
Na konci listopadu 2016 bylo řešení projektu  
REPP-CO2 oficiálně ukončeno. Přestože ještě 
probíhají některé drobné dodělávky a zbývá 
dokončit závěrečnou zprávu, už nyní lze kon-
statovat, že projekt byl úspěšný. Bylo dosa-
ženo všech stanovených cílů a projektové 
indikátory byly splněny, nebo dokonce pře-
kročeny. Co je však nejdůležitější, je celkový 
závěr, že vybraná geologická struktura (lo-
žisko LBr-1) je vhodná pro pilotní úložiště CO2 
a že v přípravách na realizaci výzkumného 
pilotního projektu je možné dále pokračovat.

Závěrečné projektové období se neslo ve znamení 
finalizace prací v jednotlivých projektových akti-
vitách a také prezentace výsledků projektu. Bylo 
dokončeno dynamické modelování chování úložné 
struktury v čase a simulace injektáže CO2 do úlo-
žiště. Vznikla závěrečná zpráva o posouzení rizik 
souvisejících s provozem úložiště a byl zpracován 
finální monitorovací plán. Všechna projektová data 
byla uložena ve strukturované geodatabázi. 

Byly také zpracovány plány pro další práce, smě-
řující k realizaci vlastního pokusného ukládání 
CO2 na lokalitě LBr-1; v rámci separátní studie 
byl nově posouzen potenciál geologického ukládání 
CO2 v celé východní části České republiky, která 
geologicky náleží ke karpatské soustavě. 

Výsledky projektu byly prezentovány na  řadě 
domácích  i mezinárodních odborných fór. Byly 
zorganizovány semináře v Benátkách (v rámci 
konference CO2GeoNet Open Forum) a v Oslu 
a proběhla také závěrečná projektová konference 
v Praze. V následujících měsících se očekává pub-
likace výsledků v odborných periodikách.

Na závěr je třeba rovněž poděkovat všem více než 
120 vědcům, výzkumníkům a technikům ze 7 zú-
častněných organizací z České republiky a Norska, 
kteří se zasloužili o úspěšnou realizaci projektu.

Vít Hladík
koordinátor projektu
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GIS České geologické služby. Po analýze archivních 
a očekávaných nových dat byla připravena a postupně 
naplňována struktura geodatabáze za použití pravidel 
zachování integrity dat (používání kódovníků, podtypů 
apod.). V geodatabázi jsou uložena data rastrová (digi-
tální model terénu, ortofota atd.), vektorová (geologic-
ké mapy – viz obr., vrty, strukturní a půdní mapy atd.)  
i navazující tabulky (profily vrtů, výsledky analýz apod.).  
Struktura geodatabáze byla dokumentována pomocí 
softwaru ArcGIS Diagrammer. 
  
V souborovém systému jsou ukládána neprostorová 
data (archivní karotážní data, styly pro zpracování GIS 
dat, fotografická dokumentace atd.) a zálohy dat.
  
Centrální datový sklad slouží k ukládání a jednotné správě 
veškerých projektových dat a zároveň jako datový zdroj 
pro zpracování datových či mapových výstupů projektu.

PROJEKTOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Centrální správa dat patří k nejdůležitějším čás-
tem řešení jakéhokoli úkolu takového rozsahu, 
jaký měl projekt REPP-CO2. Přístup k datům byl 
klíčový pro úspěšné řešení jednotlivých aktivit. 

Základním nástrojem správy a sdílení projektových dat 
je centrální datový sklad (CDS), který je uložen ve sdí-
leném adresáři na serveru České geologické služby. 
Skládá se  jednak z geodatabáze sloužící k ukládání 
veškerých projektových prostorových dat pro použití 
v geografických informačních systémech (GIS), jednak 
ze souborového systému pro ukládání neprostorových 
dat (viz obr.). Předávání dat pro CDS bylo realizováno 
pomocí zmíněného sdíleného adresáře, který byl pří-
stupný všem členům projektového týmu.
  
