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Anotace 

Tato bakalářská práce se zabývá problematikou ukládání oxidu uhličitého, 

vznikajícího z různých druhů činnosti. Technologie pro zpracování, dopravu a ukládání 

oxidu uhličitého je označována Technologie Carbon Capture & Storage (CCS). Práce se 

zaměřuje na technologie jeho ukládání, a v současnosti se jeví jako perspektivní pro 

ukládání CO2. V mé bakalářské práci se podle zadání zaměřím na možnost ukládání CO2 

do podzemí, v konkrétní lokalitě v České republice.  

 

Abstrakt 

The thesis deals with the possibility to deposit carbon dioxide underground and this 

limit its adverse effects on the environment. After gathering information about the current 

state of the storage of carbon dioxide in the world is given its own design store in the 

country. As a model solution is introduced the project of storage CO2 in Paskov mine in 

Ostrava – Karvina coal basin. 
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 Oxid uhličitý, geologické ukládání, hlubinné doly, separace oxidu uhličitého, CCS. 
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 Carbon dioxide, geological storage, underground mines, separation of carbon 
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1. Úvod

           S ohledem na prokazatelné zvyšování teploty na Zemi, prakticky od dob zahájení 

průmyslového rozvoje, kolem roku 1800, se problémem oteplováním v důsledku 

zvýšených emisí skleníkových plynů, začíná zabývat politická reprezentace i odborná 

veřejnost, prakticky v celém světě. Z řady důkazů a studií vyplývá, že jednou z příčin 

oteplování může být zvyšující se koncentrace oxidu uhličitého. Evropští vědci nedávno 

zjistili, že současné koncentrace CO2 v ovzduší jsou vyšší než kdykoliv během posledních 

650 000 let. Z vrtu do antarktického ledu hlubších než 3 km byla získána ledová jádra, 

která vznikla před stovkami tisíc let. Led obsahuje vzduchové bubliny, které vypovídají o 

historii složení ovzduší z různých období v minulosti Země. CO2 muže v atmosféře zůstat 

50 až 200 let v závislosti na tom, jak se recykluje zpět do půdy a oceánu. Tyto poznatky 

nebezpečí emisí CO2 potvrdily. Jako reakce na uvedený stav, vznikly mezinárodní 

organizace, které hledají řešení, jak vhodně oxid uhličitý podchytit a případně bezpečně 

uložit. 

Jedním z námětu je uložení CO2, zpět do podzemí, z kterého vlastně jeho zvýšený obsah 

pochází. Z řady způsobů uložení oxidu uhličitého do hlubších vrstev zemské kůry, se také 

objevil a experimentálně ověřuje projekt uskladnění CO2 v hlubinných dolech. Prokázalo 

se ale také, že tato poměrně nadějná metoda má ještě řadu problémů, které je nutno dořešit. 

V bakalářské práci jsem proto zhodnotila dosavadní stav znalostí a výsledků, které byly 

v oblasti uložení oxidu uhličitého do hlubinných dolů docíleny, a podle nich jsem se pak 

pokusila předložit námět, jak by se mohlo uložení CO2 provádět v České republice. Námět 

je sice ideový, ale protože jsem vycházela z konkrétní situace jednoho dolu, může po 

dalším rozpracování přinést praktický efekt. 

Cílem práce je zpracovat možnosti ukládání CO2 do podzemí uzavřených dolů. 
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2. Problematika oxidu uhličitého jako skleníkového plynu 

Oxid uhličitý je jedním z hlavních přispěvatelů ke zvýšenému (a člověkem 

vyvolanému) skleníkovému efektu. Celosvětově tvoří více než 60 % zvýšeného 

skleníkového efektu. V průmyslových zemích představuje CO2 více než 80 % emisí 

skleníkových plynů. [1]. 

2.1 Oxid uhličitý  

Na Zemi je konečné množství uhlíku, který je podobně jako voda součástí 

uhlíkového cyklu. Systém, v němž uhlík cirkuluje atmosférou, pozemní biosférou a 

oceány, je velmi složitý. Rostliny absorbují CO2 z atmosféry při fotosyntéze. Uhlík 

používají ke stavbě svých tkání, a když zahynou a rozloží se, uvolňují jej zpět do ovzduší. 

Těla zvířat (a lidí) rovněž obsahují uhlík, protože jsou vybudována z uhlíku ze 

zkonzumovaných rostlin - nebo ze zvířat, která se rostlinami živí. Tento uhlík se uvolňuje 

jako CO2 při dýchání (respiraci), a také po smrti při rozkladu. 

Fosilní paliva jsou fosilizované zbytky mrtvých rostlin a zvířat vzniklé za určitých 

podmínek během milionu let, a proto obsahují hodně uhlíku. Obecně řečeno je uhlí zbytek 

pohřbených lesu, zatímco ropa vznikla přeměnou mořských rostlin. 

Oceány absorbují CO2, který v rozpuštěné podobě využívají k fotosyntéze mořské 

organismy.  

Mezi ovzduším, oceány a zemskou vegetací se každoročně přirozenou cestou vymění 

mnoho miliard tun uhlíku. Během 10 000 let před průmyslovou revolucí se koncentrace 

oxidu uhličitého v atmosféře změnila o méně než 10 %. Od roku 1800 však jeho 

koncentrace vzrostla přibližně o 30 %, protože při výrobě energie se spalují obrovská 

množství fosilních paliv - většinou v rozvinutých zemích. V současnosti vypouštíme do 

atmosféry celosvětově, každý rok více než 25 miliard tun CO2. [2, 3, 20, 21, 22]. 

2.2 Skleníkový efekt  

Skleníkový efekt je proces, při kterém atmosféra způsobuje ohřívání planety tím, že 

snadno propouští sluneční záření, ale tepelné záření o větších vlnových délkách zpětně 

vyzařované z povrchu planety účinně absorbuje a brání tak jeho okamžitému úniku do 

prostoru. Skleníkový efekt se vyskytuje přirozeně na Zemi téměř od jejího vzniku. Bez 

výskytu skleníkových plynů by průměrná teplota při povrchu Země (určovaná jen radiační 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Atmosf%C3%A9ra
http://cs.wikipedia.org/wiki/Planeta
http://cs.wikipedia.org/wiki/Slune%C4%8Dn%C3%AD_z%C3%A1%C5%99en%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Tepeln%C3%A9_z%C3%A1%C5%99en%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Absorpce_sv%C4%9Btla
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bilancí) byla −18 °C. Skleníkový efekt je nezbytným předpokladem života na Zemi. [2, 20, 

21, 22]. 

Antropogenní skleníkový efekt je označení pro příspěvek lidské činnosti ke skleníkovému 

efektu. Je způsoben spalováním fosilních paliv, kácením lesů a globálními změnami 

krajiny. Antropogenní skleníkový efekt přispívá ke globálnímu oteplování. Přestože 

většina vědců považuje vliv lidského konání na klima za prokázaný, je předmětem sporu 

míra tohoto vlivu. 

Problematice ovlivnění atmosféry emisemi plynů a vlivu na skleníkový efekt, se věnuje 

celosvětově značná pozornost. Významné úsilí v tomto směru projevuje Environmental 

Protection Agency (EPA), která se pokouší jednak získat informace o hodnotách emisí, a 

také iniciovat programy, které by tento nepříznivý jev eliminovaly. 

2.3 Ovlivnění atmosféry emisemi z různých zdrojů v České 

republice 

Emise plynů v ČR, v roce 2010 pocházely ze zdrojů, uvedených v tabulce 1. [3]. 

 

Tabulka 1 Emise plynů z jednotlivých zdrojů; v ČR rok 2010.(MtCO2eq, milion tun CO2eq). [3] 

Zdroj emise MtCO2eq 

Výroba elektřiny a tepla 62 

Ostatní emise z energetiky 1 

Průmysl 18 

Domácnosti 10 

Služby 5 

Doprava 19 

Celkem emise v celé ČR 115 

 

EPA také uplatňuje jednotnou klasifikaci podílů jednotlivých plynů na skleníkový efekt a 

vyjadřuje ji CO2 ekvivalentem. Výsledný MtCO2eq, znamená milion metrických tun 

ekvivalentního CO2. Metan má například v této klasifikaci 20x vyšší vliv na skleníkový 

efekt než CO2. 

