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“Voda je nezbytná pro život,
ale zároveň je i nejohroženějším 
základním zdrojem na světě.
Je proto nutné nalézt taková 
řešení, která zastaví znečišťování 
drahocenných zdrojů vody, které 
nám zbývají, nebezpečnými 
chemickými látkami.” 

Testy praní
Špinavé prádlo III je studie popisující výsledky výzkumu, při němž se analyzovalo množství nebezpečných chemikálií 
nonylfenolethoxylátů (NPEs) uvolňovaných při praní oděvů, v nichž jsou tyto chemikálie obsaženy. Zkoumaly se hodnoty 
„vyplavení“ pro každou analyzovanou položku. To představuje rozdíl v koncentraci NPEs ve vyprané textilii a v nepraném 
vzorku za předpokladu, že oba vzorky na počátku obsahovaly stejnou koncentraci NPEs. 

Více informací o tomto výzkumu, o metodách odběru vzorků a odůvodnění si můžete přečíst v Technické zprávě, která je 
k dispozici na: http://www.greenpeace.to/greenpeace/wp-content/uploads/2012/03/Dirty_Laundry_Product_Testing_
Technical_Report_01-2012.pdf

Poznámka pro čtenáře
Globální sever a globální jih 
 
V této zprávě používáme výrazy globální sever a globální jih, abychom rozlišili dvě různé skupiny zemí.

Výraz globální jih používáme k popisu rozvíjejících se zemí nebo nově vzniklé země včetně těch, v nichž probíhá rychlý 
průmyslový rozvoj nebo restrukturalizace průmyslu jako například Rusko. Většina tzv. průmyslového jihu se nachází v jižní a 
střední Americe, Asii a Africe.

Termínem globální sever označujeme rozvinuté země severní Ameriky a Evropy s vysokým lidským rozvojem podle tzv. indexu 
lidského rozvoje OSN.* Nikoliv všechny tyto země, ale většina těchto zemí leží na severní polokouli.

* Rozvojový program OSN (UNDP). (2005). Zpráva o lidském rozvoji 2005. Mezinárodní spolupráce na rozcestí. Pomoc, obchod a bezpečnost v nerovném světě. K 

* Jobling S, Reynolds T, White R, Parker MG & Sumpter JP (1995). Mnoho chemických látek včetně ftalátových změkčovadel se špatně nebo pomalu rozkládají v 
životním prostředí a mají slabý estrogenní účinek.  Perspektivy enviromentálního zdraví 103(6): 582-587; Jobling S, Sheahan D, Osborne JA, Matthiessen P & Sumpter 
JP (1996). Potlačení růstu varlat pstruha duhového(Oncorhynchus mykiss) vystaveného působení estrogenních alkyfenolů. Envoromentální toxikologie a chemie. 15(2): 
194-202 
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Jaké toxické látky se z vaší pračky 
dostávají do vodního cyklu

Bioakumulace: Mechanismus, kterým se chemikálie 
hromadí v živých organismech a přecházejí do potravinového 
řetězce.

Hormonální disruptory:  Chemické látky známé svým 
zasahováním do hormonálního systému organismů. Nejvíce 
rozpoznaným nebezpečím nonylfenolu je jeho schopnost 
chovat se jako přirozené hormony estrogeny. To může u 
některých organismů vést ke změnám v pohlavním vývoji, což 
je nejvýraznější u změn pohlaví rybích samců na samičí*

Persistence: Vlastnost chemické látky nerozložit se v 
životním prostředí nebo se rozkládat velmi pomalu.

Plastisol: Suspenze částic plastického PVC v tekutém 
změkčovadle. Používá se jako sítotiskový inkoust pro tisk 
obrázků a log na textil.

Tenzidy: Chemické látky používané ke snížení povrchového 
napětí tekutin. Patří mezi ně smáčedla, saponáty, 
emulgátory, pěnidla a rozpouštědla, které jsou používány při 
mnoha průmyslových i spotřebitelských činnostech včetně 
textilní výroby.