Geodatabáze byla zřízena a provozována v prostře-
dí Esri, ve kterém je dlouhodobě budován podnikový 

VYBRANÉ ÚLOŽIŠTĚ LBr-1 

MÁ PODLE NEJNOVĚJŠÍCH POZNATKŮ VHODNÉ DISPOZICE
že injektovaný CO2 se při pronikání do rezervoáru bude 
nacházet v superkritickém stavu s relativně vysokou 
hustotou typickou pro kapaliny a nízkou viskozitou od-
povídající plynu (< 0,05 centipoise), lze při dlouhodobé 
injektáži očekávat vynikající výsledky. 

Ze současných poznatků a výsledků simulace lze usu-
zovat, že při pilotní injektáži (v objemu do 70 000 tun) 

Z hlediska rezervoárového inženýrství má úložiště 
LBr-1 v mnoha ohledech ideální předpoklady  
pro ukládání CO2. 

Vyznačuje se dobrou propustností – průměrné hodnoty 
se pohybují v rozmezí 200 až 500 milidarcy – a po-
znatky získané během numerického modelování nazna-
čují obstojnou konektivitu rezervoáru. Uvážíme-li navíc, 
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Schéma ukládání dat do projektového informačního 
systému.

Ukázka vektorových dat v geodatabázi – nově zpracovaná 
geologická mapa 1 : 50 000 a 1 : 500 000.

SPRÁVA DAT BYLA PRO ÚSPĚŠNÉ ŘEŠENÍ PROJEKTU ZÁSADNÍ



ZÁVĚREČNÁ PROJEKTOVÁ KONFERENCE

ČESKO-NORSKÝ WORKSHOP 

ních technologií CCS pro uhelné zdroje v ČR”, Výsledky 
projektu REPP-CO2 a Prezentace výsledků dalších pro-
jektů v oboru CCS. V průběhu dvou konferenčních dní 
zaznělo celkem 29 prezentací.
Slavnostního zahájení konference se ujal prof. Ing. Mi-
chael Valášek, Dr.Sc., děkan Fakulty strojní ČVUT v Praze, 
spolu s ředitelem České geologické služby Mgr. Zdeňkem 
Venerou, Ph.D., a Mgr. Michalem Petrusem z Ministerstva 
životního prostředí České republiky.

ROZVOJ CCS V ČR A NORSKU
Dopoledne prvního konferenčního dne bylo věnováno roz- 
voji CCS v České republice a Norsku. Tematické sekci na  
toto téma předsedal Tomáš Dlouhý z ČVUT v Praze. V sek- 
ci pak vystoupilo 6 přednášejících.

bude možno zajistit velmi bezpečný provoz. K největ-
šímu šíření CO2 bude docházet severním směrem, a to 
do vzdálenosti cca 600 m již v prvním roce injektáže 
a následně nejvýše do 1,3–1,4 km od injektážního vrtu 
po 6 letech (viz obr.). Nárůst tlaku v úložišti bude pouze 
nepatrný a krátkodobý. 

Česko-norská konference Zachytávání a ukládání 
CO2 v podmínkách České republiky se uskutečnila 
ve dnech 7.–8. 11. 2016 v prostorách pražské Ma-
sarykovy koleje. Stěžejním tématem bylo před-
stavení hlavních výsledků a závěrů výzkumných 
projektů realizovaných v rámci programu CZ08 
Norských fondů, tj. Studie pilotních technologií CCS 
pro uhelné zdroje v ČR a Příprava výzkumného pi-
lotního projektu geologického ukládání CO2 v České 
republice (REPP-CO2). Konferenci pořádaly ÚJV 
Řež, a. s., ČVUT v Praze a Česká geo logická služba.

