
   Každý z nás ročně vyprodukuje zhruba 15 kg starého šatstva. Toto množství v současnosti končí jako směsný odpad. Težko se pro 
něj hledá jeho další ekonomické využití. Jako zatím jedinou, ekonomicky a ekologicky schůdnou cestou se jeví strategie, která tyto oděvy 
vrací zpět lidem pro opětovné použití. A to v míře maximální. Jak u nás doma tak i v zahraničí naše společnost REVENGE, a.s. rozmísťuje 
kontejnery na sběr obuvi a textilu. Náš hlavní cíl je ekologicky zhodnotit tento druh suroviny a tím účinně snížit množství směsného 
komunálního odpadu v řádu mnoha procent. Společnost REVENGE a.s. touto službou tak nabízí cestu 
dobrovolné spolupráce každému občanovi, jak se podílet na snižování dopadového znečištění našeho 
okolí a to bez dodatečných finančních požadavků na veřejné rozpočty. Není již nutné tento druh 
materiálu spalovat ve spalovnách nebo ho ukládat na skládkách. Odevzdáním Vašeho nepotřebného 
oblečení do sběrných kontejnerů dáváte svému šatstvu druhý život. 
   Každý den se v našem moderním, třídícím závodě v Boskovicích zabývá 150 lidí v trvalém pracovním 
poměru  tříděním a zpracováním šatstva i bot, a dalších přibližně 100 míst je na nás navázáno 
v partnerských organizacích. Zpracujeme 500 až 600 tun měsíčně. Z této hromady se podaří větší část 
oblečení zachránit, tak aby mohlo posloužit svému původnímu účelu, zbývající třetina se zpracuje pro 
průmyslové využití. Poměrně malý zbytek je zatím odpad, který se energeticky zhodnocuje. Přirozenou 
součástí práce s oděvy je i využívání takto sesbíraného oblečení v neziskových projektech se 
 společnostmi jako jsou:  ADRA, SOS TEXTIL OLOMOUC, MOMENT OSTRAVA, ČČK  a další. 
 

  Do kontejneru patří: 
VEŠKERÉ ODĚVY, BOTY, HRAČKY (MĚKKÉ, TVRDÉ), KABELKY, BYTOVÝ TEXTIL, 

PROSTĚRADLA, PŘIKRÝVKY, POVLEČENÍ ATD.  

Do kontejneru nepatří: 
MOKRÉ, PLESNIVÉ, ZNEČIŠTĚNÉ ZEMINOU A ROPNÝMI LÁTKAMI, PRŮMYSLOVÉ 

USTŘIŽKY LÁTEK  
 
   Vložením Vašeho šatstva do té správné bedny jste právě vykonali další krok na cestě správným směrem. 
 
Společnost REVENGE a.s., Váš partner pro 21. Století 
 



Grafické znázornění využití oděvů 

Popis způsobu využitíPopis způsobu využitíPopis způsobu využitíPopis způsobu využití    Využití v % 

F) Prodej v maloobchodní síti 3% 

E) Export oděvů do třetích zemí " mimo země EU " 25% 

D) Automobilový a strojírenský průmysl především " čistící hadry" 25% 

C) Materiálové vyžití oděvů " rozdělení podle složení, vlna, bavlna, akryl atd." 20% 

B) Recyklace " jako drcená příměs v papírenském průmyslu " 20% 

A) Odpad, energetické využitíenergetické využitíenergetické využitíenergetické využití ve spalovnách k výrobě tepla a el. energie 7% 

CELKEM 100% 
 

 

 


