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                                                                               PODĚKOVÁNÍ a PŘÁNÍ 

 

Děkujeme všem klientům,  partnerům, sponzorům, spolupracovníkům,    kolektivům i jednotlivcům, kteří nám 

v r. 2016 poskytli pomoc a   podporu (finanční, věcnou, dobrovolnickou prací , podpisem   petice nebo 

využitím služeb odborného sociálního poradenství a sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby se 

zdravotním postižením ). 

 Po celý rok 2017 přejeme všem pevné zdraví, spokojenost a hodně  úspěchů ve všech oblastech činnosti.  

Těšíme se na Vás při našich dalších aktivitách, jejichž realizace je umožněna díky podpoře Libereckého 

kraje (sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením), Města Česká Lípa , Města 

Doksy,Jizerské pekárny s.r.o.                       (Sdružení tělesně postižených Česká Lípa o. p. s.).  



 

PRANOSTIKY 

O vzniku a významu pranostik 

Pranostiky nebo-li povětrnostní pravidla tvořily součást vzdělanosti každého národa a to již od starověku. K nejstarším 
patří pranostiky národů sídlících u Středozemního moře, kde měli lidé velký zájem o počasí a jeho roční režim hlavně v 
souvislosti s mořeplavbou. Na počasí však byla závislá i obživa rolníků. Naši předkové si všímali různých jevů během 
roku, které pak dávali do souvislosti s průběhem zemědělských prací, výnosem apod. Postupně si tedy začali 
zaznamenávat různé charakteristiky počasí i jeho průběh a to v zájmu zajištění zemědělských prací a posouzení 
povětrnostních předpokladů pro úrodu. Začali tedy počasí do jisté míry předpovídat. 

Pranostiky se vždy rodily na hranici známého s neznámým, a proto jsou zákonitě velice často poznamenány 
předchozími (ne)znalostmi či tzv. dobovou tradovanou „moudrostí“. Během staletí postupně vznikl soubor pranostik, 
rozptýlený po různých domácích záznamech či tištěných kalendářích. Některé z nich vám na těchto stránkách 
představíme. 

LEDEN 
V lednu mráz - těší nás; v lednu voda - věčná škoda. 
Leden jasný, roček krásný. 
V lednu málo vody - mnoho vína, mnoho vody - málo vína 
Když v lednu hrom se ozve, hojnost vína je v očekávání. 
Jestliže země v lednu měsíci otevřena jest a obzvláště když poslední větrové přitom bouří, tehdy panují rozličné 
nemoce. 
Když roste tráva v lednu, roste špatně v červnu. 
Mnoho sněhu v lednu, mnoho hřibů v srpnu. 
Co leden sněhem popráší, to únor s vichrem odnáší. 
Hojný sníh v lednu, málo vody v dubnu. 
Leden studený, duben zelený. 
Když není konec ledna studený, únor to dvakrát nahradí. 
Lednový déšť z pecnu odkrajuje. 
Lednová zima i na peci je znát. 
Lenivého tahá mráz za nos, před pilným smeká. 
Teplý leden, k nouzi krok jen jeden. 
Když v lednu včely vyletují, to nedobrý rok ohlašují. 
Jak vysoko v lednu leží sníh, tak vysoko tráva poroste. 
Je-li leden nejostřejší, bude roček nejplodněší. 
Holomrazy - úrody vrazi. 
Ryje-li krtek v lednu, končí zima v květnu. 
Než v lednu sedláka, to radši vlka na poli viděti 
Suchý leden, mokrý červen. 
V lednu moc sněhu, v červnu moc sena. 
Když je leden bílý, je sedlákovi milý 
Je-li teplo v lednu, sahá bída ke dnu.  

 Jednotlivé dny 

1. Jak na Nový rok, tak po celý rok. 
1. Je-li na Nový rok hezky, budou pěkné žně. 
1. Na Nový rok déšť - o velikonocích sníh 
1. Novoroční noc světlá a tichá bez deště a větru znamená dobrý rok 
1. Novoroční noc jasná a klidná, bude povětrnost pro úrodu vlídná 
1. Na Nový rok o slepičí krok. 
1. Jestli na Nový rok třeba jen tolik slunka zasvítí, co by vozka bičem mrsknul, bude srpen jasný. 
1. Jsou-li červánky v novoroční den, přinesou jistě samou slotu jen. 
1. Svítí-li na Nový rok, co by forman pár koní okšíroval a zapřáhl, bude sedlák pohodlně klidit. 
1. Na Nový rok, do zimy skok. 
2. Jaké počasí na svatého Makaria bývá, takové se i v září ozývá 
2. Když Makary pohodný, září bude chladný. 
3. Je-li po 3. lednu počasí krásné, přijdou na jaře bouře časné 
4. Svatá Ida, ta dne přidá. 
5. Na Jména Ježíš - ke kamnům nejblíž 
5. Je-li na Jména Ježíš hezký den, bude úrodný rok; je-li vítr, bude málo ovoce. 
6. Na tři krále o krok dále 



