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NEWSLETTER PROJEKTU REPP-CO2

ČESKÁ GEOLOGICKÁ SLUŽBA PŘIPRAVUJE
VÝZKUMNÝ PROJEKT GEOLOGICKÉHO UKLÁDÁNÍ CO2
V ČESKÉ REPUBLICE
Česká geologická služba ve spolupráci s norským partnerem International Research Institute of Stavanger zahájila realizaci projektu,
jehož cílem je ověřit technologii ukládání CO2
v reálném geologickém prostředí na území
České republiky. Jde zatím o přípravnou fázi,
jež má posoudit možnosti praktického využití
technologie CCS (CO2 Capture and Storage –
zachytávání a ukládání oxidu uhličitého)
u nás a zvýšit povědomí veřejnosti i pracovníků státní správy o této problematice.
„Vzhledem ke stoupajícímu množství CO2 v atmosféře a probíhajícím změnám klimatu se jeví
možnost vrátit uhlík zpět do země, odkud byl
předtím vytěžen v podobě uhlí, plynu a ropy, jako
výhodné a logické řešení,″ říká vedoucí projektu Vít Hladík z České geologické služby. Technologie CCS se ve světě úspěšně rozvíjí. Spočívá
v zachycení CO2 u velkých zdrojů emisí, například
v tepelných elektrárnách, ještě před vypuštěním
spalin do ovzduší a přepravě zkapalněného plynu
na úložiště. Zde následuje jeho injektáž hluboko
pod zem.
Chystaný projekt by měl být prvním svého
druhu v podmínkách České republiky. V rámci

přípravných prací experti posoudí nejen vytipovanou úložnou strukturu, ale potenciál takových
struktur v celé karpatské soustavě na území
České republiky. Vytvoří trojrozměrný geologický
model úložného komplexu a budou simulovat
jeho chování při provozu úložiště. Důležitá je také
analýza případných rizik, návrh na jejich omezení
a sestavení monitorovacího plánu.
„Při přípravě konkrétního úložiště také otestujeme metodiku, postupy a kritéria pro posuzování úložišť CO2, které jsou stanoveny zákonem
o ukládání oxidu uhličitého,″ říká V. Hladík. „Je
to důležitá podmínka pro schválení další etapy
projektu.″ Ta by již zahrnovala samotnou práci na pilotním úložišti. CO2 by byl injektován
do vytěženého ložiska ropy a tento podzemní rezervoár by pak byl využit jako testovací lokalita
pro následné zřízení úložišť CO2 v průmyslovém
měřítku.
Kromě zmíněných dvou hlavních účastníků z ČR
a Norska se na řešení projektu podílí dalších
5 českých organizací, vesměs s výzkumným
zaměřením, a je do něj zapojeno více než 100
výzkumných pracovníků. Projekt je ﬁnancován
z Norských fondů.
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ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2:
CESTA KE ZMÍRNĚNÍ ZMĚNY KLIMATU

Zachytávání CO2

Transport CO2

Dnes již většina odborníků nepochybuje o tom, že lidská
činnost výrazně narušuje oběh uhlíku na naší planetě.
Během posledních 250 let se množství CO2 vypouštěné
do atmosféry neustále zvyšovalo, především v důsledku
rostoucího spalování uhlí, ropy a plynu v elektrárnách,
teplárnách, v nejrůznějších továrnách nebo na silnicích
a železnicích.
Přibližně polovinu tohoto nadbytku CO2 vstřebala vegetace nebo se rozpustil v oceánech. Zbytek CO2 se
nahromadil v atmosféře a způsobuje skleníkový efekt:
zadržuje část slunečního záření odraženého od zemského povrchu a tím přispívá k nežádoucí změně klimatu. Vědci z celého světa se shodují, že je třeba co
nejrychleji zastavit další růst obsahu CO2 v atmosféře,
jinak to bude mít pro Zemi a její obyvatele katastrofální
následky.
Jednou z možností, jak vrátit uhlík vytěžený ve formě
fosilních paliv zpátky do země a obnovit tak rovnováhu,
je injektovat ho ve formě CO2 do vhodného podzemního úložiště. „Ostatně ani toto podzemní ukládání
CO2 není tak úplně lidským vynálezem, podíváme-li
se na přirozená ložiska CO2, která v přírodě existují
po miliony let. Svědčí o tom, že horninové struktury
jsou schopny velmi dobře a bezpečně zadržovat CO2
po velmi dlouhý čas,“ říká Vít Hladík z České geologické
služby.
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Koloběh uhlíku na naší planetě.
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Ve světě se v čím dál větší míře používá metoda CCS (CO2 Capture and Storage – zachytávání
a ukládání CO2). Také v našich podmínkách
může tato metoda přispět ke snížení emisí oxidu
uhličitého v atmosféře a zmírnění globální změny
klimatu.

