
Klimatická kalkulačka - Nadácia Integra (2021) - Metodológia a zoznam zdrojov 

Klimatickú kalkulačku zostavil tím Nadácie Integra pod odborným vedením Ing. Mikuláša 
Černotu, PhD., z Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity Bratislava. Jej 
hlavným cieľom je jednoduchým spôsobom vyčísliť tvorbu individuálneho ekologického dlhu 
v štyroch oblastiach bežného života na Slovensku, na základe porovnania s obyvateľmi iných 
krajín vizualizovať problém globálnej klimatickej nespravodlivosti a ponúknuť možné riešenia 
tohto problému.  

Jednotlivé výpočty používajú emisné faktory, ktoré zohľadňujú všetky skleníkové plyny (t. j. 
CO2, N2O, metán, atď.) uvoľnené pri ľudskej činnosti, pričom výsledky sú prezentované v 
jednotkách kilogramov ekvivalentu CO2 (CO2e). Vzhľadom na zameranie nášho projektu 
táto kalkulačka reflektuje bežne udávané priemerné hodnoty emisií skleníkových plynov, 
ktoré sú produkované ako dôsledok každodennej činnosti obyvateľov Slovenska. V prípade 
záujmu o podrobnejšie kalkulácie individuálnej ekologickej / uhlíkovej stopy, ktoré sú viac 
prispôsobené možným odchýlkam od jednotlivých kategórií v našej Klimatickej kalkulačke, 
Vám odporúčame využiť aj iné voľne dostupné online nástroje, najmä:  

• https://iep.sk/Kalkulacka 
• http://www.ekostopa.sk 
• https://footprint.wwf.org.uk 
• https://www.footprintcalculator.org/home/en 
    
Naša Klimatická kalkulačka je doplnená o výpočet sekvestrácie CO2 dlhovekými úžitkovými 
stromami (kešu a makadámie), ktorý je adaptovaný na konkrétne rozvojové projekty 
realizované Nadáciou Integra v Keni a v Etiópii. Metodológiu výpočtu a zoznam zdrojov 
nájdete nižšie.   

Ak by ste mali k našej Klimatickej kalkulačke akékoľvek otázky alebo pripomienky, neváhajte 
sa na nás obrátiť na adrese info@integra.sk  

Výpočet množstva CO2 izolovaného v strome za rok  

(metodika The University of New Mexico)  

Rýchlosť sekvestrácie uhlíka závisí od rastových charakteristík druhov stromov, podmienok 
rastu, geografických podmienok miesta zasadenia, ako sa s nimi hospodári, aká je hustota 
dreva, miestna klíma etc. 

Pre druhy v tropických a subtropických podmienkach existuje menej literatúry ako pre 
dreviny rastúce v miernom pásme, takže je potrebné využívať všetky dostupné zdroje dát 
vrátane vlastných meraní, ktoré sme aplikovali aj v našom prípade.   

Postup výpočtu: 

1. Určíme celkovú (zelenú) váhu stromu. 

2. Určíme suchú hmotnosť stromu. 

3. Určíme hmotnosť uhlíka v strome. 

4. Určíme hmotnosť oxidu uhličitého izolovaného v strome 

5. Určíme hmotnosť CO2 izolovaného v strome za rok 
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Výpočet množstva CO2 izolovaného v strome druhu Macadamia 
integrifolia 

Určenie celkovej (zelenej) váhy stromu 
Na základe druhov stromov geografickej oblasti je algoritmus na výpočet hmotnosti 

stromu je:  

W = nadzemná hmotnosť stromu v kg 

D = priemer kmeňa v dolnej časti v cm 

H = výška stromu v m 

Pracujeme s modelovým stromom pre podmienky Kene a Etiópie, výška 9m, 12,5 cm 
hrúbka v prsnej výške (DBH), priemerný vek 24 rokov.  

Pre stromy s D < 27,94 cm (11 inches) 

W = 0,25 D2.H 

Pre stromy s D> = 27,94 cm (11 inches) 

W = 0,15 D2.H 

W = 0,25 *12,52 *9 = 351, 56 kg 

Koreňový systém váži asi  20% nadzemnej hmotnosti stromu. 

Preto na určenie celkovej hmotnosti zelene stromu vynásobíme nadzemnú hmotnosť 
stromu o 120%. 

