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ÚTOK JAPONCŮ NA PEARL HARBOR
Radista Karl „Buzz“ Boyer nemohl věřit svým uším. Byla neděle ráno 7. prosince 1941 a
Boyer seděl u přístroje v radiostanici amerického námořnictva, vzdálené 10 kilometrů od Pearl
Harboru na Havajských ostrovech, a přepisoval ohromující zprávu, již obdržel z letecké základny
námořní pěchoty, která byla asi 30 kilometrů na severovýchod: „Bombardování a kulometná palba.
Útočí na nás!“ Boyer stručně odpověděl: „Jdi se vyspat, ať vystřízlivíš!“ Jeho kolega se však nedal
odbýt: „Tohle není nácvik! To je doopravdy!“
Když Boyer konečně uvěřil, že je zpráva o útoku pravdivá, běžel za velitelem stanice, který
se spolu s ostatními štábními důstojníky díval z okna na Pearl Harbor. Všichni měli za to, že vlny
letadel, snášející se na „Perlu“, jsou bombardéry americké armády, které se vracejí z cvičného letuaž do chvíle, kdy spatřili kouř z protiletadlových děl. Boyerův velitel si přečetl zprávu a zvolal:
„Spoj se s Washingtonem. A s šifrováním se nemusíš namáhat!“ V 7 hodin 58 minut ráno Boyer
rychle vyťukal historickou zprávu: „Letecký útok na Pearl Harbor. Tohle není nácvik.“
Japonský přepad Pearl Harboru byl jedním z nejúspěšnějších překvapivých útoků v
dějinách. První vlna asi 180 válečných letadel pod velením Micuo Fučidy odstartovala z
letadlových lodí, plujících 370 kilometrů severně od havajského ostrova Oahu. Až do chvíle, kdy
dosáhli Pearl Harboru, nenarazili Japonci na žádný odpor. Útočná formace letěla ve výšce 3660
metrů nad hustými mraky. Když krátce po 7 hodině ranní- jednu a půl hodiny po startu- Fučida
zapnul přijímač, zaslechl z éteru slabý signál jedné stanice v Honolulu, která měla na programu
havajskou hudbu- neklamný důkaz, že se japonská letadla blíží k cíli. Náhle se hustá mračna
protrhala a Fučida zahlédl mys Kahuku na severním pobřeží Oahu. Vál slabý vítr, viditelnost byla
dobrá a záhy se přímo před nimi objevil Pearl Harbor, základna početné americké tichomořské
flotily.
Letadla zamířila podél západního pobřeží ostrova tak, aby mohly bombardéry se vzdušnými
torpédy na palubě přiletět k Pearl Harboru od jihu. Když se Japonci přiblížili k cíli, Fučida se
zaradoval. Až na jednu kotvilo všech osm bitevních lodí tichomořské flotily USA na svém
stanovišti. Vedle nich byly křižníky, torpédoborce a další plavidla- dohromady 94. Fučida si byl tak
jistý vítězstvím, že ještě před svržením první pumy odeslal radiem signál Tora! Tora! Tora! („Tygr!
Tygr! Tygr!), jímž oznamoval, že se podařilo Američany překvapit.
O pár minut později japonské bombardéry (které dostaly přezdívku Káťa) se smrtonosným
nákladem torpéd snížily letovou výšku na méně než 90 metrů a začaly shazovat vražedné „ryby“ do
mělkých vod Pearl Harboru. Většina torpéd zasáhla zakotvené obří bitevní lodi California, West
Virginia, Oklahoma, Nevada a Arizona. Po zásahu několika torpédy se mohutná Oklahoma začala
nakláně na bok, a tak byl vydán rozkaz k opuštění lodi. Zanedlouho se Oklahoma překotila. Mnoho
námořníků se stalo obětí palby japonských kulometů, avšak většinu jich vylovily z moře čluny z
okolních doků a lodí.
Nepřipravenou flotilu bombardovala a ostřelovala z kulometů jedna vlna japonských letadel
za druhou. Několik přímých zásahů dostala Arizona. Když jedna puma prolétla jejím komínem a
zapálila sklad munice, ozval se obrovský, ohlušující výbuch. Celá bitevní loď se změnila v moře
plamenů, jež dosahovaly výše 150 metrů, a z oblohy dopadaly hořící trosky. Z celkového počtu
1400 námořníků zahynulo více než 1000. Zbytky Arizony se potopily do přístavního bahna.
