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Tisková zpráva 
Vzpomínkové akce – 75. výročí Letecké bitvy nad Bílými Karpaty  

V roce 1944 se 29. srpna odehrála nad územím Bílých Karpat jedna největších leteckých bitev 
2. světové války v prostoru Moravy.  Z celkového počtu ztrát desíti amerických bombardérů 
se šest strojů typu B-17G zřítilo na území dnešního Zlínského kraje. Zahynulo celkem 41 
amerických letců. 

75. výročí této události si připomene na vzpomínkových akcích, které proběhnou pod 
záštitou hejtmana Zlínského kraje pana Jiřího Čunka. 

Vzpomínkových akcí se dále zúčastní mj. zástupci americké ambasády v Praze a dvě desítky 
příbuzných amerických letců, kteří v bitvě bojovali i padli. 

Program vzpomínkových akcí:    

Pátek  
23. srpna  

16.00 – Kašava – Vzpomínková akce u památníku padlých amerických 
letců z bombardéru č. 359   

Sobota  
24. srpna   

  8.30 – Nemšová – Ľuborča -  Pietny akt pri hrobe amerického letca 
Andrewa A. Solocka na Dvoreckom cintoríne 
     
10.45 – Šanov  - Vzpomínková akce u památníku padlých amerických 
letců z bombardéru č. 096 „Big Time“ v Šanově 
 
12.00 – Slavičín - Pietní akt na místním hřbitově u hrobu dvaceti osmi 
amerických letců, kteří zahynuli při Letecké bitvě 29. srpna 1944 
 
15.00 – Přečkovice – Vzpomínková akce u domu rodiny Pešátů, která 
ukrývala amerického letce z bombardéru č. 159 „Tail End Charlie“ 
 
16.00 – Rudice – Pietní akt u hrobu padlých amerických letců na místním 
hřbitově 
 
17.00 – Rudice - Polní mše poblíž místa dopadu bombardéru č. 159 „Tail 
End  Charlie“; celebruje olomoucký arcibiskup Jan Graubner 
 
Akce v Rudicích doprovodí přelet a přistání vrtulníku Armády České 
republiky  
 

Neděle  
25. srpna 

10.00 – Krhov -  Vzpomínková akce u památníku padlých amerických 
letců z bombardéru č. 048 „Queen“ v Krhově; symbolický přelet letounů 
JAS-39 Gripen Armády České republiky 
 
12.00 – Nová Bošáca – Pietny akt pri hroboch padlých amerických letcov 
z bombardéra č. 473 „My Baby“ na cintoríne v obci Nová Bošáca 
 
14.00 – Vyškovec - Polní mše u kaple (zvonice) 
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15.00 – Vyškovec – Pietní akt u památníků padlých amerických letců 
z bombardérů č. 885 „Lovely Ladies“  a č. č. 473 „My Baby“ na 
Hribovňách; zakončení vzpomínkových akcí k 75. výročí Letecké bitvy nad 
Bílými Karpaty 
 
Všechny akce budou doplněny ukázkami vojenských historických vozidel a 
místně dalším programem. 
 

 Vzpomínkové akce pořádá spolek Letecká bitva Bílé Karpaty 1944, z.s. ve 
spolupráci s městy a obcemi Bojkovice, Kašava, Nemšová, Nová Bošáca, 
Rudice, Slavičín, Šanov, Vyškovec a Americkou ambasádou v Praze.  
 
Akci podporuje: 
Zlínský kraj, AČR jednotkou čestné stráže, vojenskou hudbou a leteckou 
technikou, Česká zbrojovka Uherský Brod; Vojenský technický ústav, s.p. 
Slavičín; EMKA Bojkovice; Albo Schlenk Bojkovice, Hopa Slavičín, kluby 
vojenské historie mj. doprovodnými vozidly JEEP Willys a Second 
Bombardment Association z USA. 

 

Více na:  www.leteckabitvakarpaty.cz 

 

 

 

Vlastimil Hela 

předseda 

Letecká bitva Bílé Karpaty z.s. 

 

http://www.leteckabitvakarpaty.cz/

