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O projektu CO2-SPICER a jeho cílech
CO2-SPICER je čtyřletý česko-norský výzkumný projekt
zaměřený na geologické ukládání oxidu uhličitého. Projektové konsorcium pod vedením České geologické služby zahájilo jeho realizaci v listopadu 2020. Hlavním cílem
projektu 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 CO2-SPICER byl podpořen částkou 2,32 mil. € Norskými fondy a Technologickou agenturou ČR v rámci Programu KAPPA.
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Hlavní aktivity projektu

Bude zpracován
monitorovací plán
úložiště a scénáře
jeho dalšího
rozvoje.

1
PILOTNÍ
ÚLOŽIŠTĚ CO2

6
ZPRACOVÁNÍ
MONITOROVACÍHO
PLÁNU

2
Bude připraveno pilotní úložiště CO2
na dotěžovaném ložisku ropy a plynu
nacházejícím se na jihovýchodě Moravy,
pro bezprostřední využití.
Úložiště CO2 se současně stane
modelovým příkladem pro potenciální
realizaci dalších úložišť CO2
v Česku i v Evropě.

5
POSOUZENÍ
RIZIK

Dojde k posouzení
rizik spojených
s ukládáním CO2
do úložiště.

2

Vznikne
trojrozměrný
geologický model
celého úložného
komplexu.

TROJROZMĚRNÝ
GEOLOGICKÝ
MODEL

3
Zhodnotí se geomechanické
a geochemické vlastnosti
úložného komplexu.

4
ZHODNOCENÍ
GEOMECHANICKÝCH
A GEOCHEMICKÝCH
VLASTNOSTÍ

Newsletter CO2-SPICER Pilotní projekt ukládání CO2 v karbonátovém ložisku. Číslo 1/prosinec 2021

DYNAMICKÉ
MODELOVÁNÍ
A POČÍTAČOVÁ
SIMULACE

Bude provedeno
dynamické
modelování
a počítačová
simulace
injektáže CO2
do úložiště.
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Dílčí výsledky projetku
PŘÍPRAVA PROJEKTOVÉ DATABÁZE

P

rvním důležitým krokem projektu bylo
získání všech relevantních existujících dat
a informací, potřebných pro popis a zhodnocení
pilotního úložiště. Jednalo se o údaje geologické
a geofyzikální, ale i geografické. Potřebná data
byla získána z několika různých zdrojů –
z veřejných serverů a databází, z archivních
zdrojů České geologické služby, a také z databáze
průmyslového partnera projektu – firmy MND.
Všechna shromážděná data bylo potřeba prověřit
z hlediska kvality, setřídit, v případě potřeby
upravit, a poté vložit do projektové geodatabáze,
která slouží jako centrální datové úložiště
pro potřeby všech účastníků projektu. Kromě
vstupních archivních dat se do geodatabáze
budou postupně ukládat i nová data, která
vzniknou při řešení projektu, jako např. výsledky
laboratorních zkoušek a experimentů pro
stanovení geochemických a geomechanických
vlastností hornin nebo data naměřená při
terénním monitoringu zájmové lokality.

AKTUÁLNÍ STAV A VÝSLEDKY PRACÍ PŘI TVORBĚ 3D GEOLOGICKÉHO MODELU
LOŽISKA Zar-3 PRO UKLÁDÁNÍ CO2

V

první fázi zpracování trojrozměrného
geologického modelu úložiště proběhla detailní
analýza dat z existujících vrtů, která zahrnovala mj.
zhodnocení dat z geofyzikálních měření ve vrtech
(tzv. karotáže) a jejich korelaci s vrtnými jádry.
V dalším kroku bylo potřeba sladit (zkalibrovat)
tyto údaje s daty 3D seismického průzkumu, aby
mohla být provedena regionální a lokální geologická
interpretace těchto dat. K tomu se využívá speciální
software pro trojrozměrné modelování rezervoárů;
výsledkem jsou povrchy jednotlivých hlavních
geologických horizontů a také geologické zlomy,
což jsou dva základní stavební prvky statického
geologického modelu úložiště Zar-3. V dalším kroku
se soustředíme na rozložení (distribuci) vlastností
hornin v trojrozměrném modelu úložiště; jde hlavně
o ty vlastnosti, které mají největší význam pro
rozložení a pohyb fluid (ropy, plynu, ložiskové vody
a CO2) v horninovém prostředí, tedy pórovitost
a propustnost, odborně porozitu a permeabilitu.
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Dílčí výsledky projetku
MECHANICKÁ STABILITA ÚLOŽIŠTĚ BĚHEM INJEKTÁŽE CO2

