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P O D Ě K O V Á N Í

Touto knihou děkuji všem, kteří usilují o zdravější životní pro-
středí a mírumilovnou, spravedlivou společnost. Obzvláště 
děkuji všem pomocníkům a bývalým i současným účastníkům 
Kampaně za bezpečnou kosmetiku (Campaign for Safe Cos-
metics), jejichž příběh vyprávím na následujících stránkách. 
Patří mezi ně Charlotte Brodyová, Jane Houlihanová, Bryony 
Schwanová, Janet Nudelmanová, Jeanne Rizzová, Kevin Done-
gan, Marissa Walkerová, Lisa Archerová, Andy Igrejas, Hema 
Subramanianová, Lauren Sucherová, Sean Gray, Cindy Lup-
piová, Felicia Eavesová, Mia Davisová, Myriam Laura Beaulneo-
vá, Genevieve Rojaová, Erin Johansenová, Heather Sarantiso-
vá, Esperanza Torresová, Sabrina Williamsová a všichni lidé ze 
společnosti SmartMeme. Zvláštní poděkování patří Jane za její 
úžasný výzkum, Janet za pečlivé pořizování záznamů, Kevinovi 
za účast na vedení mediálních aktivit, Heather, Susan a Leemu 
Kettlesonovým za výzkum, jímž přispěli ke vzniku této knihy, 
a v první řadě Charlotte, mé učitelce, která inspirovala mnoho 
projektů, na nichž jsem v posledních šesti letech měla to štěs-
tí pracovat. Velmi děkuji Garymu Cohenovi, Anně Gilmorové 
Hallové a svým kolegům z organizace Zdravotní péče bez rizika 
(Health Care Without Harm) za všechnu jejich podporu, také 
děkuji Peteru Barnesovi a Mese Refugeové. Dále děkuji dr. Tedu 
Schettlerovi, Nancy Evansové a všem, kteří mi poskytli pomoc 
s jednotlivými částmi mého rukopisu, své laskavé a trpělivé 
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 redaktorce Betsy Nuseové, svému partneru Jerrymu Caldwellovi 
a své rodině a přátelům, v první řadě pak Kaře, Kathy, Dougo-
vi, Jami a oběma svým otcům. Z celého srdce děkuji své matce 
Diane Elizabeth Rocheové za její neutuchající podporu a za to, 
že mě provázela na každém kroku mé cesty. Jsi nejlepší přítelky-
ně, jakou by si každá dívka mohla přát, a jsem nesmírně vděč-
ná, že jsi součástí mého života. 
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Ú V O D

Přiznávám, že jsem vždy byla doslova posedlá kosmetikou. 
Když jsem na střední škole četla časopis pro dívky Seventeen 

a byla jsem hlavní roztleskávačkou na sportovních utkáních, zou-
fale jsem toužila zapadnout mezi ostatní dívky a nejlépe jsem 
se cítila v kosmetickém oddělení drogerie Osco Drug. S každým 
dalším promyšleným nákupem – kobaltově modrá řasenka, jem-
ně růžový pudr – jsem se krok za krokem stávala dívkou, o níž 
jsem snila: sebevědomou, roztomilou verzí sebe samé. Trávila 
jsem celé hodiny ve svém pokoji, s pudry, pudrovátky a důvěrně 
známou růžovou plechovkou laku na vlasy Aqua Net Extra Super 
Holder, a znovu a znovu jsem si tužila vlasy. 

O několik let později jsem opustila starou dobrou drogerii 
Osco, začala jsem navštěvovat měkce osvětlené regály ve smysl-
né Sephoře a nechala se zlákat leskem na rty za dvacet dolarů, 
abych ostatním ukázala, že na to mám. S bušícím srdcem jsem 
brala do rukou přípravky od společností Nars a MAC a v duchu 
jsem horečně přemýšlela, kde vezmu na to, abych si mohla tyto 
drahé výrobky kupovat. Nyní leží drahý lesk na rty zapomenutý 
na dně mé kabelky. Dnešního rána jsem se ale přemluvila vstát 
s vidinou horké sprchy, šerbetově oranžového šamponu a vanil-
kového kondicionéru. 

V současné době se moje posedlost nesoustředí ani tak na 
to, jak mohou kosmetické přípravky změnit můj vzhled, jako na 
to, jak mohu já změnit je. Kosmetický průmysl nutně  potřebuje 

doba_jedova_3.indd   9 7.3.2014   12:33:24



10

 Doba jedová 3 – Kosmetika 

změnu. V současné době jej lze popsat jen jako neregulova-
ný chemický průmysl v láhvi, který se ještě k tomu zakládá na 
 nedostatečném výzkumu. Do přípravků, jež pravidelně nanášíme 
na svá těla, nepatří příměsi toxických chemických látek způsobu-
jících rakovinu, vrozené vady a poruchy učení. Navzdory tomu, 
že existují bezpečnější alternativy, nejbohatší kosmetické společ-
nosti světa běžně používají ve svých produktech malá množství 
nebezpečných přísad. „Proč do kosmetických přípravků přidá-
vají jedovaté chemické látky? Protože mohou a protože jsou lev-
né,“ vysvětlil ředitel oddělení pro ochranu životního prostředí 
městského úřadu v San Francisku Jared Blumenthal lidem, kte-
ří se shromáždili na náměstí Union Square, aby podpořili pro-
jekt „Školní ples“ („Project Prom“).1 Shromáždění zorganizovaly 
studentky středních škol, stály na pódiu spolu s Blumenthalem 
a měly na sobě plesové šaty a vysoké vojenské boty, aby daly li-
dem najevo, že vedou válku proti toxickým chemickým látkám. 
„Sešli jsme se zde, abychom vyjádřili své právo na zdraví,“ pro-
hlásila studentka Jessica Assafová. „Přišli jsme, abychom řekli 
kosmetickému průmyslu: Přestaňte používat mizerné chemiká-
lie!“ Byl na ně velmi inspirující pohled: dospívající dívky si do 
boje s miliardovým kosmetickým impériem obuly těžké vojenské 
boty. 

Náš okázalý, křiklavý kosmetický průmysl hraje roli klíčové 
vedlejší postavy v dramatu, jež bychom mohli nazvat „Další ne-
příjemná pravda“ – závislost ekonomiky na jedovatých petro-
chemických látkách, způsobujících otravu lidského organizmu 
a ohrožujících naše zdraví. Ve slavném filmu Ala Gora „Nepří-
jemná pravda“ nás bývalý viceprezident Spojených států ame-
rických varuje, že chceme-li předejít klimatickému chaosu, musí 
ekonomika začít využívat čisté, obnovitelné energetické zdroje. 
Chceme-li chránit svou plodnost a zastavit rostoucí epidemii 
chronických onemocnění, musíme také začít využívat netoxické, 
zelené chemické technologie, jež nezamořují životní prostředí. 
Podle Národního institutu pro výzkum rakoviny (National Can-
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 Úvod  

cer Institute) ve Spojených státech amerických onemocní rakovi-
nou každý druhý muž a každá třetí žena. Astma, poruchy autis-
tického spektra, poruchy učení a neplodnost jsou na vzestupu. 
Kdyby kosmetické společnosti nahradily jedovaté chemické látky 
bezpečnějšími alternativami, počet lidí, u nichž dochází k rozvoji 
těchto poruch, by poklesl. 

Nepříjemné pravdy o klimatickém chaosu a znečištění život-
ního prostředí chemickými látkami plynou ze stejného omylu: 
příliš se spoléháme na zastaralé technologie, které využívají ne-
obnovitelná fosilní paliva a znečišťují životní prostředí. Obtíže 
spojené s petrochemickými látkami jsou velmi osobního rázu, 
neboť si tyto preparáty pravidelně nanášíme na obličej a vlasy. 
Jakmile si začnete klást otázky o přípravcích na polici ve své 
koupelně a toaletním stolku, je těžké přestat. Začnete na svět 
nahlížet novýma očima. „Od mládí nás zahlcovali reklamními 
slogany a ke kosmetickým výrobkům jsme přistupovali zcela 
nevědomě. Naše ‚lesklé, zdravé vlasy‘ bohužel nebyly zdravé 
a přípravky neobsahovaly žádné bylinné výtažky. O skutečném 
složení kosmetických výrobků jsem se dozvěděla až díky této 
kampani,“ vysvětlila Kate Alverová, studentka třetího roční-
ku střední školy, která se jako dobrovolnice účastní Kampaně 
mládeže za bezpečnou kosmetiku (Teen Campaign for Safe 
 Cosmetics).

