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V Praze dne 12.4.2012 
 

 

Tisková zpráva občanského sdružení Mallorn o.s. 
 
Proti záměru těžby břidlicových plynů v Českém krasu i jinde v ČR 
 
Občanské sdružení Mallorn se zapojilo do koalice Stop HF http://www.ne-plyn.hys.cz/ a tím podpořilo postup proti 
povolení těžby tzv. břidličného plynu na území České republiky, zejména v oblasti Barrandienu a Českého krasu. 
 
Po prvních zprávách o těžbě břidličných plynů vysokotlakou frakční (HF, hydraulic fraction) metodou v Českém 
krasu jsme nevěřili svým uším. Jedno z geologicky a paleontologicky nejcennějších území v České republice a navíc 
v blízkosti hlavního města Prahy by mělo být devastováno tak nešetrným způsobem vhodným k těžbě snad jen v 
australských pustinách, odkud také firma Basgas Energia Czech s.r.o. údajně do Evropy přišla. U každého, a to i 
průzkumného, vrtu by totiž vzniklo odkaliště, jímací stanice, velké parkoviště a další infrastruktura zabírající volnou 
krajinu mimo sídla, protože technologie je enormně hlučná. 
 
Nelze souhlasit s tímto dle našeho názoru neefektivním a devastujícím způsobem těžby nejen v Českém krasu, ale ani 
na Broumovsku, Náchodsku nebo kdekoliv jinde. Již i samotný průzkum znamená značné ohrožení přírody a 
životního prostředí okolí vrtu. Je pozoruhodné, že co pochopil Bulharský parlament (a firmu vypověděl ze země), tak 
v menších a hustěji osídlených Čechách přijde některým odpovědným osobám jako reálné. 
 
Slovo naší organizace pro připojení k petici „Stop HF“ je slovo několika občanů, kteří mají rádi svou vlast a její 
přírodu. Nechceme si ji nechat zničit a k tomuto postoji vyzýváme ostatní občany, organizace i politické strany. 
 
Více na http://www.mallorn.cz/projekty/stophf/ 
 
Mgr. Michael Pondělíček, místopředseda sdružení 
mpkpz@tiscali.cz 
tel.: 602 268 908 
 
 
 
 

sdělovací prosdtředky 
 


