
Greenpeace požaduje:

 Konec znečišťování řek a dalších vodních zdrojů textilním  
 průmyslem

 Nahrazení nebezpečných chemických látek používaných 
 v textilním a obuvnickém průmyslu bezpečnějšími 
 alternativami

 Čína, „hlavní továrna“ světového módního průmyslu, musí  
 v textilní výrobě zavést a prosadit zákony na ochranu  
 životního prostředí, které budou minimálně srovnatelné se  
 standardy EU.

Více k tématu najdete webové stránce 
 www.greenpeace.cz/detox 

Greenpeace je mezinárodní nezisková organizace, která 
se již přes 40 let zasazuje o ochranu přírody. Naším cílem 
je chránit životní prostředí a nenásilnými prostředky 
upozorňovat na jeho poškozování. Abychom si uchovali 
svou nezávislost, nepřijímáme žádné finanční dary od 
státu, politických stran ani firem. 
Naše práce je tak možná díky příspěvkům jednotlivců.

http://www.greenpeace.cz/detox
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Průvodce nákupem netoxického oblečení 

Textilní certifikáty     
pod lupou DETOXu 
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Znáte špinavé tajemství 
svého oblečení? 
Předtím než košile, šortky, saka 
a šaty visí čisté a elegantní ve vý
kladní skříni, projdou řadou che
mických lázní. Zářivě pestré barvy, 
potisky, ochranu před vlhkostí a 
vlastnosti materiálu jako „nežehli
vé“ nebo „antimikrobiální“ umož
ňují tuny chemikálií, které zatěžují 
životní prostředí a zdraví.
Výrobu textilu doprovází řada 
škodlivin. Spousta z nich končí 
namíchána v jedovatém koktejlu, 
který zamořuje řeky, moře a pit
nou vodu. 
V Číně prý poznáte módní barvy 
sezóny podle zbarvení řek.

DETOX textilního průmyslu 
Od roku 2011 odhaluje Greenpe
ace prostřednictvím analýz povr
chových vod a testováním textilií 
špinavá tajemství textilního prů
myslu. 
V kampani DETOX požaduje 
Greenpeace po světových oděv
ních značkách, aby přešly na čis
tou výrobu. 

Nebezpečné chemikálie 
v textilním průmyslu

Nebezpečné chemikálie by měly 
nahradit bezpečnými alternati
vami. 

Druh materiálu, pokyny pro pra
ní, místo výroby – více informací 
etiketa na oblečení obvykle
neposkytuje. Údaje o tom, s ja
kými chemikáliemi přišla bavlna 
nebo umělá vlákna do styku a jaké 
škodliviny byly použity při dal
ším zpracování a čištění, tam ne
najdete. 
Certifikace oblečení to ale může 
změnit! Textilní certifikáty už mí
vají třeba trička, slipy či ponožky – 
od diskontů až po luxusní butiky. 
Greenpeace požaduje zákaz jede
nácti skupin chemikálií, které se 
v hojné míře používají při výrobě 
textilu. Jakmile se tyto látky uvol
ní, hromadí se v přírodě či lidském 
těle a mohou poškozovat zdraví i 
životní prostředí. Mohou být pře
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nášeny na obrovské vzdálenosti a 
kontaminovat ekosystémy vzdále
né tisíce kilometrů od zdroje zne
čištění. 

Co nám certifikáty říkají o 
chemických látkách?
V tomto průvodci jsme pod naší 
„DETOX lupou“ podrobně zkou
mali nejznámější certifikace texti
lu. Soustředili jsme se především 
na to, jaká kritéria uplatňují vůči 
nejrozšířenějším skupinám ne
bezpečných látek – alkylfenolům, 
perfluorovaným sloučeninám, fta
látům a azobarvivům.

Co se v průvodci dovíte
Na trhu se setkáte s řadou různých 
certifikací textilního zboží. Pro 
spotřebitele je obtížné rozeznat, co 
se za nimi vlastně skrývá. Zaruču
jí certifikáty skutečný užitek pro 
životní prostředí a spotřebitele, 
nebo jsou jen reklamním trikem?

Ve skutečnosti jen málo textilních 
certifikací hodnotí celý výrobní 
proces – „od pole až po ramínko“.  
Níže jsou představeny textilní cer
tifikace, které poskytují informace 
o použití chemických látek. 
Existují ještě další textilní standar
dy a certifikace, které však sledují 
pouze jednotlivé fáze zpracování a 
nikoli celkový výrobní proces.
Představení následujících textil
ních certifikací nabízí pomoc, aby 
se mohl spotřebitel zorientovat. 
Důraz je přitom kladen na to, do 
jaké míry jednotlivé certifikáty 
skutečně zaručují, že výrobci ne
používají nebezpečné chemikálie, 
tak jak to požaduje Greenpeace. 
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Co se v průvodci nedovíte
Výroba oblečení představuje dlou
hý proces. Než dorazí trička, džíny 
nebo obleky do obchodů, 
absolvují řadu úprav. Celý výrob
ní proces stojí před řadou eko
logických i společenských výzev. 
Kampaň Greenpeace s názvem 
„DETOX“ se zaměřujeme na od
stranění látek nebezpečných 
pro lidské zdraví a životní prostře
dí jak z výroby, tak i ze samo tných 
výrobků. 
Proto se i tento průvodce zabývá 
textilními certifikáty z hlediska 

informací o používání nebezpeč
ných chemikálií a nehodnotí na
příklad, jak zohledňují standardy 
pro pěstování přírodních vláken, 
recyklaci umělých vláken nebo 
společenské standardy.