 

 I když z hlediska objemu emisí, které jsou do atmosféry vypouštěny celosvětově, je podíl 

emisí v ČR malý, je nutno věnovat pozornost jejich eliminaci například uložením, i u nás.  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Antropogenn%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Glob%C3%A1ln%C3%AD_oteplov%C3%A1n%C3%AD


 Kamila Chovancová: Snižování emisí CO2  a jeho využití k ukládání do podzemí  
 

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

2012                                                                                                                                   4 
 

 

V bakalářské práci se podle zadání budu věnovat možnosti uložení CO2 v hlubinných 

dolech. V nich panují různé podmínky. Obecně s hloubkou uložení roste tlak a teplota. 

V hlubinných dolech Ostravsko-Karvinského revíru předpokládáme v hloubce pod 

povrchem 500 m, horský tlak 12 MPa, v hloubce 1000 m pak už 25 MPa. Teplota 

v hloubce kolem 1 000 m, může být 30
0
 C i o něco více. Takové podmínky významně 

určují skupenství CO2, proto jsem z dostupných zdrojů vybrala fázový diagram CO2. [4, 

17, 18, 19]. Obr. 1. Podle něj lze zjistit, že při uložení CO2 do větších hloubek, kde může 

být tlak přes 10 MPa a teplota vyšší než 30
0
 K, přejde CO2 do fáze kapaliny, možná i 

superkritické tekutiny. 

 

 

Obrázek 1 Fázový diagram oxidu uhličitého (1 bar = 10
5
 Pa) [4] 
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3. Technologie snižování obsahu oxidu uhličitého ve světě 

Evropská komise představila koncem září 2008 studii společnosti McKinsey & 

Company, která se zabývá technologií zachycení a skladování emisí oxidu uhličitého pod 

zem. Uskladňování emisí oxidu uhličitého (CO2) má být totiž v nedaleké budoucnosti v 

celosvětovém měřítku jedním ze způsobů boje proti globálnímu oteplování. [5]. 

Většina vědců souhlasí s tím, že celosvětové emise oxidu uhličitého musejí být sníženy o 

více než 50 procent, aby se koncentrace CO2 v atmosféře stabilizovala, a tím došlo ke 

zmírnění změny klimatu. Zavádění těchto technologií však vyžaduje vysoké investice. 

Cena zařízení, které dokáže CO2 zachytit, přepravit a uskladnit, se pohybuje v miliardách 

korun. 

Drahá technologie CCS (Carbon Capture and Storage) se začne vyplácet v momentě, kdy 

cena za jednu tunu emisních povolenek bude vyšší než cena za zachycení a uskladnění 

tuny CO2, přičemž právě záchyt emisí ze spalin je nejsložitější částí procesu, zatímco 

doprava oxidu by problematická být neměla. 

3.1 Jak funguje zachycení a uložení oxidu uhličitého CCS 

            Princip technologií CCS v podstatě není složitý. Speciální separační jednotka 

poblíž elektrárny nebo průmyslového objektu zachytí ve spalinách oxid uhličitý. 

Zachycený plyn se odvede potrubím k vhodné geologické oblasti (například vytěžená 

ložiska ropy, zemního plynu či hlubinná uhelná naleziště), kde se "napumpuje" pod zem. 

Již současné technologie umožňují uskladnit až 90 procent emisí oxidu uhličitého. 

Vyžadují ovšem vysoké investice s návratností až za zhruba 30 let. 

Evropská unie vydala o ukládání CO2 směrnici a zřídila na Technické univerzitě v Aténách 

konzultační středisko pro energetické modelování. Pod tímto termínem se skrývá například 

řešení technických problémů, environmentálních rizik, problémů managementu či 

geologický výzkum. Nejpodstatnějším problémem je však stále cena. Podle provedených 

studií zvýší zachycování oxidu uhličitého náklady na výrobu elektřiny přibližně o jeden až 

tři eurocenty na jednu kilowatthodinu. Náklady by mohl o něco snížit systém, při kterém 
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by ukládaný oxid uhličitý zároveň vytlačoval do vrtů ropu, a tím zvýšil výtěžnost ropných 

polí. 

Evropa v současnosti vypouští do ovzduší zhruba čtyři miliardy tun oxidu uhličitého ročně. 

V současnosti je již zřejmé, že pro splnění závazků redukce skleníkových plynů do roku 

2012 pod úroveň roku 1990, jak stanoví Kjótský protokol, nebude postačovat ani 

kombinovaný efekt zlepšení energetické účinnosti a využití obnovitelných zdrojů energie. 

V rámci Evropské unie bude nezbytné co nejdříve realizovat projekty uskladňování emisí 

CO2. V září už začala fungovat "nejčistší" uhelná elektrárna v Německu, kde je separovaný 

oxid uhličitý ukládán do podzemních skladů v ocelových sudech. Nejprogresivnější jsou 

však v tomto ohledu Norové. 

3.2 První komerční projekt na zachycení a uskladnění oxidu 

uhličitého 

Byť Norsko vyrábí 99 procent elektrické energie v hydroelektrárnách a do ovzduší 

vypouští pouze 0,2 procenta globálních emisí, ochranou ovzduší se intenzivně zabývá. 

Jako první komerční projekt na světě, co se týče technologií na zachycení a uskladnění 

emisí oxidu uhličitého, se uvádí norská ropná plošina Sleipner firmy StatoilHydro. Už od 

roku 1996 ukládá zhruba jeden milion tun oxidu uhličitého ročně do geologických struktur 

vytěžených ložisek ropy a plynu pod dnem Severního moře. Zemní plyn, který se pod 

mořem těží, obsahuje zhruba devět procent CO2, jež je zapotřebí oddělit. [5]. 

V Norsku byla zavedena již v roce 1992 daň za emise oxidu uhličitého pro ropný průmysl 

ve výši zhruba 40 eur za tunu. Aby tuto daň nemusela platit, ropná společnost StatoilHydro 

ukládá oxid zpět do moře. V letošním roce se v rámci projektu Snohvit LNG (provoz na 

zkapalnění zemního plynu získávaného z plynového pole Snohvit v Barentsově moři) začal 

separovat CO2 z plynu využívaného závodem LNG. Oxid bude skladován v pískovcových 

vrstvách pod ložisky zemního plynu - skladovací kapacita je zhruba 700 tisíc tun ročně. 

Další plynová elektrárna byla vybudována za podpory norské vlády v rámci dlouhodobé 

koncepce zajištění dostatečného množství elektrické energie na západním pobřeží v 

lokalitě Karsto. Výhledově se předpokládá, že na elektrárnu bude napojeno zařízení s 

technologií CCS, bude tedy bez emisí CO2, který bude následně ukládán do vhodných 
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podmořských slojí. Zařízení by mělo být v provozu v roce 2012, s kapacitou skladování 

jeden milion tun CO2 ročně. 

Podle představ Evropské komise by do roku 2015 mělo být realizováno až dvanáct 

pilotních projektů na ukládání oxidu uhličitého pod zem. Kapacita norských geologických 

struktur vytěžených ložisek ropy a plynu pod Severním mořem (oblast Utsira) umožňuje 

uložit až šest set miliard tun CO2, což je na mnoho let postačující množství pro celou 

Evropu. (Obrázek 2.). 

 

 

Obrázek 2 Princip ukládání CO2 do podzemí. [5] 
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4. Záměry pro ukládání oxidu uhličitého v ČR 

Česká republika předpokládá, v návaznosti na své zdroje fosilních paliv, využití 

technologie CCS v hnědouhelných elektrárnách. Tuzemský energetický gigant ČEZ už 

také předběžně vytipoval vhodnou elektrárnu pro pilotní projekt. Jako nejvhodnější se 

zatím jeví lokalita patřící těžařské firmě Moravské naftové doly, k níž má nejblíže 

elektrárna v Hodoníně, a oblast severočeských Ledvic, kde se plánuje výstavba nových 

hnědouhelných bloků. První taková elektrárna by mohla být vybudována při nákladech 

více než deset miliard korun do roku 2015. [6]. 

4.1 Legislativní opatření pro ukládání oxidu uhličitého v ČR 

            V červnu 2009 nabyla účinnosti směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2009/31/ES ze dne 23. dubna 2009 o geologickém ukládání oxidu uhličitého a o změně 

směrnice Rady85/337/EHS, směrnic Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES, 

2001/80/ES, 2004/35/ES, 2006/12/ES a 2008/1/ES a nařízení (ES) č. 1013/2006 (dále jen 

„směrnice EP a Rady“). [6]. 

