
 

 

TISKOVÁ ZPRÁVA  
 

Na Liberecku bylo vysazeno přes 3 000 nových stromů 

Zásluhou programu Stromy pro život společnosti Office Depot se vrátilo přírodě už více 
než 230 000 stromů, tedy okolo 17 500 tun papíru 

 
PRAHA (17. května 2010) – V rámci programu obnovy lesů „Stromy pro život“ společnost Office 

Depot vysadila 3 000 mladých buků v okolí Liberce. Do výsadby se zapojili klienti společnosti 

Office Depot a zastupitelé místní samosprávy. Akce přispívá nejen ke zlepšování životního 

prostředí, ale v neposlední řadě má i estetický charakter pro zdejší krajinu. Do konce roku 2010 

společnost plánuje vysadit více než 25  000 stromů. 

 

Společnost Office Depot je největším dodavatelem kancelářských potřeb v České republice. Ročně prodá 

tisíce tun papíru. „Je to obrovské množství papíru a jeho spotřeba stále roste! Na jednoho obyvatele ČR 

připadá ročně spotřeba cca 150 kg papíru, což je dvojnásobek spotřeby před deseti lety, proto cítíme 

potřebu vracet přírodě to, co jí bereme,“ uvedl Marcel Schmidt, manažer marketingu společnosti Office 

Depot.  

 

Společnost Office Depot sází stromy vždy jednou ročně a pokaždé na jaře. Letos bylo v rámci programu 

Stromy pro život vysazeno 3 000 nových stromů v okolí Liberce. „Od roku 2003, kdy náš ekologický 

program Stromy pro život odstartoval, jsme vysadili více než 230 tisíc stromů, což představuje okolo 

17,5 tisíc tun papíru. Letos spolu s našimi klienty vysadíme přes 25 tisíc stromků. To je pro představu 

okolo 1,4 milionů prodaných balíků papíru,“ dodává na závěr jarní výsadby Schmidt.  

 

„Obecní les v Rádle na Jablonecku jsme vybrali záměrně. Les totiž v loňském roce poškodila kalamita 

a mnoho smrků zůstalo vyvrácených. Zaměstnanci společnosti Office Depot nám pomohli pozemek 

dočišťovat a sázet stromky nové. Vedle původních jehličnatých stromů jsme zasadili sazenice buku 

lesního, a tím napomohli ke vzniku lesa smíšeného, který bude pestřejší a také odolnější vůči dalším 

kalamitám,“  říká Martin Benda, mluvčí Společnosti přátel přírody Čmelák.  

 

 

Stromy pro život® je ekologický program společnosti Office Depot, která za každých 50 prodaných balíků 

papíru Office Depot nebo Papirius vysadí za zákazníka 1 strom. Program je realizován pod záštitou 

Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity v Praze. Od roku 2003, kdy projekt Stromy pro 

život odstartoval, se podařilo českou zeleň obohatit o více než 230 000 stromů. 
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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 s garancí „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 230 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 4,2 miliardy USD.  

 Roční tržby Office Depot činí přibližně 12,1 miliardy USD a společnost celosvětově zaměstnává asi 
41 tisíc pracovníků.  

 Společnost v současné době uskutečňuje přímé prodeje zákazníkům prostřednictvím svých dceřiných 
firem v 52 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 informace o Office Depot Europe najdete na http://mediarelations.officedepot.com  
 
Kontakt pro další informace: 
 
Marek Roll 
Mediální zástupce Office Depot 
 
Bison & Rose Public Relations 
Tel.: +420 233 014 030 
gsm: +420 731 643 364 
marek.roll@bisonrose.cz 
 
 
 
 