Terminologie použitá v této zprávě
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Toxický cyklus pokračuje 
 
Nový výzkum Greenpeace International 
ukazuje, že zbytky nebezpečných chemikálií 
nonylfenolethoxylátů (NPEs)1 používaných v 
textilním průmyslu zůstávají v mnoha kusech 
oděvů, jež prodávají největší mezinárodní módní 
značky. Vypráním se z nich uvolňují jedovaté 
chemikálie, které se následně dostávají do řek, 
jezer a moří, kde se mění na nonylfenol (NP) 
– ještě jedovatější látku, která má schopnost 
narušovat funkci hormonů. 

K tomu může docházet kdekoliv, kde se 
tyto oděvy prodávají a perou. Znamená to 
tedy, že výrobci a prodejci dělají ze svých 
zákazníků nevědomé spolupachatele při 
uvolňování zmíněných nebezpečných látek 
do vodních zdrojů.

Dvě předchozí studie Greenpeace Inertnational zkoumaly 
vypouštění nebezpečných sloučenin z textilních závodů 
v Číně (Špinavé prádlo)2 a přítomnost NPEs v oděvech a 
obuvi patnácti předních světových oděvních firem (Špinavé 
prádlo 2: Pověšeno k uschnutí)3.

NPEs byly nalezeny ve dvou třetinách z celkového počtu 
78 vzorků oblečení, které bylo testováno v rámci studie 
Špinavé prádlo II. To dokazuje, že tyto látky byly použity 
během výroby testovaných oděvů a vypouštěny do 
řek v zemi původu. Pro účely této poslední zprávy byl 
zkoumán účinek praní na celkem 14 vzorcích, z nichž 12 
bylo z nepotištěných textilií a dva vzorky měly na sobě 
plastisolové potisky. Test probíhal za simulovaných 
podmínek standardního domácího praní.4 Podle našich 
informací se jedná o vůbec první studii, která se 
zabývá rozdílnými hodnotami NPEs v textilních 
výrobcích před a po vyprání. Výsledky mohou mít 
zásadní vliv jak na výrobce, tak i na vlády. Odhalují totiž, jak 
daleko od země původu sahají přímé dopady znečišťování 
v textilním sektoru a jak se vytváří globální cyklus 
toxického znečišťování. 

Shrnutí
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Výsledky
Ve všech 14 vypraných vzorcích byly nalezeny nižší 
koncentrace NPEs ve srovnání s nevypranou skupinou 
identických textilií. Koncetrace NPEs ve vypraných 
vzorcích byly nižší oproti vzorkům nevypraným, 
a to o 17 až 94 % u jednotlivých kusů. U vzorků s 
plastisolovými potisky se rozdíl koncentrací NEPs 
pohyboval mezi 9 až 56%, kdy byly opět porovnávány 
nevyprané a vyprané identické vzorky textilií.

Tyto výsledky naznačují, že při jednom vyprání se 
za podmínek simulujících standardní praní prádla 
v domácnosti může značný podíl zbytků NEPs 
přítomných v textilních výrobcích vyplavit, což u 
nepotištěných testovaných vzorků znamenalo, že z 
poloviny z nich se vyplavilo přes 80 %.5 Tato studie 
ukazuje, že všechny zbytky NPEs v textilních výrobcích 
se za dobu používání výrobku vyplaví a v mnoha 
případech k tomuto dojde již během několika prvních 
vyprání.

Zmiňované NPEs  putuje odpadními vodami do čistíren, 
které je účinně nezpracují nebo nezabrání únikům 
těchto nebezpečných látek do životního prostředí. Ve 
skutečnosti se zde často NPEs rozkládají na toxický 
nonylfenol, který narušuje hormonální funkci organismů 
a odtéká z čističek odpadních vod do řek. 

Zbytky z výroby těchto produktů se vypouštějí přímo z 
textilních továren obvykle umístěných v tzv. globálním 
jihu, v tomto případě v Číně, Vietnamu, na Filipínách, 
v Thajsku, Srí Lance a v Turecku. Praní konečných 
výrobků probíhá všude na světě, kde byly tyto výrobky 
prodány, a to dokonce i v zemích, jejichž zákony 
používání NPEs na svém území omezují.

APEs  stále vstupují do našeho 
životního prostředí navzdory 
zákazům.
Používání NP a NPEs v oděvním průmyslu bylo zakázáno v 
EU a podobná omezení platí i v USA a Kanadě.  Úniky NP 
a NPEs  z praní textilního zboží, dovezeného ze zemí mimo 
EU, jsou podle odhadů zdaleka největším zdrojem těchto 
látek, které vstupují do čistíren odpadních vod v Evropské 
unii. 

