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ANOTACE  

SZŰCS, A.: Studie ochrany obyvatelstva při protržení hráze odkaliště u obce Ajky v 

Maďarsku. Bakalářská práce. Ostrava: VŠB – TU, 2013. 

Bakalářská práce je zaměřena na zpracování a vyhodnocení informací o protržení 

hráze odkaliště společnosti Magyar Alumíniumtermelő és Kereskedelmi Zrt v maďarském 

městě Ajka dne 4. 10. 2010. V úvodní části jsou charakterizovány mimořádné události, 

přehled průmyslových havárií ve světě, maďarské zákony, které řeší záchranné  

a likvidační práce. Obsahuje také charakteristiku postižených obcí. Praktická část informuje  

o historii a vzniku hliníkárny v Maďarsku, zejména pak o havárii z roku 2010, kterou zřejmě 

způsobily přívalové deště, zastaralá technologie a nedostatečné kontroly. V závěrečné části 

práce jsou vyhodnoceny získané poznatky a navržena opatření ke zlepšení ochrany před 

podobnými průmyslovými haváriemi. 

Klíčová slova: havárie, odkaliště, ochrana, Generální ředitelství – Národní úřad pro zvládání 

katastrof 

ANNOTATION 

SZŰCS, A.: Study on Population Protection in Case of Break of the Sludge Reservoir Dam 

near the Municipality of Ajka in Hungary. Bakalářská práce. Ostrava: VŠB – TU, 2013. 

This bachelor’s work is dedicated to processing and analyzing of the information 

concerned to the sludge reservoir dam break, which happened in Ajka, Hungary at October 4
th

 

2010. The sludge reservoir was owned by company Magyar Alumíniumtermelő és 

Kereskedelmi Zrt. Introductory part of this work contains general description of emergencies 

and  summary of the industrial accidents in the world, as well as Hungarian law concerning to 

rescue and disposal operations. It contains also basic attributes of harmed villages. Practical 

part of this work informs about history and establishing of mentioned aluminum production 

plant in Hungary, with a special regards to the accident in 2010, which was apparently caused 

by the hard rains, out-of-date technology and a lack of control.  In the concluding part of this 

work, gained findings are analyzed and there are proposed measures for improving protection 

against industrial accidents.  

Keywords: accident, sludge reservoir, protection, National Directorate General for Disaster 

Management
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1.  Úvod 

Vlivem technologických nekázní a havarijních stavů se od nástupu průmyslové 

revoluce v 18. století dostávají do přírody látky, které jsou ve velkých koncentracích 

zdravotně závadné. Mnoho průmyslových závodů a dolů ukládá odpad do odkališť. Tato 

odkaliště představují pro člověka a životní prostředí riziko. Není výjimečným jevem průsak 

nebo protržení odkaliště. Protržená hráz odkaliště v nedalekém Maďarsku je signálem  

možného rizika i v ČR, jelikož Maďarsko je na tom z hlediska prevence a ochrany v průmyslu 

s ČR srovnatelné. Obě dvě země schválily Směrnici evropského parlamentu  

a rady 2012/18/EU o kontrole nebezpečí závažných havárií s přítomností nebezpečných látek, 

která stanovuje pravidla v oblasti prevence před závažnými haváriemi. I na území ČR je velké 

množství různých aktivních odkališť. Například odkaliště v Dolní Rožínce na ukládání rmutu 

z úpravny uranu je stavebně velice podobné odkališti v maďarské Ajce. Je to typ s odstupující 

hrází „upstream“, podobně zasypávanou a navyšovanou valem. Na možná rizika upozorňuje 

Česká inspekce životního prostředí i ekologové.   

Havárie typu protržení odkaliště přináší vždy velké škody. A to nejen na životech, 

majetku, přírodě, infrastruktuře apod., ale často na dlouhou dobu poznamenává i psychiku 

obyvatel. Tyto havárie působí škodu v řekách, podzemních vodách a půdě. Kontaminují okolí 

na desítky let.   

Likvidace těchto havárií jsou relativně velice nákladné a peníze investované do 

prevence jsou v porovnání s nimi často zanedbatelné.  Proto je třeba se z  každé takové 

havárie poučit a hledat taková ekonomická opatření, která haváriím těchto rozsahů budou 

předcházet.   

Práce si klade za cíl vypracovat případovou studii k následkům havárie na území  

pod protrženou hrází odkaliště v Maďarsku v roce 2010. Posoudit úroveň ochrany území  

pod protrženou hrází odkaliště, shrnout přijatá opatření v průběhu likvidace následků havárie 

a navrhnout možná opatření. 



9 
 

2.  Rešerše 

GUBCSI, Lajos, István ZSALÁKÓ a János ISASZEGI. HONVÉDELMI 

MINISZTÉRIUM TERVEZÉSI ÉS KOORDINÁCIÓS FŐOSZTÁLY, Honvédelmi 

minisztérium védelmi hivatal. A katasztrófavédelem aktuális kérdései: A „vörös iszap“ 

katasztrófa. HM Zrínyi Média Közhasznú Nonprofit Kft., 2011. ISBN 978 963 327 524 5. 

Publikace v první části velice podrobně rozebírá záchranné a likvidační práce pod protrženou 

hrází odkaliště v Ajce. Obsahuje fotografie z místa havárie. Popisuje evakuaci obyvatel ze 

zasažené oblasti. Záchranu řeky Dunaj před uniklým červeným kalem. Velice podrobně 

popisuje veškeré použité síly a prostředky. Vyčísluje vzniklé škody a také vyčísluje použité 

síly a prostředky. Publikace nastiňuje možné příčiny, které vedly k dané havárii.  

ÁDÁM, József, György BÁNVÖLGYI a Gyula DURA. KIADJA A ZÖLDEK / 

EURÓPAI SZABAD SZÖVETSÉG FRAKCIÓJA. Kolontár-jelentés: A vörösiszap-

baleset okai és tanulságai. Budapešť: Demax Művek Nyomdaipari Kft., 2011, 152 s. 

Publikace popisuje havárii a veškeré práce, které se začali po protržení hráze provádět. Cituje 

vyjádření politiků, vedení společnosti hliníkárny, ekologů a odborníků pro danou oblast. 

Přináší podrobná data o naměřených hodnotách pH vody, půdy, množství prachu atd. 

Závěrem hledá možné příčiny, které k dané havárii vedly. 

Belügyminiszteérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság: Polgári védelem. 