Tato nová směrnice s cílem přispět k boji proti změně klimatu vytváří právní rámec pro 

geologické ukládání oxidu uhličitého za účelem jeho trvalého zadržení. Jeho podstatou je 

poměrně nová technologie spočívající v zachytávání CO2 z průmyslových zařízení, jeho 

přepravě a následném vtláčení (injektáži) do vhodné podzemní horninové struktury 

(úložiště) za účelem jeho trvalého zadržení („CCS“). Nejsložitější částí procesu se jeví 

vlastní zachytávání emisí CO2 ze spalin. 

V současné době jsou v provozu desítky experimentálních a pilotních projektů CCS, kromě 

toho běží 3 komerční a 2 demonstrační projekty. Hlavním cílem těchto projektů je zjistit, 

zda je ukládání CO2 v geologických formacích ekologicky bezpečné a ekonomicky únosné. 

Lze očekávat, že investice z fondů EU do obdobných projektů se budou v následujícím 

období zvyšovat. Současně příslušné instituce EU vyzývají k rozvoji mezinárodní 

spolupráce na poli těchto progresivních technologií. 

V ČR byl řešen projekt „Možnosti geosekvestrace CO2 v podmínkách hlubinných dolů v 

rámci Programu věda a výzkum (VaV), Českého báňského úřadu (ČBÚ). Projekt byl 

dokončen ke konci roku 2010. Součástí zadání byl např. „Výběr a posouzení struktur pro 

ukládání CO2 v lokalitách uzavřených dolů a po vytěžených plynných a kapalných 
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nerostech“ a jedním z výstupů projektu je také pilotní projekt CCS pro vytypovanou 

lokalitu hlubinného dolu a vytypovanou lokalitu po vytěžených plynných a kapalných 

nerostech. Činnost na poli VaV, ve věci geologického ukládání emisí CO2 lze hodnotit 

jako relativně rozsáhlou. Poskytovatel MŠMT garantuje projekt „Towards geological 

storage of CO2 in the Czech Republic“ řešený odborníky České geologické služby, (ČGS) 

s termínem ukončení řešení 30. 6. 2010. Zároveň ČGS provedla posouzení geologických 

struktur na území ČR z hlediska jejich vhodnosti pro geologické ukládání CO2 a vytipovala 

potencionální úložiště včetně odhadu jejich potencionálních kapacit. Obdobně MPO 

vyhlásilo úkol, (VaV). Výzkum a vývoj metod a technologií zachycování CO2 v 

elektrárnách na fosilní paliva a ukládání do geologických formací v podmínkách ČR“ s 

datem ukončení řešení 30. 6. 2013, který je řešen v ústavu jaderného výzkumu (ÚJV), Řež 

u Prahy za účasti ČGS jako spoluřešitele. S realizací konkrétního projektu uvažuje i 

provozovatel z oblasti velké energetiky. 

Směrnice EP a Rady ponechává na členských státech právo rozhodovat o oblastech na 

svém území, kterých lze využít jako úložiště CO2. Zahrnuje i právo členských států 

nepovolit ukládání na celém svém území či jeho části nebo upřednostnit jakékoli jiné 

využití podzemí. 

Při výběru úložišť CO2 by členské státy měly co nejobjektivněji a nejefektivněji zohlednit 

geologické vlastnosti svého území a jako úložiště CO2 by měla být vybrána jedině taková 

lokalita, kde nehrozí významné riziko úniku, a kde není pravděpodobný výskyt jakýchkoli 

významných dopadů na životní prostředí nebo lidské zdraví. 

Naskýtá se tedy otázka, jaké jsou možnosti na území ČR, CO2 geologicky ukládat a jakou 

pozici ČR k této nové technologii zaujme. Pokud by předkladatel návrhu transponoval 

směrnici EP a Rady ve smyslu nepovolit geologické ukládání CO2 na celém území ČR, pak by 

to v budoucnu mohlo znevýhodnit největší producenty emisí CO2. To v případě, že se nová 

technologie na základě probíhajícího vědeckého a technologického vývoje prokáže jako 

přijatelná, jak z hlediska ekonomické efektivnosti, tak z hlediska zajištění maximální 

bezpečnosti.  

Cílem předloženého návrhu nového zákona je transpozice výše zmiňované směrnice EP a 

Rady ve smyslu povolit geologické ukládání CO2 na území ČR do vhodných přírodních 

horninových struktur. Návrh však zároveň předpokládá, že některé geologické struktury ČR 

budou z možnosti geologického ukládání CO2 zcela vyloučeny. Transpoziční termín je do 

25. června 2011 (čl. 39 odst. 1 směrnice EP a Rady). 
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5. Postoj mezinárodní organizace k ukládání oxidu uhličitého 

Při ukládání CO2 byla řešena a zodpovězena řada otázek. [7,16]. 

Protože se v bakalářské práci hodlám zabývat námětem ukládat CO2 do podzemí dolů, 

použila jsem z [7,16] názory k této eventualitě. 

 

 

 

Obrázek 3 Možnosti pro ukládáním CO2 v podzemí. [7] 

 

Existují tři hlavní možnosti ukládání CO2 (Obrázek 3.): 

1. Vytěžená ložiska ropy a zemního plynu – díky průzkumu a těžbě uhlovodíků jsou 

dostatečně prozkoumána, poskytují okamžitou možnost ukládání CO2. 

2. Slané akvifery – skýtají velký úložný potenciál, ale obecně s nižší úrovní poznání. 

3. Netěžitelné uhelné sloje – možnost pro budoucnost, jakmile se podaří vyřešit problém s 

injektáží velkých objemů CO2 do uhelných slojí s nízkou permeabilitou. 

5.1 Rezervoáry 

Poté, co je CO2 injektován do vhodného podzemního rezervoáru, akumuluje se v 

pórech mezi horninovými zrny a v trhlinách, přičemž odtud vytlačuje a nahrazuje přítomná 

fluida – vodu, ropu nebo zemní plyn. Vhodné hostitelské horniny pro CO2 by proto měly 

mít vysokou porózitu a permeabilitu. Takovéto horninové formace jsou výsledkem 
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ukládání sedimentů v geologické minulosti a běžně se nacházejí v tzv. „sedimentárních 

pánvích“. 

V některých místech se tyto propustné formace střídají s nepropustnými horninami, které 

mohou působit jako nepropustné těsnění. V sedimentárních pánvích se často vyskytují 

ložiska ropy a zemního plynu, ale i ložiska přírodního CO2, která pomocí přírodních 

mechanismů zadržovala ropu, plyn nebo dokonce čistý CO2 po miliony let. To dokládá 

schopnost takovýchto struktur zadržovat fluida po dlouhá časová období. 

Na obrázcích ilustrujících potenciální možnosti ukládání CO2 je podpovrchová stavba 

často znázorňována příliš zjednodušeně, v podobě homogenních, koláčově vrstevnatých 

struktur. Ve skutečnosti však podloží sestává z nerovnoměrně rozložených horninových 

formací, rezervoárů a těsnicích hornin, postižených místními zlomy, které dohromady tvoří 

komplexní, heterogenní struktury. 

K tomu, aby se dala zodpovědně posoudit vhodnost geologické struktury navrhované pro 

případné dlouhodobé úložiště CO2, je třeba podrobných znalostí o dané lokalitě a 

geologických zkušeností. 

Potenciální úložiště CO2 musí splňovat řadu kritérií, z nichž nejdůležitějšími jsou: 

• dostatečná porózita, permeabilita a úložná kapacita; 

• přítomnost nadložní nepropustné horniny – tzv. "těsnicí horniny" (např. jíl, jílovec, 

slínovec, sůl), která zabrání CO2 v migraci směrem k povrchu. 

• existence tzv. "strukturních pastí" – jevů, jako je např. klenbovitá stavba těsnicí horniny, 

které mohou řídit a usměrňovat rozsah migrace CO2 v úložné formaci; 

• uložení v hloubce přes 800 m, kde je dostatečně vysoký tlak a teplota pro zajištění 

ukládání CO2 ve stlačeném tekutém skupenství, čímž se zajistí maximalizace jeho 

uloženého množství; 

• nepřítomnost pitné vody; CO2 se nebude injektovat do vod určených pro spotřebu a jiné 

využití obyvatelstvem. 