6. Tři králové mosty staví, nebo je boří.  
6. Na Tři krále mrzne stále.  
6. Je-li na Tři krále větrno, zamíchá se planetami a bude úrodno. 
6. Na Tři krále mnoho hvězd - urodí se hodně brambor. 
6. Je-li na Tři krále jasno, zdaří se pšenice. 
6. Již nás mrazy nepoplení, minulo tě Boží křtění. 
6. Třpití-li se hvězdy tu noc před Třemi králi, rodí se hojně bílý beránci 
6. Je-li na Tři krále větrno, zamíchá se planetami a bude úrodno 
7. O svatém Luciánu bývá často mlha k ránu.  
7. Na svatého Knuta přichází zima krutá. 
8. O svatém Erhartu zima zebe do nártu.  
9. O svatým Baziliši zima všudy čiší.  
10. Na svatého Hygina pravá zima začíná 
10. Když 10. ledna slunce svítí, budem žita, vína hojnost míti. 
14. Svatý Vigil z ledu mosty zřídil; a když nezřídil, to je břídil. 
14. Svatý Hilarus - vyndej saně, schovej vůz. 
15. Na den svatého Pavla poutevníka pěkný den - dobrý rok; větrný den - mokrý rok. 
16. Na svatého Marcela zima leze do těla 
17. Svatý Antonín poustevník přináší led, nebo jej láme; nemá-li žádný, vyrobí hned. 
18. Na svatého Priska pod saněmi píská 
19. Na svatého Knuta přichází zima krutá. 
19. Když na Alžbětu sněží, sníh dlouho poleží. 
20. O svatém Fabiánu a Šebestiánu zalézá zima za nehty i otužilému cikánu. 
20. Na svatého Šebestiána se musí někdo utopit, nebo zmrznout. 
20. Nezmrzne-li cikán do Fabiána a Šebestiána, potom už nezmrzne.  
20. Na svatého Fabiána a Šebestiána stromům opět míza dána.  
21. Svatá Anežka kape ze stříšky, sedláče schovej zhryzky (zbytky píce, bude neúroda).  
21. Svatá Anežka když laskavá, vypustí skřivana z rukáva. 
21. O svaté Anežce od kamen se nechce. 
22. Vincence slunečnost dává vína hojnost. 
22. Jasné slunko na Vincence k vinobraní chystá věnce.  
22. Jasný den na Vincence dá hojnost dobrého vína. 
22. Na den svatého Vincence blesk slunečný znamená rok u víně být hojný. 
22. Jestliže na den svatého Vincence svítí slunce, pamatuj, abys měl velký sud, poněvadž réva dá hrozny. 
22. Na Vincence slunce všudy naplňuje vínem sudy. 
22. Svítí-li slunce na svatého Vincence, třeba pro víno i žito starat se o žence. 
22. Je-li na svatého Vincence pěkně a teplo, budou velká parna v létě a teplé noci v srpnu. 
24. Svatý Timotej ledy láme, nemá-li je, nadělá je. 
25. Den jasný Pavla svatého znamená hojnost dobrého. 
25. Jestli bude vítr váti, budou na vojnu volati. 
25. Pakli mlha zem přikryje, mor všemu tvoru zvěstuje. 
25. Jestli déšť a sníh sněžiti, bude mnohý hladem mříti. 
25. Bude-li na den svatého Pavla vítr vát, budou toho roku na vojnu vojáky brát; z které strany toho dne věje, z té 
strany přijdou kupci na obilé. 
25. Na svatého Pavla pohoda - jistá Boží úroda a když sníh neb déšť, to je pro hospodáře zlá zvěst. 
25. Na Pavla obrácení též i zima se promění: buď popustí nebo zhustí. 
25. V den obrácení svatého Pavla když teče voda po silnici, šetřte pro dobytek píci. 
25. Na svatého Pavla když jsou mlhy, bude rok mnoho nemocí. Je-li však ten den jasný, bude úrodný rok. 
25. Medvěd na svatého Pavla obrácení obrací se na druhý bok. 
25. Potí-li se Dominik, bude Marek ještě v kožiše. 
25. Na svatého Pavla pohoda - jistá Boží úroda, a když sníh neb déšť, to je pro hospodáře zlá zvěst.  
25. Když je voda v koleji, šetřte v žlabě odjedí (píce, neboť nastane znovu tuhá zima).  
26. Na svatého Polykarpa plná sněhu každá škarpa 
28. Je-li Karel Veliký málo ledový, únor to zase napraví.  
29. Na Saleského Františka meluzína si často zapíská. 
 

ÚNOR 

Únor bílý - pole sílí. 
Únor - úmor: kdyby mohl, umořil by v krávě tele a v kobyle hříbě. 
Únorová voda - pro pole škoda. 
Netrkne-li únor rohem, šlehne ocasem. 
Když v únoru mráz ostro drží, to dlouho již nepodrží 
Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna. 
V únoru sníh a led - v létě nanesou včely med. 
Když skřivánek v únoru zpívá, velká zima potom bývá. 
Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky 
Když únor vodu spustí, ledem ji březen zahustí. 



Když tě v únoru zašimrá komár za ušima, poběhneš jistě v březnu ke kamnům s ušima. 
Teplý únor - studené jaro, teplé léto 
Co si únor zazelená - březen si hájí; co si duben zazelená - květen mu to spálí. 
Mnoho mlh v únoru přivodí mokré léto. 
Můžeš-li se v lednu vysléci do košile, připravuj si na únor kožich. 
Když větrové na konec února uhodí, moc obilí se na poli neurodí 
Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky 
V únoru-li vítr neburácí, jistě v dubnu krovy kácí. 
Když v únoru mráz ostro drží, to dlouho již nepodrží. 
Je-li v únoru zima a sucho, bývá prý horký srpen 
V únoru když skřivan zpívá, velká zima potom bývá.  

Jednotlivé dny 

2. Na Hromnice musí skřivánek vrznout i kdyby měl zmrznout. 
2. Jak dlouho skřivánek před Hromnicemi zpívá, tak dlouho po nich bude mlčet. 
2. Jak dlouho skřivan před Hromnicemi vrzá, tak dlouho po nich zmrzá. 
2. Je-li o Hromnicích studeno, přijde brzy jaro. 
2. Na Hromnice má sedlák raději vlka ve chlévě i ženu na marách než slunce. 
2. Pakli o Hromnicích jasno bývá, jistě potom zima dodržívá; jestli ale bouřlivo a sněžení, jistě že jaro již daleko není. 
2. Hromnice-li jasné a čisté, potrvá déle zima jistě. Pakliže sněží nebo hřímá, jaro jistě v blízku dlívá. 
2. Svítí-li slunce na Hromnice, bude zimy o šest neděl více. 
2. Jestli slunce svítí na den Hromnic, sníh bude ještě větší než prve. 
2. Svítí-li o Hromnicích celý den, tahej, sedláče, slámu z hnoje ven! 
2. Na Hromnice jasná noc - bude ještě mrazů moc. 
2. Je-li Hromnice světlý den, budou konopě i len. 
2. Panenka Maria hromničná čistá - úroda jistá. 
2. Když o Hromnicích svítí slunce, bude prý úrodný rok. Potřebuje svítit jan tak dlouho, nežli bys se čtyřmi páry koňů 
otočil. 
2. Když na Hromnice svítí, budou dlouhé niti. 
2. Svítí-li slunce na Hromnice, hojnost žita i pšenice. 
2. Tmavé Hromnice - sedláka radost; jasno-li ale, sněží ještě dost. 
2. Pošmourný Hromnice - sedlákům milý velice. 
2. O Hromnicích zamračeno - sedlákovi spomoženo. 
2. Na Hromnice - chumelice, netrvá pak zima více. 
2. Chumelice na Hromnice končí zimu tuhou; jestli pak jasný den, očekávej druhou. 
2. Když o Hromnicích sněží, jaro není daleko. 
2. O Hromnicích anebo okolo Hromnic jistá zima bývá; odkuž mnozí chtějí, že jest toho času polovice zimy. 
2. Na Hromnice - půl zimnice - půl píce. 
2. Na Hromnice zima s létem potkala se. 
2. Na Hromnice vezmi dvě kabanice. 
2. Na Hromnice - skřivánek přes hranice. 
2. Kdyby o hromnicích napadlo jen tolik sněhu, co je na černé krávě znát, bude úrodný rok. 
2. Jestli na Hromnice mrzne a sněží, úrodný rok na to běží. 
2. Na Hromnice - sněžnice, medvěd otvírá boudu; není-li vánice, zavírá ji. 
2. Melelice na Hromnice cesty umetá a píci podmetá. 
2. Přejdou Hromnice - konec sanice. 
2. O Hromnicích déšť - na jaře sníh; o Hromnicích sníh - na jaře déšť. 
2. Když na Hromnice ze střech teče, zima dlouho se povleče. 
2. Zelené Hromnice - bílé velikonoce. 
2. Na Hromnice husa po vodě - na velikonoce po ledě. 
2. Na Hromnice kalužky - ukázka na jabka a hrušky. 
2. O hromnicích teplo - medvěd staví boudu; o Hromnicích mrzne - medvěd bourá boudu. 
2. Leze-li jezevec o Hromnicích z díry, za čtyři neděle zpátky zas pílí. 
2. Na Hromnice kopalinky - uschovávejte obědinky. 
2. Na Hromnice o hodinu více. 
2. Na Hromnice půl krajíce a půl píce. 
3. Na svatého Blažeje slunce ještě nehřeje. 
3. Na svatého Blažeje kamínek se ohřeje. 
3. Na svatého Blažeje pije skřivan z koleje. 
3. Prší-li na svatého Blažeje tak, že teče voda kolejem, povede se len. 
3. Na svatého Blažeje teče-li voda kolejí jen tolik, co by vozka od biče smočil, čekají dlouhý len. 
3. Je-li pěkné počasí na svatého Balžeje, zvednou se brambory. 
4. Svatá Veronika seká ledy z rybníka. 
4. O svaté Veronice bývá ještě sanice. 
5. Svatá Agáta bývá na sníh bohatá. 
5. Svatá Agáta na ranní mlhy bývá bohatá. 