[online]. [cit. 2013-03-23]. Dostupné z: 

http://www.katasztrofavedelem.hu/index2.php?pageid=lakossag_vegyi_baleset.  

Oficiální webová stránka Národního úřadu pro zvládání katastrof. Na stránkách lze nalézt 

archiv s oficiálními informacemi o havárii. Obsahuje přesná data měření z postižené oblasti a 

také fotodokumentaci. 

„Vörösiszap“ tragédia: A vörösiszapról. MAGYARORSZÁG KORMÁNYÁNAK 

HIVATALOS WEBLAPJA. [online]. [cit. 2013-03-23]. Dostupné z: 

http://vorosiszap.bm.hu/. 

Vládní web, který online popisoval havárii a také informoval obyvatele a veřejnost. Nyní 

slouží jako archiv událostí a opatření provedených během likvidace následků.  

 

http://www.katasztrofavedelem.hu/index2.php?pageid=lakossag_vegyi_baleset
http://vorosiszap.bm.hu/
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3.  Seznam pojmů použitých v textu 

Pojmy, uvedené v této kapitole, jsou také použity v bakalářské práci a slouží 

k pochopení řešené problematiky. 

Mimořádná událost  

Škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy, a také 

havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení 

záchranných a likvidačních prací. [5] 

Havárie nebo chemická havárie 

Jakákoli neplánovaná událost spojená s přítomností nebezpečných látek, která 

způsobuje nebo je schopna způsobit poškození zdraví, životního prostředí nebo majetku. Toto 

vylučuje jakékoli dlouhodobé jevy (jako je chronické znečištění). [19] 

Odkaliště 

Je prostor přírodně nebo uměle ohraničený, sloužící pro trvalé nebo dočasné 

uskladnění převážně hydraulicky dopravovaného průmyslového kalu. [4] 

Župa 

Latinsky comitatus, maďarsky megye. Vyšší územně správní celek. Lze srovnat 

s českým ekvivalentem označujícím kraj. [25] 

Červený kal  

Je silně zásaditý odpadní produkt vznikající při výrobě hliníku Bayerovým zásaditým  

procesem. Vzniká tak, že se z rozdrceného bauxitu pomocí vodného roztoku hydroxidu 

sodného louhuje hydroxid hlinitý Al(OH)³. Charakteristická červená barva vzniká následkem 

přítomnosti hydroxidů železa. Červený kal kromě vody a hydroxidu sodného obsahuje 

sloučeniny křemíku, titanu a železa. [11] 

Evakuace 

Evakuací chápeme neprodlené a rychlé přemístění osob, zvířat a materiálních hodnot  

z míst ohrožených mimořádnou událostí na jiné bezpečné místo. Evakuace je jedním  

z nejúčinnějších, nejrozšířenějších a mnohdy i jediným možným opatřením, které se používá 

při ochraně obyvatelstva před případnými následky mimořádných událostí. [16] 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Latina
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ma%C4%8Far%C5%A1tina
http://cs.wikipedia.org/wiki/Odpad
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hlin%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Bayer%C5%AFv_pochod&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bauxit
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hydroxid_sodn%C3%BD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hydroxid_sodn%C3%BD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hydroxid_hlinit%C3%BD
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDelezo
http://cs.wikipedia.org/wiki/K%C5%99em%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Titan_(prvek)
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4.  Charakteristika ekologické havárie (technogenní mimořádná událost) 

Častokrát se mimořádné události rozdělují podle příčin vzniku mimořádné události, 

charakteru mimořádné události nebo podle dopadů mimořádných událostí. Platí obecné 

rozdělení mimořádných událostí na přírodní (naturogenní) a antropogenní (způsobené 

člověkem).  

Přírodní mimořádné události lze dále rozdělit na živelní (abiotické) a biologické 

(biotické) pohromy. Živlem rozumíme prudký, neovladatelný přírodní jev či sílu, která má 

zpravidla ničivé a zhoubné účinky. Živelné pohromy jsou následky geofyzikálních procesů  

v litosféře, biosféře, hydrosféře nebo atmosféře. Jsou definovány jako velká, zpravidla náhlá a 

nečekaně se objevující neštěstí, přinášející zkázu, zpustošení či škodu způsobené živlem. 

Biologické pohromy zahrnují epidemie (hromadné rozšíření nakažlivé nemoci ohrožující 

zdraví a životy osob), epizootie (hromadné nakažlivé onemocnění zvířat) a epifytie 

(hromadné nákazy polních kultur škodlivými organismy). Mezi přírodní trendy mimořádných 

událostí, k nimž člověk svou činností přispívá jen minimálně, patří vichřice, tornáda, 

povodně, sněhové kalamity, sesuvy půdy, zemětřesení nebo plošné požáry a epidemie, 

epizootie atd. [23, 21] 

Antropogenní mimořádné události (antropogenní katastrofa, havárie) vznikají 

činností člověka a představují nežádoucí příhody (nehody, hromadná neštěstí), při nichž 

dochází k poškození strojů, budov, různých provozních, technologických, skladových a 

dalších zařízení, vozidel, letadel, lodí a dalších prostředků. Ohroženy jsou také životy a zdraví 

občanů, majetek a životní prostředí. Podle lidských činností lze antropogenní mimořádné 

události dále rozdělit na technogenní (provozní havárie, dopravní nehody apod.), sociogenní 

(způsobené společností) a agrogenní (spojené se zemědělstvím, půdou a vodními zdroji). 

Havárie mohou být způsobené neopatrností či selháním lidského faktoru. Sociální konflikty 

patří k těm mimořádným událostem, které jsou většinou způsobovány záměrně (terorismus, 

válka, žhářství apod.) Výše uvedené základní dělení mimořádných událostí se může dále více 

členit např. dle kategorie a typu mimořádné události. Další možné dělení je znázorněno  

na obrázku 1. [23, 20] 

Technogenní mimořádné události jsou provozní havárie a havárie spojené 

s infrastrukturou, zejména: 
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- radiační havárie velkého rozsahu 

