
Jak oděvní 
průmysl dělá ze 
spotřebitelů nechtěné 
spolupachatele 
toxického zamoření. 

Toxické nitky
Toxic  
Threads



2  Greenpeace international Toxic Threads: The Big Fashion Stitch-Up

Section X Xxxx

Použitá terminologie 

Bioakumulace: Mechanismus, při němž dochází k akumulaci chemických látek v těle 
organismů a jejich přenosu v rámci potravního. 

Hormonální disruptory: Chemické látky, které zasahují do chování lidských hormonů 
a mohou narušovat funkce hormonálního systému. Ten v lidském těle řídí mnoho velice 
důležitých procesů, včetně vývoje plodu v děloze a vývoje v dětství, rozmnožování 
či metabolismu klíčových živin, jako jsou cukry a tuky. Například největší nebezpečí 
nonylfenolu spočívá ve schopnosti napodobovat přírodní hormony estrogeny. To narušuje 
pohlavní vývoj některých organismů, například může způsobit feminizaci ryb*.

Perzistence: Vlastnost některých chemických látek, díky které se v životním prostředí 
nerozkládají nebo rozkládají velmi pomalu. 

Plastisol: Suspenze plastových částic, často PVC a EVA, ve změkčovadlech 
(plastifikátorech). Využívá se jako inkoust pro sítotisk obrázků a log na textilu.  

Surfaktanty: Povrchově aktivní látky, též nazývané tenzidy, snižující povrchové napětí 
tekutin. Patří mezi ně smáčedla, emulgátory, saponáty, rozpouštědla, detergenty či 
pěnidla, která se používají v široké škále průmyslových aplikací. 

*Jobling S, Reynolds T, White R, Parker MG & Sumpter JP (1995). A variety of environmentally persistent chemicals, including 
some phthalate plasticisers, are weakly
estrogenic. Environmental Health Perspectives 103(6): 582-587; Jobling S, Sheahan D, Osborne JA, Matthiessen P & Sumpter 
JP (1996). Inhibition of testicular growth
in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) exposed to estrogenic alkylphenolic chemicals. Environmental Toxicology and 
Chemistry 15(2): 194-202

Poznámka pro čtenáře:

Globální Sever a globální Jih
V textu jsou použity termíny globální Sever a globální Jih, které označují dvě rozdílné 
skupiny zemí.
Termín „globální Jih“ označuje rozvojové a rozvíjející se země, včetně těch, které čelí 
překotnému průmyslovému rozvoji nebo průmyslové restrukturalizaci, jako je například 
Rusko. Nejvíce zemí globálního Jihu se nachází v Jižní a Střední Americe, Asii a Africe. 
Termín „globální Sever” označuje rozvinuté země, převážně v Severní Americe a Evropě. 
S vysokým stupněm lidského rozvoje, podle Indexu lidského rozvoje OSN (HDI)*. Většina, 
ale ne všechny z těchto zemí, jsou na severní polokouli.    

*United Nations Development Programme (UNDP). (2005). Human Development Report 2005. International cooperation at a 
crossroads. Aid, trade and security in an unequal world. Available at: http://hdr.undp.org/en/media/HDR05_complete.pdf

http://hdr.undp.org/en/media/HDR05_complete.pdf


Shrnutí

Greenpeace International provedlo nové testy, které ještě 
hlouběji odkrývají problém nebezpečných chemických 
látek používaných při výrobě módního oblečení. 
Povzbuzeni úspěchem kampaně DETOX, která odhalila 
vazby mezi světovými oděvními firmami a znečišťováním 
vod z textilních komplexů v Asii, jsme rozšířili rozsah 
našeho zájmu na 20 globálních oděvních značek včetně 
Armani, Levi’s a Zara. Rozšířili jsme i okruh zkoumaných 
nebezpečných látek.1

Celkově bylo zakoupeno 141 kusů oblečení od 
autorizovaných prodejců. Nákupy se uskutečnily v dubnu 
2012 ve 29 zemích po celém světě. Oděvy byly vyrobeny 
nejméně v 18 různých zemích, podle štítků převážně 
v zemích globálního Jihu.  Ovšem u 25 oděvů nebylo 
možné zemi původu dohledat. Pro průmysl, který není 
ohledně výrobních procesů dostatečně transparentní, 
je to příznačné. Nakoupené vzorky zahrnovaly džíny, 
trička, kalhoty, šaty a spodní prádlo pro muže, ženy i děti 
vyrobené z umělých i přírodních vláken. 31 vzorků na sobě 
mělo potisk z plastisolu, který byl testován na přítomnost 
ftalátů a nonylfenolethoxylátů (NPEs). 

