
 
 

Česká geologická služba a International Research Institute of Stavanger 
si Vás dovolují pozvat na otevřený workshop projektu TOGEOS            

(Towards geological storage of CO2 in the Czech Republic) 
 
 

Geologické ukládání CO2 v České republice –  
utopie nebo výzva pro budoucnost? 

 
 

pondělí 13. září 2010 
10:00 – 17:00 

hotel IBIS Praha Malá Strana 
Plzeňská 14, Praha 5 

(v blízkosti stanice metra Anděl) 
 

 
 
 

Registrace: 
Zájemci o účast na workshopu nechť laskavě zašlou závaznou přihlášku e-mailem na adresu 
vit.hladik@geology.cz, nejpozději do 18. srpna 2010. Registrace je platná teprve po jejím 
potvrzení ze strany organizátora. 
Počet míst je omezen; účastnická místa budou přidělována podle pořadí doručených přihlášek. 
Účast na workshopu je bezplatná. 

 
Další informace: 
Podrobnější informace o workshopu budou postupně k dispozici na internetové stránce 
http://www.geology.cz/togeos/project_news. Definitivní program bude k dispozici koncem 
srpna nebo začátkem září. 
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Cíle workshopu 
 
Zachytávání a ukládání oxidu uhličitého (CCS) je dnes celosvětově považováno za jednu 
z klíčových technologií pro snížení emisí skleníkových plynů a zmírnění změny klimatu. CCS 
má společně se zvyšováním energetické účinnosti, úsporami energie a zvyšováním podílu 
obnovitelných zdrojů energie silnou politickou podporu orgánů Evropské unie i řady 
členských států EU. V České republice zatím problematice CCS nebyla věnována příliš velká 
pozornost a hlavní těžiště aktivit se dosud soustředilo do oblasti výzkumu a vývoje, popř. na 
implementaci příslušné unijní legislativy. 
 
Cílem workshopu, který je pořádán v rámci projektu TOGEOS, je seznámit účastníky 
s výsledky výzkumných aktivit projektu, uvést tyto výsledky do širšího kontextu s dalšími 
probíhajícími aktivitami v oboru CCS, mj. s připravovanou národní legislativou, dalšími 
národními projekty a vývojem v oboru CCS v sousedních zemích, a v neposlední řadě také 
podnítit diskusi o možnostech uplatnění CCS v České republice. 
 
TOGEOS je výzkumný projekt, jehož hlavním cílem je významně zvýšit úroveň znalostí 
o nadějných geologických strukturách pro ukládání CO2 v České republice, tzn. o hlubokých 
slaných akviferech středočeského permokarbonu a vytěžených nebo dotěžovaných ložiskách 
uhlovodíků na jihovýchodní Moravě. Projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska 
a Norska prostřednictvím Finančního mechanismu EHP a finančního mechanismu Norska. 
Více informací o projektu najdete na http://www.geology.cz/togeos.  

 
 
 

Předběžný program workshopu: 
 
Dopolední blok – výsledky projektu TOGEOS: 

• Úvod do technologie CCS – V. Hladík (ČGS) 
• Hlavní výsledky projektu TOGEOS – V. Kolejka, R. Lojka, E. Franců, 

J. Franců (ČGS), D. Hatzignatiou (IRIS) 
Odpolední blok – CCS v České republice a ve světě: 

• Vývoj CCS v Evropě a ve světě – V. Hladík (ČGS) 
• Připravovaná národní legislativa v oblasti CCS – zástupce Ministerstva 

životního prostředí 
• Novinky v oboru CCS v sousedních zemích – A. Wojcicki (Państwowy 

Instytut Geologiczny), L. Kucharič (Štátny geologický ústav Dionýza 
Štúra) 

• Další národní projekty výzkumu a vývoje v oblasti CCS v ČR 
 
Občerstvení v přestávkách na kávu a oběd jsou zajištěny. 
Jednacím jazykem je čeština; některé prezentace budou předneseny anglicky, 
polsky a slovensky. 
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