- technologické havárie spojené s výronem nebo únikem nebezpečných látek 

- havárie v dopravě s výronem toxických látek 

- rozsáhlé ropné havárie 

- požáry 

- rozsáhlé dopravní havárie v silniční, železniční, letecké, městské a vnitrozemské lodní 

dopravě a na lanovkách 

- důlní neštěstí 

- mechanické a statické poruchy staveb a zařízení 

- mimořádné události v tunelech a jiných podzemních stavbách 

- technické a technologické havárie – požáry, exploze, destrukce 

- narušení hrází vodohospodářských děl 

- znečištění životního prostředí rozsáhlými haváriemi 

- havárie v dopravě – požáry, exploze, destrukce 

- nepříznivé působení člověka na životní prostředí (ekologické havárie) – smog, 

skleníkový efekt, ztenčování ozónové vrstvy, toxické a infekční odpady, likvidace 

ekologické rovnováhy, neodborné používání agrochemikálií, odpady ve vodních 

tocích apod. [23]  

 

Obrázek 1 - Dělení mimořádných událostí [23] 

Mimořádná 

událost obecně 

Základní skupiny MU Kategorie MU Typ MU 

(příklady) 

naturogenní 

antropogenní 

abiotické 

biotické 

technogení 

sociogenní  

interní 

sociogenní  

externí 

agrogenní 

dlouho trvající sucha 
sesuvy půdy, zemětřesení 

záplavy, povodně 

onemocnění většího počtu osob 
onemocnění většího počtu zvířat, rostlin 

 

požáry, výbuchy 

havárie JE 

velké dopravní nehody 

terorismus, sabotáže, záškodnictví 

občanské nepokoje, stávky 

chemické zbraně, nukleární zbraně, 

hospodářský útlak 

degradace půd 

znečištění vodních zdrojů 

narušení původní ekologické rovnováhy 
krajiny 



13 
 

5.  Protržená odkaliště v minulosti 

Na celé Zemi došlo během posledních 70 let k protržení cca 100 hrází odkališť [6].  

V tabulce č. 1 je uveden jen malý výčet těchto nehod. Při hledání nehod na odkalištích se 

práce zaměřila výhradně na nehody typu protržení. V celkovém součtu nehod i jiných typů na 

odkalištích by se mohl jejich počet vyšplhat i na tisíce.   

5. 1  Protržená odkaliště ve světě 

Finsko, důl Talvivaara 

V dole Talvivaara ve Finsku došlo k úniku znečištěných vod obsahujících vysoké 

koncentrace uranu a niklu. Rychlost proudu se pohybovala mezi 5 000 až 6 000 m
3
 za hodinu. 

K havárii došlo pravděpodobně 4. listopadu 2012. Protrhla se hráz kalové nádrže, kam byly 

odváděny veškeré tekuté odpady z šachty. Niklem byly zasaženy všechny potoky  

a jezera nacházející se poblíž. Došlo i k zasažení spodních vod. [8] 

Rumunsko, důl Baia Mare  

V lednu 2000 došlo k úniku 100 tun kyanidů ze zlatého dolu v rumunském Baia Mare. 

Havárie zasáhla dlouhé úseky řek Tisa, Somes a Dunaj. [17] 

Španělsko, důl Los Frailes, Aznalcollar 

Dne 26. dubna 1998 došlo k protržení hráze odkaliště v Los Frailes, dolu Aznalcollar 

ve Španělsku.  Do okolí unikly toxické látky jako olovo, zinek apod. Celkově uniklo  

5 milionů m
3 

látek. Asociace farmářů odhadla zničení cca 6 000 hektarů zemědělské půdy, 

což způsobilo ztrátu úrody za 2 miliardy peset (13 miliónů dolarů). Těžké kovy pronikly do 

rezervoáru podzemní vody a do potravinového řetězce. [9]  

Turecko, Rudní rajón Ak-Tjuz 

V prosinci 1964 došlo k protržení hráze, kdy z odkaliště uniklo cca 680 000 m
3
 

radioaktivních odpadů do údolí řeky Kiči-Kemin. Podle oficiálních zpráv se vyvržené odpady 

valily údolím řeky až do vzdálenosti cca 40 km. Radioaktivní písky s obsahy těžkých kovů 

zaplavily mnoho domů v obcích Iljičevskoje, Boroldoj, Džany-Džol a Kiči-Kemin. 

V Kazastánu byly zasaženy obce Michajlovka a Enbek. [8] 
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Stát Město Název dolu Rok Uniklá nebezpečná látka 

Filipíny Placer Magsaysay 1999 kal, těžké kovy 

USA Homestake  1998 kyanidový kal 

USA Gold Quarry  1997 kyanidový odpad 

Jihoafrická rep. Harmony Harmony 1994 kyanidové kaly 

Guayana Omai Omai 1995 těžké kovy, kyanidové kaly 

Jihoafrická rep. Harmony Harmony 1994 kyanidové kaly 

USA Carson Hill Carson Hill 1989 kyanid 

Československo Horná Ves  1971 voda, bahno s kyanidem 

 

5. 2  Protržená odkaliště v České republice 

Kovohutě Mníšek 

V roce 1970 byl zaznamenán značný únik vanadu, chrómu, a manganu do spodní 

vody. Zasažena byla oblast Čísovic, Bojova a Měchenic. Nebezpečné látky se dostaly i do 

Bojkovského potoka. V těchto oblastech se musela několik let odčerpávat spodní voda, do 

roku 1972 bylo realizováno nouzové zásobování pitnou vodou obyvatelů Čísovis, Bojova a 

Měchenic. [4]    

Spolana Neratovice 

Na počátku 80. let došlo k ekologické havárii u neratovické chemičky Spolana, když 

se protrhla hráz odkaliště S – 4 sever. Následné šetření ukázalo, že příčinou byl silný vítr, 

průleh hráze, vyšší akumulace vody a v neposlední řadě nedostatečná úroveň dozoru.  

Z odkaliště ležícího kousek od pravého břehu řeky Labe uniklo do okolí zhruba 15 000 tun  

popílku z neratovické chemičky. [11]

Tabulka 1 – Protržená odkaliště 
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6.   Charakteristika hliníkárny (Magyar Alumíniumtermelő és 

Kereskedelmi Zrt.) 

Bauxit byl v Maďarsku poprvé objeven v roce 1920 a jeho těžba měla v Maďarsku 

zásadní roli především v první polovině 20. století. Hliníkárna v Ajce byla otevřena v roce 

1942. V roce 1995 byl vytvořen nový průmyslový subjekt, který se jmenoval Magyar 

Alumínium Részvénytársaság. Tento nový subjekt vznikl speciálně pro potřeby privatizace. 