Je pravděpodobné, že praní textilních výrobků obsahujících 
NPEs se významně podílí na celkových únicích v mnoha 
dalších zemích, a to zejména tam, kde je zakázáno 
průmyslové použití NPEs. Údaje získané ruskou pobočkou 
Greenpeace ukazují, že vypouštění NP a NPEs městskými 
čističkami odpadních vod není výhradě problémem v EU, ale 
že k podobnému vypouštění dochází i v jiných zemích.

Některé velké oděvní značky stanovují limity některých 
nebezpečných látek ve svých výrobcích jako součást 
programů k zajištění bezpečnosti výrobků. Hraniční 
hodnoty typicky stanovované těmito značkovými výrobci na 
přítomnost alkylfenolů a alkyfenol-ethoxylátů (APs a APEs)6  
v produktech (respektive skupiny chemikálií mezi něž spadají 
NP a NPEs), stejně jako hraniční hodnoty určované jinými 
výrobními standardy jako naříklad Oeko-tex7 jsou příliš 
vysoké a proto stále umožňují pokračovat v používání těchto 
chemikálií  při výrobě a následně jejich vypouštění jak v zemi 
výroby, tak v zemi prodeje.

Tyto limity umožňují, aby výrobky prodávané v zemích celého 
světa obsahovaly tuny APEs, které nakonec kontaminují 
naše vodoteče. Například se odhaduje, že cca 15 až 20 
tun NPEs je každoročně povoleno v textilních výrobcích 
prodávaných globálně firmou H&M díky jejich současné 
hraniční hodnotě 100 ppm 8 a podobně je tomu i u jiných 
oděvních značek. Kdyby podobný limit 100 ppm přijala 
EU, povolila by vlastně například 88,1 tun NPEs v textilních 
výrobcích dovezených ze zemí mimo EU každoročně v 
podobných výrobcích do Německa a  cca 103,2 tun do 
Španělska. 9
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Tabulka č. 1  NPEs vyplavené jedním praním z testovaných vzorků (Vyrobeno - Prodáno)

Oděvní značky musí 
bezodkladně požadovat po 
svých dodavatelích a napříč 
celým svým dodavatelským 
řetězcem odstranění 
alkyfenolových etoxylátů, 
(APEs). Účinně tak vyřeší 
problém úniků těchto 
nebezpečných látek nejen v 
zemi výroby, ale i v zemi, kde 
byl výrobek prodán,  
a přispějeme tak k zásadní 
změně nutné k vytvoření 
budoucnosti bez jedovatých 
látek.
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Potřeba zavést na výrobky 
adekvátní ochranné regulační 
limity a další preventivní opatření
V Evropské unii je nonylfenol dle stávající legislativy 
klasifikován jako prioritní nebezpečná látka pro vodní 
prostředí a jeho úniky musí být zcela zastaveny. EU 
připravuje omezení uvádění výrobků obsahující více NP 
než je specifikovaná úroveň na trh – je nezbytné odstranit 
mezeru v zákonech umožňující prodej oblečení s obsahem 
NPEs. Zavedení omezení obsahu APEs ve výrobcích bude 
i důrazným signálem jak oděvním značkám, tak textilním 
výrobním komplexům v rozvojových zemích, že tuto látku 
mají přestat používat. 

Současně je nutno přijmout opatření zakazující používání 
APEs  také v zemích, kde probíhá naprostá většina výroby 
textilu. Jedná se především o východní a jihovýchodní Asii. 
To zabrání výrobcům vyplachovat APEs z hotových výrobků, 
aby splnili požadavky zmiňovaných zákonných limitů a 
regulací. 

Chceme také zdůraznit, že APEs jsou jen jedním příkladem z 
mnoha nebezpečných látek používaných při výrobě textilu a 
že je potřeba přijmout závazky nulového vypouštění 12 všech 
toxických látek během jedné generace.13

Vlády těchto zemí musí zajistit, aby přijatá opatření měla 
i preventivní prvky směřující k eliminaci toxických látek, 
založený na posouzení jejich vnitřních vlastností. Součástí 
tohoto procesu jsou nutná konkrétní omezení pro výrobu 
používání APEs. Ovšem nyní jsou to právě nadnárodní 
oděvní značky mají příležitost, jak prokázat odpovědný 
přístup v této věci a požadovat napříč celým svým 
dodavatelským řetězcem ve všech zemích odkud pochází 
jejich výrobky eliminaci používání APEs. Tím pomohou 
dokončit proces regulace jak Číně tak ostatních centrech 
výroby textilu.

