
CCS v Evropě a ve světě

Vít Hladík – Česká geologická služba

‚Geologické ukládání CO2 v České republice – utopie nebo výzva pro budoucnost?‘
Workshop projektu TOGEOS, Praha, 13. 9. 2010



Přehled projektů CCS ve světě -
stav v dubnu 2010

Přijaté vládní závazky na podporu 
43 projektů CCS = 20,5 – 28,5 mld €



Přehled zařízení pro zachytávání
CO2 v provozu v r. 2009 (1. část)

Zdroj:
Report of the U.S. Interagency Task Force on Carbon
Capture and Storage
August 2010



Přehled zařízení pro zachytávání
CO2 v provozu v r. 2009 (2. část)

Zdroj: Report of the U.S. Interagency Task Force on Carbon Capture and Storage
August 2010
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In Salah
• Alžírsko (Sahara) – společný projekt BP, Statoil a 

Sonatrach
• CO2 separován ze zemního plynu (obsah cca 10%) 

a ukládán do akviferu v zápolí plynového ložiska
• zahájení provozu 2004, uloženy cca 3 mil. t CO2
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Weyburn – EOR
(druhotná intenzifikace těžby ropy)

North Dakota 
coal
gasification
plant – 3,3 Mt
CO2 za rok

330 km



CO2-EOR v USA

• projekty na komerční bázi od r. 1972

• v r. 2007 bylo v běhu 75 projektů EOR, 245 tis. barelů dodatečné ropy denně

• vybudováno přes 5600 km produktovodů

• celkem injektováno přes 600 Mt CO2
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27 km

30 MW
oxyfuel

120 kt CO2

Projekt Lacq



Potenciál CCS v Evropě
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Konzervativní odhad úložné kapacity pro CO2 v 
Evropě (projekt EU GeoCapacity)

•Celková odhadovaná úložná kapacita v Evropě je 117 Gt of CO2:
• 96 Gt v hlubinných slaných akviferech
• 20 Gt v ložiscích ropy a plynu
• 1 Gt v netěžitelných uhelných slojích

•25 % kapacity je pod mořským dnem při pobřeží Norska (údaje
z projektu GESTCO z roku 2002)

•Evropské roční emise CO2 ze stacionárních zdrojů zahrnutých do
ETS jsou ca 2.1 Gt (2008)

•Úložná kapacita může teoreticky absorbovat 55 let evropských 
emisí



Demonstrační fáze vyžaduje 
spolufinancování



Náklady CCS

Zdroj:
Report of the
U.S.
Interagency 
Task Force on
Carbon Capture
and Storage
August 2010

1 USD = 
0,79 EUR



Náklady demonstračních 
projektů



Podpora Evropské komise

• začlenění CCS do celoevropské energetické strategie (Sdělení
EK  "Udržitelná výroba energie z fosilních paliv: dosažení téměř
nulových emisí z uhlí po roce 2020„ z ledna 2007, Sdělení o 
podpoře prvních demonstračních projektů CCS, začlenění CCS 
do Strategického energetického technologického plánu – SET)

• legislativa umožňující CCS (úprava stávajících předpisů, nová
direktiva pro ukládání CO2 – návrh v lednu 2008, schválena v 
prosinci 2008, publikována 5.6.2009)

• umožnění finančních dotací ze strany členských států
• podpora výzkumu a vývoje (7. rámcový program)
• pobídky (začlenění do ETS od r. 2013)
• spolufinancování v rámci EEPR a NER300



Demonstrační projekty vybrané k podpoře 
v rámci EEPR



NER300

• čl. 10a, odst. 8 směrnice 2009/29/EC (novela směrnice o ETS) –
vymezuje 300 mil. povolenek z rezervy pro nové účastníky trhu 
na podporu demonstračních projektů CCS a inovativních
projektů OZE

• 1. výzva k předkládání projektů bude zveřejněna ve 3.Q 2010
• předpoklad – spolufinancování 8 projektů CCS a 34 projektů

OZE (max. 50 % nákladů)
• rozhodnutí a přidělení financí pro 1. kolo do 31.12.2011
• min. 1 projekt a max. 3 projekty na každý členský stát; max. 45 

mil. EUA na jeden projekt
• posuzování projektů podle ceny za kWh a celkových nákladů
• proces řízen Evropskou investiční bankou



Nejnovější vývojové tendence CCS ve světě

• EU, USA, Kanada a Austrálie soupeří o pozici světového lídra
• rozsáhlá podpora výzkumu, vývoje a demonstračních aktivit z 

veřejných rozpočtů
• Evropský postup je pomalý a byrokratický; Evropa ztrácí

‚průkopnickou‘ pozici
• zásadní problém – krach kodaňských jednání o celosvětovém 

závazku snížit emise CO2
• ‚nové‘ (rychle se rozvíjející ekonomiky) – Čína, Indie, Brazílie, 

atd. – a rozvojové země se nechtějí významně podílet na 
mitigačních opatřeních

• vzrůstá význam podpory veřejnosti – první odpor obyvatelstva v 
oblastech vybraných pro úložiště (Německo, Nizozemí)

• ‚soupeření‘ CCS a obnovitelných zdrojů o zdroje finanční
podpory


