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Abstract:
Capture and geological storage of carbon dioxide (CCS) counts

among the most prospective climate change mitigation measures. The
following article and especially the attached leaflet provide basic
information on the sense, fundamental principles and possible impact of
this new emerging technology, which has been extensively supported by
the European Commission and national governments of industrially
developed countries during the last few years. Recently, CCS has also
appeared as an important research & development topic in the new EU
Member States and Associated Candidate Countries, incl. the Czech
Republic.

Globální oteplování a s ním souvisící zmûna klimatu patfií 
k nejdiskutovanûj‰ím otázkám souãasnosti. 4. hodnotící zpráva
Mezivládního panelu pro zmûnu klimatu (IPCC), zvefiejÀovaná postupnû
v prÛbûhu roku 2007, konstatuje, Ïe se na probíhajících zmûnách s velmi
vysokou pravdûpodobností podílí ãlovûk a jeho aktivity, a to zejména
formou zvy‰ování koncentrace skleníkov˘ch plynÛ v atmosféfie.
Nejv˘znamnûj‰ím skleníkov˘m plynem je oxid uhliãit˘ (CO2), kter˘ se
do ovzdu‰í dostává mimo jiné i v dÛsledku spalování fosilních paliv. 80
% antropogenních emisí CO2 pak pochází z velk˘ch stacionárních
zdrojÛ, jako jsou tepelné elektrárny, ocelárny, cementárny nebo rafinerie.
Podle Národní zprávy âeské republiky o inventarizaci emisí
skleníkov˘ch plynÛ za rok 2005 ãinily emise CO2 ze stacionárních
zdrojÛ v âR 97,5 mil. t, coÏ pfiedstavuje 77,4 % celkov˘ch vykázan˘ch
emisí CO2.

Podpisem tzv. Kjótského protokolu se zemû Evropské unie zavázaly 
v období 2008-12 sníÏit emise CO2 o 8 % oproti v˘chozímu roku
(vût‰inou rok 1990). V dal‰í etapû kjótského mechanismu po r. 2012 se
navíc dají velmi pravdûpodobnû oãekávat poÏadavky na mnohem vy‰‰í
redukci emisí CO2, pfiinejmen‰ím na úrovni 20 % a více. âeská republika
sice zatím nemá problémy se splnûním svého závazku co do absolutního
mnoÏství emisí, z hlediska nûkter˘ch ukazatelÛ, napfi. mnoÏství emisí
CO2 na obyvatele nebo na jednotku vyrobené elektrické energie, patfií
mezi „nejpilnûj‰í" zneãi‰Èovatele v Evropû. 

K cíli razantnû sníÏit antropogenní emise CO2 vede nûkolik více ãi
ménû schÛdn˘ch cest, z nichÏ nejperspektivnûj‰í lze shrnout zhruba do 
3 kategorií:
• zv˘‰ení energetické úãinnosti ekonomiky a s ním souvisící úspory

energie
• zv˘‰ení podílu obnoviteln˘ch zdrojÛ v energetickém mixu
• zachytávání a ukládání CO2.
Podle fiady studií a prognóz zÛstane svûtová, evropská i ãeská ekonomika
v nejbliÏ‰ích desetiletích nadále do znaãné míry závislá na spalování
fosilních paliv. Lze tedy s vysokou pravdûpodobností pfiedpokládat, Ïe
emise CO2 nadále prorostou. Aby mohlo b˘t teoreticky vÛbec dosaÏeno
zastavení tohoto rÛstu, je zcela zfiejmé, Ïe bude tfieba pfiistoupit 

k uplatnûní v‰ech tfií v˘‰e uveden˘ch skupin opatfiení, tzn. vãetnû vyuÏití
technologií zachytávání a ukládání CO2 (CO2 capture and storage –
CCS). 