Ve čtyřech vzorcích byla nalezena vysoká hladina 
toxických ftalátů 2 a ve dvou byly nalezeny rakovinotvorné 
aminy, které se uvolňují z azobarviv 3. NPEs se našly v 
89 svršcích (téměř dvě třetiny všech testovaných), což je 
téměř stejné jako u předchozích testů z roku 2011, které 
zkoumaly přítomnost těchto látek ve sportovním oblečení.4 
Analýzy navíc prokázaly přítomnost mnoha dalších 
potenciálně nebezpečných průmyslových chemikálií napříč 
testovanými oděvy. Jakékoliv použití NPEs, ftalátů nebo 
azobarviv (která mohou uvolňovat karcinogenní aminy) je 
neakceptovatelné, protože se jedná o značně nebezpečné 
látky.5

Hlavní nálezy:
• NPEs (nonylfenolethoxyláty) byly nalezeny celkem v  

89 vzorcích, což je 63 % všech testovaných položek. 
Úroveň kontaminace se pohybovala od 1 ppm 6 až po  
45 000 ppm.7

• U všech testovaných značek byl jeden nebo více 
produktů obsahujících měřitelné množství NPEs. NPEs 
se našly minimálně v jednom z produktů vyrobených 
ve 13 z celkem 18 zemí výroby a zároveň v produktech 
prodávaných ve 25 zemích z celkových 27, kde byly 
nakoupeny. 

• Hladina NPEs vyšší než 100 ppm byla ve 20 % vzorků. 
Větší množství NPEs bylo nalezeno ve větším procentu 
vzorků než v předchozím testu, nicméně výsledky byly 
srovnatelné. Množství NPEs vyšší než 1 000 ppm bylo 
zaznamenáno ve 12 vzorcích, v předchozím testu to bylo 
ve dvou vzorcích 8. 

• Značky, které obsahovaly nejvyšší množství NPEs – nad 
1 000 ppm – byly C&A (1 vzorky), Mango (3 vzorky), 
Levi’s (2 vzorky), Calvin Klein (1 vzorek), Zara (1 vzorek), 
Metersbonwe (2 vzorky), Jack & Jones (1 vzorek), Marks 
& Spencer (1 vzorek). 

• Ftaláty byly nalezeny ve všech 31 vzorcích oděvů s 
plastisolovým potiskem. Velmi vysoké koncentrace byly 
nalezeny ve čtyřech vzorcích, v hodnotách až 37,6 % 
hmotnosti, což poukazuje na jejich záměrné použití jako 
změkčovadla v plastisolovém potisku. Dva ze čtyř těchto 
oděvů byly vyrobeny pro firmu Tommy Hilfiger (37,6 % a 
20 %), třetí pro Armani (22,3 %). Čtvrtý vzorek obsahující 
0,52 % byl vyroben pro Victoria’s Secret. 

• Dva výrobky vyrobené pro módní značku Zara 
obsahovaly azobarviva, která uvolňují rakovinotvorné 
aminy. Přestože jejich koncentrace byla v rámci platných 
limitů, není akceptovatelné, aby oblečení, které nosí lidé 
po celém světě, obsahovalo karcinogenní látky. 

• Chemický screening odhalil řadu dalších průmyslových 
chemických látek nebo jejich skupin. Pět těchto 
chemikálií spadá do skupiny „toxických“ nebo 
„velmi toxických pro vodní živočichy“, nicméně toto 
screeningové šetření neměřilo jejich koncentrace. 

shrnutí
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Počet vzorků Počet  
pozitivních  
na NPEs

Procento 
pozitivních  

vzorků - NPE 

Počet pozitivních 
na ftaláty nad  

0,5 % hmotnosti

Množství pozitivních 
na rakovinotvorné 

aminy, které se 
uvolňují z azobarviv

9
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60%
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75%

100%
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100%
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50%

60%
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Tabulka:  Počet 
vzorků, ve kterých 
byly nalezeny ftaláty, 
NPEs a karcinogenní 
aminy. Výsledky jsou 
zobrazeny podle 
značek. Uvedeno je 
procentuální vyjádření 
pozitivních nálezů pro 
každou značku. 
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„Rychlá móda“

