- „Apokalyptické – Den poté v Bejrutu“
Výbuch 2.750 tun amoniaku /dusičnan amonný/ledek/ v bejrútském přístavu
připravil o život kolem 200 osob, které byly většinou odmrštěny tlakovou vlnou, zranil
kolem 5.000 dalších obyvatel a připravil o střechu nad hlavou 300.000 lidí
z nejbližšího okolí přístavu. Měl sílu 1.155 tun TNT. Celková škoda je zatím vyčíslena
na 5 Mld USD. Podle stupnice zemětřesení byla určena hodnota 3,5 Richterovy
škály, kde kritická devastující hodnota je 7 stupňů.
Porovnáním s podobnými událostmi v lidské historii lze sílu libanonského
výbuchu charakterizovat takto :
Beirut 2020 přístav
2.750 tun amoniaku
Toulouse Továrna AZF
amoniak
Tianjin (Čína) 2015
amoniak
Přístav–Srážka norské lodi s francouzskou muniční lodi v
Halifaxu (Kanada) 1917
výbušniny
Hirošima 1945

1.155 tun TNT
400 tun TNT
21 tun TNT
2.900 tun TNT

nukleární zbraň 15.000 tun TNT

Jednalo se tedy v Bejrútu o výbuch mimořádné ničivé síly, i když podstatně
menší, než byl výbuch atomové bomby v Hirošimě a podobně silné bomby v
Nagasaki.
Když jsme viděli první snímky z ulic Bejrútu, identifikovali jsme na nich střed
města a podle vysokého stupně poničení jsme zprvu nabyli dojmu, že výbuch nastal
právě tam. Až po několika minutách přišla zpráva, že epicentrum výbuchu se
nacházelo v přístavu, což je více než jeden kilometr daleko. Tento prvotní dojem
svědčí o mimořádné síle této katastrofy, která zanechala mnohé výškové stavby
staticky narušené, mnohde s popadanými balkony a samozřejmě s rozbitými okny.
V blízkosti přístavu je nejen střed města s náměstím Mučedníků, ale také elegantní
část města Ras Beiruth a významná finanční a bankovní čtvrť Hamrah, kde také sídlí
mnohé firmy. V bezprostředním okolí přístavu jsou přízemní rodinné domky, patřící
stále více chudnoucí střední třídě a také elegantní byty ve výškových stavbách
značné hodnoty.
Příčinou výbuchu byl pokus svářečů o uzavření zloději proraženého vchodu do
skladu zábavné pyrotechniky ve skladišti č. 8. Svářečské práce nebyly prováděny
s patřičnou opatrností, jak bývá v rozvojovém světě běžné, ve skladišti pyrotechniky
tak vznikl požár a následné výbuchy. Těmito výbuchy se požár rozšířil i do okolních
skladů a zejména do skladu č. 12, kde byl uskladněný amoniak /ledek/. Amoniak se
používá, pokud je nám povrchně známo, pro hnojení půdy a pro výrobu výbušnin.
Před asi šesti lety přivezla náklad amoniaku do Bejrutu moldavská loď Rhosus
v majetku moldavské společnosti Geoship. Tato společnost má kyperského a
ruského majitele, oba sídlí na Kypru, kde působí mnoho ruských obchodníků.
Moldavské lodi obvykle nesplňují bezpečnostní standarty a registr lodí v Moldavii
/Moldova/ je údajně bezproblémový a tedy i značně korupční. Loď původně
směřovala do Mosambiku, pro různé nesrovnalosti však nedostala povolení odplout.
Její posádka ji proto postupně opustila. Náklad amoniaku byl vyložen a uskladněn.
Správa přístavu upozorňovala na jeho nebezpečnost své nadřízené orgány, ale

libanonské úřady zůstaly nečinné, což není v jižní části Středomoří stejně jako jinde
v rozvojovém světě nic neobvyklého. Tato verse příběhu se zdá být autentická,
ačkoliv celková situace v Libanonu i možné specifické použití tohoto nákladu
nepřestane budit další konspirační podezření.
První takové podezření padlo na Hezbollah, který obvykle skladuje své
výbušniny různým způsobem, ten však svou angažovanost v tomto případě popřel.
Není však pravděpodobné, že by v tomto případě lhal, protože výše uvedená historie
nákladu je zřejmě autentická a také dokumentačně dokazatelná.
Výbuch byl tedy nešťastnou souhrou nedbalosti a náhod. Stát zatím poslal
vedení přístavu do domácího vězení a zahájil vyšetřování. Obyvatelstvo začalo
spontánně hledat své pohřešované, kapacita nemocnic byla samozřejmě přeplněna.
Dobrovolníci začali uklízet nepořádek v ulicích a případně i odklízet trosky, zatímco
specializované teamy začaly pracovat na vyhledávání zavalených. Do města přijely
také za tímto účelem zahraniční specializované teamy. Nejrychleji v tomto ohledu
reagovaly záchranné skupiny z Kypru, České republiky, Německa, Polska,
Nizozemí, Francie, s denním zpožděním přijely teamy z Velké Britanie, Ruska, Iraku,
Egypta a Jordánska. Irán připravuje vyslání nemocnice. Izrael nabídl své lůžkové
kapacity mezi prvními, i když je technicky s Libanonem v dlouhodobém válečném
stavu následkem útoků Hezbollahu na svou severní hranici, zatím nebylo této
nabídky využito.
Quelle: ---ABC / ABC (Madrid, Madrid, Espaňa) jsou velmi objektivními novinami, které
v třicátých letech během občanské války stály na straně republikánů. Pro naši generaci se
pak ale staly spíše symbolem franquismu. Dnes jsou pravicovým a konservativním listem,
který také ostře vystupuje proti katalánskému separatismu. Byly založeny v roce 1903 a
jejich vlastníkem je španělská mediální skupina Vocento.