Konference, které se zúčastnilo 71 zájemců o tuto pro-
blematiku, byla rozdělena na čtyři hlavní sekce: Rozvoj 
CCS v České republice a v Norsku, Projekt „Studie pilot-
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> Simulace rozložení injektovaného CO2 v úložišti po 
6 letech injektáže. Červená barva znázorňuje místa (buňky 
rezervoárového modelu) s nejvyšší koncentrací CO2.

Aage Stangeland (Norwegian Research Council) při 
oficiálním zahájení semináře.

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 V PODMÍNKÁCH ČR

SPOLUPRÁCE PŘI VÝZKUMU TECHNOLOGIÍ CCS
Dne 12. října 2016 proběhl v Oslu česko-norský 
se minář „Spolupráce ve výzkumu a vývoji tech-
nologií zachytávání a ukládání CO2‟. 

Seminář byl organizován Českou geologickou službou 
a partnery projektu REPP-CO2 ve spolupráci s českými 
(ČVUT  Praha,  ÚJV  Řež,  a.  s.)  a  norskými  (SINTEF 
ER) představiteli  sesterského projektu v  rámci Pro-
gramu CZ08 Norských  fondů  2009–2014 –  „Studie 
pilotních  technologií  CCS  pro  uhelné  zdroje  v  ČR‟. 
Cílem  semináře  byla  prezentace  hlavních  výsledků 
obou projektů a vzájemné sdílení  zkušeností  s par-
tnery  i  odbornou  veřejností  a  přítomnými  českými 
a norskými veřejnými činiteli. Představeny byly také 
další aktuálně probíhající projekty řešící problematiku 
CCS za přispění Technologické agentury ČR a jiných 

grantových programů. Česko-norského semináře se  
zúčastnilo 30 lidí, převážně z Nor ského království a Čes- 
ké republiky.



o projektu REPP-CO2 se věnoval Vít Hladík z ČGS a Ol-
dřich Krejčí (ČGS) pak přiblížil vstupní geologické údaje, 
se kterými se v rámci projektu pracovalo. Projektový 
informační systém účastníkům konference objasnila Lu-
cie Kondrová z ČGS a Juraj Franců (ČGS) prezentoval 
3D geologický model úložiště. Následovaly přednášky 
pracovníků z IRIS Romana Berenblyuma Dynamické 
modelování a Erica P. Forda Posouzení rizik.
Navazujícího prezentačního bloku se účastnil Jiří Sedlák 
(Miligal, s. r. o.) s přednáškou Monitoring, dále Michal  
Porzer z Vysoké školy báňské – TU Ostrava s prezentací 
Metodický výzkum v oblasti testování vlivu CO2 na vystro-
jení vrtů za superkritických podmínek. Následovala před-
náška Interakce superkritického CO2 s horninovými vzorky 
úložného komplexu Václavy Havlové z ÚJV Rež, a. s.  
Scénáře dalšího rozvoje úložiště nastínil Vladimír Kolejka  
z ČGS a Patrik Fiferna (ČGS) seznámil přítomné s cesta- 
mi publicity a šíření znalostí o projektu REPP-CO2.

DALŠÍ PROJEKTY V OBORU CCS
V odpoledním bloku druhého konferenčního dne byly 
prezentovány výsledky dalších projektů v oboru CCS 
a předsedali mu Juraj Franců (ČGS) a Vít Hladík (ČGS).
Prvním přednášejícím byl Marcin Lutynski (Politechnika 
Śląska, Gliwice), který prezentoval SHALESEQ – fyzi-
kálně chemické účinky ukládání CO2 do pomořanských 
plynonosných břidlic. Na výsledky projektu Zachytávání 
a ukládání CO2 – sílení znalostí a zkušeností se soustře-
dil Jaromír Leichmann z Masarykovy univerzity v Brně. 
Lukáš Pilař z ÚJV Řež, a. s., se věnoval prezentaci Inte-
grace adsorpční technologie záchytu CO2 do elektrárny 
spalující hnědé uhlí v ČR. Závěrečná prezentace konfe-
rence přednesená Barborou Miklovou (VŠCHT v Praze) 
měla název Sorpční vlastnosti vápenců určených pro 
efektivní záchyt CO2 ze spalin.