Proces zachytávání a ukládání CO2.

Ve světě proto odborníci vyvinuli a v čím dál větší
míře aplikují metodu CCS. Princip této technologie je
přibližně následující: CO2 je zachycen v průmyslovém
zařízení a stlačen do kapalného skupenství. Poté je
produktovodem nebo v cisterně dopraven k úložišti
a tam pod tlakem injektován hluboko pod zem.
Pochopitelně že pouze tam, kde je pro to vhodná
geologická struktura. Takovou strukturu je nutno
nejprve vytipovat a otestovat a po uložení CO2 také
dlouhodobě monitorovat. Ačkoli by podle odborníků
u pečlivě vybraných úložišť k žádným významným
únikům docházet nemělo, je zapotřebí veškerá rizika
eliminovat na minimum.
Potenciálních rezervoárů pro ukládání CO2 je všude
na světě dost a vyskytují se i u nás. Mohou to být
vytěžená ložiska ropy nebo zemního plynu, slané akvifery (což jsou porézní horniny obsahující slanou vodu)
nebo netěžitelné uhelné sloje. Všechna tato úložiště
mají dostatečnou kapacitu na to, aby mohla metoda
CCS významně přispět ke stabilizaci klimatu na naší
planetě.
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PŘÍPRAVA VÝZKUMNÉHO PILOTNÍHO PROJEKTU
GEOLOGICKÉHO UKLÁDÁNÍ CO2
V ČESKÉ REPUBLICE (REPP-CO2)
V lednu 2015 byl zahájen projekt REPP-CO2, ﬁnancovaný z Norských fondů. Jde o 1. etapu pilotního projektu ukládání CO2, která je – zejména
z důvodu striktně limitované doby trvání projektu v rozsahu 16 měsíců – omezena na posouzení
a charakterizaci úložiště, statické a dynamické
modelování a analýzu rizik. K pokračování pilotního projektu další etapou, jejíž součástí bude
získání povolení k ukládání CO2, vlastní injektáž
oxidu uhličitého i související monitoring, bude
zapotřebí dalších ﬁnančních a projektových
mechanismů.

Projekt přípravy výzkumného pilotního projektu geologického ukládání CO2 v České republice je dalším krokem na cestě k přechodu naší země na nízkouhlíkovou
ekonomiku. Navazuje na dosavadní výsledky výzkumu
a vývoje technologie CCS u nás – projekty v rámci
EHP a Norských fondů 2004–2009 (projekt TOGEOS),
6. a 7. rámcového programu EU (projekty EU GeoCapacity a CO2NET EAST), programu TIP Ministerstva
průmyslu a obchodu ČR a programu Alfa Technologické
agentury ČR.

PLÁN NÍZKOUHLÍKOVÉ EVROPY

Hlavním cílem projektu je významným způsobem přispět
k rozvoji technologie geologického ukládání CO2 v České
republice. Tento cíl je plně v souladu s hlavním cílem Programu CZ08 Norských fondů, jímž je „zmírnění dopadů klimatických změn prostřednictvím zvyšování znalostí a nadnárodní spolupráce v oblasti CCS″. Geologické ukládání
CO2 je koncovým článkem technologického řetězce CCS.
Existence dobře připraveného a bezpečného geologického
úložiště je pro CCS základním předpokladem.

