
Otázkou nie je ÈI ukonèi� pou�ívanie PVC, ale AKO ho ukonèi�.
Anna Lindh, ministerka �ivotného prostredia �védska, november 1995.

Bro�úra o �kodlivých dopadoch PVC a èistej�ích alternatívach.



Foto SPZ :
Alternatívou k hraèkám z

PVC sú napríklad hraèky z
dreva, ktoré neohrozujú
zdravie vá�ho die�a�a.

Foto SPZ :
Drevené alebo korkové

podlahy sú výbornou
alternatívou k PVC

podlahám.

Foto Greenpeace :
Olympíjsky �tadión v

Sydney bol vybudovaný s
výraznou elimináciou a
redukciou PVC a pou�itím
alternatívnych materiálov v
podlahách, kanalizácii,
in�talácii a v mnohých
prvkoch interiéru.



Výroba zaèína u obyèajnej soli (chlorid
sodný) tak, �e elektrolýzou z tejto nevinnej látky
vyrába chemický priemysel hydroxid sodný a
ako ved¾aj�í produkt vzniká plynný chlór a
vodík.

Dvojica jedov z výroby :

S chlórom sa v ïal�om procese kombinuje
etylén (ich produkcia je vysoko energeticky
nároèná) pre vyrobenie EDC (etylén dichlorid).
EDC je znaène toxický a ¾ahko vstrebate¾ný
poko�kou. [3]

vysoko toxické emisie dioxínov z krematória. [5]
VCM je vyrobený z EDC.

Od výroby, cez pou�ívanie a� po likvidáciu spôsobuje PVC zdravotné problémy
¾uïom a �ivotnému prostrediu produkciou vysoko toxických látok. Príèina spoèíva
vo vlastnostiach chemikálií, ktoré sú pou�ívané pre jeho výrobu. Okrem �kodlivých
prísad �a�kých kovov a ftalátov sú najväè�ie negatíva PVC spojené s chlórom a
z neho vytváraných chlórorganických zlúèenín. Je to jedna z najnebezpeènej�ích
skupín chemikálií. Viaceré z nich, napr. dioxíny, majú sklon hromadi� sa v tukových
tkanivách �ivých organizmov a následne v potravinovom re�azci, dlhodobo
odolávajú rozkladu, sú vysoko toxické. To je to, èo PVC odli�uje od iných plastov
a robí ho nebezpeèným. Najviac vyrábaného chlóru konèí práve v PVC - cca 35%
(celosvetovo 14 miliónov ton). [1] [2]

1. Zneèis�ovanie pri výrobe PVC

  2. Nebezpeèný transport

Zapríèiòuje rakovinu a vrodené
poruchy, po�kodzuje peèeò, oblièky.
Je vysoko vznetlivý - výpary mô�u
explodova�, prièom sa tvorí chlórovodík
(po�kodzuje respiraèný systém) a
fosgén, dva vysoko toxické plyny. [4]

Poèas výroby EDC sa nemalé mno�stvo
tejto látky uvo¾òuje do atmosféry. [5]

EDC je potom pou�itý na výrobu VCM
(vinyl chlorid monomér).

Výrobný proces vytvára tisíce ton toxických
odpadov (vrátane významného mno�stva
dioxínov).[6] Vytvára aj iné �kodlivé chlór-
organické zlúèeniny ako hexachlórbenzén. [7]

Väè�ina odpadov je spa¾ovaných (produ-
kujúc �kodlivé emisie) a skládkovaných. Asi 1/3
odpadov sa v procese nazývanom chlórolýza
mení na nové chlórové produkty - rôzne èistiace
prostriedky, syntetické vône pre toalety, pes-
ticídy. [8]  Tieto aplikácie roz�irujú niektoré ri-
zikové látky do vzduchu, pôdy a vody. Pou�íva-
nie týchto produktov napr. v truhlách zapríèiòuje

Je extrémne toxický, vznetlivý,
výbu�ný a karcinogénny plyn. [3;9]
Symptómy postihnutia VCM zahàòajú
mäknutie kostí, deformácie prstov,
ko�né problémy, impotenciu, po�-
kodenie peèene a osobitnú formu ra-
koviny peèene angiosarcoma, p¾úcne a
mozgové nádory. [3;10]  Významný
nárast vrodených anomálií bol zazna-
menaný u ¾udí �ijúcich blízko VCM
tovární. [11]

  Napriek prísnej�ím technickým a kontrol-
ným normám výrobcov, ani najlep�ie zabez-
peèené továrne nedoká�u plne zabráni� istým
únikom VCM do prostredia a riziká nehôd a chýb
obsluhy len zintenzívòujú tento problém.

Väè�ina VCM je vyrobených ïaleko od
miesta, kde bude polymerizovaný na PVC, preto
je dopravovaný na dlhé vzdialenosti. Riziko
nehôd predstavuje nebezpeèie pre ¾udí �ijúcich
pozdå� dopravných trás. Kvôli transportovaniu
je VCM stláèaný a skvapa¾òovaný. Aj malá
�trbina mô�e vies� k explóziám, preto�e teploty
vznietenia sú nízke. Ve¾ké VCM po�iare je
takmer nemo�né zvládnu�. Sú zdokumen-
tované vá�ne nehody pri �eleznièných
prevozoch spojených s VCM. V 11 prípadoch
muselo by� okolité obyvate¾stvo eva-
kuované.



Plastifikátory (zmäkèovadlá):

93% plastifikátorov v PVC tvorili r.
1997 ftaláty (soli kyseliny ftalovej).
Najpou�ívanej�ie sú di-2-ethylhexylftalát
(DEHP), diisodecyl ftalát (DIDP),
diisononyl ftalát (DINP). Obsah plas-
tifikátorov v PVC sa pohybuje medzi 15%
- 60%. [1]

prostredia. �védský chemický in�pektorát
do�iel k záveru: �Hladiny (DEHP)
v prostredí sú znepokojujúco vysoké�
hladiny namerané v tesnej blízkosti tovární
a miest mô�u by� z h¾adiska �ivotného
prostredia nebezpeèné�. [2; SCI 1995]