Jan Fridrich z Ministerstva financí ČR věnoval svou před-
nášku přehledu a charakteristice norských grantů: Nor-
ské granty 2009–2014, program CZ08 – Zachycování 
a ukládání oxidu uhličitého.
Svojí prezentací Několik úvah nad dalším zaměřením 
vzájemné spolupráce nad CCS technologiemi navázal 
Lubomír Mazouch z Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.
Amy Brunsvold (SINTEF ER) následně účastníkům kon-
ference přiblížila stav CCS technologií v Norsku a Vít 
Hladík z České geologické služby  totéž  téma vztáhl 
na Českou republiku, potažmo svět svojí prezentací CCS 
v České republice (a ve světě).
Veronika Korittová z Technologického centra AV ČR po-
sléze účastníkům představila program Horizon 2020 
ve své přednášce Horizon 2020 – Evropská podpora 
výzkumu a vývoje CCS technologií. 
Dopolední blok byl zakončen přednáškou Lenky Pilátové 
z ČVUT v Praze s názvem Možnosti podpory a výzkumu 
a vývoje v ČR – TAČR, MPO a OP VVV v kontextu CCS 
technologií.

TECHNOLOGIE PRO NAŠE UHELNÉ ELEKTRÁRNY
Odpolední přednáškový blok prvního konferenčního dne 
byl věnován projektu „Studie pilotních technologií pro 
uhelné zdroje v ČR‟.
Tomáš Dlouhý z ČVUT v Praze uvedl přítomné do te-
matiky projektu svojí prezentací Představení projektu 
Studie pilotních technologií pro uhelné zdroje v ČR.
Následoval Lukáš Pilař z ÚJV Řež, a. s., s přednáškou 
Procesní schéma technologie – design.
David Berstad (SINTEF) se posléze zaměřil na záchyt 
CO2 na bázi kryogenní technologie, jeho spolupracovník 
Rahul Anantharaman (SINTEF) na záchyt CO2 na bázi 
polymerních membrán, další z kolegů Chao Fu (SINTEF) 
na záchyt CO2 na bázi Ca-Looping a konečně Lukáš Pilař 
z ÚJV Řež, a. s., přiblížil záchyt CO2 na bázi solventů.
Simon Roussanaly (SINTEF) prezentoval technicko-eko-
nomickou analýzu/optimalizaci integrace CCS technolo-
gie pre-combussion do IGCC elektrárny v ČR.
Závěrečná  prezentace  s  názvem  Transport  CO2  – 
Technologicko-ekonomická  studie  pak  patřila Geiru 
Skaugenovi (SINTEF). Prezentační blok byl zakončen 
závěrečnou diskusí účastníků.

PREZENTACE VÝSLEDKŮ REPP-CO2
Dopoledne druhého konferenčního dne bylo zaměřeno 
na prezentaci výsledků projektu REPP-CO2. Přednáško-
vému bloku předsedal Vladimír Kolejka z České geolo-
gické služby a Eric P. Ford z IRIS. Úvodním informacím 

Newsletter projektu REPP-CO2 - Příprava výzkumného pilotního projektu geologického ukládání CO2 v České republice 
Vydala Česká geologická služba, Klárov 3, 118 21 Praha 1
Editor Petr Maděra • Grafický návrh Eva Šedinová • Vedoucí projektu Vít Hladík, tel.: +420 543 429 289, e-mail: vit.hladik@geology.cz 
03/9 446-414-16 • ISBN 978-80-7075-915-8 • © Česká geologická služba, 2016

Podpořeno grantem z Norska
Supported by grant from Norway www.geology.cz/repp-co2

Václava Havlová z ÚJV Řež hovoří na téma interakce super
kritického CO2 s horninovými vzorky úložného komplexu. 