V roce 2000 se pod názvem Magyar Alumíniumtermelő és Kereskedelmi Zrt. (MAL) 

přetvořil do dnešní podoby. Hlavní náplní společnosti byla a stále je těžba bauxitu, výroba 

oxidu hlinitého a hliníku. [1, 2]  

V maďarské továrně MAL se při výrobě hliníku používá tzv. Bayerova metoda.  Jedná 

se o uzavřený cyklus založený na chemické reakci, vyjádřené vzorcem (Al2O3 + 2 NaOH 2 

NaAlO2 + H2O). Tento princip spočívá v reakci bauxitu s koncentrovaným louhem. [2] 

Továrna se nachází v západním maďarsku v Župě Veszprém ve městě Ajka. Město 

Ajka se nachází přibližně 140 km jihozápadně od Budapeště. Poškozené odkaliště hliníkárny 

MAL se nachází v západní části katastru obce Ajka a částečně zasahuje do katastru obce 

Kolontár. Přibližná GPS souřadnice protržené hráze je 47° 5' 20.56"N, 17° 29' 44.43"E na 

obrázku 2 je odkaliště vyznačeno červeně. 

 

Odkaliště 

Odhad zatopené oblasti: 

~ 700 ha 
~ 7 km2 

 

Obrázek 2 – Mapa s vyznačeným odkalištěm [17] 
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7.  Charakteristika maďarského červeného kalu 

Dle kvality vytěžené suroviny je možno určit, jak bude nebezpečný, jaké bude mít 

složení (tabulka 2) a jak velké bude množství červeného kalu. V Maďarsku se těží velice 

nekvalitní bauxit, a proto je nutno použít i více louhu. Na základě kvality suroviny a metody 

zpracování získává červený kal i specifické fyzikální vlastnosti, které předurčují způsob 

uskladnění. Velice důležitou fyzikální vlastností (tabulka 3) je například mezizrnová 

(průlinová) pórovitost, která se podílí na výsledném tlaku, jenž působí na stěny hráze 

odkaliště. V důsledku obsahu velkého množství oxidu železa je tento kal zbarven do červena. 

Oxid železa se využívá k mnoha účelům, např. jako červené barvivo. [1, 4] 

 

Chemická látka % Chemická látka % 

Fe2O3 33 – 40 P2O5 0,5 – 1,0 

Al2O3 15 – 19 CO2 2 – 3 

SiO2 10 – 15 SO3 0,8 – 1,5 

Na2O 7 – 11 MgO 0,3 – 1,0 

TiO2 4 – 6 F 0,1 – 0,15 

CaO 3 – 9 C 0,15 – 0,20 

V2O5 0,2 – 0,4   

 
Červený kal není sice toxický, ale díky obsahu louhu jde o velmi nebezpečnou látku. 

Pro louhování se používá hydroxid sodný. Červený kal uložený v Ajce obsahuje 5–8 % 

hydroxidu sodného. Hydroxid sodný je silná alkalická látka. Vysušený červený kal je velice 

jemný prášek, který při vniknutí do dýchacích cest způsobuje silné podráždění. Jeho silné 

alkalické složení způsobuje také vážná popálení. Červený kal z MAL dosahuje hodnoty pH 

13. V porovnání s ostatními červenými kaly na světě patří mezi nejvíce alkalické. [2, 22] 

 

 

Fyzikální vlastnosti Hodnota Fyzikální vlastnosti Hodnota 

Hustota 3,1 – 3,8 t/m
3
 Úhel vnitřního tření 5 – 10° 

Pórovitost mezizrnová 1,16 Jednosměrná pevnost v tlaku 40 – 112 N/cm
2
 

Objemová hmotnost 1,87 – 2,0 t/m
3
 Hydraulická vodivost 10

-7
 – 5 x 10

-8
 m/s 

Tabulka 2 – Chemické složení červeného kalu z MAL [24] 

Tabulka 3 – Vlastnosti červeného kalu z MAL [24] 
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8.  Opatření k ochraně obyvatel a přírody před samotnou havárií 

Společnost MAL na základě privatizačních dohod vyčlenila 3,6 miliard forintů na 

ochranu životního prostředí. Z velké části těchto peněz postavila desetikilometrovou 

podzemní hráz. Hráz je vyobrazena na obrázku č. 3. [10]  

V pravidelných periodách probíhaly kontroly hrází dle platné legislativy. Poslední 

pravidelná kontrola vládní agentury pro ochranu životního prostředí proběhla čtrnáct dní před 

havárií a nenalezla žádné pochybení. [10] 

Pro společnost MAL byl předem vypracován vnitřní a vnější havarijní plán. [10] 

Společnost prováděla před havárií pravidelná měření chemického složení spodních 

vod z několika kontrolních vrtů. Tyto vrty jsou rozmístěny nejenom před podzemní 

ochrannou hrází, ale i za ní (obrázek č. 3). Veškerá měření byla v normálu. [10]  

Privatizační dohodu o výstavbě podzemní hráze uvádí společnost MAL za důsledek 

havárie. Tvrdí, že po dlouho trvajících deštích došlo k akumulaci vody pod hrází, ta se 

podmáčela a následně došlo k posunu hráze, která již tlak kalu nevydržela. [1]     

 

 

cesta 

recirkulační akvadukt kontrolní vrt 

podzemní hráz 

nepropustná jílová vrstva 

přívod červeného kalu šířka 10 m 

plocha odkaliště 20 ha (200 000m
2
) 

usazená voda 3,5 – 4,5 m 

kompaktní červený kal 

půda 

vrstva štěrku původní směr proudění spodní vody 

kontrolní vrt 

prosakující voda 

pevné látky 25% 

výška 22 m  

šířka 50-60 m  

hráz ze strusky a 

popílku 

Obrázek 3 – Řez odkalištěm a podzemní hrází [3] 
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9.  Popis havárie  

Dne 4. října 2010 ve 12 hodin a 25 minut došlo k protržení hráze odkaliště 

v hliníkárně MAL. Následným únikem červeného kalu došlo k největší a nejrozsáhlejší 

ekologické havárii v Maďarsku.  

Nebezpečným červeným kalem byly zasaženy katastry Devecser, Kolontár, 

Somlóvásárhely, Somlójenő, Tüskevár, Apácatorna a Kisberzseny.  Červený kal zasáhl koryto 

potoka Torna, koryta řek Marcal Rába a přes Mosoni-Duna se dostal až do Duny. Tím 

částečně zasáhl i území Slovenské republiky. V oblasti potoku Torny a řeky Marcal došlo 

k úhynu veškerého vodního života. [3] 

Při havárii zemřelo 10 lidí a 123 lidí utrpělo vážné popáleniny nebo jiná zranění. 