Barvírna firmy Well Dyeing Ltd. na Perlové řece v čínské provincii 
Čung-šan
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Cílem kampaně DETOX je očistit 
textilní průmysl od nebezpečných 
látek. Zaměřujeme se především 
na 11 skupin chemických látek, 
které se hojně používají při výrobě 
textilu v zemích jako je Čína, In
donésie a Mexiko. Unikají při 
výrobě i z výrobků a atmosférou 
nebo prostřednictvím vodního 
koloběhu se přenášejí po celé 
planetě. Přes potravu, vzduch a 
pitnou vodu se mohou chemiká
lie z textilní produkce dostat i do 
lidského organismu.

Alkylfenoly a jejich 
ethoxyláty: Mezi běžně 

používané sloučeniny alkylfenolů 
patří nonylfenoly (NPs) a oktyl
fenoly (OPs) a jejich ethoxyláty, 
především nonylfenolethoxylát. 
NPs jsou široce využívány v tex
tilním průmyslu při barvících a 
čistících procesech. Jsou toxické 
pro vodní prostředí, persistentní 
(špatně se rozkládají) a bioakumu
lativní (hromadí se v organismu). 
V důsledku podobnosti 
s přírodním hormonem estro
genem mohou narušovat pohl

Jedenáct DETOX chemikálií

avní vývoj některých organismů 
(například mohou způsobit femi
nizaci ryb). V EU jsou od roku 
2005 zakázány, přesto stále uni
kají do evropských řek. Dostáva
jí se tam mj. z textilu vyrobeného 
v zemích mimo Evropskou unii, 
kde nejsou tyto látky regulová
ny. Uvolňují se při praní a skrze 
čistírny odpadních vod, které je 
nedokáží odstranit, se dostáva
jí do řek. 

Ftaláty: Ftaláty se 
nejčastěji používají ke 

změkčování PVC (plastický po
lyvinylchlorid). V textilním 
průmyslu jsou využívány v umělé 
kůži, gumě, PVC a v některých 
barvivech. Největší obavy vz
buzuje toxicita ftalátů, jako je 
DEHP (diethylhexyl ftalát), 
který je reprotoxický (ohrožuje 
rozmnožování) u savců, protože 
může narušovat vývoj varlat 
v raných fázích života.
Ftaláty DEHP a DBD (dibu
tyl ftalát) jsou v EU klasifikovány 
jako toxické pro reprodukci a je
jich použití je omezeno. Podle 

1

2
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evropského nařízení REACH mají 
být DEHP, BBP (benzylbutyl fta
lát) a DBP do roku 2015 zakázá
ny. 

Bromované a chlorova-
né zpomalovače hoření:  

Mnohé bromované zpomalovače 
hoření (BFRs) jsou persistent
ní a bioakumulativní che
mické látky, které jsou přítomny 
ve všech složkách životního 
prostředí. Poly bromované dife
nylethery (PBDEs) jsou jednou z 
nejčastějších skupin bromovaných 
zpomalovačů hoření a používají 
se k ochraně řady materiálů před 
ohněm, včetně textilu. 

Některé PBDEs jsou schopné 
narušovat funkci hormonů, které 
se podílejí na růstu a pohlavním 
vývoji. Podle evropské legislativy 
je použití některých typů PBDEs
striktně omezeno a jeden z nich 
je dokonce na seznamu priorit
ních nebezpečných látek Rámcové 
směrnice o vodách, což znamená, 
že musí být přijata opatření, která 
zamezí jeho únikům do povrcho
vých vod.

Azobarviva: Azobar viva 
jsou jedním z hlavních 

typů barviv používaných v tex
tilním průmyslu. Ovšem některá 
azobarviva se během použití 

3

4

Módní barva sezóny: tady je to fialová nebo šeříková
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rozkládají a uvolňují chemikálie 
známé jako aromatické aminy, 
z nichž některé způsobují rako
vinu. EU zakázala použití těch 
azobarviv, která uvolňují karci
nogenní aminy, v jakýchkoliv tex
tiliích, které přicházejí do styku 
s lidskou pokožkou.

Organocínčité slouče-
niny: Organocínčité 

sloučeniny jsou používány v bio
cidech a jako protiplísňové činidlo 
v široké škále spotřebního zboží. 
V rámci textilního průmyslu se 
používají ve výrobcích, jako jsou 
ponožky, boty, sportovní oblečení, 
aby bránily zápáchu způ sobeným 
rozkladem potu. Jednou z nejzná

mějších organocínčitých sloučenin 
je tributylcín (TBT). Používal se 
hlavně jako ochranný nátěr lodí, 
než se ukázalo, že přetrvává v ži
votním prostředí, akumuluje se v 
těle organismů a může poškodit 
imunitní a reprodukční systém. 
Jeho použití pro ochranné nátěry 
lodí je v současnosti do značné 
míry zakázáno. TBT se používá 
také v textilním průmyslu. Tribu
tylcín je zapsán na seznamu „pri
oritních nebezpečných látek“ pro 
vodní prostředí v EU a členské stá
ty musí přijmout opatření, která 
povedou k eliminaci znečištění 
touto látkou. Produkty s obsahem 
organocínčitých sloučeni vyšším 
než 0,1 % jsou v EU zakázány.