„Tím chci říci, že věříme všemu, co slyšíme a vidíme, myslí-
me si, že nám lidé říkají pravdu, jsme důvěřiví a optimističtí. To 
se nevyplácí. Musíme se naučit o věcech pochybovat. Jakmile si 
začneme klást otázky, dozvíme se mnohem více. Sice zjistíme 
strašné věci, ale očividně je potřeba, abychom o nich věděli. Je 
nesmírně důležité, aby to lidé pochopili,“ sděluje Kate.

Tato kniha vypráví o tom, jak vytvořit svět, ve kterém chceme 
žít. Vypráví příběhy hrdinů – aktivistů, matek, otců, vědců, poli-
tiků, dělníků, obchodníků, voličů a uvědomělých spotřebitelů, 
kteří si dali za cíl uskutečnit svou vizi nové, zelené ekonomiky, še-
trné k lidem i životnímu prostředí. Ke změnám, o něž usilujeme, 
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 přispívají naše každodenní volby a rozhodnutí, počínaje tím, jaké 
přípravky si nanášíme na kůži. Pomoci může naprosto  každý. 

Přeji nám všem i sedmi generacím našich potomků pevné 
zdraví. 

Stacy Malkanová
Berkeley, Kalifornie, duben 2007
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K A P I T O L A  1

Hrozivé odhalení

Olovo ve rtěnkách? Mysleli jsme si, že se jednalo o nejapný 
žert. 

Nemohli tomu uvěřit ani ochránci životního prostředí, ti 
z nás, kteří každý den monitorují nebezpečné škodliviny a při 
ranní kávě čtou zneklidňující vědecké zprávy. Avšak v posled-
ních letech výzkumní pracovníci odhalili řadu dalších toxických 
překvapení v dětských šamponech, kolínských vodách pro muže 
a v různých drahých líčidlech. Ale těžký kov, jenž způsobuje po-
kles IQ u dětí, v přípravcích, které si podle výrobců máme v prů-
běhu dne opakovaně nanášet na rty? Roku 2003 začala mezi lid-
mi kolovat varovná e-mailová zpráva, převážná část veřejnosti ji 
však nebrala na vědomí. Každý den jsme byli zahlceni výzkumy, 
statistikami a srdcervoucími osobními příběhy, ale neměli jsme 
čas, abychom si tyto zneklidňující informace ověřili…

Otrávené dítě
Zaměstnanci Amerického červeného kříže v tichosti  odebrali krev 
a vzorky poslali k analýze chemických látek do dvou nezávislých 
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 laboratoří. Výsledky byly podobné jako u předchozích studií: 
v těle každého jedince se nacházely stovky průmyslových chemic-
kých sloučenin, včetně pesticidů, přípravků zabraňujících tvorbě 
skvrn, zpomalovačů hoření (flame retardants), změkčovadel, a do-
konce polychlorovaných bifenylů známých pod zkratkou PCB, je-
jichž používání zakazuje zákon z roku 1977. Studie se vyznačovala 
jednou zvláštností: byla provedena na čerstvých novorozencích, 
záhy po porodu. 

Novorozenci se narodili v nemocnicích Spojených států ame-
rických v srpnu a září roku 2004. Pracovníci Červeného kříže 
z nich náhodným výběrem sestavili skupinu pro účely studie 
prováděné Pracovní skupinou pro ochranu životního prostředí 
(Environmental Working Group), výzkumnou organizací sídlí-
cí ve Washingtonu, a organizací Commonweal, společností pro 
ochranu zdraví a životního prostředí sídlící v Kalifornii.1 Bylo to 
poprvé, kdy výzkumní pracovníci objevili v krvi z pupeční šňůry 
novorozenců, kteří ještě nepřišli do styku s průmyslovou společ-
ností, tak širokou škálu škodlivých chemických látek. Výzkumní 
pracovníci odhalili 287 chemických látek a sloučenin, z nichž 
180 vyvolává rakovinu u zvířat i lidí, 217 poškozuje mozek a ner-
vovou soustavu a 208 způsobuje vrozené vady nebo abnormální 
vývoj, jak naznačují studie provedené na zvířatech. 

Společné břímě
I kdybyste nikdy nepoužily řasenku, i kdybyste kupovaly jen or-
ganické potraviny a pečlivě dbaly na zdravou, přírodní stravu, 
a dokonce v případě, že jste muž (až si přečtete druhou kapitolu, 
budete si myslet, že právě proto, že jste muž), toto je váš příběh. 
Je to váš příběh, ať žijete v New Yorku, za polárním kruhem, 
nebo na vrcholcích Skalistých hor, nezávisle na vaší rase, národ-
nosti, věku a sociálním statusu. 

Je to váš i můj příběh, neboť v současné době všichni sdílíme 
něco, co naši předkové v nesčetných generacích nesdíleli: naše 
těla jsou zamořena průmyslovými chemickými látkami. Vdechu-

Denní dávka: kolik 
kosmetických přípravků 
jste dnes ráno použili? 
Šampon, deodorant, pleťové 
mléko, líčidla – průměrná 
žena každý den použije 
dvanáct kosmetických 
přípravků obsahujících 
168 chemických přísad. 
Muži každý den použijí 
přibližně šest přípravků 
obsahujících 85 chemických 
látek. Mnoho z nich 
vdechujeme, polykáme 
a vstřebáváme kůží.2
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 Hrozivé odhalení  

jeme je, přijímáme je společně s vodou a potravou, používáme 
je ve svých domovech a nanášíme si je na kůži. Z toho logicky 
vyplývá, že se vyskytují i v našich orga-
nizmech. V poslední době umožňuje 
rozvoj vědecké technologie známé jako 
biomonitorování vědcům měřit skuteč-
né hladiny některých syntetických che-
mických látek v lidském těle – takzva-
nou chemickou zátěž organizmu.

Centra pro kontrolu a prevenci ne-
mocí (Centers for Disease Control and 
Prevention) ve Spojených státech ame-
rických již několik let zkoumají che-
mickou zátěž organizmu u tisíců prů-
měrných Američanů. Vládní a nezávislí 
výzkumní pracovníci studují vzorky 
krve, moči a mateřského mléka ze všech 
koutů světa. Studie ukazují, že každý 
z nás si v těle nosí stovky známých jedo-
vatých syntetických chemických látek.3

Věda nyní potvrzuje to, co domorodé kmeny tvrdí již odnepa-
měti: životní prostředí není venku, ale uvnitř. Jedy v našich ře-
kách kolují i našimi žilami.

Intimní podrobnosti
Charlotte Brodyovou překvapily vlastní pocity nad výsled-
ky vyšetření. „Nepatřím mezi lehkomyslné lidi, kteří si myslí, 
že všechno je fajn a žádné chemikálie v sobě nemají,“ sdělila 
ochránkyně životního prostředí a matka dvou dětí, jež si jako 
jedna z prvních nechala provést krevní rozbor zaměřený na ši-
rokou škálu průmyslových chemických látek.4 „Říkala jsem si, 
že budu mít dění v naší skupině pod kontrolou a nepodlehnu 
emocím.“ Rozbory ukázaly, že Charlottin organizmus obsaho-
val dioxin, polychlorované bifenyly, rtuť, olovo, chemické  látky 
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 používané v kosmetickém průmyslu a zemědělství – celkem 
85 toxických látek vyráběných společnostmi jako Dow, Shell, 
Union Carbide, Exxon a Monsanto. 

„Cítila jsem se poškozená,“ oznámila Charlotte. Nejvíce ji roz-
rušil nález pesticidů. „Doma je nikdy nepoužívám. Na trávník 
jsem je nikdy nestříkala. Kdykoli to bylo možné, jsem kupovala 
organické alternativy.“ Přesto její krev obsahovala několik druhů 
organofosfátů a organochlorinů – látek napadajících nervovou 
soustavu hmyzu. „Jak je možné, že si společnost Dow dovoli-
la vpravit mi do těla látku jako dursban, když jsem jim to nikdy 
nedovolila? Nikdy jsem jejich výrobky nepoužívala, nikdy jsem je 
nekupovala, a pokud vím, nikdy jsem se jejich působení nevysta-
vovala.“ Charlotte chtěla znát pravdu. 

*  *  *

Mary Bruneová si přesně pamatuje, kdy se rozčílila. V březnu 
2005 bylo její dceři Olivii šest měsíců. „Jednoho večera jsem se 
vrátila z práce domů, dívala jsem se na zprávy a kojila dcerku,“ 
vzpomíná. V televizi právě oznamovali, že pracovníci Texaské 
technické univerzity (Texas Tech University) provedli rozbory 
mateřského mléka od žen z devatenácti států a zjistili, že všechny 
vzorky obsahovaly perchlorát, přísadu používanou v raketových 
palivech. 