6. O svaté Dorotě uschne košile na plotě. 
6. Na svatou Dorotu odmeť sníh od plotu. 
6. Svatá Dorota - sněhu forota. 
6. Když na Dorotu svítí slunce, ponesou hodně slepice. 
6. Je-li svatá Dorota ucouraná, zvedou se brambory. 
7. Svatý Radko - na poli hladko. 
9. Svatá Apolena v mlhu je často zahalena. 
9. Svatá Apolena bývá v mlze zahalena 
10. O svaté Šcholastice navleč si rukavice. 
12. Svatá Eulalie - se střech se lije. 
13. O svatém Řehoři mrazy přituhnou a vše moří. 
14. Na svatého Valentina zamrzne i kolo mlýna. 
14. Na svatého Valentinka sej přísadu do záhonka 
14. Svatý Valentínek - jara tatínek. 
16. O svaté Juliáně připrav vůz a schovej sáně. 
16. Když slunce na sv. Juliánu stromy osvítí, bude mnoho jablek. 
18. O svatém Šimoně schází sníh ze stráně. 
20. Masopust na slunci - pomlázka u kamen. 
20. Masopust na slunci - pomlázka v senci. 
20. Svítí-li o masupustě, bude pěkná pšenice a žito podzimní. 
20. Svítí-li slunce na bláznivé masopustní dni, bude pěkná pčenice i žito. 
20. Konec masopustu jasný - len krásný. 
20. Krátký masopust - dlouhá zima. 
20. Na ostatky lužky - budou jabka, hrušky. 
20. Jaké jest masopustní úterý, taková bude Veliká noc. 
20. Bude-li příjemné povětří ( v masopustní úterý), bude dosti hrachu. 
20. Teče-li v úterý masopustní voda kolejem, bude úrodný rok a len. 
20. Bude-li v úterý masopustní neb v středu (Popeleční) vítr aneb vichr, tehdy celý půst větrný bude. 
21. Jaké je počasí o Popeleční středě, takové se drží celý rok. 
21. Suchý půst - úrodný rok. 
22. Svatý Petr za stolem nechává na holém, a teprv v okovách posílá sedlákům výsluhy. 
22. Je-li na stolici sv. Petra zima, ještě hodně dlouho potrvá. 
22. Je-li mráz o svatém Petru nastolení po čtyřicet dní mu konec není. 
22. Je-li na Stolici svatého Petra zima, ještě dlouho potrvá. 
22. Je-li na svatého Petra nastolení mráz, bude mrznout ještě 14 dní. 
22. Jak tlustý a hrubý mráz bude za noce před Stolováním svatého Petra, takový bude za 40 dní pořád. 
22. O svatém Petru nastolení je-li mráz, po 40 dní mu konec není. 
22. Když mrzne na Petra nastolení, mrznout bude 40 dní bez prodlení. 
22. Svatý Kliment zimu oblibuje, svatý petr ji ucezuje. 
24. Najde-li Matěj led, seká he hned; nenajde-li led, dělá ho hned. 
24. Svatý Matěj láme vždy led; není-li ho, zmrzne hned. 
24. Svatý Matěj ledy láme, nemá-li jich nadělá je. 
24. Svatý Matěj boří mosty, nebo staví. 
24. Nenajde-li led Matějova pila, najde Josefova širočina. 
24. Svatý Matěj zimu tratí, když netratí, obohatí. 
24. Na svatého Matěje, každá myší díra se zavěje. 
24. Na svatého Matěje do závěje naleje. 
24. Na svatého Matěje pije skřivan z koleje. 
24. Na svatého Matěje lidské srdce okřeje, slunce pozře závěje, nad polem si skřivan zapěje. 
24. Prší-li na svatého Matěje, bude se brzy síti. 
24. Jaký mráz bude večer v noci na svatého Matěje, takový bude za 40 dní pořád. 
24. Je-li svatého Matěje mráz malý, je jich po něm 40 malých; je-li velký, jest 40 velkých, není-li mráz žádný, je jich po 
něm bezpočtu. 
24. Matěja - k vesnu náděja. 
24. Matěja - k létu naděja. 
27. Je-li mráz na svatého Gabriela, bývají žně veselé. 
28. Je-li na svatého Romana jasno, bude hojná úroda. 

CO SE NÁM POVEDLO 

VŠE, CO CHCETE VĚDĚT O EVROPSKÉ UNII“ 

Besedu s poslancem Evropského parlamentu Ing. Jaromírem KOHLÍČKEM, CSc. uspořádalo Sdružení 

tělesně postižených Česká Lípa o. p. s. dne 15. 11. 2016 v restauraci Skleník-Tankovka na Slovance 

v České Lípě. 33 účastníků besedy z České Lípy, Doks, Zákup i z Liberce se dozvědělo mnoho zajímavého 

o současných problémech, které se v rámci EU řeší. Nejvíce všechny zajímala otázka migrační krize a její 



dopad na ČR. Ing. Kohlíček ve svém výkladu probral kořeny vzniku této krize a její vliv pro Evropu i pro naši 

republiku. Na dotazy účastníků provedl i historický exkurz našimi dějinami v této souvislosti. 

Dvouhodinová beseda přinesla účastníkům mnoho zajímavých informací a těší se na další setkání.  

