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Berounské NE průzkumu 
pro těžbu plynu

edení města Berouna v čele se starostkou Šárkou Endrlovou zásadně nesouhlasí s průzku-
mem území v Berouně a okolí pro těžbu zemního plynu z břidlic metodou „hydraulického štěpení“. Podle odborníků má tato 

metoda výrazně negativní dopad na životní prostředí a mnohé vyspělé země již tento způsob těžby postavily mimo zákon. Starostka 
Berouna kvůli tomu svolala schůzku starostů dotčených obcí Berounska. Ta se uskutečnila 23. března v Berouně. Zúčastnili se jí nejen 
přední odborníci na danou problematiku, regionální politici, ale také iniciátoři berounské petice proti průzkumu.

„Vždyť to je, jako bychom 
balili buřty do listů 
Vyšehradského kodexu 
nebo dláždili ulice kameny 
vylámanými z baziliky 
svatého Jiří!“ 

Karel Čapek!
n Znamenal by nevratný zásah 
do krajiny Barrandienu - klenotu 
české a světové geologie
n Hrozí únik chemikálií. Ohrože-
ny by byly podzemní i povrchové 
vody
n Má negativní vliv na zdraví lidí 
(hluk, prašnost, doprava, vibrace, 
spalování přebytečného plynu)
n Při těžbě břidlicového plynu 
uniká metan
n Navrhované území je turisticky 
atraktivní a je hustě osídleno   
n V mnoha zemích je tato těžba 
zakázána

NEGATIVA průzkumu:
HYDRAULICKÉ ŠTĚPENÍ

ejdříve se vrtá svislý vrt do 2 až 
4 kilometrů. Následuje kilome-

tr dlouhý vodorovný vrt. Pomocí vý-
buchů se ve vodorovné části vytvoří 
síť trhlin. Do nich se ženou miliony 
litrů vody a desítky tun toxické 
chemie pomocí desítek naftových 
agregátů. Pro jeden vrt je třeba až 3 
hektary plochy. pro těžbu jsou tře-
ba desítky, stovky vrtů. n

Měsíční krajina - tak vy-
padají vrty v praxi. Sní-
mek z archivu organiza-
ce Ecoflight.
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Z usnesení Rady města Berouna
O průzkumu jednala Rada města Berouna 12. března.
n RM projednala zápis ze zasedání komise životního prostředí a sou-
hlasí s doporučením komise odmítnout záměr o stanovení průzkumné-
ho území „Berounka“ pro vyhledávací průzkum ropy a hořlavého plynu 
vázaného na paleozoické břidlice pražské pánve
n RM doporučuje zastupitelstvu nesouhlasit se stanovením průzkum-
ného území Berounka.
n RM doporučuje zastupitelstvu souhlasit s tím, aby město Beroun  
podpořilo petici STOP HF proti průzkumu a vyzvalo ostatní dotčené 
obce na Berounsku i v okrese Praha-západ k podpoře této petice
n RM doporučuje zastupitelstvu pověřit starostku města jednáním 
za město Beroun ve všech věcech, které se týkají podpory petice, pří-
padně jiných obdobných iniciativ proti tomuto průzkumu těžby a těžbě.

ROZLOHA úZEmÍ
Oblast vytipovaná pro průzkum zahrnuje 22 obcí a jejich území tvoří 
cca 93 km2. V okrese Beroun jde o obce: Beroun, Bubovice, Karlštejn, 
Loděnice, Lužce, Měňany, Mezouň, Mořina, Mořinka, Srbsko, Svatý jan 
pod Skalou, Tetín, Vysoký Újezd. n

V lokalitě navržené pro průzkumné území se nachází:
n CHKO Český kras
n Přírodní rezervace Koda a Karlštejn
n Národní přírodní památka Černá rokle u Kosoře
n Dalších 8 přírodních rezervací a památek 
     a 5 lokalit  Natura 2000

PETICE STOP HF ČESKÝ KRAS
etici Stop HF Český kras proti průzkumu na Berounsku si můžete stáh-
nout na webu města www.mesto-beroun.cz nebo ji můžete podepsat 

na níže uvedených místech společně s druhou peticí, která požaduje zákaz 
průzkumu v celém Česku. Petiční archy doručte nejpozději do 30. 4. 2012 
na adresu zástupce petičního výboru JUDr. Marcela Bergerová, Pod Ptačí 
skálou 14, 26601 Beroun a nebo na podatelnu MěÚ Beroun.
Kde můžete petice podepisovat:
n Podatelna MěÚ Beroun
n Městské informační centrum Beroun, Husovo náměstí
n Recepce Městského plaveckého areálu Tipsport laguna
n Muzeum Českého krasu, Husovo náměstí
n Sportcentrum Eden - recepce
n Endrle - Drogerie Plus (Drogerie TETA), Husovo náměstí 89.
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„Uvažovaný průzkum je vzhledem k silnému 
tektonickému  porušení, nedostatečně známé 
hlubší geologické stavbě a velké horninové 
heterogenitě z hlediska ekonomického vysoce 
rizikový.“                      RNDr. Karel Žák, CSc.
 „Nemůžeme vyloučit, že se nedají do pohy-
bu i látky radioaktivní. Z minulosti bezpečně 
víme, že takové v území jsou.“ 
                                 Doc. RNDr. Jiří Frýda, Dr.

OsObNOsTI rEGIONu prOTI průzkumu:
Tomáš Hanák, pavel Vítek, Jan rosák, světlana Nálepková, Tereza 
boučková, Osmany Laffita aj.


