
POTEX s. r. o. 
Sběr a recyklace použitého textilu. 

Co se děje s oblečením z kontejnerů? 
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Kdo jsme 

• Potex je ekologicko-charitativní projekt, který spočívá ve sběru a následném zpracování použitého textilu. 

• Naše mise je jednoduchá: Nabídnout lidem pohodlnou a ekologicky přívětivou cestu, jak se zbavit oblečení, 
bot, doplňků a jiných textilií, které již nechtějí nebo nepotřebují.  

• V současné době spravujeme více, než 570 kontejnerů v Praze a jejím blízkém okolí, které naši zaměstnanci 
pravidelně vybírají, starají se o jejich údržbu a čistotu v jejich okolí.  

• Díky tomu se v roce 2017 skládce vyhnulo 2.242.264 kg použitého textilu.  

• Tím, že použitý textil, boty a doplňky vracíme zpět do oběhu, snižujeme tlak na využívání primárních surovin, 
předcházíme vzniku metanu, amoniaku a skleníkových plynů při rozkladu textilií a zároveň šetříme místo na 
skládkách. 

• Naší činností zároveň snižujeme množství komunálního odpadu a tím i náklady MČ s jeho tříděním a 
likvidací. 

• Velká část sesbíraného oblečení získá druhý život u lidí, kteří si nemohou dovolit oblečení nové.  

• Již nenositelné kusy pak putují do velkých třídíren, kde se dále zpracují na nová textilní vlákna, čistící textilie 
nebo třeba výplně autosedaček, izolace, podklady pro koberce, papír a další výrobky. 

• Část výtěžku z naší činnosti ještě následně směřuje do neziskových organizací, které více využijí pro svou 
činnost peníze než oblečení. 
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Systém financování naší činnosti 

• Jsme soukromá společnost s ručením omezeným, která své aktivity hradí ze svých prostředků. 

• Kontejnery vyrábíme a udržujeme na své náklady.  

• Hradíme poplatky TSK, městským částem i privátním subjektům za všechna místa, na kterých jsou 
naše kontejnery, po předchozí domluvě, umístěny. Společnost je plátcem DPH, odvádí tedy tuto 
daň,  DZZČ, DPPO a další. 

• Na veškerá místa máme řádně uzavřené smlouvy. 
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Jak to celé funguje 

• Kontejnery vybíráme 2 – 3 týdně dle lokality. 

• Během výběru je vždy zkontrolován stav daného kontejneru, jeho čistota i čistota v okolí. Pravidleně je 
pořizována a archivována fotodokumentace všech sběrných míst. Pokud jsou zjištěny nedostatky, je 
vždy v krátkém čase sjednána náprava (oprava, úklid apod.). 

• Za velmi podstatné považujeme to, že jsme schopni vždy téměř okamžitě reagovat na situaci, kdy si 
někdo omylem do kontejneru hodí například klíče nebo peněženku. V těchto situacích je pro obyvatele, 
kteří využívají tuto službu, důležité, že se na nás mohou spolehnout a nezůstanou tak bez věcí, které 
potřebují. 

• Sesbírané oblečení je následně převezeno do skladu, kde se dále zpracovává. 

• Každý týden připravujeme oblečení na míru pro 5 neziskových organizací. Vždy jim dodáváme jen to, 
co v danou chvíli potřebují (např. nyní je stále ještě potřeba zimní oblečení), dle zaměření organizace a 
potřeb jejích klientů. Od organizací dostáváme pravidelně zpětnou vazbu k darovanému textilu a dle 
jejich instrukcí upravujeme skladbu vytříděného oblečení. 

• Dalších 9 organizací podporujeme finančně. 

• Vybrali jsme si organizace působící v Praze. Myslíme si, že oblečení, které darují Pražané, by mělo opět 
jít na pomoc v Praze. 
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KOMU POUŽITÝ TEXTIL POMÁHÁ? 
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Koho podporujeme 
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Koho podporujeme 
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Pro koho připravujeme oblečení? 