5.2 Kde v Evropě hledat úložiště 

Sedimentární pánve jsou v Evropě velmi rozšířené, např. pod mořským dnem v 

Severním moři nebo na pevnině kolem horského hřebene Alp, (Obrázek 4.). Mnoho 

formací v evropských pánvích splňuje kritéria pro geologické ukládání CO2, a vědci je 

nyní mapují a zkoumají. Jiné oblasti Evropy jsou tvořeny prastarou zpevněnou zemskou 

kůrou, jako např. většina Skandinávie, a nemají horniny vhodné pro geologické ukládání. 
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Příkladem oblasti se značným potenciálem pro ukládání je tzv. „jižní permská pánev“, 

která se rozprostírá od Anglie až po Polsko (největší elipsa na obr. 4). Sedimenty byly 

postiženy horotvornými procesy, které zanechaly část pórů vyplněných slanou vodou, 

ropou nebo zemním plynem. 

Jílové vrstvy, které leží mezi porézními pískovci, byly stlačeny na polohy s nízkou 

propustností, které zabraňuje výstupu fluid. Velká část pískovcových formací leží v 

hloubce 1 až 4 km, kde je dostatečný tlak, který umožňuje uložení CO2 v tekutém 

skupenství s vysokou hustotou. 

Obsah soli ve formačních vodách roste v tomto hloubkovém intervalu ze zhruba 100 g/l na 

400 g/l; voda je tedy mnohem slanější než mořská (35 g/l). Horotvorné pohyby v pánvi 

způsobily plastické deformace poloh soli kamenné, které vytvořily stovky dómových 

struktur postupně zadržujících zemní plyn. Právě tyto „pasti“ jsou předmětem studia jako 

případná úložiště CO2 pro pilotní projekty. 

 

 

 

Obrázek 4 Geologická mapa Evropy, znázorňující rozmístění hlavních sedimentárních pánví (červené 

elipsy), kde lze najít vhodné rezervoáry pro ukládání CO2. [7] 
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5.3 Příprava na dopravu, stlačení oxidu uhličitého 

Před dopravou je CO2 je stlačen do podoby husté tekutiny, která zabírá výrazně 

méně objemu než CO2 v plynném skupenství. Jakmile je CO2 v elektrárně nebo jiném 

průmyslovém zařízení separován ze spalin, výsledný vysoce koncentrovaný tok CO2 je 

dehydrován a stlačen, což zlepšuje efektivitu dopravy a ukládání (Obrázek 2.). 

Dehydratace (odstranění vody) je potřeba, aby se předešlo korozi zařízení a infrastruktury 

a také, za vysokých tlaků, vytváření hydrátů (pevných krystalů podobných ledu, které 

mohou zařízení a potrubí ucpat). Stlačení se provádí společně s dehydratací v 

několikastupňovém procesu: opakovanými cykly stlačení, ochlazení a odstranění vody. 

Tlak, teplotu a obsah vody je třeba přizpůsobit způsobu dopravy a tlakovým požadavkům v 

místě ukládání. Klíčovými parametry pro projekt instalace kompresorů jsou rychlost 

proudění plynu, sací a výtlačný tlak, tepelná kapacita plynu a účinnost kompresoru. 

Technologie stlačování je dostupná a široce využívaná v mnoha průmyslových odvětvích. 

Příklad zachytávání, komprese a injektáže je uveden na obrázku.(Obrázek 5.) 

 

 

Obrázek 5 Příklad zachytávání, komprese a injektáže. [7] 

5.4 Injektáž 

Když je CO2 dopraven na úložiště, je pod tlakem injektován do rezervoáru 

(Obrázek 6.). Injektážní tlak musí dostatečně převyšovat stávající tlak v rezervoáru, aby 
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byla rezervoárová fluida zatlačena dále od bodu injektáže. Počet injektážních vrtů závisí na 

množství ukládaného CO2, rychlosti injektáže (množství injektovaného CO2 za hodinu), 

permeabilitě a mocnosti rezervoáru, maximálním bezpečném injektážním tlaku a na typu 

vrtu. Protože hlavním cílem je dlouhodobé uložení CO2, musíme si být jisti hydraulickou 

integritou formace. Vysoké rychlosti injektáže mohou způsobit nárůst tlaku v bodě 

injektáže, zvláště ve formacích s nízkou permeabilitou. Injektážní tlak by zpravidla neměl 

překročit mezní tlak pro tvorbu trhlin v hornině; jinak může dojít k porušení rezervoáru a 

nadložní těsnicí horniny. Ke stanovení maximálního injektážního tlaku, při kterém nedojde 

k porušení formace, se používají geomechanické analýzy a modely. 

Výše uvedené problémy s injektivitou závisí na komplexních procesech vzájemného 

působení látek v okolí injektážního vrtu, ale jsou také výrazně závislé na čase a na 

vzdálenosti od vrtu. Pro posouzení těchto efektů se využívají numerické simulace.  

S rychlostmi injektáže je třeba zacházet opatrně, aby se zvládly procesy, které by mohly 

omezit uložení požadovaných množství CO2. 

 

 

Obrázek 6 Simulace, jak se po injektáži do rezervoáru mění objem a fáze CO2. [7] 
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Po injektáži do podzemí se v hloubce kolem 800 m stává CO2 hustou, superkritickou 

tekutinou. Jeho objem s hloubkou postupně klesá. V uvedeném příkladu na obr. 5 z 1000 

m
3
 na povrchu, na 2,7 m

3
 v hloubce 2 km. To je jeden z faktorů, které činí ukládání 

velkých množství CO2, tak atraktivním. 

5.5 Chemické procesy 

Chemické procesy mohou ovlivnit rychlost, kterou může být CO2 injektován do 

úložné formace. V závislosti na typu rezervoárových hornin, složení fluid a podmínkách v 

rezervoáru (teplota, tlak, objem, koncentrace atd.) se v blízkosti vrtu mohou vyskytnout 

procesy rozpouštění a srážení minerálů. To může způsobit zvýšení nebo snížení rychlosti 

injektáže. Jakmile je CO2 vtlačen do rezervoáru, jeho část se rozpustí ve slané formační 

vodě a pH mírně klesne, což je tlumeno rozpouštěním karbonátových minerálů přítomných 

v hostitelské hornině. 

Karbonáty jsou prvními minerály, které se rozpouštějí, protože jejich reakční rychlost je 

velmi vysoká; rozpouštění začíná ihned po zahájení injektáže. Tento proces rozpouštění 

může zvýšit porózitu horniny a injektivitu. 

Karbonátové minerály se však po rozpuštění mohou znovu vysrážet a zacementovat tak 

úložnou formaci kolem vrtu. Pro omezení snižování permeability v okolí vrtu lze využít 

vysokých rychlostí injektáže, které posunou oblast geochemické rovnováhy se srážením 

minerálů do větší vzdálenosti. 

Vysušování je dalším jevem způsobeným injektáží. Po fázi okyselení se zbylá voda v okolí 

injektážního vrtu rozpouští v injektovaném suchém plynu, čímž dochází ke koncentraci 

chemických látek původně obsažených v solance. Má-li solanka dostatečně vysokou 

koncentraci těchto látek, může dojít k vysrážení minerálů (např. solí) a tím ke snížení 

permeability v okolí vrtu. 

5.6 Jak se chová oxid uhličitý po uložení do rezervoáru 

Po injektáži do rezervoáru vyplňuje CO2 pórové prostory v hornině, které jsou ve 

většině případů už zaplněny solankou, tj. slanou vodou. 

Postupně se dostává do hry několik mechanismů. První z nich je považován za 

nejdůležitější a brání CO2 v pronikání k povrchu. Další tři směřují k posílení účinnosti a 

bezpečnosti ukládání v čase. 
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5.6.1 Akumulace pod těsnicí horninou (strukturní zadržení) 

           Protože i „hustý“ CO2 je lehčí než voda, má tendenci stoupat vzhůru. Tento pohyb 

se zastaví, když CO2 narazí na vrstvu hornin, která je nepropustná, tzv. „těsnicí hornina“. 

Tato hornina, obvykle složená z jílu nebo soli, působí jako past a brání CO2 stoupat dále 

vzhůru, což vede k jeho nahromadění bezprostředně pod těsnicí horninou.  

Na obrázku ukazuje pohyb CO2 směrem vzhůru pórovým prostorem horniny (vyznačen 

modře), dokud nedosáhne těsnicí horniny. (Obrázek 7.) 

 

 

Obrázek 7 Pohyb CO2 směrem vzhůru pórovým prostorem horniny. [7] 
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5.6.2 Imobilizace v malých pórech (reziduální zadržení) 

Reziduální zadržení nastává, když jsou póry v rezervoárové hornině tak úzké, že se 

CO2 už nemůže dále pohybovat směrem vzhůru, a to i přes rozdíl v hustotě vůči okolní 

vodě. Tento proces se vyskytuje hlavně během migrace CO2 a obvykle může imobilizovat 

několik procent injektovaného CO2, v závislosti na vlastnostech rezervoárové horniny. 