„Seděla jsem na gauči, kojila jsem dceru a byla jsem napros-
to omráčená. Myslela jsem si, že mateřské mléko, potrava pro 
děti, je čisté a nezávadné. Když jsem zjistila, že obsahuje všechny 
možné chemikálie, pesticidy, rtuť, olovo..., nemohla jsem usnout 
a přemýšlela jsem o tom celou noc.“

Líčidla
Michelle Hammondová nevěděla, co si má myslet. Její rodina se 
jako první ve Spojených státech amerických podrobila biomoni-
torování, o jehož výsledcích následně informoval v sérii článků 
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deník Oakland Tribune. „Výsledky překvapily i samotné vědce,“ 
prohlásil autor článků Douglas Fisher.5 

Rozbory objevily v tělech rodičů a jejich dvou dětí změkčova-
dla, rtuť, olovo, kadmium a chemické látky obsažené v teflonu. 
Pětileté Mikaele naměřili v moči vyšší hladinu dibutylftalátu 
(používá se v kosmetických přípravcích a jiných výrobcích) než 
u 90 % dětí testovaných ve Spojených státech amerických. Nejví-
ce je ale překvapily výsledky jejich dvouletého syna Rowana: vy-
kazoval vyšší hladiny chemických látek zpomalujících hoření než 
téměř kdokoli jiný na světě – byly šestkrát vyšší než u jeho rodi-
čů a dvojnásobně překračovaly vědci stanovenou hranici, kdy již 
u potkaních samců začíná docházet k narušení plodnosti. „Jedná 
se o velmi závažné varování, že i malé děti jsou vystaveny vyso-
kým hladinám nebezpečných látek,“ sdělila Aake Bergmanová, 
profesorka environmentální chemie na Stockholmské univer-
zitě ve Švédsku, jedna z nejuznávanějších specialistek zabýva-
jících se nežádoucími vlivy látek zpomalujících hoření na lidský 
 organizmus.6 

Nikdo nemůže s jistotou říci, jak tyto chemické látky ovlivňu-
jí zdraví dětí. Studie založené na biomonitorování objevují u lidí 
velmi nízké hladiny chemických látek, ale nemohou určit, jak 
ovlivní jejich zdravotní stav. Jasně však ukazují, že se toxické lát-
ky vyskytují tam, kde by neměly být, a to v obzvláště kritickém 
období – v posvátném prostoru dělohy a v rizikových etapách vý-
voje dítěte. „Rodiče intuitivně chápou, že plod v děloze je vůči 
působení průmyslových chemických látek mnohem bezbranněj-
ší než dospělý jedinec,“ sdělila Jane Houlihanová, místopřed-
sedkyně pro výzkum v Pracovní skupině pro ochranu životního 
prostředí a hlavní autorka studie zkoumající hladiny chemických 
látek v krvi z pupeční šňůry novorozenců. „Tento intuitivní pocit 
potvrzují vědecké poznatky získané během posledních dvou de-
setiletí.“

V přepočtu na kilogram vstřebávají těla dětí více chemických 
látek a jejich nevyvinutý organizmus není schopen eliminovat 
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toxiny tak efektivně jako do-
spělí jedinci.7 Studie ukazují, 
že i malá množství jistých che-
mických látek – včetně přísad 
ve výrobcích, jež používáme 
každý den, například v kojenec-
kých lahvích, nábytku a kosme-
tických přípravcích – mohou 
narušit hormonální rovnováhu, 
nepříznivě ovlivnit vývoj dítěte 
a způsobit rozvoj jistých one-
mocnění, obzvláště je-li dítě vy-
staveno jejich působení již v dě-
loze nebo v raném věku. 

Studie provedené na zvířa-
tech ukazují, že chemické látky 
zpomalující hoření, objevené 
v tělech dětí Michelle Hammon-
dové – polybromované difenyl-
ethery (PBDE) – mohou narušit 
funkce štítné žlázy a nepříznivě 
ovlivnit rozvoj mozku. Dibu-
tylftalát, běžná kosmetická pří-
sada, způsobuje pokles plod-
nosti, obzvláště pak u mužů. Na 

lidech však bylo provedeno příliš málo studií, a není tedy možné 
zjistit, jak tyto chemické látky či jiné toxiny, nalezené v dětských 
organizmech, působí na zdravotní stav svých nositelů. 

Michelle reagovala na výsledky vyšetření své rodiny smíšený-
mi pocity: byla trochu rozhněvaná a dělala si starosti, cítila ale, 
že je v její moci s tím něco udělat. „Samozřejmě, že chci vědět, 
co máme já a mé děti v těle. Jsem ráda, že jsme získali konkrét-
ní informace,“ sdělila. „Rowanův organizmus obsahuje vysoké 
hladiny polybromovaných difenyletherů. Co je to za látky a jak 

„Vědci se již mnoho let snaží objasnit 
příčiny rostoucího výskytu jistých 
druhů rakoviny a mozkových poruch 
u dětí. Některé aspekty moderní-
ho života způsobují stálý vzestup 
určitých onemocnění, od rakoviny 
prsu a prostaty přes autismus až po 
poruchy učení. Vědci nyní intenzivně 
zkoumají výskyt velmi nízkých hladin 
jistých průmyslových chemických 
látek v životním prostředí. Rostoucí 
počet studií provedených na zvířa-
tech ukazuje, že i nepatrná množství 
chemických látek, o nichž jsme se až 
dosud domnívali, že na živé organiz-
my nemají žádné nežádoucí účinky, 
mohou aktivovat geny, spouštět škod-
livé procesy a ovlivňovat vývoj mozku 
u novorozenců.“8

Peter Waldman, „Common Industrial 
Chemicals in Tiny Doses Raise Health 

Issue“ (Běžné průmyslové chemické 
látky v nepatrném množství škodí 

zdraví), Wall Street Journal.
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se jim můžeme vyhnout? Jak mohu změnit nebo  omezit půso-
bení ftalátů na svou rodinu?“ Začala zjišťovat, kde se ftaláty vy-
skytují. 

Zdálo se, že vyvarovat se dibutylftalátu bude snazší. Michelle 
věděla, že se používá v kosmetice, a věděla také, že její dcera 
si nedávno začala lakovat nehty. „Sama líčidla nepoužívám, 
ale říkala jsem si, že ji nechám, ať si to všechno vyzkouší, když 
bude chtít,“ vyprávěla Michelle. „Je to zábava, zkoumáte vlast-
ní identitu... Najednou mě ale napadlo, že vlastně nevím, co 
líčidla obsahují.“ Dočetla se, že některé společnosti vyrábějící 
laky na nehty přestávají dibutylftalát používat, zašla tedy do ob-
chodu a koupila tyto méně toxické výrobky. Hledání látek zpo-
malujících hoření již bylo o poznání obtížnější. „Bylo to téměř 
nemožné,“ svěřila se Michelle. Polybromované difenylethe ry 
obsahuje velmi mnoho výrobků, například čalouněný nábytek, 
elektronika, koberce, a dokonce i oděvy, přesný název a množ-
ství těchto látek však nebývají uvedeny. Většina výrobků ne- 
podléhá ve Spojených státech amerických žádné regulaci, a vý-
robci proto mohou používat nebezpečné chemické látky, aniž 
by je označili jako toxické a uvedli, zda jsou jejich výrobky bez-
pečné. 

Michelle se začínal zmocňovat hněv. „Proč si s tím mám dělat 
starosti? Připadá mi šílené, že se vláda nezasazuje o bezpečnost 
výrobků. Neměla jsem o tom ani ponětí. Teď ale musím něco 
podniknout.“ Toho roku několikrát cestovala do Sacramenta, 
vypovídala před Kalifornským zákonodárným sborem (Califor-
nia State Legislature), hovořila o příběhu své rodiny a zasazo-
vala se o schválení zákonů zakazujících používání toxických 
chemických látek. „Mám pocit, že dělám něco pro dobro věci,“ 
řekla. 

