
Velká textilní revoluce
Budoucnost textilu je zelená. Nenechte si ji ujít

Současný systém výroby, distribuce a využívání textilu funguje zcela lineárně. Má-li ale být textil udržitelný 
a v souladu s principy oběhového hospodářství, pak změny, které nastanou, musí být systematické a komplexní. 
Textilní firmy, které budou stát v čele změn, mají možnost tuto změnu řídit a získat veškeré benefity, které 
oběhové obchodní modely přináší. Je tedy na nich, aby zahájily diskuzi o tom, jak má vypadat nakládání 
s textilním odpadem. 

Rozšířená odpovědnost výrobců či jiné inovativní modely s sebou přinášejí jak konkurenční výhody a zlepšení 
reputace firmy, tak i významné šetření nákladů. Základem je tedy změn se nebát a soustředit se na příležitosti, 
které skýtají. Textilní průmysl prochází revolucí. A revoluce je příležitost, jak se velké myšlenky mohou stát 
skutečností. Stačí jen změnu nastartovat!

Nová regulace sběru textilního odpadu, mikroplasty nebo požadavky 
na udržitelnost od mladé generace – už nyní je jisté, že kdo se 
dnes nepostaví na barikády udržitelnosti, zítra může stanout mezi 
poraženými. Směr revoluce totiž určí ten, kdo stojí na jejím počátku.   
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Lídry na trhu se stanou ty 
textilní společnosti, které 
se chopí iniciativy a vyřeší 
otázku odpadního textilu. 
Principy udržitelnosti 
totiž nepřináší benefity 
pouze v oblasti životního 
prostředí, ale také 
v byznysu.  

10 kg textilního odpadu vyprodukuje ročně každý občan České republiky

500 miliard dolarů je globálně ročně ztraceno nevyužitím potenciálu  
textilního odpadu

90 % textilního odpadu končí v Česku na skládkách nebo ve spalovnách 

Od roku 2025 budeme mít povinnost zavést systém tříděného sběru  
textilního odpadu

Ministerstvo průmyslu a obchodu hledá iniciátory z oblasti textilního 
průmyslu, kteří tuto změnu povedou na českém trhu

Sektor spotřebního textilu dnes není 
udržitelný. Při výrobě textilu jsou skoro zcela 
výlučně využívány primární zdroje, které 
představují environmentální zátěž, a to bez 
ohledu na to, zda se jedná o využití vody 
a pesticidů při pěstování bavlny či využití 
ropných látek při výrobě syntetických textilií. 
Většina textilu je po použití spálena nebo 
skládkována, čímž se nenávratně ztrácí 
materiál obrovské hodnoty. Se zvyšováním 
životní úrovně se při zachování stávajícího 
přístupu bude situace ještě zhoršovat. 
Textilní průmysl naštěstí disponuje 
obrovským potenciálem pro revoluční 
změnu, která dnes přichází.

Nakládání s textilním odpadem
Jedním z nejdůležitějších aspektů pro 
udržitelnost textilního průmyslu je nakládání 
s textilním odpadem. Z pohledu oběhového 

hospodářství je odpad drahocenná surovina 
a jeho zpracování má potenciál zásadním 
způsobem přispět k tomu, aby byl textilní 
průmysl udržitelný. K tomu je ale potřeba, 
aby výrobci textilu měli k této surovině 
přístup a plán dalšího využití.

Třídění textilu povinně
Věděli jste, že od roku 2025 budou muset 
všechny členské státy Evropské unie zavést 
systém tříděného sběru textilního odpadu? 
V České republice je však nová odpadová 
legislativa připravována již dnes. Pokud 
výrobci textilu chtějí být lídrem změny 
a zasadit se o posun jejich byznysu k větší 
udržitelnosti, je nevyhnutelné, aby již dnes 
zahájili debatu o tom, jak bude vypadat 
organizace sběru a využití textilního odpadu 
a jakým způsobem s ním bude nakládáno.  

Vydejte se s Deloitte na 
cestu trvalé udržitelnosti 

Naším komplexním poradenstvím 
v oblasti udržitelného rozvoje 
pomáháme klientům k trvalé 
udržitelnosti, a to analýzami, 
regulatorním poradenstvím, 
strategickým plánováním, interními 
pravidly či pomocí nefinančního 
výkaznictví. Naši odborníci 
spolupracují napříč obory 
a propojují tak právní, auditní, 
daňové, finanční a poradenské 
služby. Asistujeme klientům 
v přechodu na modely a postupy 
udržitelného podnikání, které zajistí 
jejich dlouhodobý růst. 