DETOX Tour 2011: Odběr vody u výpusti čistírny odpadních vod      
v Ústí nad Labem - Neštěmicích

5
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Perfluorované slou-
čeniny: Perfluorované 

sloučeniny (PFCs) jsou synte
tické látky, které jsou díky svým 
vlastnostme (jsou nepřilnavé a 
odpuzují vodu) velmi rozšířené 
v průmyslu. V textilní výrobě se 
používají při úpravě textilu a kůže, 
které mají být odolné vůči vodě a 
skvrnám. Mnohé perfluorované 
sloučeniny přetrvávají v životním 
prostředí a mohou se hromadit v 
tělních tkáních a koncentrovat v 
potravním řetězci. Bylo prokázá
no, že mohou poškozovat játra a 
narušují funkci růstových a roz
množovacích hormonů. 
Nejznámějším zástupcem těchto 
sloučenin je perfluorooktansul
fonát (PFOS). Ten je jednou 
z látek regulovaných Stockholms
kou úmluvou, což je globální 
konvence, která má za cíl chránit 
životní prostředí a lidské zdraví
před persistentními látkami. 
Zakázán je i v Evropě a pro určitá 
využití i v Kanadě.

Chlorbenzeny: Chlor
benzeny jsou persistent

ní a bioakumulativní látky, které 
se používají jako rozpouštědla 
a biocidy při výrobě barviv a 

jako chemické meziprodukty. 
Důsledky vystavení organismu 
chlorbenzenům se liší u jednot
livých typů, obvykle negativně 
ovlivňují játra, štítnou žlázu a 
centrální nervovou soustavu. 
Nejjedovatějším a nejvíce persis
tentním zástupcem této skupiny 
látek je hexachlorbenzen (HCB), 
který navíc narušuje funkci 
hormonů. 
HCB a pentachlorbenzen jsou 
na seznamu „prioritních nebez
pečných látek“ Rámcové směrnice 
o vodách, která stanoví, že v celé 
EU musí být přijata opatření na 
eliminaci znečištění těmito látka
mi. Jsou také na seznamu perzis
tentních organických polutantů 
Stockholmské úmluvy, na jejímž 
základě jsou zakázány, nebo naplá
novány k zákazu a eliminaci 
v Evropě. 

Chlorovaná rozpouště-
dla: Chlorovaná 

rozpouštědla jako například 
trichlórethan (TCE) se v textilní 
výrobě používají k rozpuštění ji
ných chemikálií během výroby a 
čištění látek. TCE je persistentní 
látka, která způsobuje úbytek ozo
nové vrstvy. 

6
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Navíc může poškozovat centrální 
nervovou soustavu, játra a ledvi
ny. Evropská unie od roku 2008 
široce omezila použití TCE, jak 
při výrobě, tak při čištění látek.

Chlorfenoly : Chlorfe
noly jsou skupinou látek, 

které se používají jako biocidy 
v širokém spektru aplikací, od 
pesticidů po prostředky na ochra
nu dřeva a textilu. 
Pentachlorfenol (PCP) a jeho de
riváty se používají jako bioci
dy v textilním průmyslu. PCP 
je pro lidi vysoce toxický a může 
poškodit řadu orgánů. Je také vy
soce toxický pro vodní prostředí. 
EU zakázala výrobu produktů 
obsahujících PCP již v roce 1991 
a také zásadně omezila prodej a 
použití veškerého zboží s jeho ob
sahem.

Chlorované parafíny 
s krátkým řetězcem: 

Chlorované parafíny s krátkým 
řetězcem se v textilním průmyslu 
používají jako zpomalovače hoření 
a jako činidla pro konečnou úp
ravu kůže a textilu. Jsou toxické 
pro vodní organismy, v životním 
prostředí se obtížně rozkládají a 

mají velký potenciál akumulace 
v živých organismech. V EU jsou 
od roku 2004 v některých apli
kacích zakázány.

Těžké kovy: Těžké kovy 
jako kadmium, olovo, rtuť 

a šestimocný chrom se používají   
v některých barvivech a pigmen
tech určených pro textil. Tyto kovy 
se mohou akumulovat v těle a jsou 
vysoce toxické. Mohou nevratně 
poškodit nervový systém (olovo 
a rtuť) nebo ledviny (kadmium). 
Kadmium navíc způsobuje i vznik 
rakoviny. Šestimocný chrom se 
používá v určitých procesech při 
činění textilu a kůže. Je však vyso
ce toxický, a to i ve velmi nízkých 
koncentracích.
V EU jsou kadmium, olovo, rtuť i 
šestimocný chrom klasifikovány 
v Rámcové směrnici o vodách jako 
prioritní nebezpečné látky, jejichž 
znečištění v povrchových vodách 
musí být odstraněno. Použití 
kadmia, olova a rtuti je již delší 
dobu v Evropě regulováno, včetně  
některých specifických využití  
rtuti a kadmia v textilu. 