Mezi značky uvedené v této studii patří také některé 
značky takzvané „rychlé módy“. Tyto oděvní firmy reagují 
na požadavky zákazníků na nové módní trendy v čím dál 
kratších cyklech. To je možné díky tlaku na dodavatele, aby 
vyrobili zboží v ještě kratších termínech. To však podporuje 
nezodpovědné postupy a šetření jak v oblasti ochrany 
životního prostředí, tak v oblasti nákladů na zaměstnance.9

Po celém světě se ročně vyrobí zhruba 80 miliard kusů 
oblečení 10, což znamená něco málo přes 11 kusů na 
každého člověka. Narůstající objem oblečení, které je 
každoročně vyrobeno, prodáno a vyhozeno do koše, 
zvyšuje lidské i environmentální náklady na naše oděvy,  
a to v každé etapě jejich životního cyklu. Dokonce i 
zdánlivě malé množství nebezpečných chemikálií, jako jsou 
nonylfenolethoxyláty (NPEs), které mohou v textilu legálně 
být, pak v souhrnu přispívá k rozsáhlému šíření těchto 
nebezpečných látek po celé planetě.

Potřeba vůdčí role a transparentnosti

Jako celosvětoví hráči mají módní oděvní značky možnost 
podílet se na globálním řešení, které povede k odstranění 
nebezpečných látek ze všech jejich produktů a prosazení 
změny v celém dodavatelském řetězci. Je nezbytně 
nutné, aby se značky zavázaly k nulovému vypouštění 
nebezpečných chemikálií k 1. lednu 2020. Tento závazek 
musí zahrnovat ambiciózní programové řešení, které bude 
odpovídat naléhavosti situace a které povede k rychlé 
eliminaci všech nebezpečných látek. Musí také zahrnovat 
transparentní informování o chemikáliích, které firmy v 
současné chvíli při své cestě k odstranění jedů na nulovou 
úroveň vypouštění používají a vypouštějí. Zatímco tyto 
firmy pokračují ve využívání našich vodních toků jako svých 
soukromých stok a ohrožují živobytí a zdraví lidí, my máme 
právo vědět, které chemikálie vypouštějí.

Detoxikační statusy oděvních značek

Angažované značky jsou ty značky, které se 
důvěryhodným způsobem zavázaly k nulovému 
vypouštění a učinily kroky k realizaci tohoto závazku. 
Implementační plány jsou vykročením správným směrem, 
ale je nutné být konkrétnější a také je třeba přijmout další 
kroky rychleji. Například značky Puma, Nike, Adidas a Li 
Ning se musí přidat k H&M a C&A (a v současné době již 
také k Marks & Spencer) a zavázat se k tomu, že budou 
online zveřejňovat jaké nebezpečné chemické látky 
vypouštějí jejich dodavatelé, a to v období uplynulých 
tří měsíců. Všechny tyto značky, včetně C&A, se musí 
přidat k firmám H&M a M&S a jasně definovat časové 
harmonogramy, konečné termíny a postupy prokazující, 
že dosáhly nulového vypouštění často používaných 
nebezpečných látek, jako jsou NPEs.

DETOX Greenwashers jsou takové značky, které 
vyhlásily záměr nulového vypouštění a přidaly se ke 
společnému plánu aktivit a procesů, ale dosud neučinily 
žádný důvěryhodný individuální závazek ani nezveřejnily 
svůj vlastní akční plán. Do této skupiny patří například 
G-Star Raw, Jack Wolfskin a Levi‘s. Tyto značky musí 
zrevidovat své částečné závazky a jednoznačně přijmout 
změnu paradigmatu vedoucí k eliminaci nebezpečných 
chemikálií a k vytvoření individuálních akčních plánů, 
které budou implementovat závazek k DETOXu.

DETOX opozdilci nebo darebáci. Opozdilci jsou 
takové značky, které sice mají politiku nakládání s 
chemickými látkami, ale svůj závazek k nulovému 
vypouštění musejí teprve přijmout. Jedná se například o 
značky PVH (Calvin Klein, Tommy Hilfiger), Mango a GAP. 
Darebáci jsou takoví prodejci, kteří nemají žádnou nebo 
pouze omezenou politiku nakládání s chemikáliemi a k 
nulovému vypouštění se nezavázali. Příkladem může být 
Esprit, Metersbonwe nebo Victoria´s Secret. Tyto značky 
se musí veřejně a prokazatelně zavázat k  DETOXu, který 
změní jejich přístup k nebezpečným chemikáliím.