 

PŘEDVÁNOČNÍ VÝSTAVA VE ZNAMENÍ SVÍCNŮ 

Ve dnech 28. 11. -1. 12. 2016 uspořádalo Sdružení tělesně postižených Česká Lípa o .p. s. ve spolupráci 

s Místní organizací tělesně postižených a Základní organizací postižených civilizačními chorobami Česká 

Lípa „Předvánoční výstavu prací zdravotně postižených a seniorů“ v Komunitním centru, Školní 2213. Na 

výstavě si návštěvníci mohli vybrat výrobky z perníku, z papírového pedigu, výrobky ze dřeva, včelího 

vosku, ručně šité peněženky, nejrůznější druhy svícnů, andělíčků, sněhuláků, vánočních přání, svíčky, 

keramiku, ponožky, bačkory, tašky, adventní věnce , enkaustické obrázky, nejrůznější krabičky, dózy a 

spoustu jiných krásných věcí. Součástí výstavy byla i soutěž „O nejkrásnější vánoční svícen a  další vánoční 

motivy.“ Do soutěže  bylo zařazeno 21 výrobků dospělých, 10 výrobků dětí, 15 prací kolektivů dospělých a 

32 prací dětských kolektivů. Ve čtyřech dnech shlédlo výstavu 396 návštěvníků(z toho 227 dětí). Soutěž 

hodnotilo 220 návštěvníků. Svými hlasy rozhodli o tom, že v soutěži jednotlivců-dětí zvítězila  Dominika 

KOTLÁROVÁ-ZŠ Moskevská ul.,třída P1-svícen-dřevěný talíř; jednotlivci-dospělí- Karla KYTKOVÁ-SPCCH 

Česká Lípa-svícen v podobě patrového tácu na cukroví, dětské kolektivy-Speciální třídy Jižní-4 S-dřevěný 

svícen ze 4 válců svítící ; kolektivy dospělých- Domov pro osoby se zdravotním postižením Kytlice-dřevěný 

betlém.  

Návštěvníci, kteří výstavu shlédli, byli nadšeni předváděnými pracemi a už se těší na to, jaké výrobky se 

objeví na Jarní výstavě v r. 2017.  Na výstavě mnozí z návštěvníků získávají nápady a náměty pro svoji 

vlastní tvorbu a pevně věří, že se výstavy budou pořádat pravidelně i v dalších letech.  

CO PŘIPRAVUJEME 

Sdružení tělesně postižených Česká Lípa o.p.s. pokračuje v poskytování odborného  sociálního  

poradenství (včetně půjčovny kompenzačních  pomůcek), sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby 

se zdravotním postižením(poskytování základních činností je podporováno Libereckým krajem). 

 Od února bude pokračovat kurz znakového jazyka- každé úterý od 15.00 hod. (termín zahájení bude 

účastníkům oznámen) 

 Pravidelné setkávání v arteterapeutické dílně bude probíhat 1x za 14 dnů- ve středu-(o termínu 

zahájení se mohou zájemci informovat na tel.723594459 nebo 606161859) 

 Kurz Práce s PC pro začátečníky 

 Paměťová cvičení(na základě domluvy) 

 Cvičení na židlích(na základě domluvy)  

 Pokračuje projekt „Nejsme na to sami“ a cyklus přednášek 

 Setkání k MDŽ 

 Jarní výstava prací zdravotně postižených a seniorů 

 18. březen 2017-„2. Masopustní ples nejen pro zdravotně postižené“-Babylon Liberec 

 Na květen plánujeme návštěvu útulku ARCHA Liberec(termín bude upřesněn) 

 Ozdravně –edukační víkendové pobyty v penzionu Nový Mlýn ve Starých Splavech: 

 13.ročník Dne dětí se zdravotním postižením-2.června 2017-RS Termit Doksy 



 16.ročník Krajských sportovních her osob se zdravotním postižením-1.-2.července 2017-RA Poslův 

mlýn Doksy 

Můžete využívat prostory v Komunitním centru, Školní 2213 Česká Lípa(po předchozí domluvě- práce na 

PC, neformální setkávání) 

  

DŮLEŽITÉ INFORMACE 

Poradíme si ….. s příspěvky pro osoby zdravotně postižené 

Příspěvky pro osoby se zdravotním postižením představují důležitou finanční pomoc, která může ulehčit 
život s handicapem. 

O jaké příspěvky se jedná? Jde o: 

1. příspěvek na mobilitu 
2. příspěvek na zvláštní pomůcku 

Příspěvek na mobilitu 

Kdo má nárok na příspěvek na mobilitu? 

 osoba starší 1 roku, která má nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením označený symbolem „ZTP“ 
nebo „ZTP/P“ 

 opakovaně se v kalendářním měsíci za úhradu dopravuje nebo je dopravována a nejsou jí poskytovány 
pobytové sociální či zdravotní služby 

Výše příspěvku na mobilitu 

 činí za kalendářní měsíc 400 Kč 
 vyplácí se zpětně, to znamená do konce kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, za 

který náleží 
 pokud o to požádáte, může být tento příspěvek vyplácen jednou splátkou vždy za 3 kalendářní měsíce, za 

které náležel 

     Na co si dát pozor ? 

Nárok na výplatu příspěvku na mobilitu nemáte v případě, že jste po celý kalendářní měsíc v péči 
zdravotnického zařízení (například pokud jste v nemocnici či v lázních). 

Příspěvek na zvláštní pomůcku 

Nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku 

Příspěvek je poskytován osobám, jejichž zdravotní stav je dlouhodobě nepříznivý (tedy podle poznatků 

současné vědy trvá nebo má trvat déle než 1 rok): 

 starším 1 roku 
 starším 3 let (v případě příspěvku na úpravu bytu) 
 starším 15 let (v případě pořízení vodícího psa) 

Co jsou zvláštní pomůcky? 



Zvláštní pomůcky jsou zjednodušeně řečeno věci, které lidé s handicapem potřebují pro sebeobsluhu, 
usnadňují jim pohyb doma či venku, pomáhají jim komunikovat, vzdělávat se či pracovat. Dělí se do 
několika kategorií, podle druhu postižení. 

Výše příspěvku na zvláštní pomůcku – jak se liší podle ceny pomůcky? 

Pomůcka stojí méně než 24.000 Kč 

Příspěvek je poskytnut jen osobě, která má příjem nižší než osminásobek životního minima (spoluúčast činí 
10 % z předpokládané nebo již zaplacené ceny zvláštní pomůcky, nejméně však 1 000 Kč). 

Pomůcka stojí více než 24.000 Kč 

V tomto případě se příspěvek stanoví tak, aby spoluúčast osoby činila 10 % z předpokládané nebo již 
zaplacené ceny zvláštní pomůcky. 

Maximální výše příspěvku na zvláštní pomůcku činí 350.000 Kč (s výjimkou příspěvku na pořízení 
schodišťové plošiny, jehož maximální výše činí 400.000 Kč). 

Výše příspěvku na motorové vozidlo se stanoví s přihlédnutím k četnosti a důvodu dopravy, příjmu osoby a 
příjmu osob s ní společně posuzovaných a celkovým sociálním a majetkovým poměrům. Maximální výše 
příspěvku na motorové vozidlo činí 200 000 Kč. 

Součet vyplacených příspěvků na zvláštní pomůcku nesmí v 60 kalendářních měsících po sobě jdoucích 
přesáhnout částku 800.000 Kč (850.000 Kč v případě pořízení schodišťové plošiny). 

Nepřehlédněte: 

Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, má speciální úpravu pro 

pořízení motorových vozidel. 

