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Abstract: Possibilities of the environmental aspects management in the textile 

industry. Presented work deals with the evaluation of selected environmental aspects of 

textile industry. The first part is the introduction to textile production problems in its 

historical context. The second part makes the theoretical frame of the work. Its content 

is the environmental aspects identification of particular processes of textile production. 

The third part has been worked out on the basis input-output analysis, studying the ČSN 

EN ISO 14001:2005 standard and personal research of selected textile process. The 

contents of this part are the identification and evaluation of environmental aspects of 

knitting mill and the optimalization concept of the technology used there.  
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ÚVOD 

 

Textilní průmysl má na našem území dlouholetou tradici, přesto je v 

současné době na ústupu. Od roku 1989 klesá kaţdým rokem počet tuzemských 

textilních podniků. Sniţuje se také počet podniků sdruţujících více operací 

textilní výroby. Podniky, které zachovaly výrobu na území České republiky, 

usilují o získání konkurenční výhody vůči levnému textilnímu zboţí proudícímu 

ze zahraničí. Nejvíce se přitom uplatňuje certifikace textilních výrobků. Ta 

spotřebiteli zaručuje, ţe produkt byl vyroben způsobem šetrným k ţivotnímu 

prostředí a zároveň neobsahuje ţádné nebezpečné látky, které mohou ohrozit či 

poškodit lidské zdraví.  

Textilní průmysl je náročný zejména na spotřebu elektrické energie a 

vody. Vznikající odpadní vody se vyznačují vysokým stupněm chemického 

zatíţení. Dochází však také k uvolňování emisí do ovzduší a produkci tuhých 

odpadů. Textilní výroba se mimo jiné vyznačuje pouţíváním širokého spektra 

různorodých chemických látek a přípravků, z nichţ převáţná většina končí v 

odpadních vodách či plynných emisích. 
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METODIKA 

 

Posuzovaná společnost se zabývá výrobou a prodejem pletené metráţe, 

která je určena zejména k výrobě sportovních dresů a funkčních oděvů pro sport 

a volný čas. Součástí sortimentu jsou také úplety se speciální úpravou, jako je 

antistatická, antibakteriální či nehořlavá úprava, nebo úplety s prvky 

nanotechnologií. Proto byl vybrán provoz pletárny, který je hlavním, nosným 

provozem společnosti. 

 

 
ANALÝZA VSTUPŮ A VÝSTUPŮ 

 

Vstupy 

 
Tab. 1:  Vstupy do procesu pletení 

Vstupy Použití 

příze a vlákna  

bavlna 

vstupní suroviny pro výrobu úpletů 

bio bavlna 

vlna 

PES 

PP 

PAD 

elastan 

lubrikanty na bázi minerálních olejů  mazání pletacích soustav a jehel pletacích strojů 

technický benzin  čištění pletacích strojů 

 

 

Přírodní i syntetická vlákna a příze pocházejí ze zahraničí (Indie, Čína, 

Turecko, Egypt, Rakousko, Slovensko). Informace o pouţitých preparacích 

aplikovaných na vlákna a přízi v procesu jejich výroby či zpracování nejsou 

dodavateli uváděny. Tyto informace jsou poskytovány pouze v případě bio 

bavlny.  

 

Výstupy 

Další druhy úpletů jsou vyráběny na přání zákazníka (úplety s příměsí 

vlny, úplety s nehořlavými vlákny apod.). Nejvíce se produkují úplety ze 100 % 

polyesteru. Odběrateli jsou především tuzemští výrobci funkčního prádla a 

termoprádla, cyklodresů a hokejových dresů.  
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Tab. 2:  Výstupy z procesu pletení 

Výstupy 

úplety 

úplety ze syntetických 

vláken  

100 % PES 

90 % PES, 10 % elastan 

100 % PP 

90 % PP, 10 % elastan 

úplety z přírodních vláken 100 % bavlna 

směsové úplety  

50 % Ba, 50 % PES 

50 % Ba, 50 % PP 

60 % Ba, 40 % PAD 

90 % Ba, 10 % elastan 

odpady 

ostatní odpady  

odpady ze zpracovaných textilních vláken  

papírové a lepenkové obaly 

plastové obaly 

směsný komunální odpad 

nebezpečné odpady  

jiná organická rozpouštědla 

nechlorované minerální motorové, převodové 

a mazací oleje 

obaly obsahující zbytky nebezpečných látek 

nebo těmito látkami znečištěné 

absorpční činidla, filtrační materiály (včetně 

olejových filtrů jinak blíţe neurčených), 

čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné 

nebezpečnými látkami 

 

 

ENVIRONMENTÁLNÍ ASPEKTY VYBRANÉHO PROVOZU 

 

Registr environmentálních aspektů vybraného provozu 
 

Tab. 3:  Environmentální aspekty pletárny  

Činnost Environmentální aspekt Dopad 

nákup surovin 
zatíţení vláken chemickými 

přípravky 
kontaminace ŢP 

výroba úpletů 

spotřeba elektrické energie čerpání přírodních zdrojů 

spotřeba mazacích olejů čerpání přírodních zdrojů 

vznik ostatních odpadů  zábor půdy 

údrţba strojního 

zařízení 

spotřeba technického benzinu čerpání přírodních zdrojů 

únik mazacích olejů kontaminace ŢP 

únik technického benzinu kontaminace ŢP 

vznik nebezpečných odpadů  kontaminace ŢP 
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V dalším kroku byly aspekty hodnoceny dle kritéria legislativního, 

environmentálního, ekonomického, technologického a sociálního, ale také na 

základě četnosti výskytu daného environmentálního aspektu, doby jeho trvání, 

dopadů na další procesy, obtíţnosti nápravy a poškození image společnosti. Na 

základě těchto hodnocení byla stanovena významnost environmentálních 

aspektů a moţnosti jejich řízení pomocí následujících opatření. 