• Naděje a Centrum sociálních služeb Praha – starají se o osamělé a lidi bez domova  
• http://www.nadeje.cz/, http://www.csspraha.cz/ 

 

 

• Progressive a Sananim – pracují s drogově závislými a zabývají se prevencí drog 
• http://www.progressive-os.cz/, http://www.sananim.cz 

 

• Společnou cestou – poskytují služby a ubytování matkám a rodinám s dětmi, které se ocitly 
v tíživé životní situaci 

• http://www.spolcest.cz/spolecnou-cestou/ 

 

• Celkově jsme těmto organizacím v roce 2017 poskytli 5.296 kg textilu. 
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Koho podporujeme finančně? 

• Zbylé oblečení, které u nás už nelze využít, dodáváme zpracovatelům, kteří umí recyklovat téměř 
vše, co se do kontejnerů dostane. Je důležité mít partnery na zpracování opravdu všech složek 
textilního odpadu. Jen tak nic neskončí na skládkách. 

 

• Z prodeje tohoto zbytkového textilu hradíme náklady na projekt a dlouhodobě podporujeme další 
organizace, které ke své činnosti více potřebují peníze než použité oblečení.  

• Finančně podporujeme: 
• Klokánek Chabařovická – péče o děti a mladistvé, náhradní rodinná péče 
• Pomocné Tlapky – výcvik asistenčních a vodících psů pro nevidomé nebo tělesně postižené 
• Pro-Contact – podpora vzdělávání dětí v Africe 
• Linka bezpečí – pomoc dětem a mladistvým v obtížných chvílích jejich života  
• Nízkoprahové centrum pro ženy Žitná - Farní charita Praha 1 Nové město 

• V roce 2017 jsme přispěli celkem 819.962,- Kč našim vybraným organizacím. 
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JAK SE VYUŽIJE SESBÍRÁNÝ TEXTIL? 
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Jak se využije sesbíraný textil? 
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Jak se třídí textil z kontejnerů? 

• 3 lidé třídí textil ve svém volném čase, bez nároku na honorář. 

• První fáze: zbavení sesbíraného obsahu kontejnerů viditelného odpadu. 

• Druhá fáze: třídění dle kvality, druhu, funkčnosti a materiálu. 

• Třetí fáze: příprava oblečení, bot, doplňků dle požadavků konkrétních charit. 
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CO S OBLEČENÍM, KTERÉ SE JIŽ NEDÁ NOSIT? 
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Co lze vyrobit z již nenositelného textilu? 
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Co s oblečením, které se již nedá nosit? 

• Odpad – ekologicky zlikvidován 
• FCC - Spalovna je stále lepší varianta než uložení na skládce, kde se textil rozkládá velmi dlouhou dobu. 

Některé syntetické materiály se navíc nerozloží vůbec, produkce skleníkových plynů. 

• Mimosezónní a/nebo částečně poničené oblečení, boty a doplňky – prodej partnerům s velkými 
třídicími kapacitami. 

• Historicky jsou na třídění ve velkém objemu zařízeni v Itálii, Švýcarsku, Německu. 

• Naši partneři také pocházejí z těchto zemí. 

• Máme partnery i v ČR 

• Části, ústřižky, materiály, které nejsou vhodné k dalšímu zpracování 
• Kreativní dílny pro děti  

• Dny Země, dny dětí, recyklační dny ve školách apod. 

• Výroba tašek v chráněné dílně 
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PROČ RECYKLOVAT POUŽITÝ TEXTIL? 
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Jaký je podíl textilu v odpadu? 
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Pokud máte jakékoli dotazy kontaktujte nás 

• Lenka Harcubová, jednatelka společnosti 
• Mobil: 604 208 279 

• Email: Lenka.Harcubova@potex.cz 

 

• Veronika Knoblochová, Office manager 
• Mobil: 603 501 990 

• Email: v.knoblochova@potex.cz 

 

• Pro více informací můžete navštívit www.recyklujemetextil.cz 
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Design našich sběrných kontejnerů 
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Naši řidiči a vozový park 
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Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat! 
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