Alkalické kaly a bahno zasáhly přibližně 800 ha půdy.  

Z odkaliště uniklo 900 000–1 000 000 m
3
 kalu, v odkališti zůstalo 96–98 % kalu. [24] 

9.1  Denní průběh záchranných prací 

 

Záchranné práce probíhaly dle následujícího časového sledu, který zachycuje zásadní 

situace a události při provádění záchranných prací na postiženém území. 

 

4. října 2010 

- Ve 12:25 hodin se protrhla hráz hliníkárny v župě Veszprém v katastru Ajka, asi 160 

kilometrů od Budapešti. Rudý kal zasáhl katastry Devecser, Kolontár, 

Somlóvásárhely, Somlójenő, Tüskevár, Apácatorna a Kisberzseny. Největší škody 

způsobil v Devecseru a Kolontáru. 

- Během 8 minut přijíždějí na místo havárie hasiči. Okamžitě začínají zachraňovat 

uvízlé a zraněné obyvatele, přičemž v Kolontáru se jednalo cca o 60 osob,  

v Devecseru cca o 700 osob. 

- Na místo havárie přijíždí ministr vnitra Pinter Sándor a Bakondi György, generální 

ředitel Národního úřadu pro zvládání katastrof (OKF). 

- Ve 14:00 hodin zahajuje OKF svoji činnost prostřednictvím místního výboru pro 

bezpečnost.    
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- Okamžitě se rozjíždějí práce pro zajištění evakuace obyvatel z obcí Kolontár  

a Devecser. Pro kolontár je zajištěno 40 a pro Devecser 500 míst pro spaní, nakonec 

využívá provizorního ubytování pouze 31 osob – ty je možno vidět na obrázku č. 6. 

Ostatní se ubytovávají u rodin a přátel.   

- OKF vysílá na místo havárie čtyřčlenný krizový intervenční tým s psychologickou 

pomocí postiženým obyvatelům. 

- V 16:00 hodin vydává Správní úřad pro zemědělství a obchod kromě zákazu lovu a 

rybaření také úplný zákaz prodeje kontaminovaných potravin a krmiv. [24] 

5. října 2010 

- Již před úsvitem vysypávají příslušníci armády a hasiči do řeky Marcal sádrovec, aby 

ochránili před kontaminací řeku Dunaj.   

- Policie mobilizuje dalších 340 policistů a vysílá je do postižené oblasti. 

- Začíná odklízení uniklé látky, která je transportována do sousedního neporušeného 

odkaliště. 

- Ministr životního prostředí okamžitě pozastavuje výrobu v MAL. Současně vyzývá 

společnost MAL k odstranění závady na odkališti. Rozhoduje o vyplacení okamžité 

finanční pomoci ve výši 100 000 forintů vlastníkům poškozených nemovitosti.   

- Ministerský předseda vlády žádá ministra vnitra, aby vyšetřil, kdo za nehodu může, a 

vyčíslil, jak vysoké budou škody. Vláda vyzývá ministra pro rozvoj venkova, aby 

neprodleně zjistil rozsah škod a stav poškození odkaliště, nejpozději do 15. října 2010. 

- Armáda a Národní úřad pro zdraví a lékařskou péči vyhodnocují radiační nebezpečí; 

jejich laboratoře potvrzují, že v okolí není radiační nebezpečí. 

- Správní úřad pro zemědělství a obchod začíná sbírat a likvidovat uhynulá zvířata. 

- Místní odbor pro ochranu a bezpečí pro Veszprémskou župu rozhoduje o zákazu 

konzumace potravin a krmiv z postižené oblasti. [24] 

6. října 2010 

- Vláda na svém zasedání vyslechne v prvním bodě hlášení mistra vnitra o havárii. Po 

jeho příspěvku okamžitě vyhlašuje stav nouze.  

- Ministr vnitra informuje, že policejní vyšetřování přebírá Národní úřad pro 

vyšetřování. 
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- Do řeky Marcal nadále uniká – i přes provizorní hráz – červený kal. Odborníci u řeky 

Marcal zasahují, aby snížili pH. Na hrázi je rozmístěn tým odborníků, který zde  

24 hodin monitoruje stabilitu hráze.    

- Vláda oznamuje, že pobyt v Maďarsku mimo zasažené oblasti je zcela bezpečný a 

nemůže dojít k zdravotním problémům. 

- Společnost MAL zahajuje svoje vlastní vyšetřování. Vláda nechává prověřit všechny 

dřívější smlouvy mezi Maďarskem a MAL. 

- Odborný tým a hasiči přehradili část toku řeky Marcal také nornou stěnou a boj  

s červeným kalem se začíná příznivě projevovat na stabilizování pH řeky. [24]  

7. října 2010 

- Do poškozené oblasti přijíždí ministerský předseda maďarské vlády.  

- V 15:00 hodin svolává místní výbor pro ochranu a bezpečí Veszprémské župy setkání 

s postiženými v Devecseru. 

- V Devecseru a Kolontáru se stavějí přenosné sprchy pro omytí pracovníků 

v ochranných oděvech. 

- Probíhá pátrání po třech pohřešovaných osobách, do pátrání se zapojují také slovenští 

záchranáři. Kvůli vysokému pH v okolí nelze využít k hledání osob psy. Z důvodu 

pátrání po pohřešovaných osobách je vypuštěn rybník v Kolontáru. 

- Začíná výstavba nové ochranné hráze, aby se zabránilo dalším únikům do okolí. Je 

vytipována další lokalita pro ukládání uniklého kalu.    

- Vysoká škola Gyöngyös Károly Róbert měří čistotu ovzduší. 

- Armáda v Kolontáru staví na místě strženého mostu pontonový most. 

- Celá postižená oblast se posypává sádrovcem za účelem snížení pH. 

- EU vysílá do oblasti své odborníky pro zvládání katastrof; jsou zachyceni  

na obrázku 4. [24] 

8. října 2010 

- Řeka Marcal je letecky práškována sádrovcem. Neočekává se zasažení řeky Dunaj. 

- Záchranné týmy dokončily vyčištění vnitřních částí obcí a začínají čistit venkovní 

části. V 6:00 hodin probíhají pravidelná měření pH v řekách. U Petőfiho mostu 

v Győru bylo naměřeno 8,8 pH, v Mosoni–Duna u Széchenyiho mostu bylo naměřeno 
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8,34 pH, u soutoku řek Marcal a Rába bylo naměřeno 8,5 pH, V řece Dunaj 8,00 pH a 

na všech kontrolních místech v řece Marcal bylo naměřena hodnota pod 9,00 pH. 