120% = 421,87 kg  

Určenie suchej hmotnosti stromu 
Koeficienty vychádzajú z rozšírenej publikácie z Nebraskej univerzity. Publikácia obsahuje 
tabuľku s priemernými hmotnosťami jedného kordu /eq. prm/ dreva pre rôzne dreviny 
mierneho pásma . Ak vezmeme do úvahy všetky druhy v tabuľke, priemerný strom je 72,5% 
sušiny a 27,5% vlhkosti. 

Preto na určenie suchej hmotnosti stromu vynásobíme hmotnosť stromu 72,5%. 

72,5% = 305,85 kg  

Určenie hmotnosti uhlíka v strome 
Priemerný obsah uhlíka je zvyčajne 50% z celkového objemu stromu. Preto pre hmotnosť 
uhlíka v strome vynásobíme suchú hmotnosť stromu o 50%. 

305,85 / 2 = 152, 92 kg 



Určenie hmotnosti oxidu uhličitého uskladneného v strome 
CO2 sa skladá z jednej molekuly uhlíka a 2 molekúl kyslíka. 

Atómová hmotnosť uhlíka je 12,001115. 

Atómová hmotnosť kyslíka je 15,9994. 

Hmotnosť CO2 je C + 2 * O = 43,999915. 

Pomer CO2 k C je 43,999915 / 12,001115 = 3,6663. 

Preto, aby sme určili hmotnosť oxidu uhličitého izolovaného v strome, vynásobíme hmotnosť 
uhlíka v strome o 3,6663. 

152,92*3,663 = 560,6 kg C 

Určenie hmotnosti CO2 izolovaného v strome za rok (metódou 
individuálneho stromu)  
Hmotnosť oxidu uhličitého izolovaného v strome vydelíme jeho priemerným vekom.  

560,6 / 24 = 23,3 kg CO2 e – v prípade druhu Macadamie je tento údaj bez orechov ich 
šupiek a škrupín. Takže je potrebná dodatočná kalkulácia:  

Priemerne uvažujeme o 40 kg úrode orechov za rok pre jeden strom. 40 kg orech so 
škrupinou (NIS) – 25% vlhkosti = 30kg sušiny. Podiel uhlíka je 47% zo sušiny = 14.1 kg C. 
CO2 prepočet 14.1*3,6663 = 51,64 kg CO2 e/strom/rok. 

Celkovo CO2e/strom/rok zachytený Macadamiou je 51,64 + 23,3 = 74,94 ~ 75kg CO2e/
strom/rok 

Metóda prepočtu cez hektárové záchyty uhlíka (presnejšia, kvôli 
lepšej dostupnosti údajov z viacerých pokusných plôch z rôznych 
častí sveta):  
4 tCO2e /ha/rok = 1092 kgC/ha – sekvestrácia CO2/C na ha porastu makadamu 
podľa štúdií zo sveta 

1092/200 = 5,46kgC/tree/year – sekvestácia uhlíka jedného stromu za rok pri 
počte výsadby 200 ks stromov na ha 

5,46*3,66 = 20,02  20kgCO2e/tree/year – sekvestrácia CO2 jedným stromom za 
rok/bez započítania orechov 

5,46*24=131,04 kgC/strom/24 rokov =480,52 kg CO2e/strom/24 rokov – 
priemerný vek stromu v podmienkach Kene – sekvestrácia CO2 za 24 rokov 
bez započítania orechov 



Celkový súčet záchytu CO2:  biomasa stromu plus orechy:  

Priemerne uvažujeme o 40 kg úrode orechov za rok pre jeden strom. 40 kg orech so 
škrupinou (NIS) – 25% vlhkosti = 30kg sušiny. Podiel uhlíka je 47% zo sušiny = 14.1 kg C. 
CO2 prepočet 14.1*3,66 = 51,64 kg CO2 e/strom/rok – priemerne 50kg kgCO2e/strom/
rok. Priemerne uvažujeme o 24 produkčných rokoch makadamového stromu, pričom 
rodiť začína efektívne od cca. 4 roku a úroda sa graduálne vyvíja, kedy o plnej 40 kg 
úrode (môže byť aj väčšia 60-80kg) uvažujeme od cca. 12 roku života stromu, čo 
znamená cca. 651 kg (po interpolácii rozdielnej úrody počas veku) orechov so 
škrupinami za 24 rokov. 