9
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Představujeme textilní certifikáty, 
které upravují nakládání 
s che mickými látkami přinejmen
ším v konečném produktu, větši
nou ale již ve výrobě. Jednot
livé certifikáty jsou představeny 
v abecedním pořadí. Komentář 
obsahuje krátkou informaci o 
standardu, analýzu nakládání s 11 
chemikáliemi klíčovými pro DE
TOX a informaci, kde jsou oděvy 
s jednotlivými certifikacemi 
k dostání.
Zákazy nebezpečných chemiká
lií jsou stejně důležité jako jejich 

prověřitelnost. Protože žádný tex
tilní standard nesleduje výrobu 
každodenně, jsou prováděny kon
troly laboratorními testy oblečení. 
To, že výroba skutečně probíhá 
bez použití nebezpečných látek, 
mohou garantovat pouze velmi 
přísné limity pro množství reziduí 
v produktech.
Pokud jsou limity mírné, dají 
se obcházet tím, že se výrobky 
několikrát vyperou, a tak se dosáh
ne požadovaných hodnot.

011

Řada textilií z Číny zamořuje životní prostředí

Přehled textilních certifikátů
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Pod lupou DETOXu: Výrobní 
standardy Remei AG se orientu
jí na obecná kritéria pro biotex
til. Skupiny prioritních látek v 
rámci DETOXu jsou zakázány. 
Stejně jako u jiných standardů 
jsou chlorované parafiny s krát
kým řetězcem (SCCP) zakázány 
(vzhledem k EU legislativě) jen 
nepřímo. Zákazy pro azobarviva a 
změkčovadla jsou určeny i mezní
mi hodnotami pro rezidua, ty však 
chybí u alkylfenolů.

bioRe
Vysoká angažovanost podniku, 
požadavky na chemické látky by mohly 
být rozsáhlejší
Tato certifikace prověřuje bio-bavlněné texti-
lie švýcarské firmy Remei AG.
Standard reguluje i další zpracování biobavl-
ny z vlastních provozů v Indii a Tanzánii. 

Limity pro zpomalovače hoření a 
PFC nejsou nutné, neboť  
Remei nevyrábí druhy oděvů, 
kde se tyto látky používají – jako 
například služební oděvy pro 
hasiče a policii – které vyžadují 
speciální vlastnosti. Greenpeace 
vítá, že firma Remei oznámila  
aktualizaci požadavků na che
mické látky.

Kde certifikát najdete: 
Mammut, Elkline, Globetrotter 
pod značkou Fair Alliance u  
REWEGroup (Billa, Penny).
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Pod lupou DETOXu: Modrý 
anděl zakazuje všech jedenáct 
DETOX chemikálií. Pozitivní 
je, že řada jednotlivých látek je 
explicitně určena, což umožňuje 
jednodušší prověření. Nedostat
kem je, že u tohoto standardu nej
sou všechny zákazy doplněny o 
limity reziduí, například pro azo
barviva certifikace neuvádí žádné 
limity. Obecně lze certifikaci vyt
knout nejednotnost ve stanovo
vání limitů reziduí, ve srovnání 

Modrý anděl (Der Blaue Engel)
Vysoké nároky, obsáhlá regulace také 
pro syntetické látky
Státní ekoznačka byla zavedena v roce 
1978. Od roku 2011 existují standardy i 
pro textil. Certifikace se týká přírodních i 
syntetických vláken.

s jinými certifikacemi. Například 
zbytkové hodnoty ftalátů dovoluje 
Modrý anděl v porovnání s certifi
kacemi GOTS nebo Bluesig vyšší. 
Oproti tomu hodnoty pro těžké 
kovy má velmi přísné.

Kde certifikát najdete: 
U textilního zboží zatím tuto cer
tifikaci nikdo neobdržel.
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Pod lupou DETOXu: Protože se 
standard zaměřuje na chemické  
látky a procesy, disponuje nejúpl
nějším seznamem zakázaných či 
omezených chemikálií. Všechny 
skupiny DETOX látek certifikace 
zahrnuje a reguluje. Alkylfenoly 
jdou zakázány a jsou určeny mez
ní hodnoty reziduí. Pozitivní je, že 
Bluesign nejdůsledněji stanovuje 
mezní hodnoty pro jednotlivé lát
ky ze skupin změkčovadel a azo
barviv. Ale i tak jsou jiné standar
dy v mnohých limitech přísnější, 
například GOTS a IVN Best u 
chlorfenolů nebo Modrý anděl u 
organocínčité látky TBT. Fluoro
vané telomerní alkoholy (FTOH), 
škodlivé pro životní prostředí 
a zdraví, které se používají při 

Bluesign
Obsáhlá, detailní regulace 
chemických látek, přesto 
prostor pro zlepšení

výrobě neprodyšného sportovního 
oblečení, standardy Bluesign do
volují. Mezní hodnota pro karci
nogenní těžký kov antimon  
v polyesteru je podle názoru 
Greenpeace příliš vysoká. Tech
nické postupy výroby bez antimo
nu jsou známy a měl by na nich 
trvat i Bluesign.

