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Středočeská pánev – potenciální uložiště
 

CO2
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Středočeská pánev (~6000 km2)
Komplex extenzních pánví s klastickou 
kontinentální výplní (říční a jezerní 
sedimenty, uhelné sloje, vulkanity…) 
postižený křehkou tektonikou.

- založené ve sv. karbonu na křížení 
regionálních zlomů

 

krušnohorského 
a lužického směru 

- sedimenty mladšího paleozoika 
(karbon, perm) ~ 1200 m mocné 
(max. 1400 m) 

- mocnost platformního křídového 
pokryvu (x10 – 200 m) 

Zdroj nerudních surovin (černé uhlí,jíly, 
pískovce) – rozsáhlý vrtný průzkum (do 
90. let) - nejlépe známá pánev.
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Geologická mapa
1 : 500 000
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Geologická mapa 
a reliéf podloží
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Stratigrafie 
- ca 10 M.y. sedimentace karbon/perm 
- 4 souvrství (~200–500 m) 
- střídání šedých a červených jednotek (záznam 
klimatických oscilací) 

- postupná expanze sedimentačního prostoru  
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Křídový pokryv - reliéf a nadmořská výška transgresní plochy pískovců

(reliéf báze+DMR+geologická mapa) 

N 
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Pískovce nýřanských
 

vrstev / bazální
 

transgresní
 

plocha křídy 
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Korelace fluviální
 

části pánevní
 

výplně

Jezerní
sedimenace
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Radnické vrstvy
– iniciální depocentra

Opluštil (2005)
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Mirošovské slepence – hlavní kolektor 
-100 - 150 m mocný sled fluviálních pískovců

 

a slepenců

 

s 
vyšším podílem matrix

- laterálně

 

stálá jednotka, faciálně, strukturně

 

i složením pestrá

detrit: živce max. 20 % (15/5 K-flds/plg), kaolinizované 
(až

 

60 %), muskovit 5-20%, biotit 5-10 %, 
jílové minerály: kaolinit, illit, illit/smektit
tmel: siderit-dolomit, analcim do 5 %
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Nýřanské vrstvy - cyklicky uspořádaný systém kolektorů

 

a izolantů

 - cykly několika řádů

 

(ca 5-7 celopánevních, x 10 m 

zjemňujících cyklů; x 10 menších cyklů), 

- ve střední části dochází ke změně

 

fluviálního stylu,   

- dominantně

 

hrubě

 

klastické sledy bez jemných poloh 
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Kolektory nýřanských vrstev 
– meandrující říční pásy

Cvrčovice

 

Cvr-1

-

 

výrazná

 

cyklická

 

stavba (kolektory x izolanty)

 
-

 

laterální

 

stabilita těchto cyklů

 

: x 100 m –

 

x km 
- laterální

 

migrace meandrujících říčních pásů
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Kolektory nýřanských
 

vrstev –
 

divočící
 

plošiny

- hrubozrnné fluviální pískovce a slepence: sedimenty divočících 

toků

 

(úzké migrující pásy nebo plošiny)

- mocnější a homogenní tělesa s vyšším podílem jílové matrix 

než

 

u pískovců

 

meandrujících pásů

detrit: živce 15 - 20 % (K-flds >>plg), úlomky hornin 10-15 % 
muskovit 5-15%, biotit 5-10 %,  

jílové minerály: 
illit>>kaolinit, illit/smektit

tmel: kalcit-dolomit 
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Malesické
 

vrstvy (50 –
 

120 m) –
 

regionální
 

izolant 

-

 

jezerně-deltová

 

sekvence  
-

 

kaolinit  >> illit
-

 

tenká

 

horizontální

 

laminace

 
v jílovcích = minimální

 
vertikální

 

permeabilita

 
-

 

výrazný nárůst mineralizace

 
vod: x g / x 10 g
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Líňské
 

souvrství
 

–
 

regionální
 

izolant 

- komplex jílovců

 

a prachovců

 

(izolanty), pouze tenké laterálně

 

nestálé polohy deskovitých  
pískovců

 

(kolektory),
- jezerní sedimenty, uloženiny aluviální plošiny (fosilní půdy, spraše atd.),
- mocnost až

 

1100 m, maxima mocnosti v žatecké pávni (depocentrum), 
- ilitické jílovce, oxidy Fe – cihlářské jíly
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Kolektor Objem (km3) Objem pod úrovní Z-800m

Ledecké v. 35 9

Týnecké sv. 45 23

Nýřanské v. 51 41

Mirošov Mb. 61 60

Fluviální pískovce mirošovských a nýřanských vrstev ve spodní 
části pánevní výplně:

- vysoká mineralizace spodní vody (až

 

75 g/l) + rozpuštěný 
CO2 (1-2 g/l) – izolované strukturní pasti   

- nízké porozity a permeability (matrix, cementace, pohřbení) 
- laterální stálost porušená zlomy (většinou nepropustné 
bariéry)

Přehled kolektorů
 

středočeské pánve 
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Žatecká pánev (~
 

920 km2) 

- nízká prozkoumanost, kompletně

 

zakrytá
- bez konfliktu zájmů

- dobře vyvinutý, homogenní kolektor na bázi 
(až

 

250 m mocný) 
- regionální izolant červených jílovců

 

líňského 
souvrství až

 

200 m mocný
- CO2 vulkanického původu – rozpuštěný v 
solance společně

 

s N2 a CH4

Potenciální risk

- nejistá těsnost okrajových zlomů

 

- aktivní v  
terciéru, intenzivní hydrotermální alterace tufů

 
na ložiska bentonitových jílů

Bazální těleso pískovců

 

– hlavní kolektor žatecké pánve

Alluvial Fan

Lake/Playa

Hangingwall

Footwall

Alluvial Cones
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Theoretical
Effective 
minimum     

(CC = 0.1 %)

Effective 
average      

(CC = 2.4 %)

Effective 
maximum   

(CC = 4.0 %)
Žatec 60 10 6,0 3 900 3,9 93,6 156,0
Roudnice 141 10-14 14,9 9 698 9,7 232,8 387,9

CO2 storage capacity (Mt)

Basin
Geometric 

volume of the 
aquifer (km3)

Porosity 
(%)

Pore volume 
(km3)

Srovnání odhadovaných teoretických a efektivních kapacit 
středočeské a žatecké pánve

Středočeská p.

Žatecká p.                      
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