Její manžel Jeremiah Holland se nám svěřil se svým podezře-
ním, že vysoké koncentrace chemických látek zpomalujících ho-
ření, zjištěné u jeho syna, zdaleka nejsou neobvyklé. „Věřím, že 
kdyby otestovali více dětí, které si neustále strkají ruce do úst, 
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zjistili by, že Rowanovy hladiny abnormálně vysoké nejsou. Je 
jen jedním z dětí vystavených bezprecedentně vysokým dávkám 
škodlivých chemikálií.“

Naše chemické dědictví
V roce 1921, kdy se narodila moje babička Millie Pikeová Gugga-
nová, se většina syntetických chemických látek, jež nyní zamořu-
jí dětské organizmy, nevyskytovala ani v životním prostředí, ani 
v lidských tělech. Babička byla svědkem úžasného století plného 
změn. Průměrná délka života vzrostla za tu dobu téměř na dvoj-
násobek, obyvatelé některých míst na Zemi zaznamenali impo-
zantní vzestup životní úrovně a lidské vynálezy změnily povahu 
naší planety. 

Zásadní obrat nastal během druhé světové války, kdy vládní 
dotace podpořily těžbu ropy a výrobu mnoha vedlejších produk-
tů – petrochemických látek a plastů, jež se měly stát stavebními 
bloky poválečné ekonomiky. Zázračné kosmetické přípravky, ne-
mačkavé oděvy, koberce, na kterých neulpívají skvrny, plastové 
hračky a elektronické přístroje nyní plní naše domovy,  šetří čas 
i námahu a přinášejí nám zábavu a pohodlí. Pokrok však má 
i svou odvrácenou tvář – průmysl vypouští do životního prostře-
dí miliardy tun syntetických chemických látek, které se nikdy 
předtím v přírodě nevyskytovaly a o jejichž účincích na lidské 
zdraví a volně žijící zvěř víme jen velmi málo. 

Stejně jako nyní, i tehdy byla hlavním kritériem při vývoji 
většiny chemických látek jejich funkce a účinnost, nikoli lidské 
zdraví a bezpečnost. Nikdo si neuvědomoval souvislosti mezi 
příčinami a následky. Chemik se například snažil vytvořit lev-
nou karmínovou polymerovou barvu, ale už se nezajímal o to, 
jestli není toxická, zda je biologicky odbouratelná a neško-
dí dětskému zdraví. Podobné otázky si nikdo nekladl. Vláda 
po společnostech nepožadovala, aby se jimi zabývaly. Vysoké 
školy netrvaly na tom, aby chemici zkoumali, jaký dopad mají 
produkty univerzitního výzkumu na živé organizmy a životní 
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 prostředí. Většina chemických látek se volně prodávala na trhu, 
aniž by se kdokoli namáhal ověřit jejich bezpečnost a účinky na 
zdraví.

Na skrytá rizika chemické revoluce jako první upozornila Ra-
chel Carsonová, která svou knihou Silent Spring9 (Tichý pramen) 
z roku 1962 dala podnět ke vzniku moderního hnutí za ochra-
nu životního prostředí. V knize sdělovala, že silný pesticid zná-
mý jako DDT nezabíjí pouze hmyz, ale také nevratně poškozuje 
ptáky a volně žijící zvěř a kontaminuje potraviny na celém svě-
tě. Chemický průmysl Carsonovou napadl, její kniha však ob-
stála i mezi vědci a nakonec významně přispěla k zákazu použí-
vání DDT ve Spojených státech amerických. O deset let později 
se z města Love Canal v New Yorku začaly do světa šířit zprávy 
o účincích DDT na lidské zdraví. 

Lois Gibbsová prožívala typický americký sen, měla však ne-
mocné děti. Po přestěhování do Love Canal začal její syn trpět 
astmatem a onemocněním močových cest a u její dcery se ob-
jevilo vzácné krevní onemocnění. Když se Lois dozvěděla, že 
škola, již syn navštěvoval, stála na skládce chemického odpadu, 
chtěla jej umístit do jiné školy, bylo jí však sděleno, že by šla 
ostatním rodičům „špatným příkladem“. Začala tedy obcházet 
ostatní rodiny ve své čtvrti s peticí požadující zavření školy. 
Po návštěvě prvních několika domácností vyšlo najevo, že ne-
mocná je celá čtvrť. Lois si vyslechla řadu příběhů o různých 
druzích rakoviny, potratech a mrtvých novorozencích. U dětí 
narozených ve městě odhalil formální zdravotní průzkum vyso-
ké procento vrozených vad. Rodiny z Love Canal celé tři roky 
bojovaly s chemickou společností, která svou vinu tvrdošíj-
ně popírala, a s různými vládními agenturami, jež chemickou 
společnost podporovaly a odmítaly podniknout jakékoli kroky. 
Pod tlakem veřejnosti a médií nakonec prezident USA Jimmy 
Carter podepsal návrh zákona o uhrazení nákladů na trvalé 
přesídlení rodin z města. Kongres později schválil zákon o po-
vinnosti chemických společností odstranit nebezpečné skládky 
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chemického odpadu. „Spojili jsme se a vytrvale požadovali, aby 
vláda situaci napravila,“ sdělila Lois. „Jestliže může malá ko-
munita rodin z dělnické třídy získat na svou stranu preziden-
ta Spojených států amerických, není nic, co bychom společně 
 nedokázali.“10 

V současné době sice trvají snahy snížit emise a odstranit 
skládky nebezpečného chemického odpadu, při výrobě větši-
ny chemických látek se však stále používají tytéž zastaralé tech-
nologie zamořující životní prostředí, které byly vyvinuty před 
několika desetiletími. Spojené státy americké každý den vyrobí 
nebo importují 19 miliard kilogramů chemických látek – k je-
jich přepravě by byla potřeba šňůra kamionů ze San Franciska 
až do Washingtonu a zpět. Očekává se, že během následujících 
dvaceti pěti let se světová produkce chemických látek zdvojnáso-
bí a Agentura pro ochranu životního prostředí (Environmental 
Protection Agency, EPA) předpovídá, že každý měsíc vznikne ve 
Spojených státech amerických na šest set nových nebezpečných 
skládek chemického odpadu, nádavkem k již existujícím 77 tisí-
cům skládek.11 

Sice žijeme déle, jsme však více nemocní. Podle Center pro 
kontrolu a prevenci nemocí nyní chronické nemoci a poruchy 
postihují více než třetinu populace Spojených států americ-
kých.12 Rostoucí počet vědeckých studií dokazuje, že toxické 
chemické látky přispívají k rozvoji rakoviny u dětí, ke vzniku růz-
ných onkologických onemocnění souvisejících s hormonální ne-
rovnováhou, ke vzniku astmatu, poruch učení, vrozených vad, 
neplodnosti a jiných zdravotních potíží, jejichž výskyt se v po-
sledních desetiletích neustále zvyšuje.13 

Ukradená budoucnost
Neplodní orli bělohlaví, aligátoři s malými penisy, panteři s ab-
normálně velkými varlaty. Zooložka Theo Colbornová, Ph.D., ve 
své knize Our Stolen Future (Naše ukradená budoucnost) z roku 
1996 dokumentuje nesčetné reprodukční a vývojové vady u vol-

Podle zprávy z projektu 
Pod kůží z roku 2005, 
uskutečněného 
Pracovní skupinou 
pro ochranu životního 
prostředí a zaměřeného 
na analýzu přísad 
v kosmetických 
přípravcích, obsahuje 
více než polovina 
kosmetických 
přípravků chemické 
látky, jež se mohou 
v těle chovat jako 
estrogen nebo narušit 
hormonální rovnováhu 
organizmu.15
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neplodnosti a jiných zdravotních potíží, jejichž výskyt se v po-
sledních desetiletích neustále zvyšuje.13 
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Neplodní orli bělohlaví, aligátoři s malými penisy, panteři s ab-
normálně velkými varlaty. Zooložka Theo Colbornová, Ph.D., ve 
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kosmetických 
přípravků chemické 
látky, jež se mohou 
v těle chovat jako 
estrogen nebo narušit 
hormonální rovnováhu 
organizmu.15

ně žijících zvířat a připisuje je působení 
syntetických chemických látek, jež narušují 
endokrinní soustavu, hlavní komunikační 
síť organizmu, která pomocí hormonů re-
guluje reprodukční a vývojové procesy.14 
Jisté syntetické chemické látky se ve velmi 
malém množství mohou v těle chovat jako 
hormony, mohou spouštět a vypínat jimi 
řízené děje a zablokovat tak celou síť. Ta-
ková narušení mohou zásadně poškodit 
inteligenci, plodnost a funkce imunitní 
soustavy, obzvláště je-li plod vystaven pů-
sobení škodlivých látek v kritickém období 
svého vývoje. 