Oděvní značky musí udělat 
okamžité změny napříč celým  
svým dodavatelským řetězcem
Stanovení nižších limitů koncentrací APEs v konečných 
výrobcích je důležitý krok, který musí udělat jak značkoví 
výrobci, tak i regulační orgány. Nicméně pokud by se takový 
krok udělal izolovaně, nezabránil by nutně emisím APEs 
v zemi výroby. Místo eliminace by výrobci mohli například 
několikanásobným vymácháním textilu dosáhnout nižších 
hladin těchto škodlivin, které by ovšem skončily v řekách a 
mořích v místech výroby.

Oděvní značky by měly bezodkladně požadovat konec 
používání APEs u svých dodavatelů. To by účinně omezilo 
emise těchto nebezpečných látek jak v zemi původu, 
tak v zemi, kde je výrobek prodán. Byl by to i příspěvek 
postupné systémové změně, která směřuje k budoucnosti 
bez toxických látek. Vzhledem ke svému značnému 
ekonomickému vlivu jsou velké oděvní značky v jedinečné 
pozici, aby se staly hlavní hnací silou v očišťování celého 
výrobního procesu. K tomu je zapotřebí přestat otálet a začít 
jednat.

Šest světových značek – výrobci sportovního oblečení 
Puma, Nike, Adidas a Li-Ning i módní značky H&M a 
C&A – již spolupracují na dalším vývoji a využití společného 
plánu na ukončení vypouštění nebezpečných chemikálií 10, 
který započal v listopadu 2011. Tento program obsahuje 
nejen kroky vedoucí k ukončení vypouštění nebezpečných 
chemických látek, ale také vyzývá další partnery, aby se k 
této aktivitě připojili. 11 Nicméně tento společný plán zatím 
neobsahuje přesné závazky ani časová období, která by 
specifikovala ukončení veškerého používání APEs.
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co je potřeba udělat?
Tato studie potvrzuje, že se NPEs  obsažené v textilních 
výrobcích uvolňují při běžném domácím praní. Tyto látky 
jsou pak vypouštěny přímo nebo přes čistírny odpadních 
vod do řek, kde se mění se na jedovatý a perzistentní 
nonylfenol, který se následně dostává do našich řek a vod 
po celém světě. Je proto potřeba neprodleně přijmout 
účinná opatření, která zastaví pronikání NPEs a NPs do 
životního prostředí.

Vzhledem ke skutečnosti, že textilní průmysl v severní 
Americe (do značné míry)  a Evropské unii nepoužívá APEs, 
neměl by být problém, aby velké značky spolupracovaly 
na programu ukončení nejmasivnějšího používání APEs 
(praní, odmašťování a saponáty) ve svých výrobně-
dodavatelských řetězcích do konce roku 2012 a aby pak 
urychleně (například do konce roku 2013) úplně zastavily 
veškeré používání APEs. Aby to mohly firmy uskutečnit, 
musí požadovat a ověřit u svých dodavatelů množství 
používaných APEs ve výrobních procesech s tím, že tyto 
informace zpřístupní i spotřebitelům.

Dále:

- Greenpeace vyzývá všechny světové oděvní značky 
včetně těch, které jsou uvedené ve všech třech 
zprávách Špinavé prádlo 14, aby se staly lídry v závodě o 
budoucnost bez jedů tím, že ukončí veškeré vypouštění 
všech nebezpečných látek ve svých dodavatelských 
řetězcích a ve svých výrobcích

- V rámci toho, by měly oděvní firmy udělat veškeré 
možné kroky vedoucí k úplnému ukončení používání 
APEs ve výrobě a celým dodavatelským řetězcem a to 
bez ohledu na příslušné předpisy v zemích výroby, které 
používání APEs ve výrobních procesech upravují.

- Limity nastavené oděvními firmami a regulačními 
orgány pro APEs ve výrobních procesech i ve výrobcích 
musí zahrnovat širokou škálu NPEs 16, aby byla zajištěna 
naprostá eliminace těchto látek a předešlo se tak jejich 
dalšímu pronikání do vodních ekosystémů po celém 
světě.