Technologie CCS spoãívají v zachycení CO2 produkovaného pfii
spalování fosilních paliv (napfi. pfii v˘robû elektfiiny, cementu aj.), 
v jeho pfiepravû od zdroje emisí k úloÏi‰ti a v jeho bezpeãném uloÏení do
hlubok˘ch geologick˘ch struktur. V souãasné dobû je technologiím CCS
vûnována znaãná pozornost, a to jak celosvûtovû, tak i v rámci Evropské
unie. O tom svûdãí napfi. Sdûlení Evropské komise "UdrÏitelná v˘roba
energie z fosilních paliv: dosaÏení témûfi nulov˘ch emisí z uhlí po roce
2020" z 10. ledna 2007, které pfiedpokládá rozsáhlé uplatnûní
technologií CCS v Evropû v blízké budoucnosti. V˘zkum a v˘voj v oboru
CCS je rovnûÏ jedním z v˘znamn˘ch témat 7. rámcového programu EU
pro v˘zkum a technologick˘ v˘voj, kter˘ byl zahájen 1.1.2007.

Zavedení technologií CCS do praxe je hlavním cílem Evropské
technologické platformy pro bezemisní tepelné elektrárny (ETP ZEP).
Toto uskupení, vzniklé z iniciativy Evropské komise a sdruÏující velké
prÛmyslové podniky, vûdecko-v˘zkumné instituce i nevládní ekologické
organizace, vyhlásilo v r. 2007 tzv. „Evropsk˘ vlajkov˘ program", jehoÏ
cílem je zprovoznûní 10-12 „bezemisních" tepeln˘ch elektráren( tj.
elektráren se zavedenou technologií CCS), v podobû demonstraãních
provozÛ prÛmyslového mûfiítka, do roku 2015. To by mûlo b˘t
pfiedstupnûm komerãního zavedení technologií CCS na evropsk˘ trh
kolem roku 2020.

V âeské republice se v˘zkumné aktivity soustfieìují zejména do
oblasti geologického ukládání CO2; jejich leaderem âeská geologická
sluÏba. Ta se v˘znamnû podílela na vypracování první studie posuzující
potenciál pro geologické ukládání CO2 v âR, zpracované pro
Ministerstvo Ïivotního prostfiedí v r. 2005, a v souãasné dobû pokraãuje
v této ãinnosti mj. v rámci evropsk˘ch vûdecko-v˘zkumn˘ch projektÛ
CASTOR a EU GeoCapacity.

V˘sledky tohoto v˘zkumu mohou b˘t v budoucnu vyuÏity pfii
pfiípravû projektÛ na implementaci CCS v âeské republice, aÈ uÏ se bude
jednat o pilotní instalace, demonstraãní projekty nebo plnû komerãní
aplikace, s nimiÏ se celosvûtovû poãítá po roce 2020. První iniciativy v
tomto smûry jiÏ byly deklarovány spoleãností âEZ, a.s., která technologie
CCS zahrnula do svého Akãního plánu sniÏování emisí CO2. Kromû toho
mohou b˘t v˘sledky v˘zkumu vyuÏity pfii pfiípravû národního
regulaãního rámce pro zachytávání a ukládání CO2, a to jak pfii
implementaci pfiipravované celoevropské legislativy, tak i pfii vytváfiení
národních pravidel a pfiedpisÛ.

K tomuto ãlánku je pfiipojen informaãní leták „Geologické fie‰ení
zmûny klimatu", kter˘ byl vytvofien v rámci evropské sítû CO2NET
(Carbon Dioxide Knowledge Transfer Network) a jehoÏ ãesk˘ pfieklad je
jednou z aktivit projektu CO2NET EAST, koordinaãní akce spolufinanco
vané Evropskou unií v rámci 6. rámcového programu pro v˘zkum a
technologick˘ v˘voj. Projekt je rovnûÏ podporován prÛmyslov˘mi
firmami - Shell International Renewables, Statoil, Norsk Hydro Produksjon,
Schlumberger Carbon Services, Enel (hlavní sponzofii), ALSTOM Power,
Vattenfall, Total a BP Alternative Energy (sponzofii). Koordinátorem
projektu je âeská geologická sluÏba, která rovnûÏ provozuje ãesk˘
národní informaãní portál pro technologie CCS na adrese
http://www.geology.cz/co2net-east. PfiiloÏen˘ leták podává základní
informace o principech zachytávání a ukládání CO2.
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