Všude vyskakovali námořníci ze zasažených lodí do moře, po němž se rozlévala nafta. Když
se vzňala, někteří trosečníci uhořeli. Mnozí Američané nemohli uvěřit, že se stali cílem útoku,
zatímco první pumu už dopadaly na své cíle. Bitevní loď Nevada se pokusila vyplout z přístavu a
tím na sebe přilákala ještě větší pozornost střemhlavých bombardérů. Po zásahu dvěma pumami o
váze 250 kilogramů zahalily přední věž plameny. I přes prudký žár však kulometčíci dále pálili na
nepřítele.
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Za necelé dvě hodiny Japonci potopili nebo vážně poškodili 18 lodí, zničili 188 letadel a
poškodili 159 dalších. Zahynulo asi 2400 Američanů včetně 68 civilistů a více než 1100 jich bylo
raněno. Naproti tomu Japonci ztratili pouze 29 letadel. Naštěstí pro Američany jejich životně
důležité letadlové lodě byly v té době na moři a pumy nezasáhly zásobníky s palivem.
V Tokiu vyvolaly zprávy o překvapivém útoku na Pearl Harbor nadšené oslavy. Ve
Washingtonu byly zprávy o útoku přijímány zprvu s nedůvěrou, již záhy vystřídal hněv. Necelých
24 hodin po svržení první pumy na Pearl Harbor vystoupil prezident Roosevelt s projevem ke
Kongresu a k americkému národu. „Na včerejší den, 7. prosinec roku 1941, se bude vzpomínat jako
na den hanby,“ začal prezident. „Spojené státy se staly obětí svévolného útoku námořních a
leteckých sil Japonského císařství.“ Stejně na situaci pohlížel i Kongres, který schválil vyhlášení
války Japonsku.

Zdroj:
Kolektiv autorů. Kdy, kde, proč a jak se to stalo. 1. vydání, Praha: Reader's Digest Výběr, spol. s. r.
o., 1997, s. 354-355, ISBN 80-902069-6-4
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PRACOVNÍ LIST

Vypracuj následující otázky a úkoly:
1) Kdy přesně došlo k útoku na Pearl Harbor?
2) Zkus tento útok stručně charakterizovat.
3) Jak na zprávy o útoku reagovali Japonci?
4) Jaká byla reakce USA na útok?
5) Vyhledej v textu pasáž, ze které vyplývá, že si Japonci byli jisti vítězstvím.
6) Pokus se vlastními slovy převyprávět průběh útoku.
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PRACOVNÍ LIST (ŘEŠENÍ)
Vypracuj následující otázky a úkoly:
1) Kdy přesně došlo k útoku na Pearl Harbor?
7. 12. 1941
2) Zkus tento útok stručně charakterizovat.
Útok byl překvapivý, nečekaný, zdrcující, dobře utajený, zákeřný, úspěšný, katastrofální,...
3) Jak na zprávy o útoku reagovali Japonci?
Zprávy vyvolaly nadšené oslavy.
4) Jaká byla reakce USA na útok?
Zpočátku překvapivá a nevěřícná, ale potom následovalo téměř okamžité vyhlášení války Japonsku,
čímž USA vstoupily do druhé světové války.
5) Vyhledej v textu pasáž, ze které vyplývá, že si Japonci byli jisti vítězstvím.
Když se Japonci přiblížili k cíli, Fučida se zaradoval. Až na jednu kotvilo všech osm bitevních lodí
tichomořské flotily USA na svém stanovišti. Vedle nich byly křižníky, torpédoborce a další
plavidla- dohromady 94. Fučida si byl tak jistý vítězstvím, že ještě před svržením první pumy
odeslal radiem signál Tora! Tora! Tora! („Tygr! Tygr! Tygr!), jímž oznamoval, že se podařilo
Američany překvapit.
6) Pokus se vlastními slovy převyprávět průběh útoku.
Individuální práce žáků.
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