Vyhláška č. 388/2011 Sb., v příloze č. 1 uvádí celý Seznam druhů a typů zvláštních pomůcek určených 

osobám se zdravotním postižením, na jejichž pořízení se příspěvek poskytuje. 

Co možná nevíte? 

 Příspěvek na zvláštní pomůcku nelze poskytnout, jestliže se jedná o zdravotnický prostředek, který 
je částečně nebo plně hrazen z veřejného zdravotního pojištění anebo je osobě zapůjčen příslušnou 
zdravotní pojišťovnou. 

 Příspěvek lze poskytnout též na zvláštní pomůcku, která byla zakoupena v průběhu 12 kalendářních 
měsíců před dnem zahájení řízení o poskytnutí příspěvku. 

 Příspěvek je možné poskytnout i na pomůcku, která není výslovně uvedena v příslušné vyhlášce, 
ovšem za podmínky, že ji krajská pobočka Úřadu práce považuje za srovnatelnou s některou z pomůcek, 
která ve vyhlášce uvedena je. 

 Vrácení příspěvku na zvláštní pomůcku nebo jeho poměrné části – nezapomeňte se informovat 
na krajské pobočce Úřadu práce, v jakých případech musíte, či nemusíte příspěvek vracet. 

 Jak získat tyto příspěvky? 

 Vyplácení příspěvku na mobilitu i příspěvku na zvláštní pomůcku je v kompetenci Úřad práce České 

republiky – krajské pobočky a pobočka pro hlavní město Prahu (více informací naleznete na portálu 

MPSV 

 

 

http://portal.mpsv.cz/soc/dzp
http://portal.mpsv.cz/soc/dzp


ZMĚNY JÍZDNÍCH ŘÁDŮ: ZDRAŽENÍ JÍZDNÉHO A TRABLE PRO DŮCHODCE 

 
České dráhy představily novinky v dálkové železniční dopravě v novém jízdním řádu, který začne platit od 
11. prosince. Významných změn se dočkají pasažéři mířící na jih Čech nebo do Zlínského kraje. Na nový 
způsob prokazování nároku na slevu se musí připravit důchodci. Všechny cestující pak čeká mírné zdražení 
jízdného. 
 
Nová pravidla pro seniory 

Zatímco dnes se důchodci pobírající starobní, invalidní důchod nebo vdovský důchod ve vlaku prokazují 
papírovým průkazem, který stojí 50 korun, od 1. července 2017 už tyto průkazky nebudou platné a 

penzisté si budou muset pořídit zákaznickou kartu Českých drah, In Kartu. Tu budou potřebovat 
také senioři starší 70 let, kterým k prokázání nároku na slevu dnes stačí občanka. 
 
Aplikace IN Důchodce bude stát 100 korun na 1 rok nebo 250 korun na tři roky. Cestující starší 70 let si ji 
budou moci pořídit za 100 korun na 6 let. 
"S touto aplikací budou mít nadále slevu ve výši 25 % z obyčejného jízdného a nově budou moci využívat 
také výhodnější ceny jízdenek z nabídky dalších slev, například z nabídky Včasná jízdenka Česko," hájí 
změny Šťáhlavský. 
 
Pro cestující nad 70 let zůstane nadále v platnosti aplikace IN Senior. Za 1 490 Kč na rok nebo za 3 990 Kč 
na tři roky mohou její držitelé cestovat zdarma osobními a spěšnými vlaky a v případě ostatních jízdenek 
budou mít slevu 50 %. 

 
OTÁZKY A ODPOVĚDI 

Často se na nás obracejí klienti s dotazy ohledně podmínek použití ,, znaku vozíčkáře,, - parkovacího 

průkazu osoby se zdravotním postižením:  

 
1. PARKOVACÍ PRŮKAZ nelze použít (mít za sklem ) , pokud auto právě nevyužívá majitel 

průkazu, tedy osoby se zdravotním postižením. Průkaz ze použít např. v případě že syn veze zdravotně 

postiženého otce k lékaři nebo na nakup, pokud by ale syn jel na nakup bez otce, nesmí průkaz mít za 

sklem. 

 

2. DÁLNIČNÍ ZNÁMKA: dálnice či rychlostní osvobození od poplatku za použití silnice (tzn. 

Osvobození od povinnosti mít dálniční známku) dle § 20a, odst. 1, písma zákona číslo 13/1997 Sb., o 

pozemních komunikacích, se vztahuje na průkaz ZTP (s výjimkou sluchového postižení) či ZTP/P , 

tedy nikoli přímo na parkovací průkaz. Parkovací průkaz za sklem tedy v tomto případě slouží spíše 

jako ,, upozornění,, pro hlídkující policisty, proč nemáte na skle dálniční známku. Nicméně tato výhoda má 

svá omezení – osvobození od poplatku lze použít pouze v době, kdy v autě jede držitel průkazu ZTP (s 

výjimkou sluchového postižení) nebo ZTP/P a zároveň je vlastníkem auta buď držitel průkazu, nebo jeho 

osoba blízká. Pokud by zdravotně postiženou osobu vezl po dálnici kamarád svým autem, musí 

dálniční známku mít.  

    Výjimkou , kdy lze auto při jízdě po dálnici označit parkovacím průkazem i v době, kdy v něm nejede 

zdravotně postižená osoba, je situace, kdy je tato osoba ve zdravotnickém zařízení( nemocnice, lázně) a 

řidič má potvrzení tohoto zařízení, že tuto osobu právě do zařízení odvezl, či byl u ní na návštěvě a vrací 

se od ní zpět domů.Tato výjimka ovšem taky platí pouze v případě že řidič vozidla je osobou blízkou 

zdravotně postižené osoby. 

 

3. PLACENÍ PARKOVNÉHO : Z platné legislativy nevyplývá že by za automobil označený parkovacím 

průkazem pro osoby se zdravotním postižením nebylo třeba hradit parkovné. Majitel parkovací plochy si 

může tedy sám určit, zda za takové vozidlo bude nebo nebude požadovat parkovné či zda poskytne 

alespoň slevu z parkovného. Doporučujeme se řídit buď pokyny na automatu, kde se parkovné hradí, 

nebo se informovat u obsluhy konkrétního parkoviště. 

 



4. ODTAŽENÍ VOZIDLA : I automobil označený parkovacím průkazem může byt odtažen, např. 

v případě, že překáží při blokovém čištění vozovky. Pokud vám byl automobil odtažen , máte povinnost 

uhradit firmě provádějící odtahové služby stanoveny poplatek.Zákon č.553/1991 Sb., o obecní policii, však 

v § 17, odst.4, v bode B uvádí, že ,,nelze použít technický prostředek k zabráněni odjezdu vozidla 

v případě , ze je vozidlo viditelně označeno znakem invalidy,, - auto označené   

 

Ú 
HISTORICKÁ PŘIPOMÍNKA 

Pearl Harbor (Pu‘ola), v překladu "Perlový přístav", je přístav v laguně ostrova O’ahu na Havaji. Většina přístavu a 

okolí je využívána jako námořní základna Námořnictva Spojených států amerických. Nachází se zde i velitelství 

americké pacifické flotily. Útok na Pearl Harbor provedený vojenskými silami Japonského císařství dne 7. prosince 

1941 měl za následek vstupSpojených států amerických do druhé světové války. 

