
  Nouzové přistání létající pevnosti B-17 v blízkosti hraničního přechodu
                        Dolní Dvořiště-Wullowitz 9.12.1944.
Dne 9.12.1944 kolem 7.hod ráno na polním letišti v Amendole-jižní Italie rolují bombardéry 
2nd squadrony 15 US letecké armády na start a pomalu se odlepují od země. Jsou těžce 
naloženy.Každý stroj má více než 3.000 kg bomb na palubě.S 11.000l pohoných hmot váží 
každý stroj 28 tun.Cíl leží přes 1.000 km na sever a měli by ho dosáhnout asi za 4.hod. Přílet 
zpět je očekáván pozdě odpoledne. 
Dopoledne-kraj Kaplický-župa Hornodunajská.V posledních dnech napadlo po kolena 
sněhu,bylo silně pod mrakem.Provoz na silnicích zcela ustal pro špatné podmínky.Jen lidé 
slyšeli temné dunění strojů nad oblaky a tušili,že letí bombardovat průmyslové podniky v 
Čechách a že tisíce nic netušících lidí je v nebezpečí. Piloti ve strojích znali svůj cíl,byla to 
Plzeň.Před 13.00hod.pokrývá továrny a obytné domy bombové krupobití.Posádky letadel 
nemohou pro silné oblačno vidět škody které způsobily,ale obyvatelé Plzně slyšeli 
detonace,,cítili tlakové vlny a viděli oheň a stoupající dým z trosek.Po vyprázdění 
pumovnic,nabrala letadla směr jižní Italie,jsou značně odlehčena,mají jen asi 4.000l paliva na 
cestu domů.Je asi 13.30,když se ozývá protiletecká palba,granáty vybuchují kolem letadel a 
krátce nato  má stroj č.739 po zásahu granátu potíže.Jeden motor vyřazen,druhý nevypadal 
také dobře.Poručík Woodroff Warren,pilot poškozeného letadla při radiovém rozhovoru se 
sousedním letadlem pilotovaným Sidneyem P.Upsherem mu sděluje,že jeho stroj je vážně 
poškozen,vyřazen motor a  poškozen olejový systém.Poslední sdělení bylo:“ asi s letadlem přes 
Alpy nepřeletím“ a poručík Upsher popřál  „Good luck“,mnoho štěstí a tím byl hovor 
ukončen definitivně a jeho posádka ponechána svému osudu.
B-17 ztrácelo čím dál více výšku a klouzavým způsobem pokračovalo v letu nad nepřátelským 
územím.

Poručík Woodruff Warren  ze státu Maryland byl zkušený pilot a dnešní let byl jeho 
předposlední /po padesáti vzdušných operacích, se piloti vrací zpět do USA a válka pro ně 
končí /Žádný z deseti Američanů však nevěděl co je dole čeká-nalézali se právě mezi 
Č.Budějovicemi a Lincem,když Warren zahlédl zemi,zavelel do palubního mikrofonu-“Lets 
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get out of this damned ship“-opusťte letadlo před ztroskotáním-a tak stačil vyskočit navigátor 
Burke JAY,palubní střelecRalph E.HENRY a zadní střelec Benjamin SHEPARD a 
bombometčík William JOLLY a Warren ANDERSON.Joseph COX měl strach z tak malé 
výšky  již vyskočit a ptal se pilota,zda se pokusí o přistání „na břicho“ letadla.To už bylo ale 
letadlo nebezpečně nízko.Pěti mužům na palubě začínala šance na přežití.Pilot zahlédl 
zalesněný kopec Bušteler-Tobau u Wullowitz pak letadlo přeskočilo cestu se stromovou alejí a 
poté zahlédl zasněženou louku.Stlačil stroj k zemi a po několika metrech jízdy po zemi zůstal 
ležet vrak letadla na severním výběžku kopce zv. Šibeníční vrch-Galgenberg.  

Z vraku letadla vyšli všichni zbylí členové posádky.Franklin PINTO,George MAYOTT,Joseph 
COX,druhý pilot Donald HART a pilot Woodruff WARREN.“dopadlo vše dobře,řekl“.
Odpoledne v osadě Tichá,jižně od Kaplice,obec čítající asi sto domů,slyšeli obyvatelé hukot 
nízko nad zemí letícího letadla a krátce po druhé hodině viděli směrem na Svatý Kámen 
snášejícího se parašutistu.