Greenpeace international Toxické nitky 5  
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Role vlády

Greenpeace apeluje na vlády, aby přijaly politický závazek 
„nulového vypouštění“ všech nebezpečných chemikálií, 
a to v průběhu jedné generace. Tento závazek musí 
být založen na principu předběžné opatrnosti včetně 
preventivního přístupu zamezení výroby a používání 
nebezpečných chemických látek, a tedy i vystavení se 
působení těmto látkám. Klíčovou zásadou tohoto přístupu 
musí být princip substituce, tedy nahrazení nebezpečné 
chemických látek bezpečnějšími alternativami. Neméně 
důležitá je odpovědnost výrobce, která zvýší motivaci 
k inovacím a eliminaci těchto chemikálií. Jako zásadní 
první krok tohoto procesu by měl být vytvořen průběžně 
aktualizovaný seznam nebezpečných chemických látek, 
který bude zahrnovat chemikálie jako NPEs a ftaláty  
a který bude součástí veřejně dostupného registru údajů  
o vypouštěních emisích a uvolňováných nebezpečných 
látek.

Role zapojení veřejnosti

Jako občané a spotřebitelé můžeme využít svého vlivu  
a přispět ke změně. Společně můžeme požadovat, aby 
vlády a firmy jednaly okamžitě a provedly DETOXikaci 
našich řek, DETOXikaci našeho oblečení a nakonec  
i DETOXikaci naší budoucnosti. Minulý rok díky globální síle 
veřejnosti 6 mezinárodních značek – Puma, Nike, Adidas, 
H&M, Li Ning a C&A – podepsalo Výzvu k DETOXu  
a zavázalo se ke spolupráci se svými dodavateli, aby 
omezili toxické znečišťování.

Toto je jen začátek.

Post-toxický svět je nejen potřebný, ale  
i možný. Společně jej můžeme vytvořit.

 

Greenpeace international Toxické nitky
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Kvůli laxnosti 
a neodpovědnosti 
oděvních firem se i 
spotřebitelé stávají 
nevědomky spolutvůrci 
toxického koloběhu. 

Při praní nově 
zakoupených svršků 
s obsahem NPEs se 
nebezpečné látky 
vyperou a skončí v 
odpadních vodách. 

Z plastisolu se mohou 
také uvolňovat ftaláty.

3

54 7

Preparáty s obsahem 
nonylfenolethoxylátů 
(NPEs) a další chemikálie 
jsou dodávány do textilních 
továren, kde se používají 
v řadě výrobních procesů.

Některá azobarviva, která 
mohou později uvolňovat 
rakovinotvorné aminy, se 
využívají při barvení. 

Další nebezpečné látky 
jsou používány při různých 
procesech výroby textilu.

Plastisolové preparáty 
s obsahem jedovatých 
ftalátů určené pro tisk 
obrázků na textil se 
používají při konečné 
úpravě textilu.  

Nedostatečná legislativa 
a malé úsilí velkých oděvních 
značek při odstraňování 
nebezpečných látek, jako 
jsou NPEs a ftaláty, má za 
následek vypouštění 
odpadních vod s obsahem 
nebezpečných chemikálií do 
našich řek a jezer.  

Vyhozené oblečení 
končí na skládkách. 

Ftaláty se z textilu 
uvolňují a mohou 
ohrozit spodní vody.

Oblečení s rezidui 
NPEs, ftaláty či aminy 
se vyváží do celého 
světa, i do zemí kde je 
použití NPEs zakázané.

Po vypuštění odpadních 
vod do životního prostředí 
se NPEs rozloží a vytváří 
jedovatý a perzistentní 
nonylfenol, který se 
akumuluje v sedimentech 
a v potravním řetězci, 
například v rybách. 

Odpadní vody mohou 
obsahovat i ftaláty, 
karcinogenní aminy a další 
nebezpečné látky.

2

1

86

Čistírny odpadních vod 
NPEs nezlikvidují, 
naopak spíše urychlí 
jejich přeměnu na 
jedovaté nonylfenoly. 
V řadě zemí navíc 
čistírny vůbec nejsou. 

