
JSME NA CESTĚ KE 100% UDRŽITELNÉMU 
PODNIKÁNÍ

Praha, červen 2021

Ještě to není 100% dokonalé,
ale posouváme se směle vpřed



káva spotřební zboží



JAK DOSÁHNOUT 
ZMĚNY?

ZMĚNA PRO LIDI I PLANETU
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Odpovědnost v celém produktovém cyklu
Od suroviny až k zákazníkovi



KÁVA
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Káva z odpovědné produkce

Každou vteřinu podáváme 
v našich obchodech jednu 

udržitelnou kávu. 
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Káva z odpovědné produkce - vzdělávání

42 200 pěstitelů kávy z 9 zemí
jsme již podpořili díky našim 
projektům v rámci programu 

Tchibo Joint Forces!®.
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Vzdělávání – certifikace káv v ČR



BAVLNA A 
DŘEVO
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Bavlna z odpovědné produkce

Jsme 3. největším prodejcem
výrobků z biobavlny na světě!

96 % naší bavlny pochází
z udržitelných zdrojů
(OCS, GOTS, CmiA).
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Inovativní materiály z odpovědné produkce

… je funkční vlákno se zvýšenou 
schopností odvádět přebytečnou

vodu, navíc je příjemné k pokožce.

… je velmi měkké vlákno, ideální
pro dámské módní oblečení

a spodní prádlo.

Inovativní ekologické vlákno TENCEL® a MODAL® od firmy LENZING.

- Lenzing je rakouský výrobce textilních vláken, specializující 
se na viskózu.

- Výchozí surovinou všech výrobků této firmy je domácí 
bukové dřevo.

- Firma má pod kontrolou celý výrobní proces – sama si 
vyrábí dřevěnou drť, využívá dodávek z místních zdrojů, celý 
výrobní proces je velmi ekonomický a ekologický.
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Recyklované materiály

63 miliónů PET lahví jsme
v r. 2020 recyklovali

pro naše textilní výrobky.

V červnu/červenci například nabízíme šest kolekcí ve znamení 
inovací a trvalé udržitelnosti:

- krajkové prádlo s recyklovaným materiálem,
- trika z kompostovatelných zbytků bavlněné příze,
- topy barvené zbytkovými rostlinami,
- sportovní móda z recyklovaných PET lahví rybářských sítí a zbytků 

nylonu.

https://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiO8KPFgaXhAhUvsqQKHbEVDZ4QjRx6BAgBEAU&url=https://es.123rf.com/photo_41741648_redes-de-pesca-y-boyas-en-un-puerto-en-breta%C3%B1a.html&psig=AOvVaw04tfYd8Jgt7Zi9ql8L6yJK&ust=1553868541959494
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Dřevo z odpovědné produkce

100 % všech zahradních
stolů a židlí Tchibo bylo vyrobeno

ze dřeva FSC®.

100 % obalů použitých
při expedici zboží k zákazníkům je          

z materiálu certifikovaného podle FSC®.



LIDÉ
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Podpora lidí v továrnách

424 výrobců se od roku 2008 
zúčastnilo kvalifikačního 

programu WE.

- https://www.youtube.com/watch?v=gfxtFrH7SBw&list=
PLS24GpN1pYuLlm9TbXrBvUNy39G7we4Ui&index=8

https://www.youtube.com/watch?v=gfxtFrH7SBw&list=PLS24GpN1pYuLlm9TbXrBvUNy39G7we4Ui&index=8


Plastové obaly nahrazeny

Recyklace obalů

Káva do vlastní dózy
 Od roku 2020 si mohou zákazníci v našich obchodech nechat 

naplnit vlastní dózu na kávu zrnkovou nebo mletou kávou.
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 V roce 2020 jsme přestali používat plastové sáčky
(vyjma vybraného spodního prádla z hygien. důvodů) jakožto 
obal pro textilní výrobky. Díky novému obalu z lepenky ušetříme 
každý rok 30 miliónů plastových sáčků.

 97 % našich obalů pro spotřební zboží lze recyklovat.

Snižování množství obalů a plastů
Nepoužít vůbec / použít opakovaně / recyklovat použité

Káva do vlastního hrnku  Servírujeme také kávu do opakovaně použitelných kelímků/hrnků,
které si zákazníci mohou přinést s sebou.
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DĚKUJI ZA POZORNOST!
Eva Kotýnková

Corporate Communications Manager

eva.kotynkova@tchibo.cz
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