Kde certifikát najdete: 
Bluesign se  objevuje především u 
outdoorových výrobků. Kojenecké 
a dětské ošacení Bluesignu je k 
mání u značky Jakoo.

Švýcarský podnik Bluesign Technologies AG vyvinul standard, 
který výrazně optimalizuje procesy výroby textilu. Na základě vy-
hodnocení používaných chemikálii a procesů se vypracovávají 
doporučení, orientovaná na nejlepší dostupné technologie.
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Pod lupou DETOXu: Vyhodno
cení standardu je obtížné, neboť 
není k dispozici veřejný seznam 
zakázaných látek pro textilní výro
bu. Výrobci musejí pro získání 
certifikátu udat veškeré používané 
chemikálie. Ve zkoušce jsou pak 
chemikálie podle zdravotních a 
ekologických kritérií rozděleny do 
tří tříd – zelené, žluté a červené. 
Pro získání certifikátu Cradle to 
Cradle musejí být eliminovány 
červeně klasifikované substance. 
Cradle to Cradle tak předpokládá, 
že například u změkčovadel bude 
ohlášeno každé jejich použití. Zda 
a kdy jsou tyto látky zakázané, 
není jasné. Také pro azobarviva 
neexistují žádné přímé zákazy. 
Z pohledu požadavků Greenpeace 

Cradle to Cradle
Koncept designu s obsáhlým  
hodnocením materiálů, ale nízkou  
mírou transparentnosti

Designerský koncept Cradle to Cradle vyvinuly poradenské  
instituce EPEA International a MBCD v roce 1995. Certifikují  
se produkty, které požívají materiály ohleduplné k životnímu 
prostředí, zdravotně nezávadné a šetrné ke krevnímu oběhu. 
Udělení značky probíhá výhradně na základě dodaných 
podkladů, výrobní závody nejsou kontrolovány. 

by měl Cradle to Cradle vytvořit 
daleko transparentnější systém 
certifikace. 

Kde ceritifkát najdete: 
Výrobky s touto certifikací na
leznete především u našich 
německých sousedů v běžné ma
loobchodní síti. Od roku 2013 
budou na trhu i některé kolekce 
Cradle to Cradle od firmy Puma. 
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Pod lupou DETOXu: Zatímco 
ostatní standardy jsou každoročně 
revidovány, u ekoznačky EU 
nebyly od roku 2009 provede
ny žádné změny.  Perfluorované 
sloučeniny tato certifikace vůbec 
nezohledňuje, ostatní chemické 
skupiny klíčové pro DETOX jsou 
ovšem regulovány. V mnohých 
případech jsou však k dispozi
ci jen nepřímé zákazy. Jedině u 
těžkých kovů jsou stanoveny mez
ní hodnoty, u ostatních chemi
kálií výrobce jednoduše pode
pisuje prohlášení, že tyto látky 
nepoužívá. Za stávající situace je 

Ekoznačka EU (EU Ecolabel)
V nakládání s chemickými látkami stále velký 
prostor pro zlepšení, to slibuje připravované 
přepracování této certifikace
„Květina EU“ byla jako ekoznačka zavedena v 
roce 1993. Podobně jako německý Modrý anděl 
platí ekoznačka EU pro různé skupiny produktů. 
Pro textil proběhlo poslední přepracování v roce 
2009 a je platné ještě do poloviny roku 2013.

ekoznačka EU nejslabší standard, 
ale změny, které by měly vstoupit 
v platnost v roce 2013, jej znatelně 
vylepší.

Kde certifikát najdete: 
Široká škála obchodů – od 
diskontů po hobby markety.  

Seznam certifikovaných produktů 
naleznete zde:

 www.ecolabel.eu

http://www.greenpeace.cz/detox
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Pod lupou DETOXu: Certifi
kace GOTS definuje požadavky 
napříč celým textilním cyklem 
– od vypěstování suroviny až po 
konečný výrobek. Nezávislá cer
tifikace všech fází zpracování s 
ročními inspekcemi v závodech 
zaručuje vysokou důvěryhodnost. 
Tato certifikace zaujímá stano
visko ke všem skupinám látek 
klíčových pro DETOX a řadu 
jednotlivých látek zakazuje. Jen 
chlorované parafíny s krátkým 
řetězcem (SCCP) jsou zakázány 
jen nepřímo přes odkaz na legisla
tivu EU. Pozitivní je, že stanovené 
mezní hodnoty jsou ve srovnání  
s jinými standardy nejpřísnější. 
Jako slabinu je třeba uvést, že 
ne všechny zákazy jsou následně 

GOTS (Global Organic Textile Standards)
Vysoká úroveň certifikace, která je pou-
ze pro přírodní vlákna; management 
chemických látek má jen málo negativ
Mezinárodní pracovní skupina platformy 
Global Organic Textile zavedla v roce 2006 
standard s přísnými ekologickými kritérii. 
Platí výlučně pro textilie z přírodních vláken. 
Standard definuje požadavky napříč celým 
hodnotovým řetězcem. 

doplněny odpovídajícími limity 
pro rezidua daných látek. Tak je 
tomu například u alkylfenolů a je
jich ethoxylátů. 