 �kodlivé vplyvy v nemocniciach

Zdravotné problémy boli pozorované aj
pri pou�ívaní nemocnièných potrieb z PVC.
Nemocnièné trubièky a vaky be�ne obsahujú
DEHP, ktorý sa mô�e uvo¾òova� do tekutín.
DEHP bol objavený  v zásobách krvných
baniek. Pacienti na dialýze, ktorí prijímajú
dlhotrvajúce krvné transfúzie a ktorých krv
prichádza do kontaktu s  s trubièkami z PVC,
prijímajú vysoké úrovne DEHP poèas lieèenia.
Títo pacienti trpia chorobami ako je
podrá�denie poko�ky a peèene, ako aj
be�nými chorobami krvného obehu. Keï nebol
pacient dlh�iu dobu v kontakte s PVC, tieto
symptómy sa vylep�ili a po opätovnom
kontakte s PVC sa opä� zhor�ili. Spoloènos�
pre chronické choroby oblièiek v Nemecku
kon�tatuje, �e pacienti a doktori by sa mu mali
vyhnú�. [17]

Nebezpeèie u hraèiek pre malé deti:

3.  Prísady - toxická závislos�

Pri výrobe PVC sa pou�ívajú
desiatky prísad, prièom niektoré sú
jedovaté a po�kodzujú zdravie ¾udí a
prostredia. Dôvod ich pou�ívania je, �e
PVC je sám o sebe nepou�ite¾ný. Je
nestabilný a preto sa musia pou�i�
prísady nazývané stabilizátory. PVC
je v normálnom stave tvrdý a krehký -
aby bol mäkk�í a flexibilnej�í, musia sa
pou�i� plastifikátory. V PVC mô�u
prísady zahàòa� a� vy�e 50 %
koneèného produktu ! [12]

Pri pokusoch vyvolávali viaceré
ftaláty zmeny na �títnej �¾aze, ob-
medzenú tvorbu spermií, zní�enú
plodnos�, embryotoxicitu vrátane
retardácie, po�kodenie centrálnej
nervovej sústavy a ïal�ie zdravotné
problémy. [13]

Napríklad DINP mô�e ma� nepriaznivý
vplyv na peèeò a ¾adviny, na vývoj a
metabolizmus, poruchy reprodukèného
systému. [1;14]  DEHP po�kodzuje imu-
nitný systém, má negatívny vplyv na se-
menníky a je podozrivý z rakovinotvornosti
pre ¾udí. [1;5]  Niektoré ftaláty vrátane DEHP
sa ukázali ako naru�ovatelia hormonálneho
systému, ktoré pôsobia pri napodobòovaní
�enského hormónu estrogénu. Tieto látky
mô�u naru�i� vývoj reprodukèného systému
u plodu ak sú po�ité matkou v kritickom �tádiu
tehotenstva. [15]

Pod¾a Dánskej EPA sú ftaláty najroz-
�írenej�ím zneèis�ovate¾om �ivotného Foto SPZ : Hraèky z PVC sú e�te stále dostupné na na�om trhu.



Hraèky z mäkèeného PVC obsahujú èasto
vysoký podiel rizikových ftalátov. Èím viac
ftalátov je v hraèke, tým je pru�nej�ia,
ohybnej�ia, ale zároveò nebezpeènej�ia.
Ftaláty toti� nie sú v PVC pevne chemicky
viazané, ale plávajú medzi polymérovými
re�azcami asi ako voda v hube. [14]  Malé deti
sú ohrozené najviac, preto�e hraèky cmú¾ajú a
kú�u a pri tom sa uvo¾òujú ftaláty vo zvý�enej
miere.

pou�ívané i kadmiové stabilizátory (sú
ekotoxické, toxické a niektoré podozrivé
z karcinogenity [9]), pre okenné rámy. Aj pri
jeho klesajúcom pou�ívaní sa odhaduje,
�e a� 10% kadmia v odpadoch zo spa¾ovní
a skládok vzniká z PVC. [21]  Okrem nich
sa pou�ívajú organocinièité zlúèeniny (napr.
dioktyl cínu je toxický pre imunitný systém)
a zmie�ané stabilizátory, hlavne vápnik/zinok
a bárium/zinok.

�a�ké kovy sa mô�u uvo¾òova� z
PVC poèas horenia. Ak sú zachytené
filtrami spa¾ovne, musia sa uklada� na
skládky nebezpeèných odpadov, èo je
finanène nákladný a environmentáne rizi-
kový proces. [5]

Spoma¾ovaèe horenia

PVC je v podstate nehor¾avý, ale
plastifikátory a iné prísady sú èasto ve¾mi
hor¾avé, preto je potrebné prida� spoma¾ovaèe
horenia na báze fosforových a brómových
zlúèenín (prispievajú k toxickým emisiám). Tie
v�ak spôsobujú zvý�ené dymenie, èo vedie k
nutnosti pridáva� zni�ovaèe dymenia napr.
uhlièitan vápenatý.

Biocídy

Ich potreba bola podnietená práve
pou�itím prísad, ktoré pri�ahujú mikróby a
baktérie. Tieto �zhor�ovaèe biologických
podmienok� sú zvlá�� pou�ité v kábloch, pod
pokrývkami dlá�ky a stien.

Vedecký výbor Európskej
komisie pre toxicitu, ekotoxicitu a
prostredie uviedol, �e hraèky
z mäkèeného PVC pre najmen�ie deti
vyluhujú a� 10 x viac zmäkèovadiel �
ftalátov, ako je prípustné. [16]

Na Slovensku sa síce na základe rozhod-
nutia hlavného hygienika nepovo¾ujú hraèky
z PVC obsahujúce �kodlivé ftaláty, ale prieskum
v decembri 2000 napriek tomu odhalil výskyt
viacerých hraèiek obsahujúcich ftaláty na
regáloch obchodov. Rizikové je aj kupovanie
hraèiek z PVC na nekontrolovaných
trhoviskách.

Stabilizátory

Väè�ina stabilizátorov je na báze �a�kých
kovov. 70 % spracovaného PVC obsahuje
stabilizátory na báze olova. [18]  Olovnaté
stabilizátory bývajú pou�ité hlavne v trúbkach,
kábloch a profiloch, prièom tieto olovnaté
zlúèeniny sú klasifikované pod¾a smernice EÚ
[9] ako toxické pre reprodukciu, ekotoxické
a predstavujú nebezpeèie kumulujúcich sa
vplyvov.

