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OSMNÁCT TISÍC STROMŮ PRO POŘÍCÍ NAD SÁZAVOU  

Program  „Stromy pro život“ umožnil výsadbu už 160 tisíc stromů 
 
Poříčí nad Sázavou, 9. června 2008 - Bezmála osmnáct tisíc stromů vysadila v těchto 
dnech společnost Office Depot  v oblasti Poříčí nad Sázavou. Tři hektary stromů 
vysázených v rámci vlastního ekologického projektu obnovy lesů „Stromy pro život“ zvýší 
rekreační funkci lesa a v dospělosti vyrobí ročně více než deset tun kyslíku.  
 
Díky dlouhodobému ekologickému programu na obnovu lesů „Stromy pro život“ bylo společností 
Office Depot vysázeno od roku 2003 již více než 160 tisíc stromů. Tento nový porost pokrývá již  
plochu 16 hektarů a v dospělosti ročně vyprodukuje až 56 tun kyslíku, který pokryje jeho potřebu 
pro 370 osob. Společnost Office Depot je největším dodavatelem kancelářských potřeb v České 
republice. Na český trh vstoupil americký koncern Office Depot v září 2006 akvizicí společnosti 
Papirius založenou v roce 1993.  
 
 „Produkce papíru a celulózy je závislá na velké spotřebě dřeva, proto cítíme potřebu vracet 
přírodě to, co jí bereme. Za podpory Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity 
(FLD) v Praze jsme proto vytvořili projekt obnovy lesů. Za každých 50 balíků kancelářského 
papíru značky Papirius nebo Niceday vysadíme za našeho zákazníka jeden strom v dané 
lokalitě,“ vysvětluje smysl projektu jednatel společnosti Office Depot Petr Sýkora. „Zároveň 
zákazníkům doporučujeme šetřit lesy používáním recyklovaného papíru. Mnohé odrazuje, jeho 
našedlá barva, ale např. recykloavný papír Niceday, 80g/m2 je čistě bílý“ vybízí k ekologickému 
chování Petr Sýkora. Kromě projektu Stromy pro život společnost Office Depot každoročně 
rozšiřuje nabídku ekologických výrobků šetrných k životnímu prostředí.  
 
„Výběr lokalit byl v posledních dvou letech soustředěn do obecních lesů v okolí Prahy a Hradce 
Králové, které jsou vzhledem k poměrně snadné dostupnosti intenzivně využívány k rekreačním 
účelům. Výsadba buků, lip, smrků a borovic byla provedena z větší části na pasekách vzniklých 
řádnou těžbou nebo polomy. Výsadbou v těchto lokalitách sledujeme zvýšení rekreační funkce 
lesa,“ říká Jan Hamerník, vedoucí Arboreta FLD v Kostelci nad Černými lesy.  
 
Statistika: 
 V České republice vzrostla produkce papíru a lepenky za posledních 5 let o 29 procent.  
 V roce 1993 připadalo na 1 obyvatele České republiky 61 kg papíru, v roce 2005 to bylo již 

133,3 kg papíru na osobu.  
 Jedna tuna papíru vyrobená ze 100% recyklovaného  papíru v porovnání s klasickým 

papírem ušetří 4 100kW/h elektrické energie, 26 500 tisíc litrů vody, 27 kilogramů látek 
znečišťujících ovzduší a 2,7 m3 prostoru na skládce.  
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Office Depot Česká republika 
 Společnost Office Depot je největším dodavatelem kancelářských potřeb v České republice.  
 Na český trh vstoupil americký koncern Office Depot v září 2006 akvizicí společnosti Papirius 

založenou v roce 1993.  
 Office Depot nabízí v ČR více než 5000 položek zahrnujících papír, kancelářské potřeby, 

kancelářský nábytek, kancelářskou techniku, občerstvení,  hygienu a print management 
(nabídka a potisk reklamních předmětů, výroba tiskovin, tiskové služby ). 

 Z největšího skladu kancelářských potřeb ve střední Evropě o rozloze více než 10 000 m2 
obsluhuje Office Depot zákazníky v České republice, Slovensku, Polsku a Maďarsku.  

 Díky propracovanému logistickému systému garantuje Office Depot jako jediný v oboru 
dodání zboží do druhého pracovního dne po celé ČR v rámci garance „Zítra, nebo zdarma“, 
kterou využívají zákazníci již od roku 2001. 

 V roce  2003 vznikl ekologický program „Stromy pro život“, kdy společnost za každých 50 
prodaných balíků papíru vysadí strom. Do současné doby bylo vysazeno více než 160 tisíc 
stromů. Ekologickou vizí společnosti Office Depot je nakupovat ekologicky, chovat se 
ekologicky a prodávat ekologicky. 

 Zaměstnává více než 500 pracovníků 
 
Office Depot celosvětově 
 Společnost Office Depot zajišťuje kompletní servis pro kanceláře miliónům zákazníků od 

lokálních firem po velké firmy figurující na seznamu Fortune 500.  
 Společnost Office Depot zajišťuje výrobky a služby prostřednictvím více než 1 600 

maloobchodních prodejen, školených prodejců, komplexních katalogů a elektronického 
prodeje, který dosahuje objemu 4,9 miliardy USD.  

 Roční tržby Office Depot činí přibližně 15,5 miliardy USD a společnost celosvětově 
zaměstnává asi 49 tisíc pracovníků.  

 Společnost v současné době uskutečňuje přímé prodeje zákazníkům prostřednictvím svých 
dceřiných firem ve 43 zemích. 

 
Kmenové akcie společnosti Office Depot  jsou kótovány na Newyorské burze CP v Nestorku pod 
symbolem ODP a jsou součástí indexu S&P 500.  
 
Další tiskové informace najdete na http://mediarelations.officedepot.com.     
(Gerard van der Zanden, Office Depot Europe, +31 77 3238861, +31 6 11318815 (mobile), 
Gerard.Zanden@officedepot.com) 
 


