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Gabriela LAŠKOVÁ, moderátorka  

Tříletá holčička, devítiletý chlapec nebo šestnáctiletý mladík a dospělá žena. V Turecku stále 

nacházejí v sutinách domu po zemětřesení živé lidi. V Gaziantepu dnes vyprostili z trosek 

dívenku, která v troskách strávila 132 hodin. Bilance katastrofy v obou zemích, tedy Turecku 

i Sýrii, už přesáhla 25 000 obětí.  

 

Anna KADAVÁ, redaktorka  

Zázraky se dějí. I pět dní po zemětřesení i přes mrazy, které v oblasti v noci vládnou, 

záchranáři stále nacházejí živé. Tato dívenka přežila pod sutinami v Gaziantepu, tedy v 

ecepicentru zemětřesení, neuvěřitelných 132 hodin. Více než pět dní. Tady už sledujete, jak 

vynášejí z rozvalin malého chlapce. Záchranářské týmy ho našly /nesrozumitelné/. Na 

záchranu čekal dlouhých 120 hodin.  

 

izraelský záchranář  

Vytáhli jsme malé dítě. Je mu devět let.  

 

Anna KADAVÁ, redaktorka  

I nález tohoto dítěte byl pro záchranáře zábleskem naděje. Většinou totiž nacházejí už jen 

mrtvé. Někde hrozí, že brzy nebude na hřbitovech místo pro další oběti. Jinde už je rozšiřují.  

 

Mohammed AL-DAJEN, majitel půdy v syrské Latákii  

Pomáháme si v těžké situaci. Požádali mě o půdu, aby na ní mohli pohřbívat, tak jsem jim ji 

poskytl.  

 

 



Anna KADAVÁ, redaktorka  

Zemětřesení o síle 7,8 stupně rozechvělo Turecko a Sýrii v pondělí brzy ráno. Následovaly 

silné dotřesy. Satelitní snímky družice Sentinel z oblasti ukazují trhlinu, která se vine v délce 

několika desítek kilometrů. Země se hnula o několik metrů. V místě se střetávají dvě 

tektonické desky.  

 

Jan BLAHŮT, geolog, Ústav struktiry a mechaniky hornin AV ČR  

Při zemětřesení o takovéhle velikosti 7,8 jsou tyhlety jevy poměrně běžné, ta obrovská 

katastrofa je do značné míry způsobená i lidským faktorem. Ukazuje se, že v té oblasti vlastně 

byly domy vystavěny prostě způsobem, který byl, zdá se, nevhodný prostě pro seizmicky 

aktivní oblasti, a proto tam došlo i k takovýmhle velkým ztrátám na životech.  

 

Anna KADAVÁ, redaktorka  

Bohužel z oblasti přicházejí i zprávy o rabování.  

 

Recep Tayyip ERDOGAN, turecký prezident  

Přijali jsme zákon o nouzovém stavu, aby zloději nevyužili zemětřesení. Náš národ se nikdy 

neuchýlí k hříchu. Kdyby si o ty věci majitelům obchodů řekli, dali by jim je.  

 

Anna KADAVÁ, redaktorka  

První hříšníci už byli podle tureckých médií také zadržení, a to podnikatelé. Právě kvůli 

zřícení tisíců budov. Anna Kadavá, CNN Prima News.  
 

 


