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Česká geologická služba zahájila projekt přípravy pilotního úložiště CO2  

v karbonátovém ložisku (CO2- SPICER)  

 

Česko – norské konsorcium zahájilo realizaci čtyřletého česko-norského projektu, 

jehož hlavním cílem je připravit pilotní úložiště CO2 na dotěžovaném ložisku ropy 

a plynu nacházejícím se na jihovýchodě Moravy. Zároveň tím vznikne modelový 

příklad pro potenciální realizaci dalších úložišť CO2 v Česku i v Evropě. 

„V případě úspěšného završení celkového záměru se bude jednat o vůbec první 

pilotní projekt ukládání CO2 ve střední a východní Evropě. Realizace projektu 

CO2-SPICER navíc výrazně zvýší úroveň technologické připravenosti 

geologického ukládání CO2 v České republice a zároveň učiní významný krok 

směrem k reálnému zavedení technologie CCS ve střední Evropě,“ říká vedoucí 

projektu Vít Hladík z České geologické služby.  

 

Technologie CCS (Carbon dioxide Capture and Storage – zachytávání a ukládání 

oxidu uhličitého) se ve světě úspěšně rozvíjí. Spočívá v zachycení CO2 

vypouštěného velkými průmyslovými provozy a jeho následném uložení v tekuté 

formě do hornin hluboko pod zemským povrchem pomocí vrtů. Důvodem je snaha 

o omezení růstu množství CO2 – nejvýznamnějšího skleníkového plynu - 

v atmosféře a zmírnění souvisejících klimatických změn.  

 

Projekt je součástí dlouhodobé koncepce rozvoje geologického ukládání CO2  

v České republice. Jeho úspěšné provedení přinese nejen vzor pro další zamýšlená 

úložiště CO2 v našich i v evropských podmínkách, ale i reálnou možnost úložiště 

bezprostředně využít. Specialisté sestaví trojrozměrný geologický model celého 

úložného komplexu a budou simulovat injektáž CO2 do geologického podloží. 

Důležitý je paralelní výzkum geomechanických a geochemických vlastností 



 

úložiště, stejně jako analýza možných rizik s návrhem jejich minimalizace  

a monitorovacím plánem.  

 

„V projektu CO2-SPICER bude využito množství nových přístupů a metod. Kromě 

dynamického modelování a počítačové simulace injektáže CO2 jsou to 

nejmodernější monitorovací techniky či posouzení možnosti kombinovat uložení 

CO2 s bakteriální metanogenezí,“ dodává V. Hladík. 

 

Na projektu se kromě České geologické služby podílejí další čtyři partneři ze sféry 

výzkumu i průmyslu. Tuzemské organizace zastupují MND a.s., Vysoká škola 

báňská - Technická univerzita Ostrava a Geofyzikální ústav AV ČR, v.v.i. Norskou 

stranu reprezentuje výzkumná instituce NORCE. Projekt je realizován v rámci 

Programu KAPPA na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje 

a inovací, vyhlášeného Technologickou agenturou ČR a je spolufinancován 

z Norských fondů. 

 

 

 

Kontakt pro média: 
Ing. Patrik Fiferna, patrik.fiferna@geology.cz, +420 602 110 840 
Česká geologická služba, Klárov 3, 118 21 Praha 1, www.geology.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt CO2-SPICER je podpořen grantem Norska  
a Technologické agentury České republiky ve výši 2,32 mil. EUR. 
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