 

 

 

 

- V postižené části řeky Marcal nejsou nadále zaznamenávány úhyny ryb. Národní 

vodoprávní úřad provádí pravidelná měření na řece Dunaj, ale zatím nezaznamenal 

zvýšení pH vody. 

- V zasažené oblasti stále probíhá pátrání po pohřešovaných osobách. Na pátrání se 

podílí 80 policistů a speciálních záchranářů. Situaci komplikuje nemožnost nasadit 

záchranářské psy.  

- Poničenou oblast odklízí více než 400 osob s využitím více než 100 strojů. [24] 

9. října 2010 

- Probíhá odsun více než 715 osob z Kolontáru. Důvodem evakuace je nově vzniklá 

prasklina na hrázi odkaliště. [24] 

12. října 2010 

- Probíhá příprava lokality pro výstavbu nových domů pro postižené obyvatele, kteří si 

přejí nadále zůstat v obcích Kolontár a Devecser. [24] 

Obrázek 4 – Odborníci z EU a maďarského OKF [10] 
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13. října 2010 

- Zrušení evakuační pohotovosti v Devecseru. [24] 

15. října 2010 

- Návrat vysídlených obyvatel z Kolontáru zpět do obce. [24] 

9.2  Opatření během havárie 

 

Mezi opatření, která proběhla v rámci havárie, patřilo zejména varování obyvatelstva, 

evakuace obyvatelstva, evakuace zvířat a záchranné a likvidační práce. Přijatá opatření jsou 

popsána v následujících podkapitolách. 

9.2.1  Varování obyvatelstva 

 

V Maďarsku se v případě vzniku mimořádné události a s ní související nutnosti 

varování a vyrozumění obyvatelstva používají dva signály sirén. Blíže jsou popsány na 

obrázku 5.   

V Ajce ovšem nebyly sirény těsně po vzniku havárie spuštěny. Aktivovány byly až při 

první evakuaci, dále pak při druhé evakuaci. 

 

 

Signál: Nebezpečí! 

120sekundový kolísavý tón sirény 

oznamuje přímé nebezpečí.  

V takovém případě je nutno opustit ulice  

a veřejné plochy a vyhledat úkryt.  

 

 

Signál: Nebezpečí pominulo! 

2x 30 sekund trvající přerušovaný tón 

sirény s 30sekundovými intervaly mezi 

signály oznamuje, že nebezpečí pominulo. 

 

 
Obrázek 5 – Signály [3] 
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Obyvatelé byli informováni prostřednictvím motospojek s letáky, které obsahovaly 

mimo jiné informace řešící problematiku:  

- zdrojů pitné vody 

- nebezpečí výskytu červeného kalu 

- evakuace 

- konzumace jídel 

- rybaření a lovu zvířat [24] 

9.2.2  Evakuace obyvatelstva 

 

Dne 4. října 2010 proběhla evakuace všech osob, které přišly o domov. Záchranný tým 

připravil ubytování pro 40 obyvatel z Kolontáru a 500 míst pro obyvatele Devecseru.   

 

 

 

 

Dne 8. října 2010 proběhla na základě zjištění další trhliny v severní stěně odkaliště 

evakuace všech osob z obce Kolontár. Obyvatelé Devecseru byli vyzváni, aby se na 

případnou evakuaci připravili. [10] Obdrželi od OKF prostřednictvím motospojek informační 

letáky a za pomoci dalších médií (televizí a rádií) byli mimo jiné seznámeni s následujícím 

obsahem: 

 

Obrázek 6 – Evakuovaní občané ve sportovní hale v Ajce [10] 
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„VAROVÁNÍ – PŘED OPUŠTĚNÍM BYDLIŠTĚ  

postupujte dle přiložených informací. Každý má právo se rozhodnout, zda přijme ubytování 

od úřadů, nebo půjde k rodině, případně se ubytuje u přátel.“ [10] 

9.2.3  Evakuace zvířat 

 

K evakuaci zvířat z postižené oblasti sice nedošlo, byl však zřízen odborný tým, který 

se během evakuace obyvatel o zvířata staral. Nejprve bylo nutno zvířata umýt, poté vyklidit  

a omýt chlévy. Nakonec museli členové tohoto odborného týmu přivézt nezávadné krmivo  

a vodu. [10] 

 

9.2.4  Činnost orgánů při havárii 

 

Vláda bezprostředně po havárii vyhlásila v župách Győr-Moson-Sopron, Veszprém  

a Vas stav nouze podle zákona č. 37/1996, § 2, odst. 2, písm. f). Tento stav začal platit  

6. října 2010 od 15:00 hodin, platnost stavu nouze pak byla prodlužována až do 31. prosince 

2010. OKF okamžitě převzala na místě havárie velení. Koordinovala zásahy hasičů, 

 

 

 

Zákon 2011, évi CXXVIII  Vyhláška 1150/2012 (V. 15.) 

Koordinační mezirezortní komise pro zvládání katastrof (KKB) 

pracovní skupina (M) 

KKB  národní krizové centrum KKB vědecká rada KKB  správní org. 

Nařízení vlády 234/2011 (XI. 10.) 

obranný výbor 

M pro inform. obyvatelstva 

právní oddělení 

operační skupina 

informační centrum 

14 specializací 

Generální ředitelství – Národní úřad pro zvládání katastrof  

Obrázek 7 – Systém zvládání katastrof [2, 13] 
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činnost policie, záchranné zdravotnické pomoci, dobrovolníků, vědeckých odborníků a 

armády. Podrobně jsou opatření přijatá v průběhu likvidace shrnuta v příloze č. 2. [1] 

Hlavní prioritou se stala záchrana řek Rába a Dunaj. Záchranné týmy sypaly sádrovec 

do řeky Rába a Marcal a do potoka Torna. Hodnoty pH potoka Torna a řeky Rába dosahovaly 

čísla 13. V Dunaji, jak je patrné z grafu na obrázku 8, byla nakonec naměřena nejvyšší 

hodnota 8,28 pH; vývoj hodnot pH v potoce Torna je možno vyčíst z grafu v příloze č. 6  

(obrázek 2). [1] 

Dále bylo nutno z vedlejšího odkaliště odpustit 100 000 m³ alkalické vody, aby se 

zabránilo dalšímu neštěstí. Hasiči postavili látce do cesty norné stěny a přiváželi do regionu 

obrovské množství sádrovce, kterou sypali do řeky. Jedovaté bahno sbírali do kontejnerů a 

tím zpevňovali protrženou stěnu hráze. [3] 

 

 

 

 

Výroba ve společnosti MAL byla okamžitě pozastavena, poničená hráz musela být 

monitorována 24 hodin denně.  Rozkazem generálního ředitele OKF zahájilo dne 4. října 

2010 ve 14:00 hodin svou činnost krizové centrum KKB (Koordinační mezirezortní komise 

pro zvládání katastrof), zachycené na obrázku 10. Z rozkazu ministra vnitra pak započala dne 

5. října 2010 od 11:00 hodin svou práci operativní rada KKB v národní komisi pro vzniklé 

škody. V té době již byly na místě přítomni odborníci všech ústředních orgánů státní správy. 