5.6.3 Rozpouštění (zadržení pomocí rozpouštění) 

Malé množství injektovaného CO2 se rozpustí – nebo je převedeno do roztoku – v 

solance přítomné v pórovém prostoru rezervoáru. Důsledkem rozpouštění je skutečnost, že 

voda s rozpuštěným CO2 je těžší než voda bez něj. Má tím pádem tendenci pohybovat se 

směrem dolů ke dnu rezervoáru. Rychlost rozpouštění závisí na kontaktu mezi CO2 a 

solankou. Množství CO2, které se může rozpustit, je omezeno maximální koncentrací. 

Vzhledem k pohybu injektovaného CO2 směrem vzhůru a vody s rozpuštěným CO2 

směrem dolů však dochází k neustálému obnovování kontaktu mezi solankou a CO2. Tím 

se zvyšuje množství CO2, které se může rozpustit. Tyto procesy jsou relativně pomalé, 

protože probíhají v úzkých pórových prostorech. 

Hrubé odhady v rámci projektu Sleipner naznačují, že se za 10 let ukládání rozpustilo cca 

15 % injektovaného CO2. 

5.6.4 Mineralizace (minerální zadržení) 

CO2, zvláště v kombinaci se solankou přítomnou v rezervoáru, může reagovat s 

minerály tvořícími horniny úložiště. Některé minerály se mohou rozpustit, zatímco jiné se 

naopak mohou vysrážet, a to v závislosti na pH a minerálním složení rezervoárových 

hornin (Obrázek 8).  

 

Obrázek 8 Migrace CO2 v horniněCO2 ve formě husté tekutiny migruje vzhůru (světle modré bubliny), při 

čemž rozpouští horninová zrna a reaguje s nimi. To vede k vysrážení karbonátových minerálů na okrajích zrn 

(bílá barva). [7] 
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Odhady na Sleipneru naznačují, že i po velmi dlouhé době bude pomocí mineralizace 

zadržena jen relativně malá část CO2. Po 10 000 letech by mělo být mineralizací zadrženo 

pouhých 5 % uloženého CO2, zatímco 95 % by se mělo rozpustit a žádný CO2 by neměl 

zůstat ve formě samostatné fáze (husté tekutiny). 

Relativní význam těchto zádržných mechanismů je specifický pro každé úložiště, tzn., že 

závisí na vlastnostech každé jednotlivé úložné struktury. Například v dómových 

(antiklinálních) rezervoárech by měl CO2 zůstat převážně ve fázi husté tekutiny i po 

dlouhém časovém období, zatímco v plochých rezervoárech, jako je např. Sleipner, se 

většina CO2 rozpustí nebo bude mineralizována. 

 

Vývoj podílu CO2 zadrženého různými zádržnými mechanismy v případě Sleipneru je 

znázorněn na obrázku.(Obrázek 9.) 

 

 

Obrázek 9 Podíl CO2  zadržený různými mechanismy v období od 1 až do 10 000 let. [7] 

 

Vývoj přítomnosti CO2 v různých formách v rezervoáru Sleipner podle numerické 

simulace. CO2 je zadržen v superkritickém stavu pomocí mechanizmů 1 a 2, v rozpuštěné 

formě pomocí mechanizmů 3 a v minerální formě, pomocí mechanismů 4. 
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6. Rizika ukládání oxidu uhličitého v uhelných dolech 

V bakalářské práci hodlám posoudit možnosti ukládání CO2 v uhelných dolech. 

Hledala jsem proto odkazy, které se k této problematice blíže vztahují. 

V informaci [8] z 20. 05. 2011 se uvádí: 

Injektáž oxidu uhličitého do uhelných slojí přináší řadu nebezpečí. Mnohé z těchto oblastí 

mají koncentraci metanu a jiných jedovatých, prchavých skleníkových plynů. Vtlačování 

oxidu uhličitého do slojí může vést k uvolnění životu nebezpečného metanu do oblastí, 

které kontaminují atmosféru s předpokládaným podstatným rizikem k obyvatelstvu a 

životu v okolí oblasti. 

Způsobuje to rovněž riziko uvolňování nejen nebezpečných toxických plynů, ale také 

nebezpečných kovů a jiných elementárních částic, které mohou existovat v uhelné sloji a 

kontaminovat nejen vzduch, ale i půdu a podzemní vodu. Protože většina pitné vody 

pochází ze zdrojů v podzemí, mohou být tyto zdroje ukládáním CO2 ohroženy a to je velký 

problém. 

6.1 Zkušenosti z pohoří Mammoth v Kalifornii 

V  [8] se uvádí také zkušenost z pohoří Mammoth v Kalifornii. Podle ní, je prokázáno, že 

rostliny v normálním přírodním cyklu absorbují CO2 a uvolňují kyslík. Pokud ale byly, 

jako v dané krajině afektovány plynem, který unikal z podzemí, otrávil tento plyn kořeny 

stromů a ostatních rostlin. Únik plynu současně způsobil nahromadění smrtelné 

koncentrace CO2 v obydlích. Vzhledem k tomu, že oxid uhličitý je plyn bez barvy a bez 

zápachu, nezaregistrovali obyvatelé jeho hrozbu včas. 

 

Vzhledem k tomu, že úniku CO2 z podzemí, i když v minimálním objemu, se prakticky 

nedá zabránit, pokládá [8] tuto technologii za riskantní, až velmi nebezpečnou. 
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7. Projekt RECOPOL na uhelném dole v Polsku 

            S podporou EU byl v Polsku realizován projekt RECOPOL, který měl ověřit 

možnost ukládat CO2 v hlubinném uhelném dole, a tím omezit jeho emise do atmosféry. 

Projekt byl zahájen 1. prosince 2001 ve Slezském uhelném revíru. 

Ve vybrané lokalitě se ověřovala možnost ukládat CO2 do dolu a současně při tom získávat 

metan, který by se měl při této akci uvolňovat. Takto získaný metan měl být využit 

energeticky k místní spotřebě. [9]. 

 

Jednalo se o první takový projekt v Evropě. 

CO2 byl v tekutém stavu (při teplotě -200
0
 C) přivezen nákladními automobily a uložen ve 

dvou nádržích. (Obrázek 10.) Poté byl zahřát a čerpadly dopravován do uhelné sloje, 

v hloubce 1050 – 1090 m, několik metrů pod nejhlubším patrem všech slezských dolů. 

Očekávalo se, že CO2 bude adsorbovat na uhlí, které současně uvolní svůj plyn metan.  

Uvolněný metan se čerpal dvěma vrty, pomocí čerpadla. Injektáž a produkce probíhala od 

června 2004, do prosince 2004. Plánovalo se injektovat do dolu 1 000 tun oxidu uhličitého, 

což je asi 10 % produkce všech emisí CO2, z typického dolu. 

 

 

Obrázek 10 Uložení CO2 na zkušebním dole. [9] 
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7.1 Injektáž oxidu uhličitého 

Pilotní pracoviště bylo vybráno v roce 2003 a v roce 2004 a byly provedeny vrty. 

Injektáž CO2 byla zaměřena na sloje karbonského souvrství, mocnosti 1 – 3 m 

v hloubkovém intervalu 900 – 1100 m. Aby mohla injektáž plynule probíhat, prováděly se 

různé zásahy, ale až v dubnu 2005, došlo zřejmě k narušení sloje, což přispělo k zlepšení 

injektáže. Zřejmě se v důsledku nakypření sloje, při kontaktu s CO2, podařilo v tomto 

časovém horizontu, zvýšit její permeabilitu. Obdobná zjištění byla učiněna i v USA a 

Kanadě, kde se zvýšení permeability přisuzovalo také nabobtnání. Po porušení (fraktuře) 

dosáhla injektáž asi 12 až 15 tun za den a to kontinuálně od konce dubna do začátku 

června. Ve sledovaném období mezi srpnem 2004 až do konce června 2005 bylo cekem 

injektováno 760 tun.(Obrázek 11.) 

