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V Albánii opět vzrostly počty obětí úterního zemětřesení. Záchranáři našli dalších
deset těl, celkový počet mrtvých se tak vyšplhal na 40, napsala agentura DPA.
Naděje, že se v troskách ještě najdou přeživší, je už minimální.

Více než 650 lidí utrpělo při otřesech zranění. Albánské ministerstvo obrany
uvedlo, že nejméně devět osob je v kritickém stavu. Tisíce lidí přišly kvůli
zemětřesení o přístřeší a uchýlily se do stanů na stadionu v Drači nebo přímo v
ulicích Thumanë.
Pátrání po přeživších úřady ukončily v obci Thumanë, zatím se nadále hledá v

přístavu Drač. Obě místa postihla přírodní katastrofa nejvíce. Podle jednoho
albánského seizmologa byly v oblasti Drače nejsilnější otřesy za posledních 93 let.

Otřesy pokračují
Americká geologická služba USGS uvádí, že dosáhly síly 6,4 stupně. Kromě
Albánie byly otřesy patrné i v Řecku, Srbsku, Kosovu, Černé Hoře či v Itálii.
Pomoc Albánii nabídla řada států včetně Česka.
Země se ale otřásá i nadále. Po vlně nejničivějších otřesů zaznamenali
seizmologové více než 530 následných záchvěvů různé síly. Na Balkáně jsou
zemětřesení poměrně častá, protože leží v seizmicky aktivní oblasti.
Při dosud nejtragičtějším zemětřesení v roce 1963 zemřelo v severomakedonské
metropoli Skopje více než 1000 lidí.

Komentář: Je to jen 9 týdnů, co Albánie zažila silné zemětřesení a z
dostupných videozáznamů úterní události (26.11.) je na pohotových reakcích
lidí vidět, že ho měli stále v živé paměti. Tenkrát se to ovšem obešlo bez
obětí.
Albánie zasažena nejsilnějším zemětřesením posledních dekád, zranilo se
108 lidí
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Albánie byla v sobotu postižena zemětřesením o síle 5,8 stupně. Záchvěvy země
byly cítit i v okolních zemích, a to hlavně v Černé Hoře. V noci na neděli pak
otřesy půdy pokračovaly se silou 4,8 stupně. Podle agentury DPA se zranilo 108
lidí, na domech v některých městech včetně metropole Tirany jsou menší škody.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=14&v=OFRxxzYvx0Y
Epicentrum sobotního zemětřesení se nacházelo zhruba 30 kilometrů severně od

města Drač (Durrës) u pobřeží blízko Mysu Rodon.
Podle albánského geofyzikálního ústavu šlo o nejsilnější zemětřesení v Albánii za
posledních 20 až 30 let. Zranění byli ošetřeni v nemocnicích v metropoli Tiraně a
v Drači.
V oblasti Tirany otřesy poničily 51 domů, v oblasti Drače bylo poškozeno 46
obydlí. Většinou jde o škody na fasádách a někde i o pukliny ve zdech. Na
některých místech se přerušily dodávky elektrického proudu a také telefonické
spojení.
Sobotní zemětřesení bylo cítit i v sousední Černé Hoře. Podle tamních seizmologů
šlo o dva otřesy o síle pět a 5,1 stupně Richterovy škály. První podle nich nastal v
16:04 v moři mezi městy Drač a Shëngjin. Druhý následoval u Drače v 16:15.
Ohnisko obou bylo v hloubce kolem deseti kilometrů. Později byly cítit další,
následné záchvěvy menší intenzity.
Otřesy byly podle médií citelné prakticky v celé Albánii, včetně hlavního města,
kde lidé v panice vybíhali na ulice.
Následný otřes půdy v noci na neděli vyvolal mezi obyvateli Albánie nové obavy,
žádní další zranění ale zatím nejsou hlášeni.