Viac ne� polovica zlúèenín, o
ktorých je známe, �e po�kodzujú
endokrinný systém, sú chlór-
organické zlúèeniny ako dioxíny, PCB
(èasto ved¾aj�ie produkty PVC), alebo
prísady pou�ívané pre výrobu PVC,
napr. viaceré ftaláty. [2]

Olovo z PVC tvorí  pod¾a výpoètov
od nieko¾ko a� do 28% z celkového
olova v skládkovanom a spa¾ovanom
komunálnom odpade [19].

 Po pou�ívaní v batériách predstavujú
stabilizátory jednu z najväè�ích oblastí aplikácie
olova. Dlhodobé pou�ívanie olovnatých
stabilizátorov pravdepodobne prispieva
k zvý�eným koncentráciám olova v �ivotnom
prostredí. [1;20]

Napriek obmedzeniam sú e�te

Takmer �iadny iný  priemysel
nepodporuje takú toxickú zá-
vislos� na v�etkých úrovniach.



�preèo je nebezpeèné pou�íva� PVC akéhoko¾vek priameho kontaktu s plameòmi,
predtým ne� zaèalo horie� nejaké drevo a
predtým ne� oxid uhlièitý dosiahol nebezpeènú
úroveò. Ïal�í �tyria zomreli na následky. Mnoho
ïal�ích utrpelo vá�ne respiraèné poranenia.
Tieto úmrtia a poranenia boli priamym
výsledkom prítomnosti PVC. [23]

4. PVC a po�iarna bezpeènos�

Po�iar v objektoch s prítomnos�ou
PVC pôsobí omnoho hor�ie zdravotné a
ekonomické dopady, ako pri pou�ití
èistej�ích materiálov. Laboratórne testy
ukazujú, �e obsah dioxínov po
po�iaroch, ktoré zasiahly PVC materiály
je podstatne vy��í, ne� u materiálov bez
PVC ako napríklad drevo. [28]

Z týchto dôvodov je PVC zakázané v
mnohých nemocniciach, �kolách, teleko-
munikaèných ve�iach, bankách, elektrár-
òach viacerých krajín západnej Európy.
Nemecké Ministerstvo zdravotníctva (BGA)
a Nemecký federálny úrad �ivotného prostre-
dia (UBA) vydalo spoloèné odporúèanie
kompletného vylúèenia PVC z oblastí
prístupných k ohòu. [29]

Medzi najvá�nej�ie nebezpe-
èenstvá PVC patrí jeho horenie. Ak
po�iar zasiahne PVC produkty v budove,
uvo¾ní sa �tip¾avý dym a emisie
chlórorganických zlúèenín ako napríklad
dioxíny, chlórovodík. Ten sa kombinuje
s vlhkos�ou, napríklad v p¾úcach, èím
vytvára kyselinu chlórovodíkovú, ktorá
doká�e ¾uïom spôsobi� nebezpeèné
popáleniny a znaèné po�kodenie
materiálu. [22]

Kyselina chlórovodíková tie� výrazne
zvy�uje korozivitu materiálov. HCl uvo¾òované
poèas horenia naviac reaguje s mno�stvom
prísad prítomných v PVC a vytvára tak e�te
väè�ie mno�stvo toxických výparov. [23]  Uvo¾nia
sa aj �kodlivé �a�ké kovy obsiahnuté v PVC
stabilizátoroch. [22]

v Dr. Yves Alair z Univerzity v Pitsburgu
odhadol, �e pri horení kusu in�talaènej trúbky
z PVC o då�ke 0,5 m sa mô�e vyprodukova�
dostatok plynného chlórovodíku na to, aby
usmrtil dospelého èloveka v miestnosti
priemernej ve¾kosti.
v Horenie PVC je spojené s tvorbou

toxických dioxínov, aj keï sa PVC priemysel
pokú�a o bagatelizovanie týchto faktov. Viaceré
vedecké �túdie jasne potvrdili, �e horenie, alebo
tlenie PVC uvo¾òuje dioxíny. [24;25;26]
v Spálením jedného kilogramu PVC sa

mô�e vyprodukova� viac ako 50 mikrogramov
dioxínov (TEQ), postaèujúcich na iniciovanie
rakoviny u 50 000 laboratórnych zvierat [27].

Jedným z najlep�ie zdokumentovaných
prípadov ohrozenia ¾udí pri horení PVC je po�iar
v Beverly Hills Super Club v r. 1977: Poèas
po�iaru napadnuté PVC vedenie sformovalo
�kúdol sivo - bieleho dymu� s nevidite¾nými
plameòmi. Jedna zamestnankyòa utrpela
popáleniny druhého stupòa potom, ako sa jej
dotkol dym. Po èase sa plameò stal vidite¾ným
a tým sa spustil alarm, bolo v�ak u� neskoro.
Ktoko¾vek sa dostal do kontaktu s dymom,
spadol na zem.. 161 ¾udí zomrelo bez

Foto (Greenpeace) : Po�iarny dôstojník s ochrannou maskou na tvári

stojí v zhorenej terminálovej hale Dusseldorfského letiska, 12.5.1996.



PVC je ve¾mi zle recyklovate¾ný materiál,
z viacerých dôvodov:

1. PVC nie je jednoduchý materiál.

Tisíce verzií PVC výrobkov obsahujú
�irokú a zväè�a odli�nú �kálu rôznych
prísad, èo znemo�òuje, aby bolo vytriedené
z odpadu ako jednoduchý materiál.
Recyklácia je v�ak úèinná len pri spra-
covaní materiálov jedného druhu a (do
ve¾kej miery) aj zlo�enia.  Navy�e,
mno�stvo PVC prísad je toxických, èo
obmedzuje mo�nosti jeho ïal�ieho vyu�itia
- kto by chcel detské hraèky obsahujúce
koktail olovených stabilizátorov, spo-
ma¾ovaèov horenia s brómom a
plastifikátorov s ftalátmi ?

2. PVC  �recyklovanie�  je  v  skutoènosti
   �DOLUcyklovanie�.

Produkty ktoré mô�u by� vyrobené z výs-
ledného nízko kvalitného recyklátu PVC sú
zväè�a hrubostenné prvky o ktoré je na trhu
malý záujem. Pou�itie recyklovaných plastov
pre tieto úèely má skôr efekt úèinného
roz�irovania potenciálne toxických produktov
po krajine. Toto nie je skutoèné recyklovanie.
Je to �DOLU-cyklovanie�, ktoré namiesto toho,
aby vyrobilo zo starého výrobku nový rovnakej
kvality a výrazne zní�ilo pou�itie danej
primárnej suroviny (to je recyklácia), vyrobí len
podradný výrobok.