Úkolem operativní rady KKB bylo rozhodnutí o přípravě akcí a jejich centrální koordinaci. 

[3] Přímo na místě koordinoval záchranné práce krajský výbor pro bezpečnost z kanceláře 

starosty. Pohled do štábu krajského výboru pro bezpečnost je zachycen na obrázku 9.    

Obrázek 8 – Vývoj hodnot pH na řece Rába a Mosoni-Duna[3] 
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Operativní rada KKB ukončila své působení dne 3. listopadu 2010 v 08:00 hodin. 

Vědecká rada KKB průběžně vyhodnocovala vzniklou situaci po protržení hráze odkaliště a 

navrhovala rozhodnutí na zvýšení účinnosti opatření. Spolupracovala také při vyčíslování 

škod. [3] 

 
 

Obrázek 9 – Krajský výbor pro bezpečnost [10]  

Obrázek 10 – Krizové centrum [10] 
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9.3  Odhadované škody 

Celkové náklady na rekonstrukci, úklid, odškodnění a zásah dosáhly výše 27 miliard 

forintů. Tato částka vyčísluje náklady za říjen 2010 až květen 2011. Jen OKF uvolnil do 

dubna 2011 státním úřadům, soukromým podnikům a ostatním ze státního rozpočtu  

12,5 miliard forintů. Téměř 6,2 miliardy forintů stála dekontaminace okolí a přibližně 

5,3 miliardy forintů bylo vyplaceno jako odškodnění – na výstavbu nových domů apod. 

Částka 625 milionů forintu byla uvolněna na nákup nového nábytku pro oběti havárie a 

přibližně 200 milionu forintů bylo použito na další pomoc postiženému obyvatelstvu. [3]    

Životy 

Zemřelo 10 osob, včetně malých dětí, zraněno bylo 134 osob. Chemicky popáleno 

bylo 11 osob. [3] 

Majetek  

Celkově bylo havárií zasaženo 360 domů, z nichž 275 podlehlo úplné zkáze. Zničené a 

zasažené domy bylo nutno z důvodu vysoké kontaminace srovnat se zemí. Do značné míry 

byla poškozena elektrorozvodná síť. Zcela zničena byla kanalizační síť ve třech obcích, velké 

škody utrpělo železniční kolejiště, zkázu nevydržel jeden most. Z okolí hliníkárny bylo 

nákladními vozy odvezeno 560 tisíc kubíků kontaminované zeminy. Prozatímně byla uložena 

na území hliníkárny. [3] 

Životní prostředí  

Bylo kontaminováno více než 800 ha půdy, na níž uhynuly tisíce polních a divoce 

žijících zvířat. Znečištěny byly také veškeré studny na zasaženém území. V potoce Torna  

a v řece Marcal uhynulo několik tun ryb a vzácných vodních živočichů. [3] 

9.3.1  Charakteristika zasažených obcí 

Rozloha a počet obyvatel je uveden v tabulce 4; zdroj je z roku 2007. 

 

Obec Rozloha v ha Počet obyvatel 

Kolontár 

 

2 172 833 

Devecser 

 

6 411 4 551 

Somlóvásárhely 

 

2 321 1 130 

Tabulka 4 – Velikost zasažených obcí 
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10.  Opatření ke zlepšení ochrany po havárii 

V rámci preventivních opatření byla vybudována nová hráz – je znázorněna na 

obrázku 11. Na společnost MAL byla uvalena na dva roky nucená správa a v rámci ní byla 

přijata přísnější kontrolní opatření. [12] Dosavadní způsob výroby byl změněn na výrobu tzv. 

suchou metodou. Stát nechal postavit poškozeným obyvatelům nové domy na vyvýšeném 

místě obce. V Kolontáru bylo postaveno 21 a v Devecseru 93 nových domů včetně nového 

centrálního náměstí s parkem. Domy byly postaveny na takovém místě, kam se již v případě 

protržení hráze odkaliště červený kal nemůže dostat. Došlo k odklizení červeného kalu z půdy 

a původní skrývka byla zavezena novou půdou. [10]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mezi další opatření bylo zahrnuto letecké snímkování hráze a okolí. Letecké 

snímkování bylo provedeno mocí senzorů: 

- termografie-NIR-VIS na ploše 4,2 km²  

- LiDAR na ploše 10 km²  

- hyperspektrální snímkování na ploše 100 km² 

 

místo protržení hráze 
kruhová hráz proti 

srážkové a prosakující vodě 

třetí ochranná 

linie 

druhá 

ochranná linie 

první 

ochranná 

linie 

opravená 

polní 

cesta 

Odkaliště 

Obrázek 11 – Nová ochranná hráz [18] 
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Na případné praskliny uvnitř hráze se osvědčila termografie-NIR-VIS.  Výsledek 

snímkování nejblíže k místu protržení je zachycen na obrázku 12. [22] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Díky výše zmíněným metodám se velice efektivně podařilo ověřit, že mezi odkališti 

nejsou žádné jiné praskliny, lomy ani průsaky. Únik byl potvrzen jen pod západní hrází – na 

obrázku je jasně patrný průsak červeného kalu pod hrází a okolo ní na západní straně. Díky 

použitým výzkumným metodám mohla být okamžitě přijata opatření na konkrétních místech 

ohrožení – např. nová hráz začala být budována nejdříve na západní straně odkaliště, kde bylo 

riziko největší. [22] 

Laserové skenování (LiDAR) a hyperspektrální snímkování posloužilo zejména pro 

přesný odhad uniklého červeného kalu do okolí a množství znečištění v okolí. Při kombinaci 

se skenerem AISA Eagle II se podařilo změřit, kolik centimetrů nánosů červeného kalu je po 

okolí rozlito – tak byly zjištěny přesné GPS souřadnice s množstvím kalu na daném  

místě. [22] 

Vláda novelizovala Krizový zákon č. CXXVIII/2011 Sb., o krizovém řízení. Zákon 

přidal kompetence a posílil pozici Národního úřadu pro zvládání katastrof. [13]  

západní hráz severní hráz, pohled z jižní strany 

jižní hráz 

Obrázek 12 – Teplotní obraz západní části přehrady [22] 
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Vláda zřídila rozhodnutím č. 1515/2011 koordinační výbor pro zvládání katastrof. 

