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PŘÍPRAVA PROJEKTU GEOLOGICKÉHO UKLÁDÁNÍ CO2 V ČR
PRŮBĚH A DÍLČÍ VÝSLEDKY
Od svého zahájení v lednu 2015 zaznamenal projekt REPP-CO2 ve své realizaci výrazný pokrok.
V úvodním období byla hlavní pozornost zaměřena na získání a zpracování veškerých dostupných
geologických, geofyzikálních a geografických dat
ze zájmové lokality. Tou je vytěžené ložisko ropy
a plynu LBr-1 na jihovýchodní Moravě, kde hlavní
těžební aktivity probíhaly v 60. letech minulého
století. Kromě archivních dat byla nově posouzena
i dochovaná archivní vrtná jádra, z nichž byly také
odebrány vzorky k laboratorním analýzám a experimentům. Všechna stará i nově získaná data byla pak
využita při konstrukci trojrozměrného geologického
modelu, který zahrnuje jak vlastní ložiskovou strukturu, tak její nadloží a širší okolí.
Souběžně probíhají také práce na analýze rizik,
kde se hlavní pozornost soustředí na potenciální
rizika úniku CO2 z připravovaného úložiště. V této

souvislosti vystupuje do popředí otázka starých
průzkumných a těžebních vrtů, které se v lokalitě
nacházejí, a kvality jejich likvidace. Ta je podrobována pečlivé analýze, při níž jsou využívány i poznatky z relikvidace vybraných vrtů prováděné
v současné době. V běhu je rovněž příprava monitorovacího plánu, scénářů dalšího pokračování
přípravy pilotního projektu ukládání CO2 v lokalitě
a rebilance úložné kapacity pro CO2 v geologických
strukturách karpatské soustavy na území České
republiky.
Významnou součástí projektu jsou i aktivity
v oblasti publicity a šíření znalostí o technologii
zachytávání a ukládání CO2 (CCS) a také prohloubení spolupráce mezi českými partnery projektu
a jejich norským protějškem, spojené se sdílením
znalostí a výměnou zkušeností.
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KONSTRUKCE TROJROZMĚRNÉHO GEOLOGICKÉHO MODELU
Důležitým milníkem v průběhu řešení projektu bylo
sestavení trojrozměrného statického geologického
modelu úložiště i celého úložného komplexu. Model
obsahuje mimo jiné i nadložní jednotky a nejbližší
podloží v potřebném stupni podrobnosti. Všechny
objekty jsou 3D.

vrstev, dále mapy pórozity a propustnosti. Na základě
získaných výsledků lze počítat dílčí objemy úložného
komplexu a jeho pórového prostoru. V současné fázi
je vytvářen zjednodušený model nadloží úložného kolektoru za účelem analýzy rizika neřízené migrace fluid
do mělce uložených akviferů.

Základem pro konstrukci tohoto modelu byla nová geologická interpretace seizmických, karotážních a dalších
archivních vrtných údajů, shromážděných v první fázi
projektu. Model se skládá z řezů a povrchů dílčích kolektorů a těsnicího nadložního horizontu. Jsou v něm
také vyznačeny zlomy protínající sledované území. Pro
modelování pohybu fluid v kolektorech byly sestaveny
mapy „net/gross” poměru písků k celkové mocnosti

Pomocí atributové analýzy 3D seizmiky (průměrná absolutní amplituda) se podařilo vymapovat sycení rezervoáru LBr-1 zbytkovými uhlovodíky (plynem) v nedávné
minulosti, tj. cca 35–40 let po ukončení těžby.
Sestavený model byl předán norským spolupracovníkům
z IRIS, kteří jej budou dále využívat k dynamickému
modelování a simulacím injektáže CO2.

Trojrozměrný geologický model potenciálního úložiště CO2 se zobrazením vrtů a povrchu terénu.

