
ČSOB Private Banking

V ČSOB Private Banking zodpovědně investujeme a hledáme příležitosti tam, kde to příroda a budoucí generace ocení. A na tom nám záleží, stejně 
jako vám.

Udržitelnost a péče o životní prostředí jsou součástí DNA skupiny ČSOB. Principy udržitelnosti ČSOB promítá i do svých produktů, tímto směrem vede i své klienty. 
V ČSOB Private Banking s Kartou dobré vůle již od roku 2014 zlepšujeme sociální život potřebným. Nyní chceme jedinečným způsobem propojit odpovědné 
investování s živou přírodou a nápravami škod způsobených kůrovcem.
 

Jak investovat udržitelně
Vybrané ČSOB investiční certifikáty dávají možnost zhodnocení peněz a zároveň respektují sociální a environmentální hodnoty. Navíc lze tyto produkty spojit 
s unikátní vizí zalesňování s místním a hmatatelným dopadem.

 O Za každých investovaných 1000 EUR (nebo ekvivalent v CZK) je vysazen 1 strom v České republice.
 O Vysazování stromů provádí společnost Reforest’Action.
 O Plocha k zalesňování se nachází 6 km severovýchodně od Velké Bíteše. Vybrána byla ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou v Praze a magistrátem města Brna.
 O Velikost budoucího lesa je 3,53 ha (což je pro srovnání velikost Václavského náměstí od „koně“ po Můstek) a měla by pojmout 30 000 stromů.

Projektová karta

Lokalita: Les ve vlastnictví města Brna

Plocha: 3,53 ha

Počet stromů: Přes 30 000 v roce 2021

Cíl: Ve spolupráci s oddělením lesnického výzkumu České zemědělské univerzity v Praze a magistrátem města Brna vznikl návrh projektu 
rozmanitého zalesňování v lesích města Brna. Požadavek na opětovné zalesňování a především diverzifikaci výsadby spojený s potřebou 
přezkoumat metody obhospodařování lesů a podporovat rozmanitost a přirozenost lesa.

Druhy stromů: Vícedruhový mix listnatých a jehličnatých stromů (především dub, borovice a buk)

Kontext k lokalitě: České lesy jsou silně zasaženy kůrovcem. Smrky byly ve velké míře vysazovány po druhé světové válce. Důsledky tohoto 
jednodruhového zalesňování pociťujeme dodnes.

O společnosti Reforest’Action
Společnost Reforest’Action byla založena v roce 2010 a specializuje se na zalesňování. Firma vybírá lesnické projekty, přičemž zaručuje jejich kvalitu, aby mohla 
dlouhodobě rozvíjet jejich environmentální, sociální a ekonomickou multifunkčnost. Vybrané projekty také finančně podporuje. Více na reforestaction.com. 

 O Vysadila a ochránila více než 10 milionů stromů ve 25 zemích.
 O Za cíl má vysadit 1 mld. stromů do roku 2030.
 O Zvýšila povědomí o důležitosti lesů u 20 milionů lidí.
 O Vytvořila pozitivní dopad na životní podmínky více než 150 000 lidí na celém světě.

Proč zalesňování? 
 O Zalesňováním navracíme rozmanité stromy zpět do přírody, do míst původního výskytu i do naprosto nových lokalit. 
 O Výsadba stromů má pozitivní dopad na biologickou variabilitu flory i fauny i na klima prostřednictvím snižování CO2 v ovzduší. 
 O Zároveň je to levný způsob, jak dosáhnout na „služby“, které nám příroda poskytuje zadarmo.

Zalesňování řeší kůrovcovou kalamitu – kůrovec napadá hlavně smrky, které na Vysočině tvoří přes 70 % lesů. 
Chytré zalesňování v námi zvolené lokalitě pomůže navrátit odolný les do české krajiny. 
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