 

Historie 

Během raného 19. století nebyl Pearl Harbor používán pro velké lodě kvůli mělkému vstupu. Zájem Spojených států o 
havajské ostrovy rostl díky lovu velryb, lodní dopravě a obchodním aktivitám v Tichomoří. Již v roce 1820 byl 
ustanoven "Agent Spojených států pro obchod a námořníky", aby dohlížel nad americkými obchodními aktivitami v 
přístavu Honolulu. Tyto obchodní vazby na americký kontinent doplňovala práce Americké rady komisařů pro 
zahraniční mise. Američtí misionáři a jejich rodiny se stali nedílnou součástí havajského politického subjektu. 

Incident z roku 1826 ilustruje některé z panovačných taktik používaných v té době kolonizátory ostrovů. Když loď por. 
Johna Percivala USS Dolphin připlula do Honolulu, kde zrovna vstoupilo v platnost nařízení omezující 
prodej alkoholických nápojů a braní žen na palubu plavidel v Honolulu Harbor iniciované misionáři, por. Percival a 
členové jeho posádky považovali zákony nového místopředsedy za nepřiměřené a jejich anulaci si vynutili za použití 
víc než jen pohrůžky použití násilí. Tato akce byla později Spojenými státy odsouzena a vedla k vyslání posla ke králi 
Kauikeaoulimu. Když kapitán Thomas A. P. Catesby Jones, velitel lodi USS Peacock, připlul, stal se prvním námořním 
důstojníkem, který navštívil Havaj vyzbrojen pokyny k projednání mezinárodních záležitostí s havajským králem a vůdci 
a k uzavření obchodní dohody. 

Během 20. a 30. let 19. století navštívilo Honolulu mnoho amerických válečných lodí. Ve většině případů doručovali 
velící důstojníci dopisy od vlády Spojených států s radami týkajícími se vládních záležitostí a vztahů ostrovního národa 
s cizími mocnostmi. V roce 1841 podpořily noviny Polynesian vycházející v Honolulu založení americké námořní 
základny na Havaji na ochranu amerických občanů zapojených do velrybářského průmyslu. Britský ministr 
zahraničních věcí na Havaji Robert Crichton Wyllie poznamenal v roce 1840, že "... domnívám se, že proud událostí 
směřuje k rychlému připojení ke Spojeným státům." Tomuto trendu napomáhaly incidenty s Brity a Francouzi. 13. 
února 1843 lord George Paulet, velitel lodi HMS Carysfort, obsadil ostrovy během incidentu známého jako Paulet 
Affair. Ačkoli byla americká válečná loď USS Boston v přístavu, její velitel nezasáhl. O několik dní později byl však 
komodorem Kearneym, velitelem lodi USS Constellation, vznesen oficiální protest. Jednání lorda Pauleta bylo 
odsouzeno lordem Aberdeenem v Londýně. Francie a Británie uznaly havajskou nezávislost, Spojené státy ji však 
odmítly. 

Po francouzské invazi v roce 1849 sepsal král Kamehameha III, ovlivněn svými americkými poradci, listinu týkající se 
připojení ke Spojeným státům. Během čekání na odpověď z Washingtonu byla v pohotovosti loď USS Vandalie. Po 
smrti krále, odchodu francouzských ozbrojených sil a v důsledku zahraniční politiky Fillmorovy vlády byla myšlenka 
připojení odložena. Oddělení námořnictva však obdrželo rozkazy k ponechání amerického válečného loďstva v 
Pacifiku. 

Díky ukončení americké občanské války, nákupu Aljašky, rostoucímu vlivu pacifických států, plánovanému obchodu s 
Orientem a touze po bezcelním trhu pro havajské produkty začaly havajské ostrovy expandovat. V roce 1865 byla 
vytvořena severopacifická eskadra pro pokrytí západního pobřeží a Havaje. V následujícím roce byla USS 
Lackawanna pověřena plavbou mezi ostrovy coby "lokalitou velkého a rostoucího zájmu a významu." Toto plavidlo 
prozkoumalo severozápadní ostrovy u Japonska, v důsledku čehož Spojené státy obsadily ostrov Midway. Sekretář 
námořnictva tak mohl napsat ve své výroční zprávě z roku 1868, že v listopadu 1867 vlálo nad velrybářskými a 
obchodními plavidly v Honolulu 42 amerických vlajek v porovnání s pouhými šesti vlajkami jiných národů. Tato zvýšená 
aktivita byla důvodem pro trvalou přítomnost alespoň jedné válečné lodi v havajských vodách. Následujícího roku byla 
kongresem k 1. březnu 1869 vyhrazena v rozpočtu částka 50000 dolarů na prohloubení přístupů do přístavu. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99%C3%ADstav
https://cs.wikipedia.org/wiki/Laguna
https://cs.wikipedia.org/wiki/Havaj
https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1mo%C5%99n%C3%AD_z%C3%A1kladna
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Od roku 1868, kdy velitel pacifické flotily navštívil ostrovy za účelem dohledu nad "americkými zájmy", hráli námořní 
důstojníci důležitou roli ve vnitřních záležitostech. Sloužili jako rozhodčí v obchodních sporech, vyjednavači 
obchodních dohod i jako ochránci zákona a pořádku. Pro členy havajské královské rodiny a významné úředníky 
ostrovní vlády byly pořádány pravidelné plavby mezi ostrovy a pevninou na palubě válečných lodí USA. Když v roce 
1873 zemřel král Lunalilo, byla již v proudu jednání o ustanovení Pearl Harboru coby přístavu pro bezcelní vývoz cukru 
do USA. Nepokoje po zvolení krále Kalakaua v březnu 1874 vedly k vylodění modrokabátníků z USS Tuscarora a USS 
Portsmouth. Také britská válečná loď HMS Tenedos vylodila varovné síly. Právě během vlády krále Kalakaua byla 
Spojeným státům udělena výhradní práva pro vstup do Pearl Harboru a pro založení opravné a tankovací stanice. 

Přestože byla tato smlouva v platnosti až do srpna 1898, USA neopevnily Pearl Harbor jako námořní pevnost. Mělký 
vstup nadále tvořil impozantní bariéru proti vniknutí do hlubokých chráněných vod vnitřního přístavu, tak, jako tomu 
bylo předchozích 60 let. 

V roce 1875 podepsaly Spojené státy a havajské království Smlouvu o reciprocitě, doplněnou Úmluvou z 6.prosince 
1884 a ratifikovanou v roce 1887. Dne 20. ledna 1887 udělil Senát Spojených států námořnictvu výhradní právo na 
užívání Pearl Harboru jako námořní základny (USA byl obsazen 9. listopadu téhož roku). K tomuto rozhodnutí přispěly 
jak Španělsko-americká válka v roce 1898, tak touha Spojených států po trvalé přítomnosti v Pacifiku. 