V průběhu posledních deseti let od vydá-
ní knihy Colbornová se spoluautory sledo-
vali rozvoj tohoto nového vědeckého odvět-
ví a na studiích uskutečněných na zvířatech 
potvrdili, že chemické látky narušující hormonální rovnováhu 
nepříznivě ovlivňují vývoj a plodnost. „Na severní polokouli se 
začíná šířit pandemie endokrinních poruch,“ prohlásila Colbor-
nová na nedávné konferenci o účincích chemických látek na re-
produkční zdraví a plodnost.16

Důkazy ukazují, že:
•	 Chemické látky mohou ovlivnit hormonální soustavu a na-

rušit normální vývoj již v mnohem menším množství, než 
vědci původně předpokládali.17 

•	 Geny a chemické látky mohou v důsledku vzájemného půso-
bení vyvolat vznik řady onemocnění.18 

•	 Směsi různých chemických látek mohou mít silnější a neče-
kané účinky na zdraví.19

•	 U jedince, jenž byl vystaven působení chemických látek v ra-
ném stadiu života, se mohou zdravotní potíže projevit až 
později v životě (viz dále Příběh o DES).
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Současná věda zpochybňuje původní způsoby uvažování o roli 
chemických látek při vzniku různých onemocnění a přehod-
nocuje názor, že toxické chemické látky sice mohou ve větším 
 množství způsobovat zdravotní obtíže, v malém množství jsou 
však bezpečné. Tímto způsobem se hodnotí rizika a určují se tak-
zvané přípustné hladiny nebezpečných chemických látek v život-
ním prostředí. Tyto kalkulace však s největší pravděpodobností 
podceňují skutečná rizika, neboť nezohledňují někdy skutečně 
překvapující dopady nízkých hladin chemických látek na lidské 
zdraví a prenatální vývoj, vzájemné působení mezi geny a che-
mickými látkami a širokou řadu zdravotních poruch způsobe-
ných hormonální nerovnováhou. 

„Naše zdravotní standardy jsou 
velmi zaostalé,“ prohlásil Pete  Myers, 
Ph.D., vedoucí vědecký pracovník Or-
ganizace pro environmentální zdra-
votní vědy (Environmental Health 
Sciences) a spoluautor knihy Naše 

ukradená budoucnost. Myers však věří, že nově vznikající vědy při-
nesou obrat k lepšímu: „Zjišťujeme, že lze předejít mnohem vět-

Nejnovější vědecké 
objevy můžete sledovat 
na webových stránkách 
EnvironmentalHealthNews.org.

Příběh o Des

Existující souvislosti odhalila díky své intuici jedna matka: ze-
ptala se svého lékaře, jestli je možné, že rakovinu pochvy u její 
dcery způsobila látka diethylstilbestrol, známá jako DES, kte-
rou před dvaceti lety v průběhu těhotenství užívala. Lékaři to 
přišlo nepravděpodobné. Když jej ale v ordinaci navštívila dal-
ší pacientka trpící týmž vzácným druhem rakoviny, rozhodl se 
získat o užívání diethylstilbestrolu více informací, a pravda za-
čala vycházet na povrch. 

Farmaceutická látka diethylstilbestrol představuje syntetic-
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šímu počtu onemocnění, než jsme se původně domnívali,“ říká, 
„a to jsou opravdu dobré zprávy.“

Jedovatý polibek
Roku 2006 oznámili dva televizní hlasatelé z opačných konců Se-
verní Ameriky, že se ve rtěnkách skutečně nachází olovo. V čer-
venci nechala pittsburská televizní stanice WPXI-TV provést roz-
bory rtěnek od pěti různých společností – všechny obsahovaly 
olovo. V květnu zadala televizní stanice KCBS-TV z Los Angeles 
analýzu devatenácti přípravků na rty, z nichž čtyři obsahovaly 
olovo v množství od 0,2 do 0,4 částic na milion. Takové množství 
dvakrát až čtyřikrát překračuje normu stanovenou americkým Fe-
derálním úřadem pro kontrolu potravin a léků (FDA) pro obsah 
olova v cukrovinkách.21

Je toto stopové množství důvodem k obavám? Záleží na tom, 
koho se zeptáte. „Zdravé lidi trocha olova ve rtěnce pravděpo-
dobně neznepokojí, jiní lidé, hlavně mladé a těhotné ženy, by 
se však měli podobných výrobků vyvarovat,“ tvrdí Devra Lee 
Davisová, Ph.D., ředitelka Centra environmentální onkologie 
(Center for Environmental Oncology) při Institutu pro výzkum 

ký estrogen a lékaři ji ve Spojených státech amerických v zá-
jmu prevence potratu předepisovali milionům těhotných žen. 
Poté, co vyšlo najevo, že u dcer, které byly v děloze vystaveny 
jejímu působení, docházelo přibližně po dvaceti letech k roz-
voji rakoviny, byla roku 1971 stažena z oběhu a její další uží-
vání bylo zakázáno. DES také způsobuje vyšší výskyt neplod-
nosti, potratů a deformací rozmnožovacích orgánů. Studie 
provedená na dcerách, jimž je nyní přes čtyřicet let a jejichž 
matky v těhotenství diethylstilbestrol užívaly, ukazuje, že jim 
hrozí dvojnásobné riziko rakoviny prsu ve srovnání se žena-
mi, jejichž matky v těhotenství nepřišly s DES do styku.20 
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 rakoviny Pittsburské univerzity (University of Pittsburgh Cancer 
 Institute).22 Olovo se usazuje v organizmu, a jestliže si několikrát 
denně nanášíte na rty přípravek s obsahem olova, v průběhu živo-
ta se vám v těle nahromadí poměrně velké množství tohoto těž-
kého kovu. U těhotných a kojících žen přechází olovo a další ne-
bezpečné chemické látky do organizmu jejich vyvíjejících se dětí. 
Četné studie ukazují, že dětem škodí i velmi malé dávky  olova. 

Kosmetický průmysl však tvrdí, že miliony žen, jež každý den 
používají rtěnku, nemají nejmenší důvod k obavám, jak ostatně 
vysvětluje zástupkyně společnosti Revlon v následující e-mailové 
korespondenci znepokojené zákaznici Emmě Lougenerové: 

Vážená paní Lougenerová,

obdrželi jsme Vaše dotazy a děkujeme Vám, že jste nás kontakto-
vala. Cituji prohlášení prezidenta Sdružení výrobců kosmetiky, 
toaletních potřeb a parfémů (Cosmetics, Toiletry and Fragrance 
Association, CTFA):

„Nemůžeme žít ve světě, kde se nevyskytuje olovo. V životním 
prostředí je olovo všudypřítomné. Nachází se ve vzduchu, vodě 
i půdě – nemůžeme se mu zkrátka vyhnout. Ve srovnání s množ-
stvím olova, jež jedinec běžně přijímá v potravě a tekutinách, je 
jeho obsah ve rtěnkách téměř zanedbatelný. Pokud americký Fede-
rální úřad pro kontrolu potravin a léků objeví zdraví škodlivé vý-
robky, je povinen zasáhnout a má k tomu plné zákonné oprávně-
ní. Rtěnky jsou zcela bezpečné a miliony spokojených spotřebitelek 
je s radostí používají každý den. Tvrdí-li někdo opak, dopouští se 
velmi nezodpovědného jednání a šíření poplašných zpráv.“ 

Děkujeme za Váš zájem o výrobky naší společnosti. Doufáme, 
že nám i nadále zachováte svou přízeň.

S pozdravem
Rachel Evansová
obchodní zástupkyně, zákaznický servis
Revlon, informační centrum pro zákazníky23
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Možná nemůžeme žít ve světě, kde se nevyskytuje olovo, je 
však nutné přidávat jej do rtěnek? Společnosti, jež vyrábějí rtěn-
ky s obsahem olova, slibují na svých lesklých reklamních plaká-
tech, že jejich výrobky vnesou do našich životů rovnováhu, zdra-
ví a vitalitu. Neměly by snad v první řadě usilovat o snížení emisí 
jedovatých látek do životního prostředí? 

