Cíle konference:
-

Zmapovat, jak jsou municipality a textiláci připraveni na 1.1.2025, od kdy bude
povinně zaveden separovaný sběr textilních odpadů
Identifikovat problémy, které jsou s přípravou na povinný sběr textilu a jeho
následnou recyklaci spojeny
Představit aktivit, kterými textiláci chtějí povinný sběr textilu a zejména jeho
následné zpracování řešit; identifikace slabých míst

Cíle workshopu:
-

diskuse nad problémy a příležitostmi definovanými během konference
hledání nových řešení
iniciace dlouhodobé spolupráce mezi textilními partery v cestě za minimalizací
dopadů textilních výroby/výrobků na životní prostředí

POVINNÝ SBĚR TEXTILNÍHO ODPADU - LEDEN 2025: HROZBA NEBO KROK K TRVALE UDRŽITELNÉMU
ROZVOJI TOP?

organizovanou pod záštitou 1. náměstka hejtmana
Královéhradeckého kraje

Bc. Pavla Bulíčka

Program konference:
9.30 – 10:00 Registrace účastníků
10:00 – 10:15 Úvodní slovo
P. Bulíček, 1. náměstek hejtmana Královehradeckého kraje
10:15 – 10:40 …. pohled státu a krajů na povinný separovaný sběr textilních odpadů
Legislativa v oblasti nakládání s textilními odpady v ČR a na úrovni EU
P. Urbanová, Ministerstvo životního prostředí
Rámcový pohled Královehradeckého kraje na odpadové hospodářství
R. Veselý, Královehradecký kraj, odbor životního prostředí a zemědělství
10:40 – 11:10 … pohled firem zajišťující sběr textilních odpadů na povinný sběr
Aktuální stav a problémy při svozu, třídění a dalším využití použitého
textilu
T. Tykva, ARETEX - Asociace recyklace použitého textilu
P. Hendrichovský, Diakonie Broumov
11:10 – 11:30 … pohled recyklačních firem zpracovávající textil
Recyklační kapacity v ČR: jaký textilní odpad umíme v ČR zpracovat
J. Krivda, RETEX a.s.
11:30 – 11:50 Coffee Break
11:50 – 12:10 … pohled textilních výrobců na recyklaci textilu
Zkušenosti s využitím a zpracováním recyklátů a biodegradabilních
materiálů v průmyslové praxi
J. Procházka, SINTEX a.s.
12:10 – 12:30 … výzkum, vývoj, inovace v oblasti recyklace textilu v Evropě
Odpady – součást strategie udržitelnosti textilu v Evropě
J. Marek, INOTEX spol. s r.o.
12:30 – 13:20 … reakce na „zelené“ výzvy v českém textilním a oděvním průmyslu
Cirkulární platforma, projekt LIFE
J. Česal, ATOK
Cirkulární ekonomika + digitalizace = projekty TRICK + DiGIn4Tex
M. Beran, ČTPT
Možnosti využití operačních programů k podpoře cirkulární ekonomiky
v TOP
L. Fouňová, CLUTEX
Rieter recycling - Zpracování textilních odpadů do přízí a následných
procesů - Evropa a svět
K. Boněk, Rieter CZ s.r.o.
13:20 – 13:30 Závěr konference
13:30 – 14:00 Oběd
14:00 – 16:00 Workshop

Účast na konferenci a navazujícím workshopu je zdarma
Přihláška: e-mailem na konference@ctpt.cz (do e-mailu uveďte Vaši firmu a jména a emaily účastníků

Organizační pokyny:
Konference i workshop
se konají v

Sále zastupitelstva (Jana Letzela) N2.906.
Královéhradeckého kraje
Pivovarské náměstí 1245, 500 02 Hradec Králové

https://goo.gl/maps/aprp9tykJu5VNLvz5
Parkování
Parkování je možné přímo v budově krajského úřadu – parkovací dům RegioCentrum. Bližší
informace viz https://www.isphk.cz/pd-regiocentrum.php
Z parkovacího domu se do sálu dostanete výtahem přímo z parkoviště