 

 

Obrázek 11 Výsledek injektáže CO2  do injektážního vrtu. [9] 

Zajímavý je údaj kolem 5. dubna, kdy došlo k porušení sloje (fraktuře) a to umožnilo 

kontinuální injektáž. 
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7.2 Produkce plynu 

Existující produkční vrt, pro čerpání metanu, ve vzdálenosti cca 150 m byl 

vyčištěn, opraven a připraven pro čerpání ke konci května 2004, aby se mohlo zahájit 

jímání metanu. Plyn byl získáván z produkčního vrtu, takže se mohlo posoudit možné 

zvýšení hodnot průtoku. Anizotropie permeability v důsledku orientace střihů, byla zřejmě 

příčinou, která zabránila dřívějšímu porušení. A to z toho důvodu, že největší 

plynopropustnost (permeabilita) je kolmá ke směru proudění. Zcela neočekávaně, bylo 

pozorováno pomalé zvyšování obsahu CO2 v produkovaném plynu od prosince 2004, které 

mohlo souviset právě s injektáží CO2. Dodatečně byl pozorován pokles celkové produkce 

plynu, během delšího výpadku v injektážním vrtu. To dokazovalo jasnou reakci 

produkčního vrtu na aktivitu injektáže. V dubnu 2005, po stimulaci injektážního vrtu, se 

během několika dní, rychle zvýšila produkce plynu. Také ale rychle stoupla koncentrace 

CO2 v produkovaném plynu, což jasně dokazovalo proniknutí plynu. Avšak množství 

denně produkovaného CO2 bylo mnohem nižší, než množství denně injektovaného CO2 a 

to dokazovalo pokles CO2 v zásobníku. To bylo potvrzeno po prudkém poklesu produkce, 

po kontinuální injektáži, ukončené v červnu 2005. Koncentrace metanu v produkovaném 

plynu, která byla z počátku 95 %, po průniku CO2 v dubnu 2005, výrazně poklesla. 

Nicméně, první zhodnocení získaných dat potvrdilo, že absolutní množství metanu 

produkovaného během injektáže, bylo výrazně vyšší, než původní produkce, způsobená 

konvenčním plynováním. Uzavření a měření v produkčním vrtu v červnu 2005 ukázalo, že 

tlak v zásobníku v okolí produkčního vrtu, se v důsledku injektáže mírně zvýšil. 

Pravděpodobně tlak v zásobníku  poklesne, až bude CO2 adsorbován uhlím, které ještě 

nebylo saturováno. Plyn, který byl produkován po uzavření vrtu, vykázal zvýšení 

koncentrace metanu, což dokazovalo, že v zásobníku proběhla výměna CO2 za metan. To 

také naznačilo, že je zapotřebí určitý čas, aby byla umožněna difuse plynu do a z uhelné 

matrice. Současně s tímto projektem, probíhal také extensivní monitorovací program, který 

by ověřil možný únik CO2 k povrchu, nebo do sousedního dolu. 
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7.3 Předběžný závěr projektu RECOPOL 

Několik měsíců injektáže prokázalo, že injektáž bez stimulace je v daných 

podmínkách obtížná. Množství injektovaného CO2 po stimulaci injektážního vrtu potvrdilo 

dobré výchozí podmínky pro budoucí, sice nákladnou činnost, ale s dobrými výsledky. 

Celkový názor konsorcia, které projekt podporovalo, je příznivý a dokazuje, že tento 

způsob může pomoci iniciativě při řešení problému CO2 v Evropě. 
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8. Vlastní návrh ukládání oxidu uhličitého v lokalitě v ČR 

Z informací a podkladů, které jsem uvedla v předcházejících kapitolách bakalářské 

práce, jsem dospěla k názoru, že se pokusím předložit vlastní návrh možného úložiště pro 

CO2 v České republice. S ohledem na stav v jakém je současná technologie tohoto procesu, 

se může jednat pouze o ideový námět. Chtěla bych v něm ale posoudit, reálnost a rizika 

snahy, uložit polutant CO2 do hlubinného dolu a současně při tom získat určité množství 

metanu, jak se o to snažil projekt RECOPOL. 

Především však se ale zaměřím na zjištění, zda by mohl uložený CO2 následně vystupovat 

k povrchu a ohrozit vegetaci, jak to uvádí [8]. 

Zvolila jsem jako výchozí modelovou lokalitu dolu Paskov v jižní části Ostravsko – 

Karvinského revíru. Tento, kdysi původní důl, dnes závod, produkuje dosud značné 

množství zbytkového metanu. Po vyčerpání zásoby, by se mohl k uložení CO2 využít. 

V daném časovém období však mohl posloužit pouze jako modelový příklad, s tím že by 

podobné zákonitosti bylo nutno zkoumat na každé další příhodné lokalitě. 

 

Závod Paskov, původně samostatný důl Paskov je jedním z mála dolů, který není 

propojen důlními díly se žádným jiným dolem. Po roce 2001, byl původní důl Paskov 

sloučen se sousedním dolem Staříč a v po roce 2001 byl definitivně uzavřen uzávěrami na 

všech přístupech do dolu. 

Poloha a geologický profil oblasti kolem zmíněného dolu je vidět na obrázku. (Obrázek 

12.) 
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Obrázek 12 Odkrytá geologická mapa karbonu čs. části hornoslezské pánve a geologický řez přes ostravský 

hřbet OKR. [23] 

 

Vysvětlivky k mapě: 1 až 3 - karvinské souvrství - vrstvy: 1 - doubravské a sušské, 

2 - sušské, sedlové včetně sloje Prokop, 3 - sedlové včetně sloje Prokop, 4 až 5 - ostravské souvrství - vrstvy: 

4 - porubské a jaklovecké, 5 - hrušovské a petřkovické, 6 - dinant (kulen), 7 - devon a dinant (karbonáty), 8 - 

michálkovická (MP) a orlovská (OP) porucha: 

a - doly ověřený průběh, b - předpokládaný průběh, 9 - osy významných antiklinál, 10 - zlomy základního 

významu, 11 - ostatní zlomy, 12 - významná ložiska plynu, 
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13 - linie geologického řezu. Čísla (v kroužku) u ložisek plynu: 1 - Žukov, 2 -. Bruzovice, 3 - Staříč, 4 -

Krmelín, 5 - Příbor - sever, 6 - podzemní zásobník plynu Příbor- jih.  

Vysvětlivky k řezu: 1 - pokryv, 2 až 8 - svrchní karbon: 2 až 4 - karvinské souvrství vrstvy: 2 - doubravské, 

3 - sušské, 4 - sedlové, 5 až 8 - ostravské souvrství - vrstvy: 5 - sloje Prokop a porubské, 6 - jaklovecké, 7 - 

hrušovské, 8 - petřkovické, 9 – dinant. 

8.1 Důlně-geologická situace závodu Paskov 

Na obrázku 13 a 14 je zobrazení důlního prostoru. Jsou na něm zakresleny 

geologické vrstvy a uhelné sloje. (Obrázek 13., 14.) Dobývací prostor byl tvořen 

karbonskou kupou o celkové ploše dobývacího prostoru 19,6 km
2
. Kota zaústění jam (těžní 

a výdušné) na povrchu je +250,8 m B. p. v. (Balt po vyrovnání). Z nejhlubšího patra na 

kótě -630 m, byla vedena úpadní díla až na kótu -761 m. Důl byl s povrchu zpřístupněn 

celkem 4 jámami, z nichž 2 jsou v centrální části důlního pole a 2 v okrajové východní a 

západní části.  

Nejvyšší patro 1. bylo zřízeno na kótě -150 m.  
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Obrázek 13 Geologický řez JZ – SV dolu Paskov a. s., závod Paskov. Dnes uzavřená lokalita. [10,11] 

 

 

Na obrázku je upravený geologický profil dolu Paskov, s vykreslením vrstev mezi 

povrchem a kótou -150 m. (Obrázek 14.) 
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Obrázek 14 Upravený geologický profil dolu Paskov, s vykreslením vrstev mezi povrchem a kótou -150 m. 

[10,11] 

 

Horniny souborů pokryvných útvarů karbonu dosahují mocnosti od 300 m až do 900 m a 

jsou pro uvolňování CH4 z důlních prostor téměř nepropustné. Tato nepropustnost nebyla 
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porušena ani uskutečněnými výruby. Za období od vzniku dolu bylo hornickou činností 

uvolněno řádově 9,2 milionů m
3
 důlních prostor. S přihlédnutím k jejich následnému 

stlačení, zavalení a konsolidaci v daném časovém horizontu, lze zbývající volný objem 

odvodit ze zákonitostí stlačování horninového materiálu. Stlačitelnost pro daný případ (v 

dlouhém časovém horizontu tj. roky a více let) lze předběžně určit od 25 % do 40 %. To 

představuje volný objem důlních prostor od 2,3 mil. m
3
 do 3,6 mil. m

3
.  