5.  Mýtus recyklovania PVC

Z celkového mno�stva 3,6 milióna
ton PVC odpadov vznikajúcich po
pou�ití spotrebite¾om roène v EU je
recyklované len minimálne mno�stvo -
okolo 100 000 ton (3%). A� 600 000 ton
je spa¾ovaných a 2,9 mil. ton sklád-
kovaných. [1,30]

Foto Greenpeace:
Indonézske pracovníèky bez
ochranných prostriedkov
triedia plastový odpad z
Európy a severnej Ameriky.
Napriek tvrdeniam obchod-
níkov, zbierajúcich plasty,
vrátane PVC, �e budú
recyklované, toto zariadenie
likviduje 40% plastov na
miestnom smetisku.

DOLUcyklovanie PVC iba
oneskoruje problematickú likvidáciu
PVC na skládkach, alebo spa¾ovniach
a necháva vo¾nú cestu rastúcej
produkcii tohoto nebezpeèného plastu.
Vysoké náklady na zbieranie a triedenie
a nízka cena nového PVC robia starý
recyklát hospodársky neatraktívnym.

Dôkazom neúspe�nosti recyklácie PVC je aj
zlyhanie dobrovo¾ných dohôd vlád s PVC
priemyslom (Dánsko). Ciele zvý�enia recyklácie

deklarované PVC
priemyslom sa zïa-
leka nepodarilo splni�.
Naviac táto malá èas�
�recyklátu� konèila
v podradných výrob-
koch s nulovým efek-
tom na zní�enie spot-
reby prvotného PVC.
[31]



Skládkovanie

�túdie ukázali, �e na skládkach
dochádza k uvo¾òovaniu �kodlivých prísad
ako ftaláty (napr. DEHP) z PVC, hlavne
pôsobením mikroorganizmov a leptavých
kvapalín. [1;5;22]  Naviac, ftaláty ako DEHP
sú rozkladané v èistièkách odpadových vôd
iba èiastoène, hromadia sa na niektorých
pevných látkach [1] a mô�u putova� ïalej
do �ivotného prostredia. Tieto látky mô�u
migrova� cez pôdu a kontaminova�
podzemnú vodu. [5]  Testy dokázali, �e aj
jedovaté stabilizátory (bárium, kadmium,
olovo) mô�u by� vylúhované z PVC na
skládkach. [1;32]

Uvo¾òovanie �kodlivín z PVC na skládkach
mô�u trva� dlh�ie ne� záruka technických bariér
a neexistuje �iadny dôkaz, �e by sa uvo¾òovanie
ftalátov po danom èase zastavilo. [1]  Ani
najlep�ie tesnenia skládok nemô�u da� záruku
100% zábrany unikania �kodlivých látok a za-
bezpeèenia krajiny pred budúcim zneèistením
podzemných vôd.  Pri náhodných po�iaroch i
spa¾ovaní skládkového plynu na skládkach
dochádza k  uvo¾òovaniu istého mno�stva
dioxínov. [1;33]

Spa¾ovanie

Kvôli obsahu chlóru je PVC úplne
nevhodný na spa¾ovanie. Vzniká pri òom
chlórovodík, ktorý je korozívny a toxický.
Kyselina chlórovodíková musí by� z emisií
odstránená neutralizáciou, èo vytvára ïal�ích
0,4 a� 1,65 kg zbytkov (nebezpeèných
odpadov) na 1 kg spáleného PVC ! [1]
V mnohých prípadoch spa¾ovania PVC vzniká
paradoxne viac odpadov, ne� vchádza do
spa¾ovne. Tieto zbytky sú zneèistené �a�kými
kovmi a dioxínmi, ktoré sa musia uklada� na
osobitné skládky. Cena takého èistenia emisií
a skládkovania mô�e by� vy��ia ako cena
nového PVC produktu. [34]

PVC je pravdepodobne najväè�ím
zdrojom dioxínov.

V európskych �tátoch sa odhaduje, �e
priemerne 50% chlóru v spa¾ovniach je z PVC. [1]

Viaceré odborné �túdie preukázali
priamu súvislos� medzi mno�stvom PVC v
spa¾ovni a zvy�ovaním emisií dioxínov.
[25,26]  Vedci z laboratória èistých spa¾ovacích
technológií Floridskej univerzity do�li tie� k
záveru :

�Zní�enie hladiny �chlóru na vstupoch
vedie ku zní�eniu emisií chlórovaných
organických látok. Domnievame sa, �e pri
zachovaní kon�tantných hodnôt ostatných

6.  Nebezpeèná likvidácia PVC

Foto - SPZ : Spa¾ovòa odpadov v Ko�iciach prekraèuje
60 a� 310 násobne limit dioxínov odporúèaný EU.

PVC je najväè�ím zdrojom tvorby
dioxínov unikajúcich zo spa¾ovní
komunálnych a nemocnièných
odpadov - preto�e je hlavným zdrojom
chlóru v komunálnych odpadoch.
[1;25;35]



èinite¾ov existuje priama korelácia medzi
PVC na vstupe a dioxínmi na výstupe. Sme
presvedèení, �e by bolo úèelné zní�i� obsah
chlórovaných plastov v spa¾ovniach na
vstupoch do spa¾ovní�. [25]

A �túdie vo viacerých krajinách vy-
hodnotili ako najväè�í zdroj emisií dioxínov
spa¾ovne komunálnych a nemocnièných
odpadov. [35]

Dioxíny sú vysoko toxické zlúèeniny.
Hromadia sa  v tkanivách (hlavne tu-
kových) �ivých organizmoch a dlho-
dobo sa nerozkladajú. Mô�u spôsobova�
napr.:
v po�kodenie a následné poruchy

imunitného systému
v rast nádorov (viaceré sú podozrivé

z rakovinotvornosti a najtoxickej�í dioxín
2,3,7,8-TCDD zaradila Svetová zdra-
votnícka organizácia medzi ¾udské
karcinogény),
v poruchy hormonálnej èinnosti

(mô�u spôsobi� poruchy mu�ských poh-
lavných orgánov � ohrozi� plodnos� mu�ov;
poruchy �enských pohlavných orgánov -
zní�enú plodnos�, potraty, poruchy va-
jeèníkov)
v po�kodenie vyvíjajúceho sa plodu v

tele matky a nervového systému (napr. isté
oneskorenie neurologického vývoja
novorodencov) . [2;36;37]

