   B-17 Flying Fortress 2 havárie na Slovensku

16x  B-24 Liberator 2 havárie na Slovensku + 1 posádka vyskákala

2x   P-51 Mustang              1 havária na Slovensku

1x   P-38 Lightning



Letisko Lesina 
Taliansko

Základňa - 325th 
Fighter group

Checkertail clan



Stanový tábor Checkertail clanu - Lesina



P-51 Mustang Checkertail clanu - Lesina



Štart na akciu (doprovod bombardérov) – Lesina.

6:30 hod štartuje čelo bombardovacieho zväzu.





Veliaci dôstojník 
325. stíhacej perute 

Maj. Herschel
”Herky” Green

Eso s 18 zostrelmi a 
5 poškodenými 

lietadlami 
nepriateľa.

Najúspešnejší 
stíhač 325. FG.



Mustangy 325. FG počas 
letu k formácii 
bombardérov. 



325. FG poskytuje stíhací doprovod formácii B-24 Liberator



325. FG sprevádza formáciu B-17 Flying Fortress



B-17 G-45-BO  42-97183  ”Purple Bull”  2.BG/96.BS  Veliteľ: 1st Lt. Ira B. Corpening

Po útoku troch Bf-109 stratili motor číslo 4, vrtuľa sa nedala zapráporovať. Stroj stráca výšku a otáča sa 
späť na Taliansko. Po krátkej dobe sa stáva neovládateľný, posádka ho opustí na padákoch a stroj sa 
zrúti do lesa Škripík medzi Jablonicou a Cerovou. Siedmi letci boli zajatí  na mieste, dvaja na úteku. 
Radiooperátor Virgil R. Stuart sa schovával v obci Hlboké, až do prechodu frontu u rodiny Šlahorovej.



Trosky bombardéra B-17G  42-97183 
na kraji poľa, pri lese Škripík medzi 
Jablonicou a Cerovou, si prezerajú 
miestny obyvatelia a nemeckí vojaci.



P-51 B-15-NA  43-24895 ”50”   
325. FG/318. FS 
Pilot: 1st Lt.Frank C. Soltesz
Po súboji s Bf-109 sa stroj zrútil 
200 metrov od školy na 
kopaniciach 
„U Belanských”/Turá Lúka.



Frank C. Soltezs
*17. júla 1921 Lakewood, OH
†13. marca 1998 Cleveland

Syn amerických imigrantov Michala a Márie 
Soltesz z Turčianskeho Sv. Martina. 
Do letectva USA vstúpil 24. júla 1942. 





Fotografie vraku 
P-51B  43-24895  
„U Belanských”.



Obyvatelia kopaníc
„U Belanských” pri 

recyklácii vraku Mustangu.







Príslušníci technickej letky z Piešťan odvážajú Soltezsov Mustang.



V následnom leteckom súboji s P-51 
Mustang je zostrelený 
Messerschmitt Bf-109 G6  červená „14”  
W.Nr 441822 nad kopanicou Piatová
(Polianka)

Pilot: Uffz. Karl-Heinz Bamberg
z JG-302 haváriu stroja neprežil.
Vrak lietadla aj s mŕtvym pilotom zostal 
na mieste dopadu 5 dní. Bol strážený 
nemeckými vojakmi a bližšie pustili iba 
deti, ktoré im nosili vodu.









Vláda slovenského štátu sa 11. 7. 1944 uzniesla, že zriadi 
zajatecký tábor pre vojnových zajatcov zajatých na území 
Slovenska. Na tento účel boli použité baraky MNO 
v Grinave. Tábor začal fungovať  15. júla 1944.  Bolo 
v ňom 31 zajatcov. Dňa 29. augusta 1944 vypuklo SNP. 
Tábor bol rozpustený, zajatci prepustení. Bolo im 
doporučené kontaktovať partizánov a za ich pomoci 
dosiahnuť Banskú Bystricu. Obsadzujúce nemecké vojská 
našli tábor opustený.

Zajatecký tábor Grinava



Neal Cobb George O. Winberg Frank C. Soltesz
(jediný ovládal slovenčinu)

Skupina troch amerických letcov zo zajateckého tábora Grinava.

Bolo vytvorených ešte 8 trojčlenných útekových skupín, ktoré sa za pomoci 
slovenského obyvateľstva a partizánskych skupín snažili dosiahnuť Banskú Bystricu, 
kde im mala byť poskytnutá pomoc a zorganizovaná repatriácia. 