O možnostech zaplnění tohoto prostoru uskladněným plynem ještě spolurozhodují 

technologické faktory. Z nich je třeba zohlednit okolnost, že řada stávajících důlních děl 

(překopy, chodby) byla vypleněna a uzavíraly se různými druhy hrází. Od jednoduchých 

přepážek až po výbuchovzdorné. Hráze jsou dimenzovány na maximální tlak 1 MPa. 

Vzhledem k narušení hornin v jejich okolí a předpokládaném tlaku v zásobníku (15 až 

22 MPa), tak plenění děl ani uzavírací hráze komunikaci plynu v celém prostoru 

utlumovaného dolu neovlivňují. 

 

Provoz dolu v období jeho existence byl poznamenán vznikem průtrží uhlí a plynu. 

To souviselo s vysokou plynonosností lokality a nízkou plynopropustností některých partií. 

V uplynulém období byly získány teoretické i praktické poznatky, které lze využít i při 

projektu a posouzení vhodností zamýšleného uskladnění CO2. Jde zejména o shromáždění 

značného souboru hodnot permeability horninových vrstev a proudění plynu v těchto 

podmínkách. 

Průměrná mocnost dobývaných slojí dosahovala 0,9 m. Průvodní horniny jsou 

zastoupeny pískovci asi se 40 % výskytu, prachovce rovněž 40 % výskytu a jílovci 20 %. 

Nejpevnější horniny dosahovaly max. pevnosti v tlaku 70 MPa (pískovce). Jejich mocnost 

nepřesahovala 20 m a vlivem tektonické členitosti se v lokalitě Paskov nikdy nevyskytly 

otřesy hornin. Z hlediska stability dolu se jedná o oblast klidnou, bez seismické aktivity. 

Rovněž aktivitu vyvolanou otřesovými jevy lze vyloučit. 

 

Důležitou podmínkou při uskladnění CO2, je odhad pro výpočet doby zatápění 

jednotlivých úrovní dolu.,  

Po ukončení hornické činnosti dolu je stanovený přítok důlních vod cca 259 m
3
*24 

h
-1

. Při tendenci zatápění na kótu -30 až -50 m absolutní hloubky, což je poloha 

piezometrické hladiny detritické zvodně. 
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Pokud by během 23,7 let došlo k zatopení důlních prostor na úroveň třetího patra,(-630 m), 

zbývá ještě volný objem 5,3 mil. m
3
 po dobu 56,7 let a další objem 1,5 mil. m

3
 po dobu 

17,1 roků. Vzhledem k tomu, že konsolidace hornin bude probíhat postupně, lze skutečnou 

dobu zatopení vodou ještě zvýšit. Orientačně na 40 let. 

8.2 Plynopropustnost mezi podzemím a povrchem 

K určení kritického bodu projektu, tj. možnosti úniku plynu z podzemí k povrchu, 

byl použit výpočet podle Darcy teorie lineární filtrace, ve vzorci. (Vzorec 1.) 

 

 

 

Pokud se týče permeability vrstev, byla v dřívějších pracích pro předmětnou lokalitu 

zjišťována in-situ v [10 a 11].  

S  výpočet byl proveden pro plochu S = 400 m
2
, která odpovídá ploše poklesové 

kotliny nad výruby 

ps pro předpokládaný tlak v zásobníku 15 MPa 

p0 atmosférický tlak na povrchu 100 000 Pa 

k1 pro ornici 10
-8

 , pro jílovec 5.10
-18

 , pro uhelný jílovec 10
-14

 , pro uhelnou sloj 10
-10

, 

pro prachovec s valouny 10
-14

 , pro geologicky velmi různorodou vrstvu těsně nad 

úrovní – 150 m 10
-16

, pro výruby 10
-10

 (m
2
). 

Aritmetickým průměrem v závislosti na mocnosti jednotlivých vrstev bylo zjištěno 

„k1“ mezi patrem -150 m a povrchem  k1 = 10
-16

 m
2
. 

h v kritické vzdálenosti nejvyššího patra a povrchu 400 m 

         pro CH4   10,26.10
-6

 Pa.s 

 pro CO2   13,9*10
-6

 Pa.s 

γ měrná hmotnost pro CO 2 při 0
0
 C = 1,9 kg/m

3
 

 

Výsledkem rovnice (Vzorec 1.) s uvedenými vstupními hodnotami je celkový objemový 

průtok Q plynu, který může uniknout z dolu na povrch na ploše 400 m
2
 

Q = 5,35*10
-5

 m
3
*s

-1
, to je sice nepatrný únik,  

ale za rok už je tato hodnota významnější. 
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Za rok už by únik CO2 mohl dosáhnout Qrok = 1 687 m
3
. 

 

Je obtížné posoudit, jak by tento teoretický únik oxidu uhličitého, který na 1 čtvereční metr 

plochy představuje 4,21 kubických metrů za rok, mohl ovlivnit vegetaci, jak uvádí [8].  

Když ale vezmu v úvahu, že do volných prostor dolu mezi 2,3 až 3,6 mil. m
3
 lze uložit 

úměrné množství oxidu uhličitého, je poměr mez uloženým a uniklým plynem výrazně 

příznivý, abychom mohli mluvit o jistém efektu k ochraně atmosféry. 

 

Pro potvrzení hodnoty vypočtené podle rovnice (Vzorec 1.), jsem využila možnosti, že na 

Institutu ekonomiky a systémů řízení je k dispozici výpočetní program Fluent. Požádala 

jsem pana Ing. Pavla Stašu o ověření mého výpočtu. Vstupní údaje pro tento model jsem 

omezila pouze na horninový útvar mezi -150 m a povrchem. Protože v různé oblasti dolu 

mohou být i jiné hodnoty permeability, tak jsem je upravila. 

 

8.3 Ověření možností a rizik při uložení CO2 v lokalitě dolu 

Paskov programem Fluent 

              

Plynopropustnosti jednotlivých vrstev vyskytujících se v dané oblasti byly zvoleny: 

 Ornice       1*10
-6

 m
2
 

 Jílovec       1*10
-14

 m
2
 

 Uhelný jílovec     1*10
-12

 m
2
 

 Prachovec s valouny     1*10
-13

 m
2
 

 Pískovec      1*10
-11

 m
2
 

 Prachovec      1*10
-10

 m
2
 

 Sloj       1*10
-8

 m
2
 

 Drcené pásmo                 1*10
-7

 m
2
 

 Cemento-popílková směs ve vrtu   1*10
-5

 m
2
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Tlak působící z podzemí je 10 MPa. Odpovídá geostatickému tlaku v dané hloubce pod 

povrchem.    

Hloubka, kterou zobrazujeme je 450 metrů. 

Plynoprospustnost cemento-popílkové směsi ve vrtu je irelevantní, neboť vrt je ze všech 

stran uzavřen, můžeme předpokládat, že ve vrtu je neprodyšná směs.  

 

 

Obrázek 15 Model geologických vrstev pro program Fluent [15] 

 

Výsledek řešení pro zadané vstupní parametry je na obrázku. (Obrázek 16.) 

 

Obrázek 16 Výsledek výpočtu rozdělení statického tlaku [15] 
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Z obrázku 16 vyplývá, že v prostředí, jak bylo modelováno na obrázku 15, se statický tlak 

rozdělí v levé i pravé části modelu v závislosti na uspořádání geologických vrstev. 

(Obrázek 15., 16.) 

 Těsně pod povrchem dosahuje hodnoty 0,5 MPa a to způsobí, že hmotnostní průtok CO2 

na povrchu dosáhne 0,026 kg/s. 

Při srovnání s výsledkem podle rovnice (1), je to hodnota o 3 řády vyšší, a to už by zřejmě 

způsobilo významné problémy. 

Avšak i s touto eventualitou bude nutno při konečném návrhu uvažovat.  

Záporná hodnota v modelu na povrchu, ve vrstvě ornice znamená, že je zde tlak o 134 Pa 

nižší než atmosférický, takže na povrchu by měl být tlak 101 200 Pa. [15] 
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9. Závěr 

Ještě sice neexistuje jednotný názor vědecké veřejnosti, zda je prokazatelné 

globální oteplování Země způsobeno zvýšenými emisemi oxidu uhličitého. Přesto však 

vyvíjí řada jednotlivců i organizací úsilí, aby se tento jev nepodceňoval, a včas se 

realizovala opatření ke snížení koncentrace CO2 v ovzduší. V rámci této aktivity už byla 

provedena řada vědeckých studií a byly také realizovány některé praktické projekty. 