Skupina nemeckých vedcov v r.
1998 do�la k záveru, �e dioxíny mô�u
by� zodpovedné a� za 12% prípadov
rakoviny obyvate¾ov priemyselného
sveta. [38]

PVC by sa malo pova�ova� za ne-
bezpeèný odpad

Za normálnych okolností je obsah olova v
PVC obyèajne 0,6 %, tvrdé PVC obsahuje be�-
ne 0,25% kadmia - a odpady kontaminované
olovom viac ne� 0,5% a kadmiom viac ne�
0,1% by pod¾a smernice EÚ 91/689 o nebezpe-
èných odpadoch mali by� klasifikované ako ne-
bezpeèné. [39]  Ak zoh¾adníme aj ïal�ie �kod-
livé dopady napr. pri horení, záver je zrejmý�

Rozvoj PVC nie je spôsobený jeho
dobrou kvalitou, ale nízkymi cenami (je
predsa vyrobený ako �rie�enie� likvidácie
priemyselného odpadu). Ak sú ale zvá�ené
celkové náklady, nie len kúpna cena PVC
produktu, tak tradièné materiály (napr.
drevo, sklo) sa javia z dlhodobého h¾a-
diska ekonomicky výhodnej�ie. �kody
spôsobené pri po�iari kyselinou chlóro-
vodíkovou, alebo dioxínmi si mô�u
vy�iada� nevyhnutné rozsiahle opravy,
ktoré by neboli potrebné bez prítomnosti
PVC. [28]  Vysoké poplatky za odstránenie a
zne�kodnenie dioxínov v dôsledku po�iarov
boli hlavným dôvodom mnohých miestnych
samospráv na preorientovanie sa na
materiály bez PVC (v Nemecku, Rakúsku).

7. Ekonomické aspekty

Napríklad po�iar PVC káblov v
telefónnej ústredni v Dusseldorfe  r.
1988 bol ¾ahko zahasený pomocou iba
10 litrov vody, ale mal za následok
�a�kú kontamináciu celej budovy
dioxínmi. Tri roky prebiehalo odstrá-
nenie zneèistenia v cene 12 miliónov
dolárov ! [5]

Nedávna správa EÚ preukázala, �e
spa¾ovanie PVC je zvýhodòované
skrytými dotáciami, preto�e dodatoèné
náklady nutné k �peciálnemu èisteniu
kvôli látkam uvo¾òovaním z PVC naò
nie sú vz�ahované, ale sú
rozpoèítavané na v�etok odpad. [1]
Len cca 10% energie pou�itej pre
výrobu PVC sa dá znovu získa�
spa¾ovaním s vyu�itím energie, [5] PVC
má najni��iu výhrevnos� z plastových
polymérov. [39]

Ïal�ím ekonomickým prínosom
nahradenia PVC je predpokladané zní�enie
zdravotných nákladov. Odstavenie pou�ívania
PVC zní�i produkciu toxických �kodlivín do
prostredia a prispeje k zlep�eniu zdravotného
stavu obyvate¾ov. Keï�e väè�ina výrobkov
(okrem niektorých stavebných) z PVC sú
dová�ané, zákaz PVC by len zlep�il obchodnú
bilanciu SR.



Mnohé miestne samosprávy a in�titúcie
si zaèali uvedomova� hrozby plynúce z PVC a
zaèali kona�. V júni 1987 nemecké mesto
Bielefeld úradne zakázalo pou�ívanie PVC vo
verejných budovách. Do 2 rokov v Bielefelde
zaznamenali 90%-nú náhradu PVC v odvetví
výstavby. Alternatívy PVC demon�trujú lep�iu
kvalitu a zni�ujú rozpoèet na opravy. [5]  Takéto
zákazy v obecných vyhlá�kach platia dnes u�
v 274 mestách a obciach a 6 spolkových
krajinách SRN, v mnohých mestách a obciach
v Holandsku, Rakúsku, severských �tátoch
Európy, �panielsku (52 miest), Ve¾kej Británii,
Japonsku, U.S.A.  Mnohé západoeurópske
nemocnice napr. v Dánsku, Nemecku,
Rakúsku intenzívne nahrádzajú pou�ívanie
PVC výrobkov.

pou�ívanie ftalátov v hraèkách z PVC pre deti
do 3 rokov.

Kde sa pou�íva PVC
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V SR sa stále predávajú a pou�ívajú
rôzne výrobky z PVC :
v Obaly niektorých tovarov, napr. nanuková
torta, mas�, �krob, �ampóny; tie� niektoré
kelímky v rýchlom obèerstvení.
v Stavebné materiály - napr. okenné rámy,
rúry, odkvapy, medené káble obalené PVC.
Pou�íva sa aj pre niektoré podlahové krytiny, v
kúpe¾niach a kuchniach. PVC dlá�ka uvo¾òuje
znaèné koncentrácie plastifikátorov a prispieva
k �syndrómu nezdravých budov�.
v Nemocnice - napr. niektoré vy�ivovacie
sondy a infúzne hadièky, katétre, vaky �
v V domácnostiach a úradoch - niektoré
sprchové závesy, �alúzie, viazaèe, perá, obrusy,
vinyové tapety�
v V automobiloch: ako interiérové doplnky,
tesnenia, podsedadlo; drôtová a káblová
izolácia;
v �atstvo:  niektoré imitácie ko�e, pr�iplá�te
a niektoré hraèky.

V SR je (takmer) jediný výrobca PVC - CHZ
Nováky. Vyrobí cca 95 % celkovej výroby PVC
v SR - 60000 ton roène. U nás sa vyrábajú
z finálnych výrobkov z PVC stavebné materiály,
v Plastike Nitra. Väè�ina ostatných výrobkov
z PVC, ako obaly, hraèky, sa k nám dová�a.

