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Český báňský úřad 
 

 

P. č. 60 - 08 Možnosti geosekvestrace CO 2 v podmínkách hlubinných dol ů 
 
1. Specifikace projektu  

Úkol je řešen na základě smlouvy č.j. 2124/08 ze dne 29.7.2008. 
Řešitel projektu : VŠB -TU Ostrava, koordinátor řešitele prof. Ing. Petr Bujok, CSc.,                
koordinátor ČBÚ Praha Ing. Miroslav Barbušin. 
Odborným garantem projektu byl jmenován Ing. Ota Ney, Ph.D., OBÚ Ostrava. 
 

2. Věcná a obsahová nápl ň řešení  

I.  Zadání  
1. Analýza všech dostupných poznatků dosažených  v zahraničí a v ČR při výzkumu trvalého ukládání 

CO2 do geologických formací včetně provozních ověření. 
2. Výběr a posouzení struktur pro ukládání CO2 v lokalitách uzavřených dolů a po vytěžených plynných 

a kapalných nerostech. 
3. Navrhnout a vytvořit laboratorní zařízení umožňující studium trvalého ukládání CO2 do geologických 

formací. 
4. V laboratorních podmínkách experimentálně ověřit možnosti ovlivňování procesu trvalého ukládání 

CO2. 
5. Na základě  poznatků z laboratorních zkoušek vypracovat  návrh metodik ukládání CO2  do  

vybraných formací. 
6. Navrhnout komplexně koncipovaný monitorovací systém sledující vliv geosekvestrace na okolní 

životní prostředí (atmosféru, hydrosféru – povrchové a podzemní vody, geosféru – honinový masiv a 
antroposféru). 

7. Vypracování pilotního projektu ověření možností trvalého ukládání  CO2 v ČR ve vybrané lokalitě. 
 
II.  Výstup řešení  

1. Klasifikace podmínek geologicko-antropogenních formací pro sekvestraci oxidu uhličitého 
v hlubinných dolech a vrtech po těžbě kapalných nerostů a plynů. 

2. Zásady pro vytvoření legislativního dokumentu pro bezpečnou aplikaci technologie sekvestrace CO2  

s přihlédnutím  k řízení výstupu metanu v hlubinných dolech. 
3. Zpracování návrhu komplexně koncipovaného monitorovacího systému sledujícího geosekvestrace 

na okolní životní prostředí (atmosféru, hydrosféru – povrchové a podzemní vody, geosféru – 
horninový masiv a antroposféru). 

4. Pilotní projekt geosekvestrace CO2  pro vytypovanou lokalitu hlubinného dolu a vytypovanou lokalitu 
po vytěžených plynných a kapalných nerostech. 

 
III.  Návrh na realizaci projektu  

 
1. Návrh zásad pro doplnění platné legislativy při geosekvestraci CO2. 
2. Návrh pilotního projektu ověření možností trvalého ukládání CO2 v ČR ve vybrané lokalitě. 
3. Navrhnout komplexně koncipovaný monitorovací systém sledující vliv geosekvestrace na okolní 

životní prostředí (atmosféru, hydrosféru – povrchové a podzemní vody, geosféru – horninový masiv 
a antroposféru). 

4. Návrh pro výběr a posouzení struktur pro ukládání CO2 v lokalitách uzavřených dolů s přihlédnutím 
k řízení výstupů metanu v hlubinných dolech a lokalitách po vytěžených plynných a kapalných 
nerostech. 

5. Publikace výsledků řešeného projektu. 
 

3. Nákladová část řešení  
Náklady na řešení projektu jsou plánovány ve výši 9 500 000,- Kč.  Finanční prostředky v jednotlivých letech 
budou čerpány podle plánu: 
 

r. 2008 1 300 tis. Kč 

r. 2009 5 200 tis. Kč 

r. 2010 3 000 tis. Kč 

 

4. Termínový pr ůběh řešení  
Řešení projektu je schváleno tj. od 08/08  do 11/10. 


