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Vracíme přírodě to, co jsme si od ní půjčili. Už více než 11 let.

Z přírody si vezmeme strom a použijeme jej v podobě papíru. My stromy vracíme zpět přírodě
díky projektu „Stromy pro život“. Cítíme odpovědnost k životnímu prostředí
a chceme přírodě a lesům s pomocí našich zákazníků vracet to, co nám dává.

Za každých 50 prodaných balíků kancelářského papíru Papirius nebo Office Depot vysadíme
1 strom. Zákazník, který u nás papíry označené piktogramem „Stromy pro život“ nakoupí, nám
pomáhá sázet nové stromy. Děkujeme, že sázíte s námi už více než 11 let!

Výsadba nového lesa probíhá vždy jednou ročně na jaře. Lokality, druhy stromů a účel výsadby
jsou vybrány odbornými garanty, kteří vědí nejlépe, kde je pomoc zapotřebí. Garantem projektu
je v České republice Fakulta lesnická a dřevařská České zemědělské univerzity v Praze. „Ve
všech lokalitách klademe důraz na dřeviny původní, typické pro daný region. Teprve tak má

výsadba smysl. Z jehličnanů sázíme zejména smrk a borovici, z listnáčů pak buk, dub, lípu, olši
a javor.“, doplňují Ing. Jan Hamerník, Ph.D. a Ing. Václav Bažant, Ph.D., garanti projektu.
Program sledujeme a vyhodnocujeme v čase jeho úspěšnost. Nově přihlášeným členům
udělujeme vždy na začátku roku certifikát o spolupráci. Od roku 2003, kdy projekt Stromy pro
život odstartoval, jsme lesy obohatili o 461 861 stromů. Výsadby probíhají ve spolupráci se
zákazníky, kteří se chtějí podílet přímo a za spolupráce našich zaměstnanců. Děkujeme, že nás
dlouhodobě podporujete nejen nákupem zmíněných papírů.
Jak se tipují lokality pro vysazování stromů
Náš garant rozděluje typy podpory podle parametrů na místa, kde naše výsadba přispívá ke
zvýšení stability lesních porostů, k podpoře mimoprodukčních funkcí např. u příměstských lesů,
či lesů Národních parků, kde není prioritou těžba dřeva, ale vytvoření rekreačních podmínek.
Významná část naší podpory byla věnována místům postiženým kalamitou.
Co o stromech možná nevíte
Stromy patří mezi největší organismy na Zemi, jsou výjimečné nejen svým vzrůstem, ale
i možným dosažitelným věkem. Ten lze měřit na desetiletí, staletí a i na tisíciletí. Stoletých je
tolik, že není možné je vyjmenovat. I u nás rostou takové, které se dožívají tisíce let
— například duby nebo tisy.
Stromy produkují kyslík, filtrují vzduch a celkově tak zlepšují jeho kvalitu
Vegetace působí jako přirozený filtr škodlivých látek v ovzduší. Stromy zachycují především
jedovatý přízemní ozón a jemný polétavý prach, který na sebe váže řadu toxických látek, dále
oxidy síry a dusíku, oxid uhelnatý a další látky. Stromy také zvlhčují vzduch a některé druhy
dřevin do svého okolí uvolňují silice (tzv. fytoncidy), které hubí nebezpečné choroboplodné
zárodky. Vzrostlý strom vyrobí takové množství kyslíku, že by teoreticky pokrylo potřebu kyslíku
k dýchání nejméně deseti lidí. Jeden průměrně vzrostlý listnatý strom vyprodukuje za plného
osvětlení zhruba 1000 litrů kyslíku za den. Jeden hektar listnatého opadavého lesa
v podmínkách mírného pásma vyprodukuje za rok průměrně 10 tun kyslíku (u převažujícího
jehličnatého lesa o třetinu méně).
Stromy vyrovnávají teplotní extrémy
V zimě brání stromy vysázené v blízkosti budov jejich vysokým tepelným ztrátám. V létě naopak
ochlazují své okolí lépe a efektivněji než veškerá klimatizační zařízení. Vzrostlý, vodou dobře
zásobený strom může během jednoho dne odpařit až 400 litrů vody, a z ovzduší tak odčerpá
téměř 280 kWh tepelné energie.
Stromy tlumí hluk
Zeleň funguje jako protihluková bariéra. Díky členitému povrchu může na frekventovaných
ulicích snižovat hluk na přijatelnější míru. Platí, že čím hustší a širší porost, tím je jeho efekt na
tlumení hluku výraznější.
Jaká je kondice českých lesů

Lesy pokrývají přibližně 33 % území České republiky. I přes výrazný pokles emisí škodlivin do
ovzduší během 90. let 20. století zůstává stav českých lesů nadále nejhorší ve střední Evropě.
Co je pro výsadbu stromů důležité
V našem projektu sázíme 2-3 roky staré sazenice, které byly do té doby školkovány, což je
postupné přesazování ve školkách. U hustých semenáčků se tak vytvoří prostor pro kvalitní
kořenový systém a korunu. Pro výsadbu je důležité načasování, kdy je třeba u jarní výsadby
zachytit vláhu po zimě a u podzimního výsevu se zachycují podzimní deště ještě před mrazem.
Jaký má přínos projekt Stromy pro život
Jedná se o podporu subjektů, které se rozhodli, nebo mají ze zákona povinnost z lesa pouze
nebrat, ale také mu dávat. „Projekt Office Depot je významným podporovatelem. Uvážíme-li
finanční stránku projektu, pak cca 30 tisíc rostlin není malá finanční podpora. Ve všech
případech dotace rostlinným materiálem přispěla jak k nápravě stavu, tedy zalesnění po
kalamitách, tak v dalších stabilizačních projektech.“, hodnotí naši aktivitu Ing. Jan Hamerník,
Ph.D., garant projektu.

Office Depot® Česká republika

Společnost Office Depot® vstoupila na český trh v roce 2006 prostřednictvím akvizice
úspěšné firmy Papirius®.

Office Depot® se vyprofiloval z dodavatele kancelářských potřeb v integrátora služeb
a poskytovatele řešení pro každou kancelář.

V našem katalogu naleznete nepřeberné množství produktů. Zajistíme vám obyčejnou
obálku, ale také řešení v oblasti IT šitá na míru.

Snažíme se nejen brát, ale také dávat. Náš program Stromy pro život® pomáhá již několik
let. Od roku 2003 jsme vysadili již 461 861 stromů.

Náš logistický systém s unikátní garancí Zítra nebo zdarma® zaručuje doručení kompletní
dodávky do druhého pracovního dne.
S námi je vaše kancelář bez starostí!