O několik minut později William Jolly/Houghton-Michigan/bombometčík ,pomalu přistál v 
měkkém sněhu.Když se osvobodil z padáku,viděl k sobě přicházet skupinu osob,v čele  z 
kráčejícím velitelem místní úřadovny německých četníků Josefem Wimmerem,fanatickým 
nacistou,který hned věděl,co v takové situaci dělat.S připravenou puškou šel k 
američanovi,Jolly zvedl ruce nad hlavu a pár vteřin poté třeskla rána,prorazila koženou 
bundu letce a zásah do prsou byl smrtelný-William Jolly z vysoce zvednutými rukami klesl k 
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zemi. Ve stejný čas na jiném místě nedaleko osady Štědrkov Benjamin Sheppard,který 
vyskočol spolu s Jollym,přistál též do měkkého sněhu,odložil padák a šel sněhem přes pole a 
louky až do Štědrkova.Tato osada se stávala s tří selských domů . Jodla,Qatemberga a 
Hansbauera.Sheppard zaklepal na dveře u Hansbauerů a když se otevřeli dveře,hledělo na 
něj několik párů udivených očí,takovou návštěvu nikdo nečekal.Pozvali ho dál a nechali ho 
sedět u velikého stolu.Po deseti hodinách,kdy opustil jižní Italii,opět seděl v teple vytopené 
místnosti u čaje a svačiny.Obličeje,které ho pozorovali se zdáli být přátelské,které nepropadli 
propagandě o tom,že američané jsou lidožrouti.Právě ve stejný čas přistávala squadrona na 
letišti v  Amandole v Italii.

Celní úřadovna ve Wullowitz,byla od r.1938 uzavřena.Po přepadení Rakouska 
Hitlerem,ztratili historické hranice s Čechami svou existenci a byly posunuty daleko do nitra 
Čech,vzájmu velkoněmecké říše.V celnici se usadili němečtí vojáci,kteří měli na kopci nad 
Leopoldschlagem pozorovací bod. A právě pár metrů severozápadně od celnice dosedla 
-nepřátelská létající pevnost B-17 Flying Fortess. Po silnici z Horního Dvořiště do Dolního 
Dvořiště přijížděl náklaďák pana Josefa Pusche,když uviděl na poli nedaleko silnice sedět 
obrovského ptáka zastavil svůj náklaďák na dřevoplyn a šel se podívat blíže.Tento pan Pusch 
byl očitým svědkem dalších událostí.K letadlu se začali scházet lidé,sedláci a také němečtí 
vojáci.Když pan Pusch přišel k letadlu,seděla zbylá posádka na pravém křídle letounu.Vojáci 
i civilisté dostali od američanů cigarety a jídlo z jejich bohatých zásob.
Krátce nato dostalo“Krajské velitelství“policie v Kaplici zprávu o čtyřmotorovém letadle v 
Dolním Dvořišti a z Kaplice vyjela k místu přistání dvě auta.V jednom krajský velitel Franz 
Strasser a v druhém velitel gestapa Walter Wolf,němec z Bad Schandau,t.č. Sloužící v Kaplici 
a nadporučík policie z Kaplice Karl Lindemeyer.Když kolona dorazila k letadlu,provedli 
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prohlídku letců a letadla,odebrali zbraně a pak Lindemeyer poručil Josefu Puchsovi,aby 
udělal místo na plošině náklaďáku pro transport američanů.Pusch zaslechl rozhovor mezi 
Srasserem a Lindemeyerem doslova:“ty letce nám poslalo samo nebe a my mu je 
vrátíme“.Američané museli nastoupit na plošinu náklaďáku a Pusch dostal rozkaz od 
Lindemeyera,že na znamení musí zastavit.Kolona vozidel se rozjela směr Kaplice a když 
dojeli k obci Nažidla odbočili z hlavní cesty ,dále asi 100m východně poblíž hostince paní 
Neuwirthové a Lauseckerova dvora nedaleko vtoku Zdíkovského potoka do Malše,kde vede 
cesta mírně do kopce musel Pusch šlápnout na plyn a na konci stoupání dostal pokyn zastavit.