- V Evropské unii je nutno zavést co nejdříve předpisy 
omezující obchod s textilními výrobky obsahujícími 
APEs. Nakonec se musí povinně zavést předpisy 
zakazující používání APEs ve výrobních postupech po 
celém světě a země, kde se textil vyrábí, by zavedením 
těchto opatření byly příkladem pro zakázání VŠECH 
nebezpečných chemických látek.

Jako spotřebitelé, ze kterých dělají v současnosti světové 
značky nevědomé spolupachatele vypouštění jedovatých 
látek do řek, jezer a moří, s tím můžeme něco udělat.

Můžeme zvolit menší spotřebu oděvů, jež si pořizujeme, 
využívat je déle nebo pro jiné účely, kupovat v second 
handech, nebo nosit kvalitní oblečení, abychom dopad 
toxických látek snížili. Můžeme také využít svého vlivu a 
vyzývat světové značky, aby se chovaly zodpovědně vůči 
planetě i jejím obyvatelům a stanovily datum, ke kterému 
skončí s používáním APEs a ostatních nebezpečných 
látek a přestanou používat společné vodní zdroje celého 
světa jako své soukromé odpadní stoky.

Budoucnost bez jedovatých látek je možná. Spolu ji 
můžeme pomoci vytvořit.

Více najdete na webových stránkách 

greenpeace.org/detox

http://greenpeace.org/detox
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1) Preparáty s obsahem  
nonylfenolethoxylátů (NPE´s)  
a další chemikálie jsou  
dodávány do textilních  
továren, kde se používají 
jakopovrchová aktivní 
činidla (detergenty).

3) NP se akumuluje 
v sedimentech a potravním  
řetězci, například v rybách.

7) Nonylfenol se tak dostává 
do vodního prostředí i v zemích,  
kde výroba a použití této  
nebezpečné látky je zakázáno.

2) Nedostatečná legislativa  
umožňuje vypouštění odpadních  
vod s obsahem NPE´s, které se  
posléze rozloží na peristetntní  
a bioakumulativní nonylefenol  
(NP) látku, která je toxická  
a narušuje funkci hormonů.

Oblečení 
a jeho 
globální cyklus

6) Čistírny odpadních vod 
NPE´s nezlikvidují, naopak  
spíše urychlí jeho přerod   
na jedovatý nonylfenol.

5) Při praní se NPE´s uvolňuje 
do odpadních vod.

4) Oblečení s reziduí NPE´s se vyvážejí 
do celého světa, i zemí, kde je použití 
této látky zakázané.  

Shrnutí

Tento problém 
a jeho řešení 
není záležitost 
místního 
významu. 

Je to skutečný 
globální problém.

1 Nonylfenol ethoxyláty (NPEs) patří do skupiny chemických látek 
známých jako alkylfenol ethoxyláty (APEs) – tato skupina zahrnuje 
NPEs a oktylfenol ethoxyláty (OPEs). APEs se v čističkách 
odpadních vod nebo v přírodě rozpadají a vytváří jedovatější 
formu – alkyfenoly (APs), které jsou perzistentní (chemicky se 
v přírodě nerozkládají snadno) a mají schopnost bioakumulace 
(hromadí se v potravinovém řetězci). Tato studie prokázala 
přítomnost NPEs v textilních výrobcích a jejich uvolňování praním, 
nicméně státní nařízení a postupy firem se musí zabývat celou 
skupinou APEs.

2 http://www.greenpeace.org/international/en/publications/
reports/Dirty-Laundry/ 

3 http://www.greenpeace.org/international/en/publications/
reports/Dirty-Laundry-2/ 

4 Každý výrobek byl prán odděleně podle metody uvedené 
ve standardu SS-EN 6330 (praní v domácnostech a postupy 
sušení při testování textilu), při 40°C a byl použit prací prášek 
deklarovaný na etiketě deklarovaný jako ekologický a vhodný 
pro barevné šatstvo. Následně nebylo provedeno žádné sušení v 
bubnové sušičce. Široká veřejnost nejčastěji používá programy 
pro jemné prádlo a bavlna 40 °C. 

http://www.which.co.uk/home-and-garden/laundry-and-
cleaning/reviews/washing-machines/page/faqs/ 

6 Skupiny chemických látek, do nichž patří NP a NPEs, stejně jako 
jim velmi blízké oktylfenoly/oktylfenol ethoxyláty (OPs/OPEs). 