Právě naopak, nejbohatší kosmetické firmy na světě tvrdí, 
že kosmetické přípravky obsahující malé množství nebezpeč-
ných chemických látek jsou bezpečné. Hlavní mluvčí kosmetic-
kého průmyslu dr. John Bailey sdělil deníku New York Times, že 
chemické látky, jež organizace pro ochranu životního prostředí 
označují za nebezpečné, jsou v kosmetických přípravcích obsa-
ženy ve velmi malých množstvích, a nejsou tedy zdraví škodli-
vé. Přirovnal je k soli při vaření. „Když si trochu posolíte hrášek 
nebo rajčata, jen vám to prospěje,“ řekl, „příliš mnoho soli ale 
způsobuje vysoký krevní tlak a může vést i ke smrti.“24

Chemické směsi s různými toxickými vlastnostmi jsou naneštěs-
tí mnohem složitější než sůl. Malé množství chemických látek, jež 
narušují hormonální rovnováhu, společně s rakovinotvornými lát-
kami v dětských šamponech, pěnách do koupele a sprchových ge-
lech se při každodenním používání hromadí v organizmu. Kosme-
tické společnosti tvrdí, že jejich výrobky jsou bezpečné. Většinou 
to však znamená, že výrobek byl otestován a nezpůsobuje žádné 
okamžité zdravotní komplikace, například vyrážky, otoky a po-
dráždění očí. U většiny chemických látek, jež se v kosmetickém 
průmyslu běžně používají, nebylo ověřeno, zda nezpůsobují dlou-
hodobá zdravotní poškození, například rakovinu nebo neplod-
nost. Co se týká zajištění bezpečnosti kosmetických přípravků 
a stahování škodlivých výrobků z oběhu, má americký Federální 
úřad pro kontrolu potravin a léků navzdory ujištění v dopise Ra-
chel Evansové ze společnosti Revlon jen omezenou pravomoc. Ve 
Spojených státech amerických o tom, co je škodlivé a co nikoli, 
rozhodují samy kosmetické společnosti.25 Na následujících strán-
kách se dočtete, že tyto společnosti rozhodují prakticky o všem. 
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Kosmetický průmysl zásadně přispívá ke znečišťování životní-
ho prostředí. Každý den se prodávají stovky kilogramů kosmetic-
kých přípravků, jež obsahují nebezpečné chemické látky, a každý 
den je lidé používají. Podle výzkumu z roku 1997, provedeného 
Kalifornským úřadem pro čistotu ovzduší (California Air Resour-
ce Board), se v Kalifornii každý den prodá více než 220 tun kos-
metických přípravků, včetně 52 tun laků na vlasy, 24 tun gelů na 
vlasy, 12 tun parfémů a jiných výrobků. V jediném státě se tak 
každý den prodá tolik kosmetických přípravků, že by chemické 
směsi v nich obsažené snadno naplnily dvě nákladní cisterny.26 

Trocha prevence
Co bychom zjistili, kdybychom navštívili své sousedy a zeptali se 
jich, jakými zdravotními obtížemi trpí? Kdo z nás nemá příbuzné-
ho nebo dobrého přítele sužovaného astmatem, poruchami učení 
nebo rakovinou? Ze statistických údajů vyplývá, že jedna z osmi 
Američanek onemocní v průběhu života rakovinou. Jednou z nich 
byla i moje babička Millie. Onemocním i já nebo vy? Co můžeme 
udělat pro to, abychom se vyhnuli zbytečnému  utrpení? 

Spíše než čekat, až vědci dokáží, že jisté chemické látky škodí 
zdraví, by měly americká vláda a průmysl zakročit okamžitě, jak-
mile se objeví první varovné náznaky. Tento přístup je znám jako 
princip předběžné opatrnosti. „Jestliže potraviny, které jsem jed-
la, a přípravky, jež jsem používala v průběhu těhotenství, mohou 
o čtyřicet let později podstatně zvýšit pravděpodobnost, že moje 
dcera onemocní rakovinou, nedovedu si představit, jak chcete 
navrhnout studii, která by tyto faktory podrobila výzkumu. Jak 
byste takovou studii financovali? Proto musíme v první řadě dbát 
na prevenci,“ vysvětluje Brenda Salgadová, programová ředitelka 
v organizaci Hnutí proti rakovině prsu (Breast Cancer Action). 
„Jestliže existují laboratorní a epidemiologické důkazy, že jisté 
látky mohou zvýšit riziko onemocnění rakovinou prsu, musíme 
jako společnost mít možnost jednat a snížit výskyt takových látek. 
Chemický průmysl a současná americká vláda požadují, abychom 
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předložili nezvratné důkazy, že jistá chemická látka způsobuje ra-
kovinu prsu. Ty se nám ale nikdy nepodaří získat. Není to možné, 
protože se nikdy nejedná o jeden izolovaný případ. Mnohem smy-
sluplnější je zakročit, jakmile vědci zveřejní první varování.“ 

Mary Bruneová nemohla v noci spát a přemýšlela o chemických 
látkách z raketového paliva ve svém mateřském mléce. Rozhodla 
se, že musí něco podniknout. Poslala zprávu o perchlorátech z ve-
černího televizního zpravodajství několika přítelkyním, které také 
nedávno porodily, a navrhla jim, aby společně založily aktivistic-
kou skupinu. Ani jedna z nich neměla na nový projekt čas. „Všech-
ny měly plné ruce práce s dětmi a k tomu se vracely do zaměstná-
ní,“ sdělila Mary. Přesto s jejím návrhem jednomyslně souhlasily. 
„Uvědomily jsme si, že je třeba, abychom této problematice věno-
valy pozornost,“ vysvětlila. Svou skupinu pojmenovaly MOMS ne-
boli „Making Our Milk Safe“ (Hnutí za nezávadné mateřské mlé-
ko). V současnosti je skupina aktivní ve třiceti sedmi amerických 
státech, jedná s vládami jednotlivých států a průmyslovými společ-
nostmi a zasazuje se o eliminaci škodlivých chemických látek.27

„Naším cílem je získat zpět svá těla,“ sdělila Mary.  „Pobuřuje 
nás, že se tyto látky mohou vyskytovat v životním prostředí 
a kontaminovat nás i naše děti. Jako 
matky musíme využít své volební právo 
a kupní sílu a změnit to.“

Za změnu brojí ženy všech věkových 
kategorií. Sophie Lambertová, student-
ka třetího ročníku střední školy, vysvět-
luje: „Musíme šířit informace, komu-
nikovat s lidmi a dělat změny. Nejdříve 
malé změny, pak stále větší – a nako-
nec dosáhneme svého cíle... Budeme-li 
komunikovat se stále širším okruhem 
lidí, naše kampaň poroste a možná 
změní i přístup vlády ke zdravotní pro-
blematice.“ 

Základem pevného zdraví 
je kojení: přestože mateřské 
mléko obsahuje toxické 
chemické látky, specialisté 
se shodují, že matky by 
měly své děti kojit. Kojení 
prospívá matkám i dětem. 
Pro více informací navštivte 
webové stránky  
www.lalecheleague.org, pro 
více informací o organizaci 
MOMS navštivte  
www.safemilk.org.
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Ošklivá pravda

Jak napsat zprávu o lacích na nehty? Právě o tom debatovali vý-
zkumníci z Pracovní skupiny pro ochranu životního prostředí 

Jane Houlihanová a Richard Wiles. Pracovní skupina pro ochra-
nu životního prostředí, jedna z největších aktivistických skupin 
v hlavním městě Spojených států amerických, právě pracovala 
na skandálním odhalení týkajícím se přítomnosti nebezpečných 
pesticidů v potravinách a sledovala zbytečné mnohamilionové 
státní dotace pro velké zemědělské společnosti. Kdyby si Jane 
a Richard vzali na několik týdnů volno, aby napsali zprávu o la-
cích na nehty, celá environmentální komunita by se jim jistě vy-
smála. Jane Houlihanovou však její objev, že laky na nehty běžně 
obsahují chemickou látku způsobující vrozené vady, značně zne-
pokojil. Také se obávala, že se nejednalo o celou pravdu. 

Když jednou za čas vyrazila do společnosti, hezky se oblékla 
a nalíčila, ale jinak o kosmetické přípravky nikdy nejevila zájem. 
Jako stavební inženýrka strávila deset let odstraňováním nebez-
pečných skládek toxického odpadu a o pohybu škodlivých che-
mických látek v životním prostředí věděla téměř vše. Měla dvě 
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děti a přála si, aby byly zdravé. V pětatřiceti letech se stala mís-
topředsedkyní pro výzkum v Pracovní skupině pro ochranu ži-
votního prostředí a zaměřila se na odhalování zdraví škodlivých 
chemických látek v potravinách, vzduchu, vodě a různých spo-
třebních výrobcích. Teprve jednoho teplého říjnového dne roku 
2000 si však uvědomila, že mezi chemickými látkami obsaženými 
v kosmetických přípravcích a zdravotními obtížemi dětí existují 
jisté souvislosti. 