Útok na Pearl Harbor 

Útok na Pearl Harbor byl překvapivý úder japonského císařského námořnictva proti námořní základně Spojených 
států amerických v Pearl Harboru na Havajských ostrovech v neděli ráno 7. prosince 1941 (8. prosince v Japonsku). 
Cílem akce bylo vyřadit americké Tichomořské loďstvo v úvodu expanze Japonského císařství do zámořských 
území Spojeného království, Nizozemského království a Spojených států. 

Šest letadlových lodí viceadmirála Čúiči Naguma vyslalo ráno 7. prosince (Havajského času) dvě útočné vlny, čítající 
celkem 353 letadel, proti základně amerického Tichomořského loďstva v Pearl Harboru na Oahu. V přístavu bylo 
potopeno nebo poškozeno všech osm bitevních lodí kotvících v přístavu, avšak pouze USS 
Arizona a USS Oklahoma byly odepsány jako totální ztráta. Dále byly potopeny nebo poškozeny tři křižníky, tři 
torpédoborce, cílová cvičná loď a minonoska. Byla napadena i letiště na Oahu a zničeno 188 letadel a 155 dalších 
poškozeno. Celkem přišlo o život 2403 mužů a 1282 jich bylo zraněno. Japonci ztratili 29 letadel a pět miniponorek, 65 
námořníků a letců bylo zabito nebo zraněno, jeden japonský námořník byl zajat. 

Japoncům se ale nepodařilo zničit ani jednu americkou letadlovou loď, neboť všechny byly v době útoku mimo přístav. 
Také přístavní zařízení včetně loděnic a nádrží paliva zůstalo téměř nepoškozeno, a tak Pearl Harbor mohl být i nadále 
využíván jako námořní základna. Jak se později během války ukázalo, tíha bojů měla ležet na letadlových lodích a 
bitevní lodě – které byly většinou (6 z 8) opraveny a opět zařazeny do služby – začaly ztrácet na důležitosti. 

Důsledkem tohoto útoku byl vstup USA do druhé světové války na straně spojenců a vyhlášení války Japonsku 
následující den. Dne 11. prosince 1941 vyhlásily Německo a Itálie válku Spojeným státům. 

Příčiny japonské agrese 
 

Důvody, jež vedly Japonsko k útoku na Pearl Harbor, lze najít již v 19. století. Tehdy začalo císařství hledat nová 
území a kolonie. Roku1874 podniklo Japonsko trestnou výpravu na Tchaj-wan a vynutilo si na Číně odškodné 
za vraždu japonských námořníků. Poté donutilo korejského krále umožnit přístup japonským obchodníkům do své 
země. Roku 1894 Japonci vpadli na Korejský poloostrov, z kterého vytlačili Číňany a obsadili jižní Mandžusko. Po této 
porážce byla Čína roku 1895 nucena Japoncům předat také ostrov Tchaj-wan. Roku1904 napadli Rusko a podařilo se 
jim dobýt Port  Arthur a porazit baltské loďstvo, které proti nim vyslal car Mikuláš II. Tato Pyrrhova vítězství však 
Japonsko stála kolem 200 000 mrtvých a zcela ho ekonomicky vyčerpala. Mír pomohl sjednat americký 
prezident Theodore Roosevelt. 

Během I. světové války bylo Japonsko na straně Dohody a roku 1920 získalo pod svoji 
správu Mariany,Karolíny a Marshallovy ostrovy. Během hospodářské krize došlo ke zhroucení mezinárodního 
obchodu, na kterém bylo Japonsko závislé. Pokud se tedy chtělo udržet mezi velmocemi, muselo Japonsko získat 
nové trhy a zdroje surovin. Proto začalo expandovat na sever. Prvním krokem byl Mukdenský incident z 18. září 1931, 
jenž poskytl záminku k obsazení zbytku Mandžuska a agresi vůči Číně. Když se Japonsko pokusilo 
v letech1938 a 1939 zaútočit na SSSR, utrpěla jeho Kuantungská armáda dvě těžké porážky v bitvách v okolí jezera 
Chasan a v bitvě na řece Chalchyn. 

Když tedy myšlenka „útoku na sever“ nevyšla, obrátila se pozornost na jih. Roku 1940 vyhlásil americký 
prezident Franklin Delano Roosevelt zákaz vývozu železného šrotu do Země vycházejícího slunce. Od srpna1941 se 
pokoušel japonský velvyslanec admirál Kičisaburó Nomura dojednat se státním tajemníkem Cordellem Hullem řešení. 
Japonsko požadovalo uznání „Velké východoasijské sféry společného rozkvětu“, což USA odmítaly. Na to Japonska 
reagovalo 27. září 1940 vstupem do Paktu tří. V červenci 1941 japonská armáda obsadila Francouzskou Indočínu. F. 
D. Roosevelt nechal 28. července 1941, jako reakcí na tento čin, zmrazit japonská aktiva v amerických bankách, 
uzavřít americké přístavy pro japonské lodě a spolu s Británií aNizozemskem přerušit dodávky ropy pro Japonsko. Po 
zavedení embarga na ropu začalo Japonsko denně odčerpávat ze svých ropných rezerv 28 000 tun. Nyní muselo 
Japonsko ustoupit tlaku USA nebo zaútočit. 17. října 1941 odstoupil premiér Fumimaro Konoe a na jeho místo 
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nastoupil generál Hideki Tódžó. Ten se nebránil diplomatickému řešení, ale v případě neúspěchu byl odhodlán 
dosáhnou svých cílů pomocí vojenské síly. 

Přípravy na útok 
 

Japonští stratégové se možností leteckého útoku na zakotvené lodě v přístavu zaobírali minimálně od jara 1940. 
Námořní vojenské hry, které se konaly v dubnu a květnu 1940 ukázaly, že takový letecký úder může zajistit rozhodující 
vítězství.  

Dne 11. listopadu 1940 vzlétlo z britské letadlové lodě HMS Illustrious jednadvacet letounů, jež zaútočily na italské 
loďstvo kotvící v přístavu Taranto. Podařilo se jim zasáhnout bitevní lodě Conte di Cavour, Littorio, Caio Duilio, těžký 
křižník Trento a torpédoborec Libeccio. Kromě toho byly zasaženy zásobníky ropy a hangáry hydroplánů. 

Tento útok potvrdil admirálovi Isoroku Jamamotovi předchozí výsledky válečných her a proveditelnost útoku na Pearl 
Harbor. Zde se nalézala základna americké Tichomořské floty, jejíž součástí byly i letadlové lodě. Plánování se 
zúčastnil náčelník štábu Šigeru Fukudome, kontradmirál Takidžiró Óniši, fregatní kapitán Minoru Genda a Micuo 
Fučida. Hlavní problém představovala letecká torpéda Typ 91 Model 2, jež se při shozu potápěla do hloubky kolem 
20 m a tudíž by v Pearl Harboru uvízla na dně nebo předčasně explodovala. Požadavku potopení jen do 10 až 12 
metrů bylo dosaženo přidáním dřevěných stabilizátorů. Datum útoku bylo stanoveno na 7. prosinec 1941 (8. prosinec 
japonského času). 

