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Základní informace o projektu:

Doba realizace –
 

21 měsíců

Začátek projektu –
 

1. leden 2009

Ukončení projektu –
 

30. září 2010

Celkový rozpočet –
 

222 223 €

Podíl EEA Grants
 

–
 

90 %

Rozdělení mezi partnery –
 

CGS 50,05 %, IRIS 49,95 %
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Stav v České republice
před zahájením projektu
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Odhady úložné kapacity ČR 
(projekt EU GeoCapacity)

Emise CO2 rok (Mt)
Emise z bodových zdrojů nad 100 kt

 
CO2/rok 2005 78

Emise CO2 celkem 2006 128

Úložné kapacity 
CO2

Pozice v 
pyramidě

„konzervativní“ 
odhad (Mt)

„optimistický“ 
odhad (Mt)

Akvifery efektivní 766 2863
Ložiska uhlovodíků 33 33
Uhelné sloje efektivní 54 54
Celková kapacity 853 2950
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Hlavní záměry projektu:

Významně zvýšit úroveň znalosti o 
nejnadějnějších strukturách pro geologické 
ukládání CO2 v ČR, tedy o hlubokých slaných 
akviferech

 
pánví středočeského permo-

 karbonu a vytěžených nebo částečně 
vytěžených ropných ložisek na jižní Moravě
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Dílčí záměry projektu:

1.
 

Zvýšit úroveň znalostí o mineralogic-
 kých, petrofyzikálních, litologických, 

geochemických a geomechanických 
vlastností hornin potenciálního 
úložiště a krycích hornin pomocí 
laboratorních experimentů (Activity

 
1)
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Aktivity:

• příprava vzorků –
 

z archívu a mělkého vrtu

• laboratorní měření pórovitosti a propustnosti

• geomechanické testy vzorků krycí horniny

• mineralogické analýzy cementů a testy jejich reaktivity
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Dílčí záměry projektu
 

: 

2.
 

Posouzení úložného potenciálu 
českokamenické pánve –

 
dosud nebyla 

zhodnocena                                                  
(Sub-activity

 
2.1)
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Dílčí záměry projektu: 

3.
 

Zhodnotit (pomocí multikriteriální
 analýzy) tři dílčí permokarbonské
 

pánve, 
které byly již předmětem dosavadních 
rešeršních studií a vybrat nejvhodnější 
pro další výzkum  
(Sub-activity

 
2.2)
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lokality plánovaných nových uhelných elektráren 
nebo zásadní rekonstrukce existujících

„žatecká“ pánev

„středočeská“ (kladenská, 
roudnická a mšenská) pánev

mnichovohradišťská
pánev
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Dílčí záměry projektu: 

4.
 

Vytvořit 3D pánevní model (na základě již 
existujícího volumetrického modelu) 
vybrané pánve s využitím nově 
naměřených dat, sekvenčně stratigrafické

 analýzy apod.                     
(Sub-activity

 
2.3)
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Volumetrický model středočeské pánve
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Dílčí záměry projektu:

5.
 

Vytvořit „startovní“ model úložiště pro 
vybranou lokalitu a provést první simulaci 
injektáže CO2
(Sub-activity

 
2.4)
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Dílčí záměry projektu:

6.
 

Prozkoumat potencial
 

českých 
(moravských) ložisek ropy jako 
úložiště CO2 a současně prozkoumat 
možnosti použití

 
CO2 pro druhotnou 

těžbu ropy               
(Activity 3)
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Aktivity:

•
 

primární
 

and binární
 

testování (screening)
 ropných ložisek

 
využitím

 
know-how norského

 partnera 
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Dílčí záměry projektu:

7.
 

Prezentace výsledků projektu na 
národní úrovni (organizace veřejného 
workshopu) i na úrovni mezinárodní 
(publikování v profesním žurnálu a 
prezentace na konferencích)
(Activity

 
4)
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Sub-activity
 

2.2
 

–
 Site

 
selection

Výsledky:

„Středočeská“ pánev
 byla vybrána jako 

oblast s největší 
perspektivou

Jako nejvíce nadějná 
struktura (akvifer)

 
byly 

vybrány mirošovské
 vrstvy kladenského 

souvrství
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