Centra pro kontrolu a prevenci nemocí právě zveřejnila výsled-
ky nového výzkumu ke studii zabývající se hladinami toxických 
chemických látek u průměrných Američanů. Studie se zúčastni-
lo 289 osob a vědci u nich objevili sedm různých druhů ftalátů – 
chemických látek způsobujících vrozené vady reprodukčních 
orgánů u mužů. V organizmu všech účastníků objevili dibutylfta-
lát (DBP), nejtoxičtější z ftalátů. Vědce všudypřítomnost ftalátů 
u široké populace překvapila. „Z hlediska veřejného zdraví před-
stavují tato data důkaz, že hladiny ftalátů u běžné populace jsou 
vyšší a tyto látky se vyskytují častěji, než jsme se původně domní-
vali,“ napsali výzkumní pracovníci.1 

Ještě větší překvapení je však čekalo, když začali získaná data 
třídit podle věku a pohlaví účastníků studie. Vědečtí pracovníci 
oznámili, že nejvyšší hladiny dibutylftalátu se vyskytovaly u žen 
mezi dvacátým a čtyřicátým rokem života. Toto zjištění před-
stavovalo důvod k obavám. U žen spadajících do této skupiny 
existovala nejvyšší pravděpodobnost, že vystavují své vyvíjející 
se děti působení této nebezpečné látky. Ze studií provedených 
na zvířatech vyplývá, že u plodů mužského pohlaví, které jsou 
v děloze vystaveny působení dibutylftalátu, dochází k častému 
výskytu vrozených vad a trvalých reprodukčních poruch.2 Jak se 
tato látka dostala do organizmu žen? Vědci neměli tušení. Ve své 
zprávě však uvedli mnoho možných zdrojů, včetně široké řady 
kosmetických a toaletních přípravků. 

„Když jsem si to přečetla, byla jsem otřesená. Máme v těle ne-
bezpečnou toxickou látku, která způsobuje poruchy reprodukce, 

doba_jedova_3.indd   31 7.3.2014   12:33:24



32

 Doba jedová 3 – Kosmetika 

a možná je na vině kosmetický průmysl,“ prohlásila Jane Houli-
hanová. Sice věděla, že všechny kosmetické přípravky jsou ozna-
čeny etiketami se složením, četla je však jen zřídka, protože jim 
bylo obtížné porozumět. Rozhodla se tedy, že se vydá nebezpeč-
ným látkám po stopě. Vypravila se do drogerie na druhé straně 
ulice a začala číst štítky. „Všude jsem hledala ftaláty,“ sdělila. 
Prozkoumala všechny regály se šampony, deodoranty, pleťovými 
krémy a líčidly. Z titěrného písma na lahvičkách s laky na nehty ji 
rozbolely oči. Tam konečně našla to, co hledala. Složení více než 
poloviny laků na nehty zahrnovalo dibutylftalát. 

Jane se vrátila do kanceláře s několika lahvičkami laků, jež ob-
sahovaly dibutylftalát, a velkou otázkou: Výzkumní pracovníci 
z Center pro kontrolu a prevenci nemocí ve své zprávě tvrdili, že 
ftaláty obsahuje široká řada kosmetických přípravků. Jak je tedy 
možné, že je objevila jen v laku na nehty? Ukázalo se, že si polo-
žila správnou otázku. Její trpělivost a pečlivost z ní činily ideální 
výzkumnou pracovnici. Na vysoké škole upustila od hry na klavír 
a jako hlavní předmět si zvolila stavební inženýrství, protože se jí 
„stýskalo po matematice a přírodních vědách“. Informace o ftalá-
tech v kosmetických přípravcích ji zaujaly natolik, že se rozhodla 
přijít celé věci na kloub. Další vodítka objevila, když v patentové 
databázi Spojených států amerických hledala formule pro výrobu 
vzorkových přípravků. Ftaláty patřily mezi doporučené přísady 
u široké řady kosmetických výrobků. Jane si zapsala všechny pa-
tenty, které našla. 

Možná se s tím narodil...
S názvem „ftaláty“ se pracuje obtížně – má zvláštní pravopis 
a špatně se vyslovuje. Tyto sloučeniny nám však mohou pově-
dět velmi důležitý příběh o postoji vědců a politiků k chemickým 
látkám. Možná vás překvapí, že jste s ftaláty již dlouho v těsném 
kontaktu: vzpomeňte si na silnou vůni vinylového sprchového 
závěsu nebo vůni nového auta. Ve světě se každý rok vyrobí mi-
liarda tun ftalátů, používají se na změkčování vinylových plastů 
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a stabilizaci barviv a parfémů v kosmetických přípravcích. Před 
více než dvaceti lety začali vědci shromažďovat důkazy, že ftaláty 
zásadně narušují reprodukční funkce a plodový vývoj u labora-
torních zvířat (obzvláště samců), která byla jejich působení vy-
stavena v děloze. 

„Již dvacet pět let je nám známo, že ftaláty narušují produk-
ci testosteronu – hormonu nezbytného pro správný vývoj sam-
ců,“ oznámil Earl Gray, hlavní výzkumný pracovník zabývající 
se studiem ftalátů z Agentury pro ochranu životního prostředí 
USA.3 Stovky studií provedených na zvířatech potvrzují, že fta-
láty (například dibutylftalát neboli DBP) blokují mužské pohlav-
ní hormony (androgeny), zodpovědné za správný sexuální vývoj 
samců. Výsledkem je takzvaná demaskulinizace: kvalita sperma-
tu klesá, samci často mají atrofovaná nebo nesestouplá varlata 
a trpí vrozenými vadami penisu, mezi něž patří i hypospadie – 
vrozená vývojová vada močové trubice, kdy její vyústění není na 
vrcholu žaludu, ale na jeho spodní straně. Všechny tyto zdravot-
ní potíže se u laboratorních zvířat vystavených působení ftalátů 
vyskytují tak často, že je vědci začali nazývat „ftalátovým syndro-
mem“. 

Jak působí ftaláty na lidi? K dispozici jsme měli pouze ome-
zený soubor dat. Vědečtí pracovníci John Brock a Benjamin 
Blount z Center pro kontrolu a prevenci nemocí teprve nedávno 
vyvinuli metodu, díky níž byli schopni odhalit metabolity ftalá-
tů v lidských tělních tekutinách, a své závěry popsali ve zprávě 
z října 2000. Jisté vodítko nám poskytují zdravotní trendy po-
sledních několika desetiletí. Podobné zdravotní obtíže, jimiž 
trpěla laboratorní zvířata vystavená působení ftalátů, se začaly 
objevovat i u lidí: u obyvatel průmyslových zemí dochází k po-
klesu kvality spermatu, výskyt vrozených vad reprodukčních or-
gánů a zhoubných nádorů varlat stoupá. Vědečtí pracovníci tyto 
obtíže označují jako „syndrom testikulární dysgeneze“ a někteří 
se domnívají, že mohou být způsobeny ftaláty a jinými chemic-
kými látkami, které narušují produkci mužských pohlavních 
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 hormonů.  Příčinné souvislosti se však nepodařilo zcela jasně 
prokázat, o nežádoucích účincích ftalátů na lidské zdraví neexis-
tují žádné důkazy. Nové důkazy potvrzují jen skutečnost, že fta-
láty nějakým způsobem vstupují do všech lidských těl. 

Tajemství krásy
Charlotte Brodyová neustále četla etikety na všech výrobcích 
a doháněla tak své syny k šílenství. „Nemohli jsme prostě jen 
jít do obchodu,“ svěřila se registrovaná zdravotní sestra a mat-
ka dvou dětí. „Vždy mě napadlo něco nového. Ještě jsme nepro-
zkoumali tužidla na vlasy, tak jsme si šli přečíst etikety na všech 
tužidlech v obchodě.“ Stejně jako Jane i Charlotte se pídila po 
ftalátech. Ty jí obzvláště ležely na srdci. Znala chemickou zátěž 
svého organizmu – ukázalo se, že v době biomonitorování měla 
v těle tři různé druhy ftalátů – a kromě toho jako ředitelka me-
zinárodní organizace Zdravotní péče bez rizika, jež usiluje o re-
dukci používání nežádoucích chemických látek ve zdravotnic-
tví, již několik let sledovala vědecké studie o výskytu a účincích 
 ftalátů. 

