
• Nejdříve se vrtá svislý vrt do 2 až 4 
km 

• Následuje až 1 km dlouhý vodorovný 
vrt 

• Pomocí výbuchů 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 ha plochy 

• Pro těžbu jsou potřeba desítky, 
stovky vrtů. 

 

Průzkumný vrt či vrt těžební se 
při užití HF neliší 

Grafika firemních 
prezentací jako je 
tato nezobrazuje 
např. tektonické 
poruchy. Právě jimi 
může stoupat 
kontaminace do 
pitné vody. 

Pitná  
voda 

100 m 

MMeettooddaa  zzíísskkáávváánníí  bbřřiiddlliiccoovvééhhoo  ppllyynnuu  ččii  jjiinnýýcchh  lláátteekk  zz  hhlloouubbeekk  ddvvaa  aa  vvííccee  kkiilloommeettrrůů..  

CO JE HYDRAULICKÉ ŠTĚPENÍ (HF)? 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

PROČ JE METODA HF 
NEBEZPEČNÁ? 
NNeešškkooddnnáá  cchheemmiiee  aa  nnaavvíícc  jjeenn  00,,55%%  zz  cceellkkoovvééhhoo  oobbjjeemmuu……ttvvrrddíí  HHFF  lloobbbbyy..  NNaa  ssttrráánnkkáácchh  HHuuttttoonn  
EEnneerrggyy  ttoottoo  kkllaammaavvéé  kklliiššéé  uuvviiddíímmee  ttaakkéé  vv  sseekkccii  „„žžiivvoottnníí  pprroossttřřeeddíí  aa  bbeezzppeeččnnoosstt  --  oocchhrraannaa  vvoodd““..  
ZZddee  jjee  uummííssttěěnnaa  ggrraaffiikkaa  ss  jjeeddnnoouu  vveellkkoouu  aa  jjeeddnnoouu  mmaalloouu  kkaappkkoouu..  UU  ttéé  mmaalléé  kkaappkkyy  aallee  cchhyybbíí  
vvaarroovvnnýý  ssyymmbbooll,,  žžee  nněěkktteerréé  zz  lláátteekk  jjssoouu  vvyyssooccee  šškkooddlliivvéé  ((ii  rraakkoovviinnoottvvoorrnnéé,,  mmuuttaaggeennnníí  ––  
ppoošškkoozzuujjííccíí  pplloodd  vv  ttěěllee  mmaattkkyy))  aa  jjeeddoovvaattéé..  TTaakk  jjssmmee  hhoo  pprroo  ppoořřááddeekk  ppřřiiddaallii  ddoo  nnaaššíí  pprreezzeennttaaccee  
mmyy..  

Na jedno frakování se dle 
studie EPA použije 
v průměru 11355 m3 vody, 
písku a chemie  (15 plaveckých bazénů). 
Při obsahu chemie 0,5% to je cca 57 m3 
nebo-li 16,2 fekálních vozů typu známé 
Praga V3S. Nebo-li cca 70 tun toxické 
směsi. To se při těžbě u jednoho vrtu 
opakuje i 15x. 
Vrtání vodonosnými vrstvami s pitnou 
vodou, zemní práce, zpět jdoucí toxické 
vody, doprava, užití jedovatých látek, 
rizika havárií, ignorace tektonických 

puklin, podle kterých se může do pitné vody dostat i metan. To vše generuje skoro jisté 
znečištění pitných vod, našeho domova.  
 
Pokud chceme zachovat pitnou vodu, je pro nás NE jediná odpověď.  

A co pro Vás?                         více na http://www.ne-plyn.hys.cz/ 
za Koalici STOP HF, Jiří Malík 


