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V jakém stavu ukládáme CO2?
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Požadované vlastnosti geologického úložiště
• Geologické

• Kapacita, aby bylo možné uložit plánovaný objem CO2
(objem pórů, p-T podmínky)

• Injektivita, aby bylo možné to ukládat CO2 v dodávaném 
množství a čase (permeabilita, bariéry pro pohyb CO2 v 
rezervoáru)

• Těsnost, aby bylo možné vyloučit úniky (nepropustné 
nadloží, integrita rezervoáru)

Národní CCS seminář, Praha, 20.6.2022 
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Požadované vlastnosti geologického úložiště (2)
• Ekonomické faktory

• Vzdálenost od zdroje emisí
• Existující infrastruktura
• Existence a dostupnost dat

• Ostatní
• Střety zájmů
• Postoj veřejnosti

Národní CCS seminář, Praha, 20.6.2022 
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Sedimentární pánve ČR

Podklad: geologická
mapa ČR
Většina pánví je příliš 
mělká pro ukládání 
CO2, kromě:
- tzv. středočeského 

permokarbonu
- karpatské 

předhlubně
- Vídeňské pánve
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Odhady úložné kapacity – projekt EU GeoCapacity

EU GeoCapacity      
EU-FP6 project
2006-2008
www.geocapacity.eu

http://www.geocapacity.eu/
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Odhady úložné kapacity – projekt EU GeoCapacity

Značná nejistota u slaných akviferů 
z důvodu nedostatku dat
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Odhady úložné kapacity – projekt EU GeoCapacity

Značná nejistota u slaných akviferů 
z důvodu nedostatku dat
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Odhad úložné kapacity

Image source: https://landownerattorneys.com/natural-gas-storage-basics/

1. Vymezení struktury a 
výpočet jejího objemu

2. Stanovení průměrné 
pórovitosti a výpočet 
objemu pórů

3. Stanovení podílu 
objemu pórů, který 
může být zaplněn CO2

https://landownerattorneys.com/natural-gas-storage-basics/


10

Akvifery – nedostatek dat
Využitelná data:
- hluboké vrty
- seismický průzkum
- gravimetrie

Nutno zkombinovat se 
znalostí regionální 
geologické stavby; 
nejistoty lze odstranit 
pouze dalším 
průzkumem.



11

REPP-CO2 – update karpatských akviferů

2015-2016
Přehodnocení úložných 
kapacit, nebyly „objeveny“ 
žádné nové struktury
Teoretická úložná kapacita 
odhadnuta na 670 mil. t CO2

www.geology.cz/repp-co2
Omezené množství dat
Otázka karbonských výmolů

http://www.geology.cz/repp-co2
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Karbonské výmoly – geologické schéma

Zdroj: Grycz et al. (2017) http://www.ekomonitor.cz/sites/default/files/filepath/prezentace/01_grycz.pdf

http://www.ekomonitor.cz/sites/default/files/filepath/prezentace/01_grycz.pdf
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Klastry ložisek ropy ve Vídeňské pánvi s 
potenciálem pro CO2-EOR (http://www.enos-
project.eu/) 

CO2-EOR jako startér CCS?
Potenciální kombinace výnosů z těžby 
ropy a ukládání CO2; aktivity mohou 
vytvořit zárodek infrastruktury pro 
CCS 
Evropský regulatorní rámec to v 
principu umožňuje, ale je tam řada 
nejasností 
Umožňuje česká legislativa souběh 
těžby a ukládání CO2?

http://www.enos-project.eu/
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Klastry ložisek ropy ve Vídeňské pánvi s 
potenciálem pro CO2-EOR (http://www.enos-
project.eu/) 

CO2-EOR jako startér CCS?
Potenciální kombinace výnosů z těžby 
ropy a ukládání CO2; aktivity mohou 
vytvořit zárodek infrastruktury pro 
CCS 
Evropský regulatorní rámec to v 
principu umožňuje, ale je tam řada 
nejasností 
Umožňuje česká legislativa souběh 
těžby a ukládání CO2?

Horní zákon, § 30:
(8) Oxid uhličitý je zakázáno ukládat do výhradních ložisek 
nerostů nebo do předpokládaných ložisek vyhrazených 
nerostů23), s výjimkou ložisek ropy a hořlavého zemního 
plynu, do nichž lze povolit ukládání oxidu uhličitého podle 
jiného právního předpisu24) ve spojení se zvyšováním jejich 
celkové vytěžitelnosti.
(9) Vtláčení oxidu uhličitého pouze s cílem zvýšení celkové 
vytěžitelnosti ložisek ropy a hořlavého zemního plynu nebo 
s cílem vytěsňování slojového metanu z uhelných ložisek 
není považováno za ukládání oxidu uhličitého do přírodních 
horninových struktur podle jiného právního předpisu24).

http://www.enos-project.eu/
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1988-44#f2817939
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1988-44#f4576586
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1988-44#f4576586
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Závěry
• Geologická stavba ČR skýtá úložný potenciál pro CO2 z 

průmyslových procesů (a potenciálně i více).
• Hlavní kapacita je v slaných akviferech; potenciál ložisek 

uhlovodíků je menší. Úložný potenciál akviferů je třeba potvrdit a 
zpřesnit – nutnost dalšího průzkumu – otázka financování (PPP?).

• Je třeba dotvořit (příznivý) regulatorní rámec a podmínky pro 
vstup soukromého kapitálu; státní podpora (finanční i politická) 
je nezbytností.

• Netěžené uhelné sloje a čediče / ultramafické horniny představují 
příležitost, která vyžaduje další výzkum.

Národní CCS seminář, Praha, 20.6.2022 
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http://geology.cz/ccs

http://geology.cz/ccs
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Poděkování

Tato prezentace byla připravena v rámci projektu CO2-SPICER.
Projekt CO2-SPICER je podpořen grantem Norska 
a Technologické agentury České republiky ve výši 2,32 mil. EUR.
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