PROGRAM SLEDUJEME / SNIŽUJEME CO2
Výsadba dubové aleje u obce Křenek – offsetová kalkulace

OFFSETOVÝ PROJEKT PRO OBEC KŘENEK

Výsadba dubové aleje u obce Křenek
Obec Křenek, okres Prah-východ, Středočeský kraj

Základní popis území
Řešené území se nachází v obci Křenek, v katastrálním území Křenek. Lokalitu tvoří volný pruh
pozemku p.č. 635/1 k.ú. Křenek, při místní komunikaci, která slouží jako alternativní spojení obce
s hlavní silnicí na Mělník a je využívána převážně rekreačně (přístup ke koupání v pískovnách,
cyklostezka). Z jedné strany pozemku se nachází orná půda a pomocné pozemky pro zahradnictví, na
druhé straně komunikace leží poměrně rozsáhlé vodní plochy po těžbě písku podél Hlavenského
potoka s pobřežními porosty.
Výsadba se týká úseku od hranice obce (po vynechání průjezdu pro zemědělskou techniku) k hranici
stromových porostů, tj. cca 220m délky, šířka pruhu určeného k výsadbě je kolísá cca 4 – 8m.
V současné době je pozemek holý, bez dřevinných porostů. Lokalita se nachází v nízko položeném
rovinatém území (cca 170 m.n.m) v oblasti štěrkopískových náplavů širší nivy Labe.
Specifikace výsadby
Volný pruh podél komunikace bude osázen dubem letním (Quercus robur), což je druh v místě
geograficky i stanovištně vysoce vhodný – v oblasti by bez lidské činnosti byly lužní lesy včetně
biotopu tvrdého luhu, jehož je dub letní dominující dřevinou, převažující vegetační formací.
V současné době je většina území v okolí přeměněna na ornou půdu a zbylé lesní porosty tvoří
převážně lesnické výsadby borovice lesní (Pinus sylvestris).
Realizací záměru lze očekávat výrazný přínos pro posílení biodiverzity v rámci lokality a zvýšení
ekosystémové diverzity v širším měřítku. Dále vzhledem k dlouhověkosti dubu letního lze očekávat
níže uvedené efekty postupně dlouhodobě (v řádu staletí).
Bude ozeleňována linie vedoucí podél hranice pozemku. Plocha pod výsadbami bude nadále
zatravněna za účelem protierozní funkce. Zatravnění není součástí tohoto projektu. Plánuje se liniová
výsadba stromů ve sponu 12m v délce 200m s mezerou v OP elektrovodu v šíři odpovídající
ochrannému pásmu.

Předpokládaná realizace v říjen/listopad 2018, do výsadeb se zapojí místní spolky a obyvatelé.
Vlastník pozemku a investor: Obec Křenek
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Kalkulace nákladů na offsetový projekt:
Celkové náklady realizace projektu: 32 580,- Kč
Jednotkové náklady (na vysazený strom): 2 036,3,- Kč / 1 strom
Celkem bude vysázeno 16 stromů – dub letní (Quercus robur)
Kvantifikace přínosu projektu k ochraně klimatického systému Země:
Množství CO2 zachyceného díky offsetovému příspěvků (za dobu trvání celkem, předpoklad 70 let
věku stromu): min. 82,50 t
Jednotkové náklady offsetového projektu (na 1 t CO2, po zaokr.): 464,6 Kč / t

VÝSLEDNÁ CENA ZA 1 TUNU CO2 (tj. za redukci skleníkových plynů o 1t CO2): 464,6 Kč / t
Poznámka: Při volbě částečné podpory (poskytnutí pouze části potřebné podpory subjektem) pro
financování specifikovaného offsetového projektu bude celková podpora složena z příspěvků několika
různých podporovatelů realizace tohoto projektu.
Pravidla programu SCO2 - http://snizujemeco2.cz/cs/jak-se-zapojit
Parametry offsetových projektů na vyžádání.
Zpracoval: Mgr. Ing. Petr Pavelčík, petr.pavelcik@ci2.co.cz, květen 2018

