
Pearl Harbor

Perlový přístav je přístav a základna vojenského námořnictva USA
ležící poblíž města Honolulu na ostrově Oahu,

který je součástí Havajských ostrovů

15 FOTEK





V neděli 7.prosince 1941 zahájilo Japonsko překvapivý útok v době 
míru proti Spojeným státům  v zátoce Pearl Harbor na Hawaii. 
Útok byl záměrně plánován na neděli, protože japonský velitel admirál 
Nagumo doufal, že celá flotila bude v přístavu. Bylo veliké štěstí USA, 
že lodě USS Enterprise, USS  Lexington, Midway, USS Saratoga a 
USS  Colorado nebyly v přístavu.
Přes nejnovější zprávy japonských tajných služeb o chybějících 
letadlových lodích, které byly nejdůležitějšími cíli, rozhodl se admirál 
Nagumo pokračovat v útoku.
Útoku se zúčastnilo šest letadlových lodí a 423 letadel. 
Zahájen byl  ve dvou vlnách  230 mil severně od Oahu. V 06.00 hodin 
zaútočila první vlna, která sestávala z 183 torpedových bombardérů na  
flotilu v Pearl Harbor.
Napadena  byla  námořní základna a také tři letiště na ostrově 
Kaneohe, Wheeler Field a Bellows Field. Na jejich obranu vzlétly piloti 
George Welch a Kenneth Taylor s dvěma stíhacími letouny P-40.
Ve druhém úderu, který byl zahájen v 07.15 hodin bylo 167 letadel, 
která udeřila na stejné cíle.



Fotografie byly nasnímány starou BROWNIE KAMEROU   
výrobkem z dvacátých let minulého století a byly objeveny 

v roce 2007.

Autorem fotografií je  námořník, který v době útoku sloužil 
na USS Quapaw ATF-11O.



































Japonské ztráty

* padlo 55 členů leteckých posádek, 121 členů posádky ponorky I-70 a 9 členů
posádek z 5 miniponorek

* zajat 1 člen posádky miniponorky

* ponorka I-70 byla potopená 10. prosince letounem SBD Dauntless z USS
Enterprise

* 5 miniponorek

* nevrátilo se 9 stíhaček, 15 střemhlavých bombardérů a 5 torpédových letadel

* dalších 10-15 bylo shozeno z letadlových lodí pro poškození, 40-45 poškozeno, 
ale opraveno



Ztráty USA

* zemřelo 2388 Američanů, z toho 2340 příslušníků ozbrojených sil.  1998 námořníků a
109 příslušníků námořní pěchoty, 233 vojáků a příslušníků armádního letectva; a 48 civilistů

* zraněno bylo 867 námořníků a příslušníků USMC, 396 příslušníků armády a armádního 
letectva a 35 civilistů.

* 188 letadel zničeno a 159 těžce poškozeno, z nichž 80% bylo opraveno.

* potopené lodě:
- 4 bitevní lodě: USS Arizona (BB-39), USS California (BB-44), USS Oklahoma (BB-37), 

USS West Virginia (BB-48)
- 1 torpédoborec: USS Shaw (DD-373)
- 1 minonoska: USS Oglala (CM-4)
- 2 remorkéry: USS Sotoyomo (ATA-121), USS YFD-2
- 1 cílová terčová loď: USS Utah (AG-16) (ex BB-31)

* poškozené lodě:
- 4 bitevní lodě: USS Nevada (BB-36), USS Pennsylvania (BB-38), USS Tennessee 

(BB-43), USS Maryland (BB-46)
- 3 lehké křižníky: USS Helena (CL-50), USS Honolulu (CL-48), USS Raleigh (CL-7)
- 3 torpédoborce: USS Cassin (DD-372), USS Downes (DD-375), USS Helm (DD-388)
- 1 zásobovací loď pro hydroplány: USS Curtiss (AV-4) 
- 1 dílenská loď: USS Vestal (AR-4)



Hudba

Karl Jenkins
(* 17. února1944 Penclawdd, Wales)
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