 

 

DISKUSE 

 

Při výběru přírodních i syntetických vláken by se měl podnik řídit nejen 

jejich kvalitou a cenou, ale také mnoţstvím a druhem chemických látek 

aplikovaných na tato vlákna. V České republice však dosud není běţnou praxí 

poskytování informací o těchto látkách dodavateli vlákenných surovin. Změna 

situace by mohla nastat v případě tlaku odběratelů vláken na dodavatele, aby 

tyto informace poskytovali. Popřípadě také legislativním nařízením, které by 

dodavatelům ukládalo povinnost tyto informace o vláknech uvádět.  

Pokud to umoţňují ekonomické podmínky, je vhodné co nejvíce vyuţívat 

certifikovaná přírodní bio vlákna (bio bavlna). V současné době je také moţno 

vyrábět úplety ze syntetických vláken s úpravou provedenou ještě před 

samotnou výrobou vlákna. Jedná se zejména o vlákna s nehořlavou a 

antibakteriální úpravou. Takto provedená úprava je stálá, její účinek se 

nesniţuje praním a nedochází k zatěţování odpadní vody jako při klasickém 

způsobu provádění tohoto typu úprav v zušlechťovně. Společnost pouţívá při 

výrobě svých úpletů syntetická vlákna s oběma typy výše uvedených úprav. 

Lubrikanty na bázi minerálních olejů by se měly nahradit oleji ve vodě 

rozpustnými. Zbytky minerálních olejů, které zůstávají na úpletu, jsou v 

úpravnách zdrojem emisí do vody. Pouţívání olejů rozpustných ve vodě je však 

pro podnik ekonomicky nevýhodné, neboť jejich pořizovací cena je v porovnání 

s minerálními oleji vyšší. Pletárna také není k jejich pouţívání nijak 

motivována, protoţe znečištěná odpadní voda nevzniká v jejím provozu, ale při 

procesu předúpravy, která je smluvně zajišťována v jiném podniku. 

K pouţívání mazacích olejů rozpustných ve vodě by mohly podnik 

motivovat zušlechťovny, v nichţ je prováděna úprava úpletů, a to především 

sníţením poplatků za zpracování úpletů. Pouţívání olejů rozpustných ve vodě 

totiţ přispívá ke sniţování znečištění odpadních vod z procesů předúpravy, 

tudíţ také k úspoře nákladů vynaloţených na jejich čištění.   

 

 
ZÁVĚR 

 

Z navrţených opatření k optimalizaci je moţno téměř ihned zavést 

dokumentaci prováděné údrţby, neboť toto opatření je pouze administrativního 

charakteru. Stejně jako výraznější vyuţívání nových typů vláken, které méně 

zatěţují ţivotní prostředí jako je bio-bavlna či syntetická vlákna s nehořlavou 
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nebo antibakteriální úpravou integrovanou ve hmotě vlákna. Toho lze 

dosáhnout prostřednictvím podávání informací o výhodách těchto vláken 

zákazníkům podniku.  

Zavádění další skupiny opatření vyţaduje jisté finanční prostředky. Jedná 

se o školení zaměstnanců, náhradu minerálních olejů a měření spotřeby 

elektrické energie. V podniku dosud neproběhlo ţádné školení zaměřené na 

environmentální uvědomění, které přispívá k dodrţování zásad správného 

hospodaření a ochrany ţivotního prostředí. Proškoleni by měli být všichni 

zaměstnanci podniku. Minerální oleje lze nahradit lubrikanty na bázi ve vodě 

rozpustných olejů. Pořizovací cena je však oproti minerálním olejům vyšší. Pro 

podnik tedy není náhrada minerálních olejů ekonomicky výhodná. K zavedení 

tohoto opatření by mohla podnik motivovat zušlechťovna, např. sníţením 

poplatků za zpracování úpletů. Postupně by se na pletárně mělo instalovat 

zařízení k měření spotřeby elektrické energie pro kaţdý pletací stroj. Toto 

opatření je investičně poměrně náročné, avšak jeho provedení vede k lepší 

kontrole spotřeby energie a identifikaci problémových oblastí, coţ přispívá k 

moţnosti optimalizace provozu.  

Problematické je zavedení inventarizace vstupů a výstupů, a to z hlediska 

informací o vláknech. Dodavatelé přírodních a syntetických vláken běţně 

neposkytují informace o chemických přípravcích a látkách aplikovaných na 

vlákna. Všechna vlákna navíc pocházejí ze zahraničí. Podnik by měl usilovat o 

spolupráci s dodavateli, kteří jsou schopni tyto informace podat. Informace o 

dalších vstupech jako jsou minerální oleje a technický benzin lze získat z 

bezpečnostních listů. Údaje o nebezpečných odpadech poté z identifikačního 

listu nebezpečného odpadu. Provádění inventarizace umoţní podniku lépe 

odhadnout dopad jeho činnosti na ţivotní prostředí. 
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