PRÁŠKOVÝ RENTGENOVÝ DIFRAKTOMETR
BRUKER D8 ADVANCE
V rámci projektu REPP-CO2 získala Laboratoř
rentgenové difrakce České geologické služby moderní rentgenový práškový difraktometr Bruker
D8 Advance. Slouží především k mineralogické
analýze horninových tmelů, které mají důležitou
roli v reaktivitě horniny s injektovaným CO2.
Přístroj je vybaven vysoce účinným, pozičně citlivým
detektorem Lynx Eye XE a Cu rentgenovou lampou
„Twist tube”. Detektor Lynx Eye XE poskytuje vynikající
poměr signálu k pozadí a umožňuje akvizici difrakčních

dat s výrazně vyšší rychlostí než standardní systémy
s bodovými detektory. Díky citlivému detektoru a vysoce přesnému goniometru poskytuje difraktometr
vynikající úhlové rozlišení a nízké detekční limity analyzovaných látek. Difraktometr je také vybaven xyz polohovacím stolkem umožňujícím analýzu nestandardně
velikých vzorků a sadou bodových kolimátorů pro
analýzy malých oblastí (cca 100 μm) zkoumaných
vzorků. Kromě standardní difrakční geometrie analýzy
rovinných vzorků je možné analyzovat práškové vzorky
v kapiláře. Difraktometr je vybaven tzv. fokusujícím
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Obr. 1. Práškový
rentgenový
difraktometr
Bruker D8
Advance
v Laboratoři
rentgenové
difrakce ČGS.
>> Obr. 2. Detail
vysoce přesného
goniometru
difraktometru
Bruker D8
Advance.

Göbelovým zrcadlem, které soustředí primární rtg
svazek na kapiláru se vzorkem a zlepšuje tak úhlové
rozlišení v difrakčním záznamu. Součástí příslušenství je
sada různých typů držáků vzorků a moderní softwarové
vybavení pro kvalitativní a kvantitativní mineralogickou
analýzu.
Základní aplikací rentgenového práškového difraktometru je mineralogická fázová analýza pevných vzorků.
V rámci projektu REPP-CO2 slouží difraktometr především k mineralogické analýze složení horninových
tmelů, které v několika vývojových fázích obrůstají det-

ritická zrna horninotvorných minerálů, vytvářejí na nich
povlaky a zaplňují prostor mezi zrny. Vysoká citlivost
difraktometru umožňuje mineralogické studium těchto
horninových tmelů, které představují nepatrný zlomek
hmotnosti horniny. Mají ale důležitou roli v reaktivitě
horniny s pórovými fluidy, tedy i s injektovaným CO2,
a v poklesu permeability, která má zásadní význam
pro rychlost ukládání CO2 v úložném komplexu. Difraktometr také umožňuje studovat velmi malé změny
v mineralogickém složení horninových vzorků při experimentech simulujících průtok CO2 pórovým prostorem
úložné struktury.

GRAVIMETRICKÉ MĚŘENÍ NA LOKALITĚ LBr-1
V srpnu 2015 uskutečnila společnost Miligal, s. r. o.,
v rámci projektu „Příprava výzkumného pilotního
projektu geologického ukládání CO2 v České republice” podrobné gravimetrické měření na území
lokality LBr-1 o ploše 20 km2. Měření bylo provedeno nově pořízeným gravimetrem
Scintrex AutoGrav CG-5.
Průměrná vzdálenost mezi jednotlivými měřenými body byla 200 m. Měření
navázalo na starší, méně podrobné gravimetrické práce z 60. let minulého století. K situování nových gravimetrických
bodů byly použity mapy Zeměměřičského úřadu v měřítku 1 : 10 000. Souřadnice gravimetrických bodů byly v terénu
určovány pomocí GPS, výšky byly měřeny geometrickou nivelací ze středu.
Výškové měření bylo napojeno na Českou jednotnou nivelační síť (ČJNS). Relativní gravimetrické měření tisícinným
gravimetrem AutoGrav CG-5 se opíralo