Kde certifikát najdete: 
Produkty opatřené nálepkou 
GOTS seženete u české firmy OP 
Tiger, dále v tak zvaných Green 
Fashion Concept Stores, u Hess 
Natur, v online speciálních ob
chodech, v obchodech společnosti 
REWE (Billa, Penny) nebo jako 
akční zboží v různých diskontech. 
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Pod lupou DETOXu: Standard 
IVN Best momentálně 
představuje maximální realizo
vatelnou úroveň pro ekologický 
textil. Certifikace uznává, že řadu 
produktů není možné kvůli jejím 
přísným standardům v současnosti 
vyrobit. Pro výrobu smějí být 
použita výhradně vlákna pochá
zející stoprocentně z kontrolova
ného biozemědělství. Stejně jako 
GOTS zaujímá i IVN stanovisko 
ke všem skupinám látek klíčovým 
pro DETOX a má zákazy jednot
livých chemikálií. Také v tomto 
standardu jsou chlorované parafí
ny s krátkým řetězcem (SCCP) 
zakázány pouze nepřímo, přes od

IVN Best
Certifikace s nejvyššími nároky, 
zaměřená pouze na přírodní vlákna; 
standardy pro chemické látky jen 
s drobnými nedostatky
Mezinárodní svaz přírodního textilního 
hospodářství (IVN) zavedl tuto certifikaci 
v roce 2000. Vztahuje se pouze na pří-
rodní vlákna. Certifikace vyžaduje použití 
100% bio vláken, nakládání s chemický-
mi látkami je přísně regulováno.  

kaz na legislativu EU. Vycházejíc 
ze standardu GOTS, se certifikace 
IVN Best rozšiřuje o seznam jed
notlivých nepovolených chemi
kálií (například u ftalátů nebo 
azobarviv). Slabým místem cer
tifikace je,  že ne všechny zákazy 
jsou doplněny mezními hodnota
mi pro rezidua. Pro alkylfenoly a 
jejich ethoxyláty se mezní hodnoty 
připravují. 

Kde certifikát najdete: 
Produkty označené IVN Best jsou 
k dostání především v obchodech 
specializujících se na bio oblečení.
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Pod lupou DETOXu: Pokud jde o 
11 skupin látek klíčových pro DE
TOX, má tato certifikace největší 
nedostatky. Chlorbenzeny a chlo
rovaná rozpouštědla nejsou vůbec 
regulována. Pro další chemikálie, 
jako jsou organocínčité sloučeniny 
nebo ftaláty, platí sice limity, ale 
nejsou požadovány žádné zákazy. 
Navíc jsou tyto limity daleko 
benevolentnější než u jiných cer
tifikací. Podobné je to i v případě 
perfluorovaných sloučenin, na 
které ÖkoTex 100 neuplatňuje 

žádné zákazy, jen stanovuje limity 
pro perflurooktansulfáty (PFOS) 
a perfluorooktanové kyseliny 
(PFOA).

Kde certifikát najdete: 
Tato certifikace je ze všech 
nejrozšířenější a můžete se s ní set
kat prakticky všude, kde se pro
dává textil. 

Öko-Tex 100
Široce rozšířený certifikát, také 
díky nízkým požadavkům

Öko-Tex Standard 100 uděluje Mezinárodní asociace pro výz-
kum a testování na poli textilní ekologie od roku 1992. 
Standard ověřuje pouze zbytky škodlivin v textiliích a nemá tak 
žádnou vypovídací hodnotu ohledně podmínek výroby certi-
fikovaných textilií. Analýzy se provádějí výlučně na dodaných 
vzorcích, neprovádějí se žádné testy v závodech. 
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Pod lupou DETOXu: Certifikát 
ÖkoTex 100 plus odstranil řadu 
slabin, které má jeho snadněji 
splnitelná verze Öko Tex 100. Pro 
produkty ÖkoTex 100 plus platí 
ekologické požadavky pro celý 
řetězec výroby textilu. Zohledňuje 
se spotřeba energie, vliv na kvalitu 
vody či ovzduší a emise. Chlor
benzeny jsou zakázány, ale chlo
rovaná rozpouštědla i perfluo
rované sloučeniny nejsou nijak 
regulovány. Pro ostatní skupiny 
látek platí mezní hodnoty pro re
zidua stejně jako u ÖkoTex 100, 
přičemž pro řadu chemikálií jsou 

Od roku 2004 uděluje Mezinárodní asociace pro výzkum a 
testování rozšířenou certifikaci Öko-Tex Standard 1000 pro továr-
ny a Öko-Tex 100 plus pro textilie, které pocházejí z testovaných 
závodů. Vzhledem k tomu, že označení Öko-Tex 100 a Oko-Tex 
100 plus jsou od sebe sotva rozeznatelné, musí být spotřebitel při 
nákupu velmi pozorný.