V

rámci geomechanického posouzení úložiště
je třeba zhodnotit, zda se při injektáži CO2
nějak změní pevnost hornin. To zjišťujeme např.
měřením tuhosti hornin pomocí ultrazvuku na
vzorcích odebraných z vrtných jader, a to před
tím a po tom, co jsou tyto vzorky vystaveny
působení CO2 za stejných tlakových a teplotních

podmínek jako v úložišti. Dále na těchto vzorcích
provádíme měření pevnosti pomocí triaxiální
a tzv. brazilské zkoušky a zkoumáme změny
v jejich mineralogickém složení. Výsledná data
poslouží k vyhodnocení míry rizika porušení hornin
při injektáži v důsledku zvýšení horninového napětí,
tlaku fluid v pórech nebo změn teploty.

MONITORING OBLASTI BUDOUCÍHO ÚLOŽIŠTĚ

D

ůležitou součástí projektu je detailní
monitoring oblasti budoucího úložiště CO2,
který se mimo jiné zaměřuje na atmogeochemii –
složení půdního vzduchu, hydrogeologii –
podzemní vody, nebo sledování přirozené
seismické aktivity. Cílem je shromáždit dostatek
kvalitních dat pro stanovení přirozeného stavu
sledovaných parametrů v oblasti před zahájením
budování úložiště. V prvním roce řešení
projektu byla například vytvořena základní
matice vhodnosti jednotlivých monitorovacích

4

metod pro sledování úložiště, zahájeno detailní
monitorování složení půdního vzduchu
a sledování stavu podzemních vod. Byla
také instalována měřící síť pro seismologický
monitoring a dokončena příprava injektážního
testu na jednom z existujících hlubokých
vrtů. Ten bude realizován v roce 2022.
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Dílčí výsledky projetku
SCÉNÁŘE DALŠÍHO ROZVOJE ÚLOŽIŠTĚ

T

ato část projektu je zaměřena na aktivity, které by měly následovat po úspěšném ukončení projektu a využít jeho
výsledky. Jde o vlastní realizaci pilotního úložiště a následný rozvoj ukládání CO2 v celé oblasti. V této souvislosti
byly analyzovány potenciální zdroje CO2 pro pilotní projekt a jeho případné rozšíření a zahájena práce na scénářích
rozvoje technologie CCS v regionu. Byl také zpracován první odhad úložné kapacity zájmové struktury. Práce na
scénářích bude pokračovat v dalších fázích projektu a zaměří se i na design technologických zařízení přímo na úložišti.

SLOVO KOORDINÁTORA
Víta Hladíka
Projekt CO2-SPICER právě uzavřel úspěšný první
rok řešení. Na samém začátku bylo středem
pozornosti shromáždění veškerých dostupných
vstupních dat, jejich prověření a setřídění. Na
tento krok pak navázaly práce na konstrukci
trojrozměrného geologického modelu úložného
komplexu, což je stěžejní aktivita této fáze
projektu, která bude ještě pokračovat v první
polovině příštího roku. Začali jsme rovněž
s podrobným studiem geomechanických
a geochemických vlastností hornin tvořících
úložiště a jeho nadložní těsnění a s ověřováním
použitelnosti různých monitorovacích metod
pro dlouhodobé sledování uloženého CO2.
Při práce jsme se museli potýkat i s některými
neočekávanými obtížemi. Proticovidová