Organizace Zdravotní péče bez rizika byla založena roku 1996, 
poté co Agentura pro ochranu životního prostředí prohlásila, že 
hlavním zdrojem dioxinu, jedné z nejsilnějších rakovinotvorných 
látek, jsou ve Spojených státech amerických spalovny zdravotnic-
kého odpadu. Organizace začala naléhat na nemocnice a další 
zdravotnická zařízení, aby přestaly používat zdravotnické potře-
by vyrobené z vinylových plastů, při jejichž výrobě i spalování 
docházelo k úniku dioxinu. Kromě toho obsahovaly ftaláty, jež 
při použití vstupovaly do organizmu pacienta. Mezi tyto potře-
by patří například obaly na infuzní roztoky, při jejichž výrobě se 
používá změkčovadlo 2-diethylhexylftalát, známé jako DEHP, pří-
buzná sloučenina ftalátu, který Jane objevila v lacích na nehty. 
Téhož měsíce, kdy Centra pro kontrolu a prevenci nemocí zveřej-
nila zprávu o přítomnosti ftalátů v lidských organizmech, vyjád-
řil vědecký panel Národního toxikologického programu Spoje-
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ných států amerických (US National Toxicology Program) „vážné 
obavy“, že ftaláty, jež se uvolňují ze zdravotnických potřeb vy-
robených z vinylových plastů, mohou poškozovat reprodukční 
orgány vážně nemocných kojenců mužského pohlaví. Vědečtí 
pracovníci Národního toxikologického programu prohlásili, že 
výsledky studií zkoumajících účinky ftalátů na laboratorní zvířata 
se s největší pravděpodobností vztahují i na lidi, a vyslovili oba-
vu, že ftaláty obsažené i v jiných výrobcích než ve zdravotnických 
potřebách mohou u zdravého plodu či novorozence mužského 
pohlaví vyvolat řadu zdravotních komplikací.4

Jestliže kosmetické přípravky obsahují ftaláty, je pravděpodob-
né, že jsou těhotné ženy a jejich dosud nenarozené děti vystave-
ny poměrně vysokým hladinám těchto škodlivých látek. Avšak 
Charlotte a její synové během svých návštěv obchodních domů 
pečlivě prozkoumali složení mnoha kosmetických přípravků, 
a ftaláty objevili pouze v lacích na nehty. 

O pár bloků dále mezitím Jane Houlihanová a Richard Wiles 
z Pracovní skupiny pro ochranu životního prostředí dumali nad 
tím, zda mají napsat zprávu o lacích na nehty a riskovat výsměch 
celé environmentální komunity. Jane se rozhodla, že to zkusí. 
Zjistila, že dibutylftalát (DBP) je obsažen ve 37 lacích na nehty, 
mezi nimiž figurovaly i výrobky oblíbených značek, jako jsou 
L’Oréal, Maybelline, Oil of Olay a Cover Girl. Při pátrání v pa-
tentové databázi odhalila, že mnoho patentů doporučuje použití 
ftalátů u dlouhé řady výrobků, od šamponů přes deodoranty až 
po žvýkačky, cukrovinky a syntetické léky. Nejvíce patentů patřilo 
společnosti Procter & Gamble, která vlastnila třicet sedm ze sta 
patentů, jež Jane prozkoumala. 

Jane své závěry zveřejnila ve zprávě nazvané „Tajemství krásy: 
ohrožuje běžná chemická látka v lacích na nehty naše zdraví?“ 
(„Beauty Secrets: Does a Common Chemical in Nail Polish Pose 
Risks to Human Health?“).5 „Podtitul zprávy jsme záměrně for-
mulovali jako otázku,“ vysvětlila Jane. „Nemůžeme lidem tvrdit, 
že je jejich lak na nehty zabíjí, když pro takové tvrzení nemáme 
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dostatečné důkazy. Proto jsme se raději soustředili na důležité 
otázky. Ptali jsme se, zda dibutylftalát z laku na nehty přechází 
do lidského organizmu. A odpověděli jsme si, že to vlastně s jis-
totou nevíme.“ 

Jane prohlásila, že na tuto otázku nedokázal nikdo odpově-
dět, protože si ji dosud nikdo nepoložil. Zaměstnance nehtových 
studií nikdo nevyšetřil, není tedy známo, zda se v jejich organi-
zmu vyskytují vysoké hladiny dibutylftalátu. Nikdo se nezajímal 
o to, zda vzduch v nehtových studiích obsahuje vysoké hladiny 
této nebezpečné látky. Nikdo nestudoval, jakými onemocnění-
mi trpěly zaměstnankyně a jejich děti. Zpráva popisuje obrovské 
mezery ve zdravotním výzkumu a také věnuje pozornost meze-
rám ve federálních zákonech, které umožňují společnostem 
používat při výrobě neomezené množství toxických a netesto-
vaných chemických látek. „Navzdory všeobecnému přesvědčení 
nepodléhají průmyslové chemické látky ve spotřebních výrob-
cích ve Spojených státech amerických v podstatě žádné regula-
ci,“ oznámila Jane. „S výjimkou chemických přísad v potravinách 
neexistují žádné legislativní požadavky, aby společnosti testovaly 
zdravotní nezávadnost používaných chemických látek nebo mo-
nitorovaly hladiny průmyslových chemikálií, jejichž působení 
jsou lidé vystaveni.“6 Zpráva byla 28. listopadu 2000 zveřejněna 
na konferenci v Národním tiskovém klubu (National Press Club) 
ve Washingtonu. Pozornost většiny národa se upírala na probí-
hající volby a v Národním tiskovém klubu panoval klid. Několik 
reportérů – většinou se jednalo o ženy – se však na prezentaci 
dostavilo. 

Charlotte Brodyová seděla v poslední řadě a nervózně poťu-
kávala vysokým podpatkem o podlahu. „Seděla jsem tam, dívala 
jsem se ostatním ženám na ruce a nevěřila jsem tomu. Nevěři-
la jsem, že mezi kosmetickými přípravky jsou hlavním zdrojem 
ftalátů laky na nehty,“ vzpomíná. „Nebylo to pro mě postačující 
vysvětlení, proč vědečtí pracovníci z Center pro kontrolu a pre-
venci nemocí odhalili u žen vyšší hladiny ftalátů.“ Její pozornost 
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upoutala také jedna menší studie: Jane Hoppinová z Národního 
institutu environmentálních zdravotních věd (National Institu-
tes of Environmental Health Sciences) oznámila, že u afroame-
rických obyvatelek Washingtonu se vyskytovaly dvojnásobné 
hladiny dibutylftalátu než u ostatní populace. „Odkud ftaláty 
pocházely? Věděli jsme, že se ftaláty nacházejí mimo jiné v po-
travinových obalech, vinylových sprchových závěsech, vinylo-
vých podlahách a tapiseriích. Proč se ale vyskytovaly ve větší 
míře u žen než u mužů? Proč byly nejvyšší hladiny zaznamenány 
u  Afroameričanek? Pravda byla jinde,“ uvažovala Charlotte.

Charlotte se nehodlala vzdát. Třicet let byla aktivistkou, 
v osmdesátých letech 20. století vedla několik klinik plánované-
ho rodičovství na jihu Spojených států amerických a za tu dobu 
se naučila být neústupná jako buldok. Charlottina odhodlanost 
se výtečně snoubila s Janeiným citem pro podrobnosti. Společně 
vymyslely následující plán: nakoupí řadu kosmetických příprav-
ků a nechají je otestovat na přítomnost ftalátů v nezávislé labo-
ratoři. „Nejprve jsme přípravky testovaly hromadně,“ vysvětlila 
Charlotte. „Nakoupily jsme různé přípravky na vlasy, jež Afro-
američanky používají, smíchaly jsme je dohromady a nechaly 
otestovat, protože jsme měly málo peněz. Po nějaké době jsme 
si uvědomily, že bychom měly testovat přípravky, jež lidé nejvíce 
používají. Navštívily jsme redakci týdeníku vydávaného místním 
řetězcem drogerií, který každý rok zveřejňuje zprávu o nejoblí-
benějších značkových výrobcích. Přípravky těch značek, které se 
zároveň vyskytovaly v našich směsích, jež podle laboratorních vý-
sledků obsahovaly ftaláty, jsme pak nakoupily.“ Vybraly si 72 vý-
robků a poslaly je na rozbor do nezávislé laboratoře v Chicagu. 

Ženské organizační schopnosti
Bryony Schwanová, zakladatelka organizace Ženské hlasy pro 
planetu Zemi (Women’s Voices for the Earth), měla jisté po-
chybnosti, když ji Charlotte požádala o pomoc. Kosmetické 
pří pravky? „Jsem feministka a bylo pro mě obtížné hloubat nad 
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