7  Evropské označení výrobků určených pro spotřebitele, kteří 
výslovně chtějí kupovat textilie, jen nejsou zdraví škodlivé, příklad 
takových požadavků na  http://www.oeko-tex.com/OekoTex100_
PUBLIC/content4.asp?area=hauptmenue&site=ziele&cls=02, 
accessed 29 December 2011.

8 Parts per million – ppm – je ekvivalentem miligramu na kilogram 
– mg/kg

9 Na základě údajů o dovozu do Německa a Španělska v roce 
2010

10 Společný program je k dispozici na internetových stránkách viz 
například Puma: http://about.puma.com/?page_id=10

11 Odpověď Greenpeace na tento program se nachází zde: http://
www.greenpeace.org/international/en/campaigns/toxics/water/
Detox-campaign/#a3 

12 Vypouštění v tomto kontextu znamená všechna vypouštění, 
emise a ztráty, jinými slovy všechny způsoby, jak látky unikají.

13 Jedna typická generace představuje 20 až 25 let.

14 15 testovaných značek: Abercombie & Fitch, Adidas, Calvin 
Klein (Philips van Heusen), Converse, GAP, G-Star RAW, H&M, 
Kappa, Lacoste, LiNing, Nike, Puma, Ralph Lauren, Uniqlo a 
Youngor.

15 Špinavé prádlo II,  ukázalo, že je technicky možné, aby byly 
koncentrace NPEs v textiliích přesně určeny předem s detekční 
mezí 1 mg/kg (1ppm = 0,0001%). Mnoho textilních výrobků 
obsahuje širokou škálu NPEs , některé standardy jako například 
standard Oeko-tex  požadují omezenou škálu těchto látek.

16 Špinavé prádlo: http://www.greenpeace.org/international/en/
publications/reports/Dirty-Laundry/Špinavé prádlo II: Hung Out 
to Dry: http://www.greenpeace.org/international/en/publications/
reports/Dirty-Laundry-2/ 

Poznámky

http://www.greenpeace.org/international/en/publications/reports/Dirty-Laundry/ 
http://www.greenpeace.org/international/en/publications/reports/Dirty-Laundry/ 
http://www.greenpeace.org/international/en/publications/reports/Dirty-Laundry-2/ 
http://www.greenpeace.org/international/en/publications/reports/Dirty-Laundry-2/ 
http://www.which.co.uk/home-and-garden/laundry-and-cleaning/reviews/washing-machines/page/faqs/ 
http://www.which.co.uk/home-and-garden/laundry-and-cleaning/reviews/washing-machines/page/faqs/ 
http://www.oeko-tex.com/OekoTex100_PUBLIC/content4.asp?area=hauptmenue&site=ziele&cls=02
http://www.oeko-tex.com/OekoTex100_PUBLIC/content4.asp?area=hauptmenue&site=ziele&cls=02
http://www.greenpeace.org/international/en/campaigns/toxics/water/Detox-campaign/#a3 
http://www.greenpeace.org/international/en/campaigns/toxics/water/Detox-campaign/#a3 
http://www.greenpeace.org/international/en/campaigns/toxics/water/Detox-campaign/#a3 
http://www.greenpeace.org/international/en/campaigns/toxics/water/Detox-campaign/#a3 
http://www.greenpeace.org/international/en/publications/reports/Dirty-Laundry-2/ 
http://www.greenpeace.org/international/en/publications/reports/Dirty-Laundry-2/ 


Greenpeace International 
Ottho Heldringstraat 5 
1066 AZ Amsterdam
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Greenpeace je nezávislá mezinárodní ekologická organizace 
působící ve více než 40 zemích světa již 40 let. Naším cílem je 

chránit životní prostředí a nenásilnými prostředky upozorňovat na 
jeho poškozování. Přinášíme svědectví o globálních ekologických 
problémech, požadujeme nápravu po zodpovědných institucích 

a nabízíme řešení, která jsou klíčová pro naše zdraví a bezpečnou 
budoucnost nejen nás, ale i dalších generací.

greenpeace.org

http://greenpeace.org