Öko-Tex 100 plus
Vyšší nároky než základní  
standard ÖKO-Tex 100, výrazně 
menší rozšíření

stanoveny rozdílně přísně, po
dle typu výroby. Což je v určitém 
rozporu k deklarovaným nárokům 
standardů „plus“, které uznávají 
odpovědnost textilního průmyslu 
za problémy životního prostředí. 

Kde certifikát najdete: 
Zatímco certifikaci ÖkoTex 100 
smějí používat tisíce výrobců, po
dmínky standardu 
ÖkoTex 100 plus nesplňuje ani 
stovka výrobců.
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Krátká informace k ostatním 
standardům 

Cotton made in Africa 
Projekt Aid by Trade 
Foundation, založený po-
dnikatelem Dr. Michalem 
Ottou v roce 2005.

Cílem je zlepšení životních poměrů 

afrických pěstitelů bavlny. Zcela je 

zakázaná geneticky modifikovaná 

bavlna a částečně použití pesticidů. 

Pěstitelé jsou školeni, nedostáva-

jí však za své produkty žádnou vyšší 

cenu.

Fairtrade Certified  
Cotton: 
Fairtrade certifikace pro 
oblečení byla poprvé 
použita v roce 2008 

v Německu. Pěstitelé obdrží mi-
nimální garantovanou cenu za svou 
bavlnu, která nesmí být geneticky 
modifikovaná a na její ošetření se 
nesmějí používat určité pesticidy. 
Pro zaměstnance musí být zajištěny 
důstojné pracovní podmínky.

MADE-BY je iniciativa 
založená na podniko-
vé úrovni v Nizozemsku. 
Zúčastněné firmy 

odkrývají své výrobní standar-
dy a následně jsou hodnoceny. 
Každoročně se zveřejňuje přístup 
jednotlivých podniků k trvalé 
udržitelnosti. Označení MADE-BY ne-
vypovídá nic o kvalitě produktu. Přes 
specifický kód by mělo být možné 
vysledovat on-line jednotlivé výrobní 
procesy, kterými zboží prošlo.

OE 100 Standard: 
Mezinárodní svaz Texti-
le Exchange zavedl tuto 
certifikaci pro označení 

biovýrobků z bavlny. Díky tomuto 
standardu je užívání označení bio-
bavlna věrohodné, transparentní a 
trvale regulované. Nicméně nestano-
vuje žádné požadavky pro zpracování 
a použití chemických látek a neobsa-
huje žádné sociální standardy.

Možná Vás jako pozorného 
čtenáře a spotřebitele napadlo, že 
jste se setkali i s jinými certifikace
mi a standardy, o kterých jsme se 
zatím v průvodci nezmínili. Je to 

proto, že tyto certifikace nemají 
žádná kritéria pro používání che
mických látek. Přesto některé  
z nich alespoň stručně před
stavíme:
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Analýza certifikací ukázala, že  
v současné době není žádná  
z nich stoprocentní. U každé jsme 
pod naší DETOX lupou našli 
menší či větší nedostatky. Zatím 
neexistuje žádný standard, který 
uceleně reguluje nebezpečné che
mikálie, ukládá metody testování 
a stanovuje přísné limity pro re
zidua.

Přesto byste měli jako spotřebitelé 
upřednostňovat oblečení a textil, 
který je certifikovaný. Z pohle
du Greenpeace jsou v současnosti 
nejdůvěryhodnější certifikace  
GOTS, IVN Best a BioRe. Modrý 
anděl (Blauer Engel) je dobrým 
doplněním pro oblečení ze synte
tických vláken. Je však třeba dodat, 
že zatím žádný výrobce tuto certifi
kaci nezískal. 

Které certifikace textilu lze 
doporučit?

Bluesign můžeme doporučit jen 
s výhradami, protože standard po
voluje některé vysloveně rizikové 
chemikálie. 
Cradle to Cradle postrádá 
především transparentnost. 
U ÖkoTex je nutné, aby se 
Standard 100 stal minulostí a začal 
se používat jen Standard 100 plus. 
Omezení původního standardu  
pouze na testování konečných 
výrobků a ignorace celého výrob
ního procesu je v současnosti na
prosto nedostatečná. Odpovědné 
spotřebitelky a spotřebitelé 
požadují kromě čistých textilií 
také transparentnost a možnost 
zpětného sledování průběhu 
výrobních procesů.

Můžete i víc
Textilní certifikáty jsou jen po
mocníkem v osobním přístupu 
každého z nás k oblečení a jeho 
nakupování. 

Přidáváme proto ještě pár tipů, jak 
se oblékat odpovědně a šetrně k 
životnímu prostředí. 
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Konzum nebo potřeba? 
Přemýšlejte, zda nový kus oblečení 
skutečně potřebujete. Spotřebitelé 
mají dnes ve skříni čtyřikrát více 
šatstva než v roce 1980. Mezi 
nimi 20 dílů, které nikdy nenosí. 
Masová výroba ošacení vyžaduje 
použití obrovského množství 
nebezpečných chemických látek  
v zemích výroby.