8.  Eliminácia a zákaz PVC - cesta k èistej výrobe

Aj na úrovni �tátov sa prijímajú obme-
dzenia a zákazy PVC. V r. 1992 vo �vaj-
èiarsku, zakázali PVC pre obaly minerálnych
vôd. Dánske ministerstvo �ivotného prostre-
dia r. 1999 prijalo daò z predaja PVC a z
jeho �kodlivých prísad, obmedzuje spa-
¾ovanie PVC. Tam, kde je recyklácia
nemo�ná, alebo obtia�na, musí by� PVC
nahradené.  India zakázala v r. 1998
spa¾ovanie PVC v spa¾ovniach nemoc-
nièných odpadov.  Vo �védsku ako prvej
krajine bol navrhnutý zákaz pou�ívania
PVC. Konkrétna reakcia bola na dopo-
ruèenie parlamentu odlo�ená, ale v prijatom
zákone o �ivotnom prostredí sa odrazila
nová chemická stratégia obsahujúca
koneèné dáta pre pou�ívanie viacerých
�kodlivých prísad do PVC a zákaz pou�itia
ftalátov v hraèkách pre deti mlad�ie ako 3
roky. [40]  Èeská rep. zakázala obaly z PVC
s platnos�ou od r. 2008.

Migrácia plastifikátorov ako DEHP, DOA.
z tenkých pri¾navých obalov do jedál viedla
mno�stvo výrobcov k tomu, aby ponúkali
obaly bez PVC, niektoré krajiny (napr.
Nemecko) obmedzili jeho pou�itie.
V Rakúsku je DEHP zakázaný pre obaly,
ktoré majú priamy kontakt s jedlom. Rakúsko,
Dánsko, �védsko, Grécko zakázali

Zdroj: Prognos, mechanická recyklace PVC odpadov,
 �túdia pre DG XI, január 2000.



�  Zástery: V odeleniach s malým rizikom
kontaminácie sa mô�u pou�íva� látkové.  Pri
vy��om nebezpeèenstve kontaminácie je
�iadaným PE � (polyetylén), alebo
pogumovaný textil.
�  Pokrývky na matrace: mali by by�

pou�ívané len ak je to naozaj potrebné, je
mo�né vyu�i� pokrývky napr. na báze
gumy, bolo by mo�né vyu�i� aj iný druh
plastu.
� Náplaste a obväzy sú e�te niekedy

vyrábané z PVC, ako alternatíva sa odporúèajú
hlavne textiné.
�   Striekaèky: z PE  a PP, niekedy ABS,

na vrchnáèiky kauèuk, sklo.
�   Pre dialyzaèné systémy: prístroje

s trubièkami z porézneho skla.

   Infúzne sady - na zavádzanie infúzií je
potrebný celý rad medicínskych výrobkov -
infúzne f¾a�e, vaky, vrátane zavesenia, hadièky,
hadièkové svorky, kohútiky atï. - vyrábajú sa
aj úplné vybavenia bez PVC.
�  Infúzne f¾a�e a vaky: pre �ivotné

prostredie sú naj�etrnej�ie viacnásobne
pou�ite¾né f¾a�e zo skla. V istých prípadoch
je umelá hmota vhodnej�ia - napr.
v sanitkách, vhodné sú z PP, PE, PE/PA, EVA,
PCCE, PSU.

�   Hadièky: vlastnosti pru�nosti, prieh¾ad-
nosti a pevnosti v záhyboch spåòajú alternatívy
z EVA; vyrábajú sa aj z PE a PCCE. Na umelé
dýchanie sa u�ívajú hadièky zo silikónu alebo
gumy.
�   Svorky na zastavenie sa vyrábajú

z PE.
�   Kohútiky, adaptéry, spojky : sú väè-

�inou vyrábané z iných materiálov ne� PVC �
napr. z ABS, PE, PC a PSU, adaptéry
s pou�itím silikónu a spojky z PE a PP.
�   Kanyly: na výrobu vnútro�ilných kanýl

sa pou�íva PP a PE.
�   Tuby: endotracheálne tuby zo silikónu

a z EVA.
�   �alúdoèné sondy: silikón, PP.
� Katétre: rozsiahlo sa presadzujú iné

materiály - silikón (je hlad�í a ¾ah�ie sa zná�a)
a latex.
�   Redonf¾a�e: zo skla a znovu

pou�ite¾né f¾a�e z PE, PE/PP.
�  Na vaky na sekréty a urín  pou�íva sa

PP.
�   Dýchacie masky � mô�u by� vyrobené

z gumy, latexu, silikónu.

Ako spozna�
PVC:

- je oznaèený
èíslom 3 v trojuhol-
níku, alebo nápisom
PVC, vinyl, èi písme-
nom V.

Obaly
�  Bezobalový predaj � pre tekutiny

sa pou�ijú ve¾ké polopriesvitné sudy,
z ktorých si spotrebitelia �èapujú� do
svojich prinesených nádob. Na sypké
potraviny sa pou�ívajú boxy, z ktorých
spotrebitelia vidia ponúkaný tovar (mô�u
by� z dreva neo�etreného chlórovaným
prostriedkom; kovové, èi z iného druhu
plastu napr. z PE),
�  Papierové obaly nebielené chló-

rovými zlúèeninami sú vhodné pre sypké
potraviny, pevné výrobky. Lep�í je recyk-
lovaný papier.
�  Sklo � najlep�ie sklený vratný obal,

ktorý sa pou�íva nieko¾ko desiatok krát.
�  Vhodnej�ie sú aj menej prob-

lematické druhy plastov - napr. polyetylén
PE, polystyrén PS, polypropylén PP a
pod.

Hraèky

�  Vhodné sú hraèky z �prírodnej�ích
materiálov� ako drevo, ¾an, papier - kartón
(nebielený chlórom, lep�ie recyklovaný),
ply�ové hraèky;  alebo menej �kodlivé druhy
plastov (PE, PP, PS...).
� Najlep�ie je ak umo�níme rozvíja�

detskú osobnos� aj výrobou vlastných hraèiek
zo starých nepotrebných materiálov (starý
papier, textil, drevené odrezky...).

Medicínske aplikácie

�  Vy�etrovacie rukavice: Pod¾a tvrdení
dotazovaných sú rukavice z PVC z 10-20%
po�kodené u� pri doruèení a sú ¾ahko
prederavite¾né. Odporúèajú sa z PE, alebo PE-
kopolymérov. Latex je kvalitnej�í a vyznaèuje
sa nepriepustnos�ou vírusov.