Nebezpečné látky, 
včetně funkci hormonů 
narušujících nonylfenolů, 
se vypírají z nových 
oděvů a končí ve vodním 
prostředí – a to 
i v zemích, kde je použití 
NPEs v textilní výrobě 
zakázáno.

Toxická trasa 
oblečení

8  Greenpeace international Toxické nitky
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2

1

86

Čistírny odpadních vod 
NPEs nezlikvidují, 
naopak spíše urychlí 
jejich přeměnu na 
jedovaté nonylfenoly. 
V řadě zemí navíc 
čistírny vůbec nejsou. 

Nebezpečné látky, 
včetně funkci hormonů 
narušujících nonylfenolů, 
se vypírají z nových 
oděvů a končí ve vodním 
prostředí – a to 
i v zemích, kde je použití 
NPEs v textilní výrobě 
zakázáno.
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1 Armani, Benetton, Blažek, C&A, Calvin Klein, Diesel, Esprit, 
Gap, H&M, Jack & Jones, Levi’s, Mango, Marks & Spencer, 
Metersbonwe, Only, Tommy Hilfiger, Vancl, Vermoda, Victoria’s 
Secret, a Zara.

2 Ve čtyřech vzorcích byly nalezeny ftaláty DEHP a DINP, jeden 
vzorek navíc obsahoval také BBP. DEHP a BBP jsou látky toxické 
pro reprodukci a jsou na seznamu látek „vzbuzujících velmi vysoké 
obavy“ v rámci nařízení EU REACH. DINP je toxický při vyšších 
dávkách a může narušovat funkci hormonů.    

  
3 Aminy jsou používány při výrobě azobarviv a mohou se 
následně uvolnit při chemickém rozkladu. Amin nalezený ve 
vzorcích – o-dianisidine – je karcinogenní a jeho použití je v EU 
i jinde, spolu s dalšími rakovinotvornými aminy, regulováno. 
Hladiny látek nalezených ve vzorcích byly nižší než platné limity, 
nicméně přítomnost takovýchto karcinogenních látek je kvůli jejich 
nebezpečným vlastnostem vždy důvodem k obavám.

4 Jedná se o druhou ze tří studií Greenpeace, které zkoumají 
úniky nebezpečných látek při výrobě textilu a jejich přítomnost v 
oděvech. NPEs byly nalezeny v 78 vzorcích, což jsou 2/3 všech 
testovaných vzorků. Výsledky ukazují, že tyto látky se používají 
při výrobě a nevyhnutelně unikají do vodního prostředí v zemích 
produkce. 

5 Omezení průmyslového využití NPEs existuje již přes 20 let. 
Zatím sice neexistuje žádné nařízení omezující prodej produktů 
obsahujících rezidua NPEs, avšak EU takové opatření připravuje. 
Jakmile se NPEs dostanou do životního prostředí, degradují na 
nonylfenoly, které jsou jedovaté, narušují funkci hormonů, jsou 
perzistentní a akumulují se v živých organismech, kde se jejich 
koncentrace zvyšuje s tím, jak se pohybují v potravním řetězci. 

6 ppm = parts per million (z angličtiny, česky „dílů či částic na jeden 
milion“), zkráceně též ppm, je výraz pro jednu miliontinu (celku)

7 Shrnutí počtu vzorků obsahujících NPEs v různé úrovni 
koncentrace je uvedeno v: Brigden K, Labunska I, House E, 
Santillo D & Johnston P (2012). Hazardous chemicals in branded 
textile products on sale in 27 places in 2012. Greenpeace 
Research Laboratories Technical Report 06/2012. http://www.
greenpeace.org/international/big-fashion-stitch-up.

8 Greenpeace (2011a). Dirty Laundry 2: Hung Out to Dry. 
Unravelling the toxic trail from pipes to products. Greenpeace 
International, 2011.http://www.greenpeace.org/international/en/
publications/reports/Dirty-Laundry-2

9 Oxfam (2004). Trading away our rights: women working in global 
supply chains. http://www.offsetwarehouse.com/data/files/
resources/taor.pdf. Zveřejněno 4.9. 2012

10 Siegle, Lucy (2011). To Die For: is Fashion Wearing out the 
World? Fourth Estate
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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.
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