Vyhněte se chemikáliím: 
Vyvarujte se oblečení s pokyny 
„prát odděleně„ a „před nošením 
vyprat“. Barviva takových texti
lií špatně drží a mohou se přenést 
na kůži. Také upozornění jako 
„nežehlivý“ nebo „nemačkavý“ in
dikují použití chemických látek. 

Nakupujte v second-handu:  
V secondhandech, na bleších 
trzích a na internetu je spous
ta oblečení, které už někdo jiný 
nechce. Ale právě tam se dají často 
najít i oblíbené kousky, které dělají 
radost ještě po dlouhá léta. 

Kvalita na dlouho: Dávejte 
přednost oděvům, které po jedné 
sezóně nevyjde z módy. Dbejte na 
kvalitu zpracování. Skutečně eko
logické je oblečení, které se nosí 

dlouho. Občas se vyplatí dobré 
kusy vyšlé z módy schovat a nějaký 
čas počkat. Až dosud se vždy 
každý módní trend zase vrátil.

Nakupujte zeleně: Bohužel zatím 
jen v cizině, například v soused
ním Německu, naleznete Green 
Concept Stores – obchody, které 
ve svém sortimentu nabízejí vý
hradně „správné hadry“ – tedy 
z ekologické výroby, z recyklova
ného materiálu, sociálně odpo
vědné, nebo dokonce veganské.

Kupujte bio-bavlnu: 
Bavlna je citlivá rostlina, k 
jejímuž pěstování se používá vel
ké množství hnojiv a pesticidů. 
Často se pěstují její geneticky mo
difikované mutace. Biobavlna 
představuje dobrou alternativu a je 
poměrně snadno dostupná.

NE dětské práci – ANO férovým 
cenám: Fair trade výrobky garan
tují důstojné pracovní podmínky 
a férové ceny pro výrobce. Proti 
dětské práci a proti vykořisťujícím 
podnikům ostře vystupují orga
nizace jako třeba Kampaň za čisté 
oblečení (Clean Clothes Cam
paign).
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Vyvarujte se obnošeně vypa-
dajícím džínům: Pískování džínů 
představuje pro dělníky v textil
ních továrnách obrovské zdra
votní riziko. Kvůli křemennému 
prachu trpí mnoho dělníků sili
kózou – smrtelnou nemocí plic. 
Kdo si potrpí na obnošený vzhled, 
měl by nakupovat raději v second
handu, kde takový efekt vzniká 
„přirozenou“ cestou. 

Méně a ekologičtěji prát: 
Velká část negativní ekologické bi
lance oblečení je způsobena jeho 
praním. Při zapínání pračky má 
být její kapacita vždy vytížena. 
Nejvíce proudu se spotřebuje při 
ohřívání vody. Takže dolů s te
plotoui, pro normálně zašpiněné 
prádlo stačí i 30 stupňů Celsia. 

Proberte šatník: Jsou ve Vašem 
šatníku staré kousky, které 
nenosíte? Pošlete je dál! Dejte je 
přátelům, darujte je charitě nebo 
zorganizuje party s výměnou šatů.

Zapojte se: Zeptejte se u své
ho oblíbeného výrobce nebo 
prodejního řetězce, zda se tam 
uplatňují ekologické nebo sociální 
standardy. 

Zapojte své blízké: 
Seznamte rodinu, přátele a kolegy 
s problémy, které jsou spojené 
s výrobou textilu. Co nejširší 
podpora veřejnosti pomůže 
Greenpeace vyvíjet tlak na textilní 
průmysl a přimět ho k DETOXu. 
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Greenpeace může účinně pracovat jen díky 
podpoře jednotlivců. 
Kvůli zachování nezávislosti nepřijímáme žádné
finanční prostředky od firem, států ani politických 
stran. 

Zapojte se i Vy ještě dnes!
Staňte se součástí skupiny lidí, kterým 
není osud naší planety lhostejný!

Pouze díky podpoře lidí, jako jste Vy, můžeme vést 
úspěšné kampaně, chránit životní prostředí a nená-
silnými prostředky upozorňovat na jeho poškozování. 

Sdílejte průvodce 
na facebooku

Greenpeace Česká republika 
Prvního pluku 12, 186 00 Praha 8
greenpeace@ecn.cz 
www.greenpeace.cz 
Redakce: Simone Miller 
Obrazová redakce: Max Seiler 
Fotografie: 
Titulní strana: Alex Stoneman, 
str. 2: Qui Bo, str. 4: Athit 
Perawongmetha, Alanah Torralba, 
Wenjie Yang, str. 5: Qui Bo, 
str. 6: Martin Bouda, str. 7: 
Gigie Cruz-Sy, str. 9: Will Rose, 
str. 23: Gordon Welters, 
všechny © Greenpeace
Stav: leden 2013

https://www.platby.greenpeace.cz/detox/dekujeme/index.html
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://www.greenpeace.org/czech/cz/Multimedia1/Publikace/Textilni-certifikaty-pod-lupou-DETOXu/
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://www.greenpeace.org/czech/cz/Multimedia1/Publikace/Textilni-certifikaty-pod-lupou-DETOXu/
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://www.greenpeace.org/czech/cz/Multimedia1/Publikace/Textilni-certifikaty-pod-lupou-DETOXu/

