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Válka v Tichomoří 

• válka proti Japonsku 

• 29. září 1940 – Osa Berlín-Řím-Tokio 

• Japonci od počátku obsazovaly kolonie 
evropských zemí v Asii 

 Proč je evropské velmoci nebránily?  
 

• velmoci je nebránily, protože bojovaly ve válce  
s Německem 

 Proč byly kolonie pro Japonce důležité? 

• zdroj ropy a kovů 

 

 



Vstup USA do války 

• 7. prosince 1941 – Japonsko napadlo bez 

vyhlášení války Pearl Harbor 

 Co je Pearl Harbor a kde leží? 

• americká vojenská základna na Havaji 

  vstup USA do války 

• USA vyhlásily válku i Německu a Itálii  

 USA bojují v Tichomoří, Evropě a 

severní Africe 



Pohled na přístav z japonského letadla 
1) 



Japonské úderné letecké svazy připravené k útoku  

2) 



Admirál Isoroku Yamamoto  

3)  



Válka v Tichomoří - 1942 4) 



Otázky k videu Útok na Pearl Harbor 

1. Kolik amerických letadlových lodí 
Japonci zničili během útoku na Pearl 
Harbor? 

2. Jak se jmenovaly americké bitevní lodi, 
které byly v přístavu zničeny? 

3. Jak dlouho útok trval a v kolika vlnách 
proběhl? 

4. Co je vidět v závěru videa? Jaká byla 
odplata Američanů? 

 



Odpovědi 

1. Japonci nezničili žádnou americkou 
letadlovou loď, protože v době útoku byly 
všechny mimo přístav – na různých 
misích po světě 

2. Oklahoma a Arizona 

3. Útok trval 90 minut, ve dvou  vlnách 

4. Výbuch atomové bomby, odplatou  bylo 
svržení atomových bomb na Hirošimu a 
Nagasaki 



Úspěchy Japonska 

• Japonsku se ve válce dařilo a obsazovalo 

ostrovy v Tichomoří (Malajsie, Barma, 

Indonésie, Filipíny, Indočína) 

• heslo „Asie Asiatům“ 

• brutalita vůči ovládanému obyvatelstvu 

• USA ale měly hospodářskou převahu 



Bitva u ostrova Midway 

• 3. - 6. června 1942  

• drtivá porážka Japonska na moři 

(letadlové lodě) 

• soupeřící flotily se ani nezahlédly 

  obrat ve válce v Tichomoří  

• začátek ústupu Japonska 



Bitva o ostrov Guadalcanal 

• srpen 1942 – únor 1943 

• drtivá porážka Japonska na souši 

  USA přebírá iniciativu, zisk ztracených 

pozicí 

 

 



Mrtví japonští vojáci na Guadalcanalu 
5) 



Americká námořní pěchota během bitvy o Guadalcanal  

6) 
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• Video Pearl Harbor – www.stream.cz 
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