Hned poté zavelel Lindemeyer“všichni vystoupit“.Tento povel patřil pěti američanům.Pusch 
slyšel jak seskakují z auta. V následujících vteřinách protrhly zimní ticho dávky 
samopalů.Jeden z američanů nebyl ještě mrtev a snažil se odlézt,když nová dávka ho 
zkosila.Od zastavení kolony uplynulo několik vteřin a nynní tu leželo pět američanů 
rozstřílených,krev jim prýštila z úst a z uší a červeně barvila sníh okolo.Lindemeyer zastřelil 
tři a Strasser dva američany.Pak oba vrazi strhali s pilotů šaty,boty,letecké bundy a vše co 
bylo cenné-zůstali jen ve spodním prádle.Puschovi,který byl všeho svědkem/stál bledý a 
vystrašený/ rozkázali aby těla zaházel sněhem a poté mu přikázali aby odtáhl, nechce-li 
skončit jako oni. Ještě než vrazi opustili své oběti,vynořovali se ze sněhu části  těl,obličeje, 
ruce,nohy,jak sníh roztával nad ještě teplými těly.Nacističtí úředníci z Kaplice pak odeslali 
zprávu k odvysílání do rozhlasu“Šťastné přistání amerického poškozeného letadla“.Dne 
10.12.1944 byli všichni na místě popravy pohřbeni.Rok na to 13.11.1945 byla těla pěti 
američanů i tělo jejich kamaráda Williama Jollyhovyzdvižena ze země a odeslána do vlasti.

                                                                    W.Jolly -Houghton-Michigan
Život a osudy lidí jsou velmi nevyzpytatelné a tak shodou okolností máme ve svém Military 
clubu prof.Pavla Lávického,jehož otec, Dr.Karel Lávický …..ostatně tuto část vyprávění 
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příběhu přenechám jemu.
13.11.1945 ,kdy se Americká armáda přesouvala z území ČSR,přijela do Kaplice skupina 
amerických důstojníků a za přítomnosti českých úředníků a dr.Karla Lávického/mého otce/ 
okresního lékaře, byli převezeni na místo zastřelení amerických letců, kde byli piloti 
exhumováni a uloženi do hliníkových rakví a odvezeni do vlasti.Podle slov dr.Lávického, byly 
rakve zavařeny,což v té době bylo unikátní.  pozn. P.Lávický.
Benjamin Sheppard /byl převezen od Štědrkovského sedláka do kasáren v Kaplici a za tři dny 
byl transportován do Welsu. Při průjezdu Dolním Dvořištěm mu bylo dovoleno prohlédnout 
si  perfektní přistání svého letadla/ on a  jeho tři kamarádi,kteří opustili letadlo před ním,se 
po válce t.j.za necelých pět měsíců štastně vrátili do vlasti.

OSUD VRAHŮ-po válce. Karl Lindemeyer spáchal 8.5.1945 sebevraždu.10.5.1945 byl 
pohřben /hrob č.8/14a zaznamenáno v knize hrobníka/
V létě 1945 navštívil vysoký americký důstojník obecní úřad v Kaplici ve věci sebevraždy 
Lindemeyera a hrobník musel odpřísáhnout,že ho skutečně pohřbil.
Franz Strasser,byl v červnu 1945 zatčen američany ve Frymburku a převezen jako válečný 
zločinec do Dachau,kde byl odsouzen k trestu smrti.Jako hlavní svědek procesu byl Josef 
Pusch,který dostal za odsouzení krvavé tragedie a za důležité svědectví proti vrahům od 
nejvyššího Amerického vojenského soudu důvěru dobrozdání.Franz Strasser byl popraven.

                                                  F.Strasser-vrah pilotů USAAF
Josef Wimmer,vrah Williama Jollyho byl odsouzen Rakouským soudem v nepřítomnosti,za 
jiný čin z doby napadení Hitlerem.Po válce byl intenzivně hledán americkými,rakouskými a 
českými úřady,ale nebyl objeven.Na paměť amerických letců ,byl ve Sv.Kámeni odhalen 
pomník v.r.2003 a nyní  r.2008ve Zdíkách byla odhalena pamětní deska zavraždění těchto 
pilotů.  Čest jejich památce.    
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Po pátrání těchto pilotů,jsme nalezli i některá místa jejich posledního odpočinku.Naprostá 
většina je pochována v místě jejich rodiště,ale i někteří jsou pochovaní v Evropě.
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