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TISKOVÁ ZPRÁVA ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE Z 24.X.2011 

 

Turecko: Červený kříž a Červený půlměsíc pomáhají obětem 
zemětřesení 

 

Včera, dne 23. října 2011 zasáhlo zemětřesení o značné síle 7,2° Richterovy stupnice 

oblast turecké provincie Van, která leží na východě země při hranicích s Íránem. Jde o 

nejsilnější zemětřesení v Turecku za posledních 10 let a jeho intenzita je srovnatelná 

s otřesy na Haiti v r. 2010.  

V tuto chvíli je potvrzeno 238 obětí a stovky raněných, jejich počet se ale dle očekávání 

bude zvyšovat. Počet zřícených budov se pohybuje kolem sta. Tisíce osob muselo upustit 

své domovy. 

Podle zpráv Mezinárodní federace ČK&ČP zahájil již včera Turecký ČP okamžitě svou 

pomoc – příslušníci TČP byli na místě již 40 minut po otřesech. Turecký ČP vyslal do 

postižené oblasti své týmy záchranářů z měst Ankara, Erzurum, Mus, Adana, Diyarbakir a 

Manisa. Stovky pracovníků a dobrovolníků Tureckého ČP již například zachránili množství 

osob z ruin studentských kolejí v 75-tisícovém městě Ercis, v němž se zřítilo 25 obytných 

budov.   

Obyvatelstvu již Turecký ČP rozdělil na deset tisíc přikrývek a stanů, krom potravinových 

balíčků rozdává teplou polévku a dopravuje do oblasti mobilní pekárny, stanové tábory 

zásobuje též kamny, neboť teploty již klesají pod bod mrazu a lidé se nemohou vrátit do 

budov z obav před dalšími otřesy. TČP poskytuje obyvatelstvu psychologickou pomoc. 

Český červený kříž situaci stále monitoruje. Pokud Turecký ČP přijme zahraniční pomoc, 

je ČČK kříž připraven poskytnout pomoc finanční a požádat obyvatele ČR o přispění formou 

finanční sbírky. Informace bude zveřejněna na www.cervenykriz.eu . 

Český červený kříž pomáhal např. obětem posledního velkého tureckého zemětřesení v r. 

1999, kdy pro obyvatele postavil několik desítek domků. 

V Praze dne 24. října 2011 
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