
PVC aneb nic není černobílé 

PVC, odborně polyvinylchlorid, je, světe div se, nejspíš třetí nejpoužívanější umělou hmotou 
na téhle planetě. Je to velmi úspěšný plast. Obchod s ním zaměstnává   kolem 530 tisíc lidí a ti 
vytvářejí roční obrat kolem 72 miliard Eur. Jeho využití nezná hranic.Tato téměř zázračná 
umělá hmota se používá ve stavebnictví na výrobu oken a podlahových krytin, při výrobě 
nábytku a bytových doplňků. Vyrábí se z něj kancelářské potřeby, zdravotnické pomůcky a 
někde dokonce i hračky. PVC je tvárné, trvanlivé, funkční. Není divu, že nahrazuje tradiční 
materiály jako beton a dřevo, které nemají to štěstí, aby jejich pořizovací cena byla tak nízká. 
PVC je možné válcovat, vyfukovat, vstřikovat, vytlačovat a jinak všemožně a nemožně 
tvarovat a upravovat. To by nás mělo těšit. A jelikož se moc o PVC nezajímáme, tak nás to 
opravdu těší. 
 
CO JE LEPŠÍ NEVĚDĚT 
PVC se od ostatních umělohmotných bratříčků a sester liší nejen výrobní cenou, ale i 
obsahem chlóru. Je v podstatě jediným plastem na bázi chlóru. A chlór sám o sobě je „prevít“.  
Chlór v PVC „drží“ pevně, žádné strachy. Dělá neplechu, jen když začne hořet. Když ho 
přihodíte do kamen nebo na táboráček při opékání buřtů. Z hlediska požárního je to materiál 
oblíbený, protože hoří velmi špatně, ale nás nebude zajímat, jak hoří, nýbrž co se děje během 
toho, když hoří. Odborně se tomu říká tepelná degradace. Při ní se začne do okolního ovzduší 
uvolňovat půvabně široké spektrum vesměs velice toxických látek, z nichž  nejobávanější jsou 
dioxiny. Jakýkoli požár, při kterém hoří PVC (třeba i požár bytu, kde byly použity okenní 
rámy, podlaha nebo nábytek z PVC) je z hlediska požární likvidace nebezpečný. Další 
„libůstkou“ v PVC jsou ftaláty, které mají PVC změkčit. Ty na rozdíl od dioxinů v PVC 
pevně nedrží. Mohou se uvolňovat do ovzduší. Pozvolně, samovolně a neustále. Ftaláty jsou 
zdraví škodlivé. A to tak, že velmi.  

Z těchto důvodů nelze výrobky z PVC (recyklační značka 3) vhazovat do žlutých kontejnerů 
na běžné plasty. Odpady z nich pak často končí na skládkách.  
Co říci na závěr? Na jedné straně se PVC jeví jako kvalitní umělá hmota, na druhé straně budí 
obavy z toho, co může  jeho výroba, používání a likvidace způsobit. Nic není černobílé. Je 
dobré se mít na pozoru. 
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