opatření nám značně zkomplikovala
uskutečnění plánovaných projektových
mítinků a veškerá osobní setkávání v rámci
projektu, čímž hodně trpěla zejména
česko-norská spolupráce; online mítinky
bohužel osobní kontakt nikdy nenahradí.
Náš průmyslový partner MND byl navíc v červnu
postižen tornádem (viz foto), které poničilo
jeho provozní areál v Lužicích, včetně skladu
vrtných jader a laboratoří. Problémy se nám
ale postupně daří překonávat a vyhlídky
do další etapy řešení projektu jsou optimistické.
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Události a ohlasy v médiích
ČESKONORSKÁ KONFERENCE
O ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ
CO2 SE USKUTEČNILA ONLINE
Česká geologická služba uspořádala dne
5. 3. 2021 česko-norskou konferenci CzechNorwegian Cooperation on CCS s tematikou
zachytávání a ukládání CO2. Konference se
s ohledem na vládní nařízení související s bojem
proti epidemii koronaviru konala on-line
a úvodního přivítání hostů se ujali velvyslanec
Norského království v ČR Robert Kvile, ředitel
České geologické služby Zdeněk Venera a ředitel
společnosti InoCure Matej Buzgo. Pro více
než 70 účastníků byly připraveny prezentace
přibližující technologie zachytávání a ukládání
CO2 v ČR i způsoby jejich implementace,
a zároveň vhled do širšího kontextu vývoje
těchto technologií v celé Evropě.
Konference byla rovněž zahajovací událostí
projektů CO2-SPICER a METAMORPH, které
jsou zaměřeny na výzkum a vývoj technologií
zachytávání a ukládání CO2 a jsou podpořeny
grantem Norska a Technologické agentury
České republiky prostřednictvím programu
KAPPA. Prezentace, které na konferenci zazněly,
jsou ke zhlédnutí na webu projektu CO2-SPICER –
https://co2-spicer.geology.cz/en/downloads/
czech-norwegian-conference.
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ČLÁNEK O PROJEKTU
CO2SPICER V MF DNES

MLADÁ FRONTA DNES ❘ čtvrtek 29. 4. 2021

Brno a jižní Morava
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Oxid uhličitý ukryjí
do ropného vrtu
Na jižní Moravě vzniká první podzemní úložiště CO2 ve východní
a střední Evropě. „Problémový“ plyn do něj uloží třeba teplárny.
vzor, podle něhož v budoucnu můžou vznikat další podobné „sklady“
v Česku i po celé Evropě. „Dotěžovaná ložiska ropy a plynu jsou pro
ukládání CO2 těmi nejvhodnějšími
JIŽNÍ MORAVA Bezbarvý plyn bez strukturami,“ upozorňuje vedoucí
chuti a zápachu, těžší než vzduch. projektu Vít Hladík z České geoloMolekulu tvoří jeden atom uhlíku gické služby, proč padla volba práa dva kyslíku. Tak zní obecná defini- vě na „ropnou“ jižní Moravu.
ce oxidu uhličitého. Problematický
je jeho abnormální nárůst, který Kilometr a půl pod zemí
většina expertů považuje za hlavní Hlavní výhoda je, že díky předtěžebnímu průzkumu a samotné těžpříčinu globálního oteplování.
A právě v souvislosti s ním na již- bě už odborníci velmi dobře znají
ní Moravě vzniká vůbec první pod- geologii místa. Navíc jsou zde již
zemní úložiště CO2 ve střední a vý- existující vrty, které mohou východní Evropě. Plyn bude ukrytý zkumníci využít a výrazně tak snížit
hluboko pod povrchem na dotěžo- rozpočet projektu.
Konkrétní místo partneři projekvaném ložisku ropy a plynu.
„Technologie zachytávání a uklá- tu zatím neprozradí. Nicméně na
dání oxidu uhličitého se ve světě vědce na něm čekají terénní měřeúspěšně rozvíjí. Spočívá v zachyce- ní na povrchu i ve vrtech. Zkombiní CO2 vypouštěného velkými prů- nují je s počítačovým modelováním
myslovými provozy a jeho uložení celého úložného komplexu a simulacemi injektáže CO2 do geologicv tekuté formě do hornin hluboko
kého podloží. Počítá se i s lapod zemským povrchem poboratorními testy. Na promocí vrtů,“ vysvětluje Pajektu má intenzivně pratrik Fiferna, mluvčí Čescovat několik desítek
ké geologické služby,
lidí.
která na projektu spoluPokud vše půjde hladpracuje s odborníky
korun je rozpočet na
ce, zanedlouho pod poz Norska, kde jsou zaambiciózní projekt
vrch začnou ukládat
tím jediná dvě evropská
na jihu Moravy.
oxid uhličitý v takzvaném
úložiště.
superkritickém stavu. „Jedná
Primárním cílem je takto izolovat oxid uhličitý, který produkují se o zvláštní stav, kdy se kombinují
třeba teplárny či cementárny, od at- vlastnosti kapaliny a plynu. Z hlemosféry. Tak, aby nepřispíval ke diska hustoty se pak CO2 blíží kapaskleníkovému jevu, globálnímu lině. Kubický metr superkritického
oteplování a změně klimatu. Zatím- oxidu uhličitého váží třeba 600 či
co USA nebo Kanada úložiště již 700 kilogramů, zatímco voda má
úspěšně provozují, v Česku se zača- asi tisíc kilogramů. Ale z hlediska
lo ukládání CO2 pod zemí mnohem viskozity, tedy schopnosti pohybointenzivněji řešit až v okamžiku, vat se horninovým prostředím, se
kdy se Evropa zavázala, že se v roce zase blíží plynu. Hýbe se velmi hbitě a může do puklin a pórů horniny
2050 stane uhlíkově neutrální.
Na to, aby se v karbonátovém lo- dobře pronikat,“ říká vedoucí ambižisku na jihu Moravy připravilo pi- ciózního projektu.
A to je právě důvod, proč musí
lotní úložiště, mají odborníci tři
a půl roku. Jejich úkolem je ověřit být úložiště tak hluboko. Podmínky
fungování technologií a vytvořit pro to, aby se plyn mohl dostat do
Ivana Solaříková
editorka MF DNES