9.  ALTERNATÍVY K PVC



Stavebné a bytové materiály [5]

Rúrky a potrubia:
Pre podzemné káblové a vodné potrubia

sú vhodné a ve¾mi trvanlivé keramické hlinené
potrubia. Niektorí výrobcovia pre ne ponúkajú
100 roènú záruku. Hlinené potrubia majú
vysokú odolnos� voèi chemikáliám v odpadovej
vode. V posledných rokoch boli hlinené
kanalizaèné potrubia vylep�ené tak, aby u�etrili
viac priestoru, èasu a celkových nákladov.
Ïal�ou náhradou sú betónové a kamenivové
materiály.

V kanalizaèných potrubiach mô�u alter-
natívne materiály pôsobi� lep�ie z dlhodobého
h¾adiska: mesto Nyborg v Dánsku oznámilo, �e
hlavné kanalizaèné potrubie z PVC sa stáva
extrémne krehkým a potrebuje èasté vymie-
òanie. Alternatívy sú :
�  Polypropylén (PP) - má vy��iu che-

mickú odolnos� a vy��iu tepelnú odolnos� ne�
PVC ( je zvlás� vhodný pre tepelné rozvody).
�  Na �achty a pod. sa mô�e pou�i� PE.
�  Vysoko hustý polyetylén (HDPE) sa

mô�e pou�i� pre odpadové rúry. HDPE potrubia
sú flexibilnej�ie a odolné proti nárazu.

Ïal�ou nevýhodou PVC oproti iným
druhom plastu v tejto oblasti je jeho reagovanie
s kyselinou chlórovodíkovou.

Pre povrchové rúry, t.j. zemné, vetracie rúry
a odkvapy mô�u by� pou�ité ako alternatívy iné
materiály napr. odlievané �elezo, meï,
pozinkovaná oce¾. Kovové odkvapy majú
dlh�iu �ivotnos�, aj keï vy�adujú údr�bu.
Zruèný remeselníci doká�u vyrobi� aj pekné
drevené �¾aby.

PVC rúrky pre elektrické káble je mo�né
nahradi� polyetylénom (PE) a oce¾ou.
Plynový priemysel Ve¾kej Británie teraz pou�íva
len rúrky zo stredne hustého polyetylénu
(MDPE), preto�e sú flexibilnej�ie.

Elektrické káble a vedenia:
Hlavné alternatívne káble pre vysoký alebo

stredný rozsah napätia sú polyetylén ako
izolaèný a krycí materiál. Prístupné sú tie�
gumené vkladacie káble.

Alternatívami pre ni��ie napätia ako je
domáca in�talácia sú polyetylénom alebo
gumou izolované káble bez halogénov. V
Nemecku Siemens vyvinul nové typy
výkonových káblov bez PVC (Simaclean) pre
budovy. Pre káble na prenos dát sú alternatívy
k PVC z polypropylénu a polyetylénu.

Jednou z výhod káblov vyrobených z
alternatívnych plastov ako polyetylén je to, �e
tieto plasty nepotrebujú pou�i� plastifikátory
ako je DEHP.

V�etky alternatívne káblové typy
spomenuté vy��ie majú lep�ie vlastnosti
ako PVC - v prípade ohòa vytvárajú menej
dymu, neuvo¾òujú kyselinu chlórovodíkovú
èi dioxíny a majú lep�ie alebo porovnate¾né
ohòovzdorné kvality.

Podlahy:

�  Drevené podlahy
Drevo je prírodnou alternatívou podlahy

z PVC. Je ve¾mi trvanlivé a mô�e by�
renovované hob¾ovaním alebo brúsením. Ak
sa pou�ije nové drevo, je dôle�ité vybera� ho z
lesov, v ktorých nebol získaný holorubne.

�  Linoleum
Je vyrobené z obnovite¾ných materiálov a

skladá sa hlavne z rastlinného ¾anového oleja,
ku ktorému je pridaná prírodná �ivica. Zmes je
rozlo�ená na jutovej tkanine a povrch je
spracovaný akrylovou disperznou farbou na
báze vody. Linoleum má ve¾mi nízku hor¾avos�,
je antistatické, odolné voèi svetlu, absorbujúce
zvuk, odolné voèi tukom a olejom a má
prirodzený antibakteriálny efekt.
�  Gumené podlahové krytiny
Na miestach ako letiská, �portové �tadióny,

kde sa podlahové krytiny stretávajú
s po�iadavkami na trvanlivos�, sa osvedèili
gumené podlahové krytiny. Av�ak gumené
podlahy, ktoré obsahujú prísady na báze chlóru
by mali by�  nahradené tak ako PVC. Dánskou
správou ochrany �ivotného prostredia je

Foto SPZ : Drevené podlahy sú na trhu be�ne dostupné. Sú
           príjemnou a estetickou alternatívou k PVC podlahám



odporúèaný typ Ethylén propylén dién (EPDM)
ako alternatíva k PVC.
�  Korková podlaha
Korok je �a�ko opotrebite¾ný, vysoko

absorbujúci zvuk a populárny, preto�e je
príjemný na chodenie. Na výrobu korku je
pou�itá kôra stiahnutá z korkového duba.
Korkové podlahové krytiny sú k dispozícii s
neopracovaným alebo utesneným povrchom.

Av�ak tým typom, ktoré sú utesnené
umelými �ivicami (polyuretán) alebo PVC by
sme sa mali vyhýba�.

Okná:

Hlavnou alternatívou pre PVC okná sú
drevené okenné rámy. S drevenými okennými
rámami sa jednoducho zaobchádza, dobre
absorbujú zvuk a udr�ujú teplo v dome. Na ich
výrobu sa na rozdiel od PVC nespotrebuje také
obrovské mno�stvo energie.  Výhodou drevených
okenných rámov je ich trvanlivos�, za
predpokladu ich správnej údr�by (tak jako iné
drevo, nemali by sme ich o�etrova� náterovými
hmotami obsahujúcimi chlórované zlúèeniny).
Drevené okná sú schopné vydr�a� cez 50 rokov
a e�te aj po tomto èase mô�u by� renovované,
zatia¾ èo PVC okná musia by� vymenené po
omnoho krat�ej dobe. Drevené okná je mo�né
kombinova� s energicky efektívnou dvojitou alebo
trojitou glazúrou pre úsporu energie.

Hoci údr�ba je kvôli dobrým vlastnostiam
malá, mô�u sa javi� jako nevhodné pre niektoré
druhy budov. V tomto prípade je vhodné
preferova� kombinácie hliníkových a
drevených okien namiesto PVC.