CCS (zachytávání a ukládání CO2) je jednou ze strategických energetických technologií Strategického
energetického technologického plánu Evropské unie
(SET-plan) a hraje významnou roli v evropské strategii přechodu k nízkouhlíkové společnosti. V České republice se aktivity v oboru CCS prozatím soustředily
výhradně na projekty výzkumu a vývoje, včetně mapování geologických struktur vhodných pro potenciální
úložiště CO2, a transpozici příslušné evropské legislativy – viz zákon č. 85/2012 Sb., o ukládání oxidu
uhličitého do přírodních horninových struktur.
Evropská komise v rámci diskuze o závazných cílech
evropské klimatické a energetické politiky do roku
2030 navrhuje zpracování národních dekarbonizačních
plánů. Budou obsahovat strategii jednotlivých
členských států zaměřenou na snížení emisí skleníkových plynů, které významnou měrou přispívají k probíhající změně klimatu.
Pro dekarbonizaci české ekonomiky může být technologie CCS významná jak v oblasti energetiky, tak
v některých odvětvích průmyslové výroby (např. výroba oceli, cementu, chemická výroba). CCS je v těchto
případech v podstatě jediným technickým řešením vedoucím k výraznému snížení emisí CO2.
Výzkum v oboru CCS je proto brán v úvahu jako
strategická investice do budoucnosti i při probíhající
aktualizaci Státní energetické koncepce ČR. Problematika geologického ukládání oxidu uhličitého je zde
zařazena mezi podporované směry výzkumu, vývoje
a inovací v oblasti „účinnějšího využívání fosilních
zdrojů energie″.

OČEKÁVANÝ PŘÍNOS PROJEKTU

Navrhovaný projekt je zásadním krokem pro posun
úrovně technologické připravenosti (TRL) této metody v českém prostředí z úrovně TRL 4 (technologie
ověřená v laboratoři) na úroveň TRL 5 (technologie
ověřená v relevantním prostředí). Pro geologické
ukládání CO2 znamená TRL 5 jeho ověření formou
pilotního projektu na konkrétní geologické struktuře
obdobného typu jako případná budoucí úložiště
průmyslového měřítka.
Řešitelé projektu REPP-CO2 si stanovili následující dílčí cíle:
1. Posoudit vybranou geologickou strukturu – vytěžené
ložisko ropy na jižní Moravě – jako potenciální úložiště
pro následný výzkumný pilotní projekt geologického
ukládání CO2, a to s využitím metodického postupu
podle zákona č. 85/2012 Sb., o ukládání oxidu uhličitého
do přírodních horninových struktur.
2. Posílit česko-norskou spolupráci v oboru geologického ukládání CO2 a s ním spojeného výzkumu a vývoje.
Zároveň se předpokládá i rozsáhlý přenos znalostí
a zkušeností v oboru CCS z Norska do ČR.
3. Otestovat metodiku, postupy a kritéria pro popis
a posuzování plánovaného úložného komplexu stanovené zákonem č. 85/2012 Sb., o ukládání oxidu uhličitého
do přírodních horninových struktur, v reálných podmínkách, při přípravě konkrétního úložiště.
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4. Vytvořit geologický model úložiště a poté provést numerickou simulaci injektáže CO2.
5. Provést rizikovou analýzu úložiště, včetně posouzení
střetů zájmů, návrhu opatření na snížení rizik a sestavení monitorovacího plánu úložiště.
6. Nově posoudit potenciál horninových struktur karpatské soustavy v ČR z hlediska možností ukládání
CO2.
7. Zvýšit odbornou kapacitu českých výzkumných institucí zapojených do projektu prostřednictvím metodického výzkumu, výměny informací a vzájemného učení
s norským partnerem.
8. Zvýšit povědomí a úroveň znalostí odborné i laické
veřejnosti o technologii CCS a geologickém ukládání
CO2.
Splnění cílů projektu bude znamenat zásadní přínos
k naplňování v úvodu zmíněných evropských strategických dokumentů na národní úrovni ČR.

ÚČASTNÍCI PROJEKTU
Projekt je postaven na dlouhodobém česko-norském výzkumném partnerství mezi Českou geologickou službou
a International Research Institute of Stavanger, které
tvoří jádro projektového konsorcia. To zahrnuje dalších
5 českých organizací. Jsou to: Vysoká škola báňská –
Technická univerzita Ostrava, ÚJV Řež, a. s., Miligal, s. r. o.,
Centrum výzkumu Řež, s. r. o. a Masarykova univerzita –
Ústav fyziky Země. Do projektu bude zapojeno více než
100 výzkumných pracovníků a techniků. Konsorcium je
schopno rozsahem své odbornosti pokrýt veškeré požadavky kladené na posouzení budoucího úložiště CO2.
Koordinátorem projektu při jeho realizaci je Česká geologická služba. ČGS je dlouhodobým lídrem výzkumu
v oboru ukládání CO2 v České republice. Disponuje navíc dostatečnou administrativní kapacitou a bohatými
zkušenostmi s koordinací obdobných velkých projektů.

STRUKTURA AKTIVIT PROJEKTU A VZÁJEMNÉ VAZBY MEZI NIMI
AKTIVITA 10

Projektový management
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