60

superkritického stavu, nastávají při
teplotě a tlaku, kterých lze dosáhnout nejméně 800 metrů pod zemí
a ideálně ještě hlouběji.
„Budeme pracovat asi 1 500 metrů pod povrchem, použijeme k tomu velmi drahé technologie,“ podotkl Hladík. I proto mají odborníci
na výzkum 2,32 milionu eur (60 milionů korun – pozn. red.) spolufinancovaných hlavně z norských fondů.
Zdánlivě velký rozpočet je však
podle vedoucího projektu „legračně malinkou částkou“ v porovnání
s tím, kolik průmyslové podniky za-

platí za emisní povolenky. „Ta dnes
stojí přes čtyřicet eur za tunu oxidu
uhličitého. Přitom menší průmyslové zařízení typu cementárny vyprodukuje za rok třeba 600 tisíc tun,“
vypočítává přibližně desetinásobek
částky jako na celý projekt.
Pro růst rostlin i výrobu paliv
Komerční úložiště by samozřejmě
představovalo vyšší náklady než to
pilotní, jež se momentálně chystá.
Mohlo by však fungovat až třicet
let. A vzhledem k tomu, že ceny
emisních povolenek do budoucna

Světový boom Oxid uhličitý, vypouštěný velkými průmyslovými provozy,
se ukládá do hornin hluboko pod zem pomocí vrtů. Ilustrační foto: ČTK
ještě porostou, investice se v dlouhodobějším horizontu rozhodně vyplatí.
Ve světě už se navíc objevují technologie, kdy se zachycený CO2 dále
využívá, třeba ve sklenících na podporu růstu rostlin. Uvažuje se o jeho použití v potravinářství nebo výrobě syntetických paliv. Podle Hladíka však tento způsob „jen“ sníží
uhlíkovou stopu. Nulového vypouštění plynu do atmosféry, k němuž
se Evropa zavázala, se nedocílí.
Na projektu se z české strany podílí i Vysoká škola báňská – Technic-

ká univerzita Ostrava, Geofyzikální
ústav Akademie věd ČR a těžební
společnost MND. Právě ta by mohla
výsledky průzkumu využít v praxi.
„Jako jediná těžební společnost s ložisky ropy a zemního plynu na jihovýchodní Moravě se cítíme být přirozený partner projektu. V technologii ukládání CO2 navíc vidíme do
budoucna jistý potenciál a stejně
jako všechny ostatní fosilní společnosti po celém světě hledáme cesty, jak minimalizovat uhlíkovou stopu,“ poznamenala mluvčí společnosti Dana Dvořáková.

mil.

