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Kampaň DETOX – toxický kruh se uzavírá 
____________________________________________________________ 

 
Textilní průmysl je jedním ze tří průmyslových odvětví, která mají největší zásluhu 

na znečištění vodních zdrojů v rozvojových zemích – tam, kam se většina textilní 

výroby přesunula. Regulace použití vypouštění nebezpečných látek je zde 

obvykle výrazně slabší než například v EU. To je případ i toxického nonylfenolu, 

který navíc narušuje funkci hormonů (NP), a nonylfenol ethoxylátů (NPEs), které 

se v životním prostředí rozkládají na nynylfenol. Výroba a použití těchto látek jsou 

v EU zakázány, nicméně v rozvojových zemích se stále používají například 

v textilním průmyslu, odkud unikají do tamních vodních toků. To potvrdila i studie 

Greenpeace „Špinavé prádlo“, která popisuje roční pátrání Greenpeace po 

zdrojích znečištění čínských řek. V textilních komplexech, které touto látkou 

kontaminují řeky, se vyrábí oblečení světových oděvních značek – Nike, Adidas, 

Puma, Calvin Clein, Lacoste, a mnohých dalších. Obchodní vazby s továrnou má i 

česká firma Blažek. 

 

Nonylfenol je i přes zákaz v českých řekách  

Přestože jsou nonylfenol i nonylfenol ethoxyláty v EU i ČR zakázány, stále unikají 

do českých i evropských řek. Na to ostatně poukázala i loni vydaná analýza 

Greenpeace „Heads in the sand over Europe’s most dangerous chemicals“. Jak je 

to možné? Velmi pravděpodobnou příčinou je právě textilní zboží. Jak ukázala 
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studie Špinavé prádlo II, NPE bylo nalezeno v 52 výrobcích ze 78 testovaných textilních 

produktů. Testované zboží bylo zakoupeno na různých místech na světě včetně ČR.  

Pokud se oblečení s obsahem NPEs vypere, s velkou pravděpodobností se látky uvolní do 

odpadní vody a skrze čistírny se dostanou do řeky, kde se přemění na nonylfenol. Čistírny 

NPE nezlikvidují, naopak často ještě urychlí jeho přeměnu na toxický NP, který je hrozbou 

pro vodní organismy. Vše je navíc legální, protože zákaz NP a NPE se nevztahuje na jejich 

obsah v dovážených konečných výrobcích, tedy i textilu.  

Greenpeace se podařilo od červencového spuštění kampaně DETOX přesvědčit tři největší 

světové výrobce Adidas, Nike a Puma, aby se zavázali odstranit do roku 2020 nebezpečné 

látky z výrobního procesu, a to i napříč celým dodavatelským řetězcem. To je však jen 

začátek. Chceme, aby se k podobnému závazku přidali i další výrobci. Zároveň budeme 

usilovat o to, aby se zákaz nonylfenolu a nonylfenol ethoxylátů rozšířil i na finální výrobky.  

Je to ostatně i v zájmu jak ČR, tak EU. Nonylfenol je identifikován jako tzv. prioritní 

nebezpečná látka Rámcové směrnice o vodách, a členské státy mají tudíž povinnost zajistit, 

aby do roku 2021 ustaly veškeré úniky této látky a dosáhlo se tak nulové koncentrace ve 

vodním prostředí.  

Nonylfenol  

je organická sloučenina patřící do širší skupiny alkylfenolů. Nonylfenoly se nejvíce používají 

jako meziprodukt při výrobě nonylfenol ethoxylátů. Mohou se také používat jako změkčovače 

a antioxidanty plastu a pryže. Nonylfenol ethoxyláty patří mezi povrchové aktivní látky 

(snižují povrchové napětí vody). Používají se hlavně jako průmyslové detergenty (např. pro 

praní vlny, zpracování textilu, dřevoviny a papíru, přípravu nátěru a pryskyřic nebo 

povrchovou úpravu kovu, při těžbě ropy a plynu a výrobě elektřiny). Další použití zahrnuje 

např. laboratorní detergenty, pesticidní přípravky nebo spermicidy (lubrikanty a 

antikoncepční prostředky). Nonylfenol ethoxyláty se vyskytují také v různých kapalných 

přípravcích pro čistění oděvu. Mohou být také složkou mazacích olejů a kosmetických 

přípravků (šampony, deodoranty, krémy, prostředky pro péči o vlasy atd.).  Po uvolnění 

nonylfenol ethoxylátů do životního prostředí se zpětně rozkládají na nonylfenol. Jedná se o 

látku perzistentní, se schopností bioakumulace. Nonylfenol je toxický pro vodní organismy a 

ovlivňuje i jejich reprodukci. Při chronické expozici se snižuje růst ras a dalších vodních 

rostlin, u ryb dochází ke snížení tělesné hmotnosti a pomalejšímu dospívání. Patří mezi 

hormonální disruptory – látky, které narušují funkci hormonů. Může se vázat na receptory 

estrogenu. Ovlivňuje tak reprodukci ryb a způsobuje tzv. feminizaci (zvyšuje poměr počet 

samic/počet samců) a způsobuje i výskyt hermafroditismu. Působí estrogenně i na 

suchozemské živočichy.  