Profily

PVC sa pou�íva pre rozmanité úèely ako sú
fasádne dosky, okenné parapety atï. V závislosti
od �pecifického pou�itia mô�u by� alternatívami
drevo, oce¾, iné, menej �kodlivé druhy plastov
ako polyetylén (PE) a polypropylén (PP).

Krytiny

Krytiny z PVC sa niekedy pou�ívajú ako
lacná náhrada dreva na exteriéri budov kvôli
ochrane spodnej vrstvy, alebo dekoratívnemu
efektu. Av�ak jeho zovòaj�ok sa po èase zmení.
PVC má sklony k �ltnutiu, blednutiu, èo je
výsledkom komplexu chemických zmien
spôsobených vystavením tepla, UV �iareniu a
vlhkosti. PVC krytina sa mô�e sta� po èase
krehkej�ou.

Alternatívy namiesto PVC krytín obsahujú
miestne drevo, alebo rôzne zlo�ené obklady
stien s obsahom recyklovaného vlákna. Tie�
mô�u by� pou�ité oce¾ové, betónové a
kamenné panely.

Stavebné membrány

PVC je niekedy pou�ívané v rôznych vode
odolávajúcich aplikáciách. Alternatívy sú napr.
plátno a silikónom potiahnuté výrobky.
Alternatívy k PVC stre�ným membránam sú
zhotovené z etylén propylén dién monomér
gumy (EPDM). Vyhnutím sa pou�itiu PVC v
týchto aplikáciách sa tak isto pracovníci vyhnú
výparom uvo¾òovaným pri �zváraní� stre�ných
membrán z PVC. Existuje �iroké rozpätie
materiálov vhodných pre nahradenie PVC
geomembrán pou�ívaných v krajinárstve a
stavbárstve, napríklad na oblo�enie rybníkov
a nádr�í; tieto sú väè�inou vyrobené z gumy.

Rie�enie � legislatívny zákaz PVC

Ako vyplýva z uvedených faktov, jediným
rie�ením celého radu problémov s toxickým
zneèis�ovaním z PVC je jeho zákaz. Èas tlaèí.
Ka�dým dòom sa zvy�uje budúci kopec PVC
odpadov bez toho, aby sme mali ekologické
rie�enie na jeho bezpeèné zne�kodnenie. Aby
sme zabránili tomu, �e dioxíny a ïal�ie
perzistentné organické látky budú ïalej
po�kodzova� nás a na�e �ivotné prostredie,
musíme prija� okam�ité opatrenia.

Spoloènos� priate¾ov Zeme �iada :
u Zákaz dovozu a výroby obalov z PVC

a tovaru v obaloch z PVC v èo najkrat�om
termíne.
u Zákaz hraèiek z mäkèeného PVC pre

deti do 3 rokov.
u Pre ostatné výrobky z PVC �iadame

vypracova� plán postupného zákazu a
nahradenia èistej�ími alternatívami.
Navrhujeme prijatie dane (èi poplatku)
z chlóru, ktorá by sa odvádzala do úèelovo
viazaného fondu, z ktorého by sa financoval
sociálne citlivý prechod na èisté technológie
tak, aby neboli ohrozené pracovné miesta
robotníkov pracujúcich v súèasnosti v PVC
priemysle. Ïal�ím cie¾om by malo by�
ekonomické znevýhodnenie PVC oproti
netoxickým alternatívam a premietnutie
�kodlivých vplyvov do ceny.



� Nenakupujte výrobky a obaly z PVC. V�ímajte
si oznaèenie plastových obalov a výrobkov, informujte
sa, o aký druh plastu ide. Uprednostòujte alternatívne
materiály.
�  Pri kúpe plastových hraèiek by sme mali �iada�

certifikát �tátnej skú�obne, alebo rozhodnutie
Hlavného hygienika SR.
�   Po�iadajte v obchodoch kde nakupujete

majite¾a, aby vylúèili z ponuky výrobky a obaly z PVC
a ponúkali tovar v èistej�ích materiáloch.
� �iadajte (listami, telefonicky, osobne)

Ministerstvo �ivotného prostredia a poslancov NR SR,
aby bezodkladne prijali zákaz obalov z PVC a prijali
kroky vedúce k postupnému odstaveniu výroby a
pou�ívanie PVC na Slovensku.
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Ich adresy:

Vá�.p. minister �ivotného prostredia
Ministerstvo �ivotného prostredia SR
Nám. ¼udovíta �túra 1,  812 35   Bratislava,
tel.: 07 / 5956  24  38

Vá�. pán poslanec / pani poslynkyòa
meno: .............................
Národná Rada SR, Mudroòova 1,  812 80 Bratislava

� �iadajte (listami, telefonicky, osobne) svojho
primátora (starostu) a mestské (obecné) zastu-
pite¾stvo, aby Va�e mesto (obec) prijalo záväzné
uznesenie, ktoré :
w zaká�e ïal�í nákup a pou�ívanie výrobkov a

materiálov z PVC vo verejných budovách s úèas�ou
Va�ej samosprávy,
w zaviazalo sa usilova� o postupné nahradenie

existujúcich materiálov z PVC v budovách s úèas�ou
samosprávy  èistej�ími alternatívami.
� Podporte finanène na�u prácu pre zastavenie

toxického zneèis�ovania, staòte sa èlenom alebo
podporovate¾om Spoloènosti priate¾ov Zeme.
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Èo mô�ete urobi� vy :



Spoloènos� priate¾ov Zeme je nezisková
organizácia chrániaca �ivotné prostredie a
prírodu pred nièením. Potrebujeme v�ak k tomu
pomoc Vás v�etkých. Èím viac nás podporíte ,
tým viac vieme  pomáha�.

r Áno, chcem sa sta� podporovate¾om
Spoloènosti priate¾ov Zeme , zaslal som príspevok:

r 50 Sk     r 100 Sk   r 500 Sk     r 1 000 Sk
r inak�����

Meno:  : .............................................................

Adresa: .............................................................

...........................................................................

PSÈ: .............................

Spoloènos� priate¾ov Zeme

P.O.BOX  H-39

040 01  Ko�ice 1

Foto SPZ :
Bezobalová distribúcia. Najlep�í obal je ten,
ktorý vôbec nevznikne.

Foto Greenpeace :
Keramické rúry svojou kvalitou, odolnos�ou

a trvácnos�ou  vysoko prevy�ujú rúry z PVC.

VOPRED VÁM V�ETKÝM ÏAKUJEME
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