Jeho úkolem je zefektivnit komunikaci mezi vládou KKB a OKF, zejména v legislativní 

oblasti. [15] 

Vyšetřování nehody stále probíhá a příčina stále není zcela jasná. Existují dvě hlavní 

teorie: 

- Hráz již prosakovala – důkaz o průsaku přinesla 11. června společnost Interspect. 

Pořídila fotografii průsaku červeného kalu skrz hráz. Snímky zaslala i společnosti 

MAL, která informaci prověřila, ale nenašla na hrázi žádné závady. Tuto skutečnost 

potvrzuje rovněž kontrola vládní organizace pro ochranu životního prostředí, jež 

prováděla kontrolu čtrnáct dní před nehodou. [3]    

- Postavení podzemní hráze – hlavní obranou manažerů společnosti MAL je tvrzení, 

že stát přinutil privatizační dohodou společnost MAL postavit desetikilometrovou 

podzemní hráz, která měla zabránit průsakům červeného kalu do okolí odkaliště. Před 

samotnou havárií několik dní vydatně pršelo, pod hrází se nakumulovala voda, a 

podloží hráze odkaliště se v důsledku toho stalo nestabilním. [3]    
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11.  Vyhodnocení a návrhy pro ČR 

Z maďarské havárie, ale i z havárií jinde ve světě, plyne poznatek, že náklady spojené 

s likvidací havárií odkališť jsou velké. Havárie zasahují rozsáhlá území a nebezpečné látky 

pronikají do řek a spodních vod. Tím dochází ke znehodnocení půdy na desítky, či dokonce 

stovky let.  

Z havárií a stále aktivních odkališť na území ČR lze dojít k závěru, že se problém týká 

i naší republiky. Pokud chceme předcházet haváriím odkališť, je nutno dodržovat správné 

technologie výstavby hrází odkališť a provádět důkladné cyklické kontroly stavu hrází [26]. 

Na území ČR se nachází 41 aktivních odkališť (příloha č. 3) [26]. Jak je uvedeno v úvodu, 

odkaliště v Dolní Rožínce je stavebně identické s odkalištěm v Ajce [26]. Rovněž u našich 

odkališť mohou vzniknout problémy s netěsností hrází, případně může dojít k jejich protržení 

[26].  

Návrhy na zlepšení 

Zvýšit technicko-bezpečnostní dohled nad kvalitou hrází odkališť. Jako efektivní se 

jeví letecké snímkování, které bylo použito v Maďarsku po havárii. Při pravidelném 

cyklickém snímkování metodou termografie-NIR-VIS, např. 1x za 6 měsíců, lze efektivně 

odhalit případné trhliny či netěsnost hrází, a tím minimalizovat protržení hráze odkaliště a 

zabránit obětem na životech, zničení půdy, infrastruktury, spodních vod atd. Náklady spojené 

s tímto snímkováním jsou oproti nákladům spojeným s likvidací havárie zanedbatelné.   
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12.  Závěr 

            Bakalářská práce se zabývá případovou studií k následkům na území pod protrženou 

hrází odkaliště v Maďarsku v roce 2010. Nedílnou součástí práce je rešerše, která je 

výsledkem shromáždění oficiálních pramenů OKF (Generálního ředitelství – Národního úřadu 

pro zvládání katastrof), odborných publikací a relevantních oborových dokumentů. Její 

přípravě předcházela studijní návštěva zasažené lokality za účelem důkladného seznámení se 

s místem, obyvateli i samotným odkalištěm.  Rešerše se tak stala důležitým podkladem pro 

vypracování teoretické části bakalářské práce, která popisuje nejenom obecnou 

charakteristiku této ekologické havárie, ale i samotné její příčiny. V neposlední řadě shrnuje 

související problémy, přijatá opatření v průběhu likvidace následků a návrh možných opatření 

pro ČR.  

            Prvotní poznámky a fotografie vyvolaly otázky a požadavek konkrétních informací. 

Tyto jsou přiblíženy v praktické části, jež začíná informacemi o haváriích stejného typu 

v minulosti u nás i v zahraničí. Pokračuje charakteristikou hliníkárny a červeného kalu, který 

patří na Zemi mezi nejvíce alkalické. Kapitola věnovaná opatřením před samotnou havárií 

zmiňuje důležitý faktor, a to privatizační dohodu společnosti MAL se státem. Podle 

společnosti je právě tato dohoda jednou z hlavních příčin havárie. Práce dále popisuje časový 

průběh záchranných prací a přijatých opatření během havárie. V práci najdeme i odhad škod, 

které havárie způsobila. Praktickou část uzavírá kapitola, jež se zabývá opatřeními po havárii. 

Popisuje výstavbu nové hráze, nových domů, ale i metodu leteckého snímkování. Díky této 

metodě se tak mohl realizovat odvoz kontaminované půdy ze zasažené oblasti. Závěr práce 

obsahuje krátké zhodnocení a případný nástin možného zlepšení v oblasti prevence kontroly 

hrází odkališť, jak na území ČR, tak i ve světě.     

Maďarská havárie ukázala, že činnost tamních záchranářů je na velmi dobré úrovni  

a že Národní úřad pro zvládání katastrof je připraven řešit i takto rozsáhlé havárie.  

A vzhledem k tomu, že je mnoho aktivních odkališť i na území ČR a v minulosti již také  

u nás došlo k jejich protržení (viz kapitola 5.2), je stěžejním přínosem této práce možnost 

využít zkušeností a poznatků z maďarské havárie a načerpat z nich poučení. Poučit se jednak 

z opatření realizovaných Národním úřadem pro zvládání katastrof při provádění záchranných 

prací a při odstraňování následků havárie a jednak, a to zejména, z realizace dalších kroků 

nezbytných k předcházení takovým haváriím.     
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