Ministerstvo životního prostředí
k rukám pana ministra
Vršovická 1442/65
110 00 Praha 10
dne 9. února 2012

PETICE
proti průzkumu těžby, a proti vlastní těžbě břidlicových plynů

Toto prohlášení je peticí ve smyslu zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním.
TEXT PETICE:
„My, občané žijící v dotčeném území, vyjadřujeme tímto svůj zásadní NESOUHLAS se
stanovením průzkumného území „Trutnovsko“, které bylo stanoveno rozhodnutím
Ministerstva životního prostředí postupem podle zákona č. 62/1988 Sb., o provádění
geologických prací, v platném znění, v návaznosti na povolení průzkumu a těžby
nekonvenčních ložisek zemního plynu a ropy v České republice, při jejichž exploataci se
využívá technologie hydraulického štěpení.“

Váţený pane ministře,
obracíme se na Vás touto cestou v řadě prvé se ţádostí o to, aby Vaším rozhodnutím ve
věci rozkladů uplatněných proti rozhodnutí o stanovení průzkumného území Trutnovsko podle
zákona č. 62/1988 Sb., o provádění geologických prací, v platném znění, které bylo vydáno
Ministerstvem ţivotního prostředí, odborem výkonu státní správy VI, Hradec Králové, pod
č. j. 1348/550/11-Ru, 94892/ENV/11 dne 9. 12. 2011, nebylo vydané rozhodnutí potvrzeno, a
aby tak věc byla vrácena k novému projednání, přičemţ v řadě druhé Vás ţádáme o zaujetí
právního názoru, z nějţ by bylo patrno, ţe veřejné zájmy ochrany ţivotního prostředí (tj. ochrany
přírody a krajiny, ochrany podzemních a povrchových vod, ochrana ovzduší) v určitých územích
převyšují veřejný zájem na průzkumu těţby, jakoţ i vlastní těţby, nekonvenčních loţisek zemního
plynu a ropy.
Dále Vás ţádáme, abyste se všemi moţnými zákonnými prostředky pokusil zabránit
dalšímu povolení jakéhokoliv průzkumu a těţby nekonvenčních loţisek zemního plynu a ropy,
při jejichţ exploataci se vyuţívá technologie hydraulického štěpení, na území České republiky.

Nejen tento způsob těţby, ale i samotný geologický průzkum, který zahrnuje průzkumné
vrty a testování pomocí hydraulického štěpení, je třeba povaţovat za absolutní riziko, které můţe
v dotčeném území devastovat přírodu a krajinu, jakoţ i přímo ohrozit kvalitu ţivotního prostředí,
zejména pak zdroje pitné vody, přičemţ v konečném důsledku nelze vyloučit i poškození zdraví
obyvatel, a to nejen v současných, ale i v budoucích generacích. Příčinou těchto jevů je totiţ
pouţití chemických látek pouţívaných v procesu hydraulického štěpení, a rizika znečištění
z tohoto uţití vycházející, a dále téţ únik chemických látek, které se z horninového prostředí
uvolňují při hydraulickém štěpení a mohou různými cestami kontaminovat pitnou vodu.
Tyto negativní průvodní jevy průzkumných prací a těţby jsou dokladovány zvěřejněnými
informacemi z mnoha oblastí těţby v USA a Kanadě. Známá rizika pak vedla politickou
reprezentaci některých zemí k úplnému zákazu těţby i průzkumu, např. ve Francii a Bulharsku.
Touto peticí chceme vyjádřit názor, ţe případným povolením průzkumu (a následně
těţby) břidlicových plynů v průzkumném území „Trutnovsko“ (ve smyslu rozhodnutí MŢP),
dojde k zásahu do jednoho ze základních lidských práv, a to do práva na příznivé ţivotní
prostředí, které je zaloţeno Listinou základních práv a svobod (čl. 35 odst. 1), neboť máme za to,
toto naše právo, ve spojení s veřejnými zájmy ochrany ţivotního prostředí, ochrany vod a ovzduší
(s důrazem na ochranu zdrojů pitné vody, ochranu vod povrchových, a ochranu krajinného rázu),
chráněnými platnou legislativou ČR převyšují v tomto případě výrazně nad zájmem vyhledat,
prozkoumat a případně vyuţívat nekonvenční loţiska ropy a plynu v České republice. V případě
průzkumného území „Trutnovsko“ (ve smyslu rozhodnutí MŢP) je tento náš názor umocněn
dotčením těchto chráněných území a oblastí: Krkonošský národní park, včetně jeho ochranného
pásma; Chráněná krajinná oblast Broumovsko, včetně řady maloplošných chráněných území –
přírodních rezervací a přírodních památek; a konečně téţ Chráněná oblast přirozené akumulace
vod Polická křídová pánev, a mnoha dalších významných zdrojů pitné vody i zdrojů minerálních
vod u Hronova a Náchoda.
V úctě
Bc. Jiří Škop
osoba oprávněná k jednání jménem petičního výboru
Petiční výbor:

Karel Rejchrt, Boţanov č. p. 86, Boţanov, PSČ 549 74
Mgr. Jan Balcar, Ph.D., Libňatov č. p. 152, Libňatov PSČ 542 36
Kamil Slezák, Cihlářská č. p. 159, Broumov, PSČ 550 01
Ing. Jiří Krtička, Machov č. p. 111, Machov, PSČ 549 63
Milan Brandejs, Teplice nad Metují č. p. 25, Teplice nad Metují, PSČ 549 57
Bc. Jiří Škop, Soukenická č. p. 180, 549 54 Police nad Metují
Ing. Marcela Ţouţelková, Malá Kolonie č. p. V/15, Broumov, PSČ 550 01
Ing. Hana Heinzelová, Bezděkov nad Metují č. p. 111, Bezděkov nad Metují, PSČ 549 64

Petiční výbor zastupuje:
Bc. Jiří Škop, Soukenická č. p. 180, 549 54 Police nad Metují

Podepsané petiční archy je možné doručit do termínu 29. února 2012 na adresu:
město Police nad Metují, Masarykovo nám. 98, Police nad Metují, 549 54