o body základního bodového pole České gravimetrické
sítě S-Gr95. Zpracování změřených dat až po výpočet
úplných Bouguerových anomálií zahrnovalo odečet normálního pole s použitím referenčního elipsoidu WGS84,
odečet Bouguerovy redukce i topokorekci do vzdálenosti
166,7 km. K výpočtu úplných Bouguerových anomálií pro redukční hustotu
2,00 g . cm-3 byla použita formule vypracovaná pro Českou republiku J. Švancarou. Z celkem 600 nově změřených
bodů a ze 123 starších archivních gravimetrických bodů (plošná hustota v zájmovém území tak činí 36 bodů/km2)
byly nainterpolovány hodnoty Bouguerových anomálií do pravidelné čtvercové sítě a pomocí software Geosoft Oasis
Montaj byla sestrojena nejen základní
mapa úplných Bouguerových anomálií,
ale i další odvozené mapy regionálních
a reziduálních gravimetrických anomálií, mapa gradientů a mapa indikací hustotních rozhraní.
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OSVĚTOVÉ AKTIVITY REALIZOVANÉ V RÁMCI PROJEKTU
PROJEKTOVÝ WEB
Projektový web REPP
CO 2 : Příprava výzkumného pilotního
projektu geologického
ukládání CO2 v České
republice je zpřístupněn na adrese http://
www.geology.cz/repp-co2. Kromě relevantních informací o projektu jsou zde
průběžně uveřejňovány aktuality o průběhu a výsledcích řešení projektu. Webové stránky také slouží jako
úložiště dokumentů pro veřejnost (sekce Ke stažení)
a jejich neveřejnou sekci využívají výhradně projektoví
pracovníci pro sdílení projektových informací (sekce Interní informace).
GEOLOGICKÉ UKLÁDÁNÍ CO2
Informační leták je zaměřen na širokou laickou veřejnost
a seznamuje zájemce se základy problematiky geologického ukládání CO2. Národně
zaměřené informace v částech letáku, které byly původně cíleny na francouzskou
veřejnost, byly přepracovány
tak, aby odpovídaly českému
kontextu. Leták byl vytištěn
v nákladu 300 ks a byl distribuován v rámci osvětových
projektových aktivit. Leták je
v elektronické verzi rovněž
zpřístupněn na webu projektu
v sekci Ke stažení (http://
www.geology.cz/repp-co2/
ke-stazeni).

evropské sítě excelence CO2GeoNet (členy jsou ČGS
a IRIS) a je obsahově zaměřen na šíření srozumitelně
podaných informací o ukládání CO2. V elektronické verzi
je brožura dostupná na webu projektu v sekci Ke stažení
(http://www.geology.cz/repp-co2/ke-stazeni).
POPULÁRNĚ NAUČNÁ
SEKCE GEOLOGICKÉ
UKLÁDÁNÍ CO2
NA PORTÁLE SVĚT
GEOLOGIE
Obsahem portálu Svět
geologie je množství
nejnovějších poznatků
z oblasti věd o Zemi,
které jsou ve srozumitelné formě určeny dětem, pedagogům i široké veřejnosti. Portál byl rozšířen o sekci
Geologické ukládání CO2, ve které zájemci naleznou populárně naučné informace o technologiích CCS (http://
www.geology.cz/svet-geologie/poznej-geologii/geologicka-temata/ukladani-co2). Dozvědí se například, proč
je CO2 problémem, jaké jsou cesty ke snížení emisí CO2,
co je geologické ukládání CO2 a jak probíhá. Sekce je doplněna odkazy na webové stránky projektu REPP-CO2.

CO TO VLASTNĚ JE
GEOLOGICKÉ UKLÁDÁNÍ CO2?
Pro zájemce o problematiku
ukládání CO2 byla dotištěna
česká verze 20stránkové
informační brožury „Co to
vlastně je geologické ukládání
CO2?”. Jedná se o informační
materiál, který vznikl v rámci

PREZENTACE NA TÝDNU
VĚDY A TECHNIKY
V rámci největšího vědec
kého festivalu v České
republice – Týdne vědy
a techniky – přednesl ko
ordinátor projektu Vít Hladík
prezentaci s názvem Technologie CCS aneb S oxidem
uhličitým do podzemí! Přednáška určená pro širokou
veřejnost se uskutečnila
9. listopadu 2015 v budově
Akademie věd České republiky. Kromě charakteristiky
technologií CCS bylo cílem
prezentace shrnutí dosavadních zkušeností českých
expertů s hledáním lokalit
vhodných pro ukládání CO2.
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