V bakalářské práci jsem se pokusila uvést ty, které jsem z mého hlediska pokládala za 

pozoruhodné.  

Většina námětů hledá východisko ke snížení obsahu CO2 tím způsobem, že bude uložen do 

podzemí. Postup je to celkem logický, protože většina, lidskou činností produkovaného 

oxidu uhličitého pochází z fosilních paliv, které v hlubinném prostředí Země vznikly. 

V bakalářské práci jsem uvedla ty, které se mi zdály zvláště významné a zajímavé. 

 

Ale i ke způsobu uložení do podzemí, existují určité výhrady a proto, abych problém 

zhodnotila, pokud možno objektivně, jsem je v práci uvedla. 

 

Abych obsah práce konkretizovala a přispěla k vlastnímu návrhu řešení, musela jsem se 

omezit na užší okruh problematiky. Zvolila jsem možnost, že by se CO2 ukládal do 

podzemí uzavřeného uhelného dolu. Jedná se pouze o ideový námět. Pokusila jsem se 

v něm dokázat, že pro realizaci takového způsobu uložení je nutno získat velkou škálu 

vstupních údajů. Je to především geologická pozice lokality a to ze širšího pohledu oblasti 

i užší situace na vlastním dole. Potom je nutno zjisti vlastnosti horninového masivu, 

pevnostní charakteristiku a zejména údaje o plynopropustnosti (permeabilitě), vrstev, slojí i 

prostředí, které bylo ovlivněno hornickou činností. Stávajícími matematicky – fyzikálními 

zákonitostmi jsem pak teoreticky řešila podstatnou otázku, zda pod tlakem uložený oxid 

uhličitý bude, nebo nebude mít možnost unikat na povrch. Domnívám se, že jsem tím 

vytvořila dostatečný základ, abych mohla, v další etapě studia, tuto problematiku 

podrobněji rozvinout, a přispět tak k určitému novému poznatku v dané disciplíně. 



 Kamila Chovancová: Snižování emisí CO2  a jeho využití k ukládání do podzemí  
 

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

2012                                                                                                                                   35 
 

10. Literatura 
 

[1]  http://ec.europa.eu/clima/sites/campaign/pdf/gases_cs.pdf 

[2]  http://cs.wikipedia.org/wiki/Sklen%C3%ADkov%C3%BD_efekt 

[3]  http://www.nationsencyclopedia.com/Europe/Czech-Republic      

[4]  http://cs.wikipedia.org/wiki/Oxid_uhli%C4%8Dit%C3%BD 

[5]  http://www.allforpower.cz/clanek/eu-chce-dostat-sklenikovy-plyn-pod-zem/ 

[6]   Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů návrhu zákona o ukládání oxidu uhličitého 

do přírodních horninových struktur a o změně některých zákonů. Ministerstvo 

životního prostředí ČR srpen 2011. 

[7]  www.co2geonet.eu  

[8]       http://www.brighthub.com/guides/carbon-dioxide.aspx     

[9]  http://recopol.nitg.tno.nl  

[10]     Urban P.: Řešení plynových  poměrů při ukončení činnosti s aplikací na Důl 

Paskov. Doktorandská dizertační práce. V Š B TU-Ostrava 2000. 

[11]  Lát, J.: Dobývání nízkých ploše uložených slojí ve složitých důlně geologických 

podmínkách. MŠMT ČSR Praha 1988. 

[12]  Kadrnožka, J.: Energie a globální oteplování, VITIUM 2006 

[13]  Mlynář, J.: Cesta jménem ITER, Vesmír 6/2006 

[14]  Trnks, L.: Pasivní dům – zkušenosti z Rakouska a české začátky, Veronica Brno 2004 

[15]     Staša P.: Zjišťování plynopropustnosti vrstev pro uložení CO2 v lokalitě dolu 

            Paskov v programu Fluent. Institut ekonomiky a systémů řízení, HGF, VŠB-TU      

            Ostrava               

 [16]     http://www.brighthub.com/guides/co2-emissions.aspx  

 [17]     http://www.brighthub.com/guides/methane-gas.aspx  

 [18]     http://www.co2geonet.com/Home.aspx?section=1  

 [19]     http://biom.cz/cz/odborne-clanky/velky-co2-podvod  

 [20]     http://www.pbs.org/wgbh/nova/ice/greenhouse.html  

 [21]     http://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/co2_data_mlo.html  

 [22]     http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar4/syr/ar4_syr_spm.pdf   

 [23]     Dopita, M.: Ložiska fosilních paliv. SNTL, ALFA, Praha 1985 

  

http://ec.europa.eu/clima/sites/campaign/pdf/gases_cs.pdf
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sklen%C3%ADkov%C3%BD_efekt
http://www.nationsencyclopedia.com/Europe/Czech-Republic
http://cs.wikipedia.org/wiki/Oxid_uhli%C4%8Dit%C3%BD
http://www.co2geonet.eu/
http://www.brighthub.com/guides/carbon-dioxide.aspx
http://recopol.nitg.tno.nl/
http://www.brighthub.com/guides/co2-emissions.aspx
http://www.brighthub.com/guides/methane-gas.aspx
http://www.co2geonet.com/Home.aspx?section=1
http://biom.cz/cz/odborne-clanky/velky-co2-podvod
http://www.pbs.org/wgbh/nova/ice/greenhouse.html
http://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/co2_data_mlo.html
http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar4/syr/ar4_syr_spm.pdf


 Kamila Chovancová: Snižování emisí CO2  a jeho využití k ukládání do podzemí  
 

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

2012                                                                                                                                   36 
 

    Seznam obrázků 
 

Obrázek 1 Fázový diagram oxidu uhličitého (1 bar = 10
5
 Pa)  [4] ...................................... 4 

Obrázek 2 Princip ukládání CO2 do podzemí. [5] ................................................................. 7 

Obrázek 3 Možnosti pro ukládáním CO2 v podzemí. [7] ..................................................... 10 

Obrázek 4 Geologická mapa Evropy, znázorňující rozmístění hlavních sedimentárních 

pánví (červené elipsy), kde lze najít vhodné rezervoáry pro ukládání CO2. [7] ................. 12 

Obrázek 5 Příklad zachytávání, komprese a injektáže. [7] ................................................. 13 

Obrázek 6 Simulace, jak se po injektáži do rezervoáru mění objem a fáze CO2. [7] .......... 14 

Obrázek 7 Pohyb CO2 směrem vzhůru pórovým prostorem horniny. [7] ........................... 16 

Obrázek 8 Migrace CO2 v horniněCO2 ve formě husté tekutiny migruje vzhůru (světle 

modré bubliny), při čemž rozpouští horninová zrna a reaguje s nimi. To vede k vysrážení 

karbonátových minerálů na okrajích zrn (bílá barva). [7] ................................................. 17 

Obrázek 9 Podíl CO2 zadržený různými mechanismy v období od 1 až do 10 000 let. [7] 18 

Obrázek 10 Uložení CO2 na zkušebním dole. [9] ................................................................ 20 

Obrázek 11 Výsledek injektáže CO2  do injektážního vrtu.  [9] ........................................... 21 

Obrázek 12 Odkrytá geologická mapa karbonu čs. části hornoslezské pánve a geologický 

řez přes ostravský hřbet OKR. [10,11] ................................................................................ 25 

Obrázek 13 Geologický řez JZ – SV dolu Paskov a. s., závod Paskov. Dnes uzavřená 

lokalita. [10,11] ................................................................................................................... 27 

Obrázek 14 Upravený geologický profil dolu Paskov, s vykreslením vrstev mezi povrchem 

a kótou -150 m. [10,11] ....................................................................................................... 28 

Obrázek 15 Model geologických vrstev pro program Fluent [15] ...................................... 32 

Obrázek 16 Výsledek výpočtu rozdělení statického tlaku [15] ............................................ 32 



 Kamila Chovancová: Snižování emisí CO2  a jeho využití k ukládání do podzemí  
 

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

2012                                                                                                                                   37 
 

Seznam tabulek 

 

Tabulka 1 Emise plynů z jednotlivých zdrojů; v ČR rok 2010.(MtCO2eq, milion tun CO2eq). 

[3] .......................................................................................................................................... 3 

  



 Kamila Chovancová: Snižování emisí CO2  a jeho využití k ukládání do podzemí  
 

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

2012                                                                                                                                   38 
 

 