Úderný svaz lodí viceadmirála Čúiči Naguma vyplul 26. listopadu 1941 z kotviště v zálivu Hitokappu na ostrově Iturup. 
Svaz se skládal z šesti letadlových lodí (Akagi (vlajková loď admirála Naguma), Kaga, Sórjú, Hirjú, Šókaku a Zuikaku), 
osmi tankerů, dvou bitevních lodí (Hiei a Kirišima), tří křižníků (těžké Tone a Čikuma a lehký Abukuma), torpédoborců 
(Isokaze, Urakaze, Tanikaze,  Hamakaze, Arare, Kasumi, Kageró, Širanui, Akigumo) a ponorek. 2. prosince obdržel 
Nagumo od Jamamota zprávu: „Niitakajama nobore 1208“ (Vystupte na horu Niitaka 1208, 

新高山ノボレ一二〇八). Tato zpráva potvrzovala 8. prosinec (japonského času) jako datum útoku na Pearl Harbor. 

Dne 5. prosince zachytila americká odposlechová služba meteorologické hlášení „Higaši no kaze ame“ (Východní vítr, 
déšť), což byl japonský kód pro válku s USA. Vrchní velitel amerického námořnictva admirál Harold L. Stark, jenž 
obdržel hlášení o tomto hesle, mu nevěnoval náležitou pozornost. Druhý den byl zachycen a přeložen telegram určený 
velvyslanci Nomurovi. Tento se již dostal přímo k prezidentu Rooseveltovi. Protože admirál Stark byl v opeře, nechal 
prezident poradu na 7. prosinec. 

7. prosince ve 13:00 hodin (EST) měl předat velvyslanec Nomura japonskou nótu o vyhlášení války státnímu 
tajemníkovi Hullovi. Jelikož ale v danou hodinu nebyla nóta přeložena celá, podařilo se ji Nomurovi předat až ve 14:20, 
kdy už byl Pearl Harbor napaden. 

Útok na Pearl Harbor 
 

Dne 7. prosince dosáhl japonský útočný svaz pozice 26°0′ s. š., 158°0′ z. d., odkud měl být proveden útok na Pearl 
Harbor. 

 0:42 – ponorka I-16 vypustila svoji miniponorku k útoku na Pearl Harbor 

 1:16 – ponorka I-22 vypustila svoji miniponorku 

 2:15 – ponorka I-18 vypustila svoji miniponorku 

 2:57 – ponorka I-20 vypustila svoji miniponorku 3:33 – ponorka I-24 vypustila svoji miniponorku HA-19 

 4:08 – americký torpédoborec USS Ward ověřuje hlášení o ponorce z minolovky USS Condor. Ward nic 
nenašel.  

 6:00 – odstartovala první vlna, která se skládala ze 40 torpédových Nakadžima B5N2 „Kate“, 51 
střemhlavých Aiči D3A1 „Val“, 49 výškových bombardérů B5N2 „Kate“ a 43 stíhaček Micubiši A6M2 „Zero“. Velel jí 

fregatní kapitán (中佐 čúsa) Micuo Fučida. 

 6:37 – zjistil torpédoborec Ward přítomnost japonské miniponorky v přístavu. Catalina 14-P-1 od VP-14 shodila 
na pozici miniponorky dýmovnici. V 6:45 na ni Ward zahájil palbu. Jeden výstřel zasáhl věž ponorky. Poté se 
kapitán Outerbridge rozhodl použít hlubinné bomby. Po tomto útoku byla ponorka potopena.  

 7:05 – operátoři mobilního radaru na Opaně spatřili na obrazovce radaru neidentifikovaná letadla. 

 7:10 – operátoři uvědomili velitelství na Fort Shafteru, kde jim bylo řečeno, že se jedná o letouny B-17. 

 7:15 – odstartovala druhá vlna složená z 80 střemhlavých D3A1 „Val“, 54 výškových bombardérů B5N2 „Kate“ 

a 36 stíhaček A6M2 „Zero“. Velel jí korvetní kapitán (少佐 šósa) Šigekazu Šimazaki. 

 7:39 – letadla první vlny se dostala do radarového stínu a zmizela z obrazovky radaru. 

 7:49 – Fučida vydal torpédovým letounům povel k útoku světlicí a jeho radista odvysílal signál „To-To-To“ 
(tosugekisejo – útočit). 

 7:53 – Fučida vyslal domluvené heslo „Tora, Tora, Tora“ (Tygr, Tygr, Tygr) oznamující dokonalý moment 
překvapení a úspěch operace. 
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 7:55 – Japonci zahájili útok. 

 8:12 – admirál Kimmel vyslal zprávu do Washingtonu o japonském útoku. 

 8:50 – dorazila druhá vlna. 

 13:30 – admirál Čúiči Nagumo se i přes naléhání Fučidy rozhodl nevyslat třetí vlnu, ale vrátit se zpět do 
Japonska. 

Napadena nebyla pouze námořní základna, ale také tři letiště na ostrově (Kaneohe, Wheeler Field a Bellows Field). Na 
jejich obranu se podařilo postupně vzlétnout celkem čtrnácti stíhacím pilotům USAAF (ve strojích P-36 a P-40). Jako 
prvním se podařilo vzlétnout v 08:30 místního času poručíkům Kennethu M. Taylorovi a Georgi S. Welchovi.  

 

Ztráty 

 

Záchrana přeživších z USS Virginia, zadní věž patří USS Tennesse 

 

Vrak lodi USS Arizona v současnosti 

Japonsko 

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 (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 

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.  

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

 188 letadel zničeno a 159 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) 
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 1 zásobovací loď pro hydroplány: USS Curtiss (AV-4) 

 1 dílenská loď: USS Vestal (AR-4) 

 

Následky 
 

I přes zdrcující úspěch, jenž vyřadil námořní základnu na 6 měsíců, se Japoncům nepodařilo zničit ani jednu 
letadlovou loď, neboť všechny byly v době útoku mimo přístav. Vzhledem ke zhoršující se situaci 
v Tichomoří v době před japonským útokem, odpluly letadlové lodě USS Enterprise a USS Lexington kotvící 
v Pearl Harboru k ostrovům Midway a Wake, kam dopravovaly letecké posily.[12] Ostatní letadlové 
lodě, USS Wasp, USS Hornet a USS Yorktown, se nacházely v Atlantiku.USS Saratoga kotvila v San Diegu. 
Díky tomu se pak tyto letadlové lodě zúčastnily bitvy v Korálovém moři a později bitvy u Midway. 

Útok na Pearl Harbor měl zásadní vliv na vývoj II. světové války. Vedl k tomu, že prezident Spojených států 

amerických Roosevelt oznámil vyhlášení války Japonsku, čímž přerostl původně evropský konflikt 
v konflikt celosvětový. 
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