Kalkulácia:  

20kgCO2e/strom/rok + 50 kg CO2e/orechov = 70 kgCO2e/Strom celkovo/rok 

Celkovo strom: 20kgCO2e/strom/rok * 24 + 840,5kgCO2e/651 kg orechov/
24rokov = 1320kg CO2e/24rokov – celková sekvestrácia stromu macadamie za 
24 rokov 

Výpočet hmotnosti CO2 pre druh Obličkovec západný (Anacardium 
occidentale) – Kešu 

Vo výpočte vychádzame z lokálnych štúdií v rôznych oblastiach výskytu a pestovania 
stromov Kešu v Afrike. Štúdie pochádzali z Kene, Kamerunu, Beninu, Pobrežia Slonoviny, 
Burkiny Faso a Tanzánie. Štúdie uvádzajú konečný výpočet uhlíkovej bilancie hektára 
výsadby stromov. Rôzne výsledky hodnôt vyplývajú z rôznych metodológií výpočtu, ale 
taktiež z variability hustoty porastu (rôznych etáží), čo záleží aj na veku porastu a výsadby. 
Hodnoty nadzemnej aj podzemnej biomasy uhlíka varírovali medzi hodnotami od cca. 1 tC/
ha - 21 tC/ha  - 45 tC/ha po cca. 84tC/ha, 32.25 and 59.22 t CO2/ha v Indii, 0.98 tC/ha to 
63.94tC/ha na Filipínach, 17 to 18 tC/ha pri troch agrolesníckych systémoch, 21 Mg C ha-1 
pre dospelé porasty v Keni.  Táto diferencia záleží tak od tempa rastu, miestnej mikroklímy, 
prísunu vlahy, druhu pozemku (parky, domáce záhrady, lesné spoločenstvá) ako aj stupňa 
starostlivosti o stromy človekom. Pri našom výpočte sme vychádzali najmä z geograficky 
najbližších štúdií krajín tropickej a subtropickej Afriky, kde autori na základe početných 
fyzických meraní stromov, ktoré mali priemer v prsnej výške od 2 do 89 cm, identifikovali 
hodnotu hmotnosti biomasy uhlíka 1 hektárom Kešu porastu na cca 34,41 tC/ha, ktorá po 
prepočte na čistý uhlík je 16,17 tC/ha. Iné štúdie po prepočte vypočítali priemerný ročný 
záchyt uhlíka na 6-8 tCO2e za rok/ha. Pre naše podmienky sme stanovili počet stromov na 
hektár 130--160, ktorá je identifikovaná ako typická pre menšie pozemky komunálneho alebo 
súkromného vlastníctva v Afrike (pri výsadbe o spone 11-12m). Objem drevnej hmoty bol v  
štúdii z Tanzánie stanovený na 48.88 m3/ha. Produkcia kešu orechov netvorí významnú 
odchýlku pri konečnej kalkulácii vytvorenej biomasy a uhlíka, (na rozdiel od macadamie), 
takže uvažujeme len s celkovou biomasou.   Pre jednotlivý strom Kešu je teda prepočet 
16,17/130*1000 = 124,38 kg C/strom. Prepočet na kg CO2e: 124,38*3,663 = 455,62 kg 
CO2e/strom.  Hmotnosť CO2 izolovaného v strome za rok 455.62/20 = 22,78 kg CO2e. iný 
prepočet: 18 tC/ha - priemerná sekvestrácia tC na ha porastu kešu podľa štúdií zo sveta 
18tc/ha /140ks *1000 = 128 kgC/20 rokov = 6,4kgC/rok = 23,5kg CO2e/rok/strom 
sekvestácia uhlíka jedného stromu kešu za rok pri počte výsadby 140 ks stromov na 
ha 23,5kg CO2e/rok/strom *20 rokov = 471kgCO2e/stromkešu/20 rokov 



Metóda prepočtu cez hektárové záchyty uhlíka (presnejšia, kvôli 
lepšej dostupnosti údajov z viacerých pokusných plôch z rôznych 
častí sveta):  
6 tCO2e /ha/rok = 1636 kgC/ha – priemerná sekvestrácia CO2/C na ha a rok 
porastu kešu podľa štúdií zo sveta 

1636/160 = 10,22kgC/tree/year – sekvestácia uhlíka jedného stromu za rok pri 
počte výsadby 160 ks stromov na ha 

10,22*3,66 = 37,5  37,5kgCO2e/tree/year – sekvestrácia kgCO2e jedným 
stromom kešu za rok 

10,22*20=204,4  kgC/strom/20 rokov =750 kg CO2e/strom/20 rokov – priemerný 
vek produkčného stromu kešu v podmienkach Kene – sekvestrácia CO2  1 
stromom za 20 rokov  
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