Tekutý plyn Izolovaný oxid uhličitý je třeba převážet i ukládat v takzvaném superkritickém stavu, kdy se hustota blíží kapalině. Foto: Václav Šálek, ČTK

Noviny MF DNES pro Brno a jižní Moravu
uveřejnily 29. 4. 2021 článek Ivany Solaříkové
o realizaci česko-norského projektu CO2-SPICER.
Článek s názvem „Oxid uhličitý ukryjí do
ropného vrtu“ je dostupný prostřednictvím
přiloženého QR kódu.
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ČLÁNEK O PROJEKTU
CO2SPICER V MAGAZÍNU
BYZNYS & ENERGIE

On-line magazín Byznys & Energie uveřejnil
14. 6. 2021 článek „Peníze ze skleníkových
plynů: Nastala zlatá uhlíková horečka?“. Shrnuje
důvody pro využívání technologií CCS (Carbon
dioxide Capture and Storage – zachytávání
a ukládání oxidu uhličitého) ve světě, a také
věnuje pozornost projektu CO2-SPICER, který
řeší česko-norské konsorcium v čele s Českou
geologickou službou. Článek je ke stažení
prostřednictvím přiloženého QR kódu.

CO2SPICER
PREZENTOVÁN
NA TRONDHEIMSKÉ
KONFERENCI O CCS

Koordinátor projektu Vít Hladík prezentoval
projekt CO2-SPICER na mezinárodní konferenci
TCCS-11 (11th Trondheim Conference on CO2
Capture, Transport and Storage).
Přednáška nazvaná CO2-SPICER – česko-norský
projekt na přípravu pilotního úložiště CO2
v karbonátovém rezervoáru“ byla zařazena
do sekce „Nová řešení řetězce CCS“, která
proběhla 23. června. Trondheimská konference,
která patří k nejprestižnějším evropským akcím
v oboru CCS, se letos konala online za účasti
352 delegátů z 28 zemí.

O PROJEKTU CO2SPICER
NA SEZNAM.CZ

Seznam.cz přinesl 16. 6. 2021 ve svých Zprávách
rozhovor s Janou Hamršmídovou, ředitelkou
Divize E&P ze společnosti MND, která se podílí
na česko-norském projektu CO2-SPICER.
V příspěvku „S nepřítelem č. 1 pod zem.
Miliardář Komárek to chce zkusit na Moravě“
J. Hamršmídová vysvětluje princip a fungování
technologií CCS (Carbon dioxide Capture and
Storage) i jejich míru a způsoby využití zejména
v Evropě. Článek je ke stažení prostřednictvím
přiloženého QR kódu.
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VÍT HLADÍK Z ČESKÉ GEOLOGICKÉ SLUŽBY O ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ
OXIDU UHLIČITÉHO

Ta technologie bude mít význam
zejména v budoucnosti, když se budeme snažit
dosáhnout klimatické neutrality. Obecně budou
tyto technologie zapotřebí jako jakýsi offset,
Největší zařízení na zachycování oxidu uhličitého tento měsíc
začalo fungovat na Islandu | Foto: Cover Images | Zdroj: Reuters.

Vít Hladík z České geologické služby, vedoucí projektu
přípravy pilotního úložiště CO2 v karbonátovém ložisku
(CO2-SPICER), poskytl 19. 9. 2021 vyjádření k problematice
technologie CCS (Carbon dioxide Capture and Storage –
zachytávání a ukládání oxidu uhličitého) v článku
Ukládání oxidu uhličitého do země? Na Islandu začalo
fungovat největší zařízení na likvidaci uhlíku, který přinesl
iRozhlas, zpravodajský server Českého rozhlasu. Článek je
ke stažení prostřednictvím přiloženého QR kódu.

který bude kompenzovat emise skleníkových plynů,
které nebude možné odstranit. A takové emise
tady budou i v roce 2050. Ale abychom je mohli
v budoucnu využít, musíme dělat postupné kroky,
které jednou umožní nasazení těchto
technologií ve velkém měřítku.
Vít Hladík

GLOBAL CCS INSTITUTE: ZÁJEM O TECHNOLOGIE ZACHYTÁVÁNÍ
A UKLÁDÁNÍ CO2 CELOSVĚTOVĚ ROSTE
Roste globální zájem o technologie na zachytávání a ukládání oxidu uhličitého. Dle údajů
mezinárodního Global CCS Institute se letos navýšil celkový počet komerčních projektů
ve fázi přípravy a provozu o 90 %. Příspěvkem k tomuto rozvoji je i projekt CO2-SPICER,
který byl zahájen v ČR a koordinuje jej Česká geologická služba. Zpráva ČTK, která o faktu
informuje, je ke stažení prostřednictvím přiloženého QR kódu na EnviWeb.cz.
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