
Břidlicový plyn – příležitost pro solidaritu 
 

Do konce loňského roku byla v ČR problematika průzkumu a těžby plynu metodou hydraulického štěpení (HF) břidlicových 

hornin sotva námětem, který vzbuzoval nějakou pozornost. Právě v té době ale začalo kolem břidlicového plynu jiskřit. 

Královéhradecké pracoviště ministerstva životního prostředí přes nesouhlas devíti měst a obcí a všech pěti dotčených 

orgánů státní správy vydalo 9. 12. 2011 souhlas s vytyčením průzkumného území o ploše 777 km2 na Broumovsku a 

Trutnovsku (hranice navrhovaného území končí zhruba 3 km od centra Janských Lázní). 

Ministerstvo tak nereagovalo z vlastní iniciativy motivované energetickou bezpečností země, nýbrž na žádost BasGas 

Energia Czech, dceřiné to společnosti nadnárodní firmy Hutton Energy. 

Přesto, že rozhodnutí bylo obcím doručeno těsně před Vánoci, kdy atmosféra blížících se svátků sama o sobě často otupuje 

bdělost a navozuje volnější pracovní tempo, vyzvedla většina z nich obsah datových schránek a ve stanovené 15denní 

odvolací lhůtě podala proti tomuto verdiktu rozklad – rozhodnutí proto nenabylo právní moci a problém byl postoupen 

rozkladové komisi ministra životního prostředí. Ten nakonec dne 10. 4. 2012 zrušil souhlas s vymezením průzkumného 

území. Problém tím nezmizel, celá úřední mašinerie se pouze znovu přesunula na počátek. 

Zásadním momentem je objasnění důvodu, který zvedl spontánní vlnu odporu. Ten spočívá primárně v riziku kontaminace 

zdrojů podzemních vod vlivem chemických látek neznámého složení přidávaných do vody, která se čerpá do vrtů hlubokých 

až několik kilometrů a má z břidlicových vrstev narušených předtím podzemními výbuchy vyhánět zemní plyn k zemskému 

povrchu. Doprovodným argumentem je zvýšení hlučnosti, prašnosti a změna krajinného rázu v souvislosti s touto těžební 

technologií. 

V rozhodování mezi dvěma nesporně důležitými životními potřebami, zemním plynem a vodou dali odpůrci těžby, 

představitelé 60 měst a obcí regionu, nevládních organizací a občanů včetně hejtmana Bc. Lubomíra France jednoznačnou 

přednost čisté vodě.  

Osobně jsem v této věci jednoznačně proti, byť jen průzkumným aktivitám. V tomto smyslu jsem oslovil všechny poslance 

PČR zvolené v rámci Královéhradeckého kraje, přičemž většina z nich reagovala odmítnutím průzkumných i těžebních prací. 

Další drobný osobní příspěvek jsem do kampaně vložil sběrem podpisů pod petici na svém pracovišti. 

I když se problematika bezprostředně netýká katastru našeho Města, domnívám se, že zastupitelstvo by případným 

schválením vstupu do Koalice STOP HF vyjádřilo bez jakýchkoli závazků či povinností sousedskou solidaritu s občany 

potenciálně dotčených lokalit. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Pokud se o tématu chcete dovědět více, doporučuji například následující zdroje: 

ČT – pořad z cyklu Nedej se (4. 3. 2012) 

http://www.ceskatelevize.cz/porady/1095913550-nedej-se/212562248420007/video/  

Video ze setkání starostů v Náchodě (6. 3. 2012) 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=o7PK3SH3ayk  

Radiožurnál – Speciál Martina Veselovského z Náchoda (3. 4. 2012) 

http://www.rozhlas.cz/zpravy/regiony/_zprava/1041066  
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