6. septembra 1944 dosiahla skupina Franka C. Soltesza partizánsky tábor skupiny Jána 
Reptu v Lopušnej doline (Košariská). Stretla sa tam s ďalšími utečencami z Grinavy. Počas 
prepadu nemeckej kolóny dňa 8. septembra 1944 vyhodnotili piloti situáciu ako chaos. 
Oddelili sa od partizánov a na vlastnú päsť pokračovala dvojica Soltesz a Cobb na ceste k 
Váhu.



V noci preplavia Váh na kompe pri 
obci Brunovce a prichádzajú do 
rodiny Štefana Kľučovského –
majiteľa autobusovej dopravy v obci 
Lúka. Poskytol im mapu a informácie 
ako sa dostanú do Banskej Bystrice. 
Na druhý deň ráno 9. septembra 
1944 ich Kľučovský naloží do 
autobusu na drevoplyn a vezie ich 
smerom na Bánovce nad Bebravou. 
Za obcou Svinná však zastavujú 
nakoľko Bánovce  sú už obsadené 
Nemcami. Potom pokračujú peši, 
ďalej na vlastnú päsť. 
Pravdepodobne cez Čičmany a 
Strážovské vrchy, pešo prechádzajú 
na Turiec do Martina. Tam stíhajú 
jeden z posledných vlakov 
smerujúcich do Banskej Bystrice.
28. septembra 1944 sú v centre SNP 

a slobodní.



Skupina amerických letcov a ich sprievodcov J. Surovcom a P. Haruštiakom,
ktorá dosiahla Banskú Bystricu

pred poslednou evakuáciou 7.októbra 1944



Dňa 7. októbra 1944 prilieta na letisko Tri Duby 6x 
B-17 a priváža misiu OSS.
Tej velí Navy Capt. James Holt Green. Má 18 členov. 
Pevnosti priviezli 24 ton materiálu, 150 bazook + 
2800 rakiet, 100 samopalov Merlin, 99 ľahkých 
guľometov Bren,
75 000 nábojov, lekárske potreby, jedlo, oblečenie, 
osobné zbrane príslušníkov OSS, debny s 
výbušninami. Naspäť berú 29 letcov, ktorým sa 
podarilo dôjsť včas do Bystrice a 2 delegátov SNR
J. Ursíniho a pplk. M. Vesela. 



J.Ursíny a ppkl.M.Vesel v spoločnosti gen. Goliana čakajú na odlet do Talianska



B-17 Tri Duby



Fortressy 483.BG so stále bežiacimi motormi čakajú na vyloženie a nástup vzácneho nákladu



"Dňa 7.7.1944 som letel doprovod
bombardérom, letiacich nad 
Blechhammer. Nad Bratislavou som 
zaútočil na Me 109, avšak vtedy som 
dostal zásah zozadu od nepriateľského 
lietadla. Môj Mustang sa okamžite 
prepadol do strmého klesania. Zostal som 
v stroji až do výšky asi 5000 stôp a to do 
okamihu, keď sa utrhlo ľavé krídlo. Vtedy 
som vyskočil von a použil padák. Pri 
výskoku som si poranil ľavé rameno. Po 
pristátí ma zobrali miestny obyvatelia do 
obce, a ošetrili ma. Mal som zranenia na 
tvári, ktorá mi napuchla. Prekryt kokpitu
bol totiž odstrelený nepriateľom. Dali mi aj 
zajesť a vypiť, a odovzdali ma do rúk 
slovenskej polície. Keď prišli Nemci s 
písomným rozkazom vydať letca, Slováci to 
odmietli. Potom ma odviezli do Bratislavy, 
na Ministerstvo. Keďže ,ale bolo už 
poobede, nikto na ministerstve nebol a 
tak ma vzali do nemocnice. Na druhý deň 
som bol odvedený na ministerstvo . 
Osobne sám minister Čatloš sa pokúšal ma 
vypočúvať. "



Miesto dopadu P-51 B 
Franka C. Soltesza

v súčasnosti

Kopanice „U Belanských”



Drobné fragmenty nájdené na mieste dopadu

Kryt šachty guľometov M2 ,nájdený na Myjave 
v dome, kde sídlila  nemecká posádka.


