
Nakládání se stavebním 
polystyrenem 

 

     Jak správně naložit se zbytky stavebního polystyrenu v souladu s platnou legislativou? Dalo by se 

předpokládat, že pokud není polystyren znečištěn nebezpečnými odpady, bude se jednat o ostatní 

odpad zařazený pod stavební odpad k. č.  17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 

a  17 06 03. Díky evropské legislativě se však stavební polystyren stal odpadem, u kterého je nezbytné 

dokládat absenci nebezpečných látek, konkrétně látky zpomalující hoření (hexabromcyklododekanu – 

HBCDD). HBCDD se dlouhodobě používal v polystyrenu k ochraně staveb před požáry, a to až do 21. 8. 

2015, kdy bylo používání této látky Evropskou komisí ve výrobcích zakázáno. HBCDD je zařazen 

mezi tzv. perzistentní organické znečišťující látky (POP), které jsou škodlivé pro lidské zdraví a životní 

prostředí. 

     Současná legislativa nařizuje výrobcům desek z extrudovaného polystyrenu (EPS) označovat 

výrobky s obsahem HBCDD tak, aby byl evidentní její obsah po celou dobu životnosti výrobku. Izolační 

desky z EPS obsahující HBCD se již v ČR od 1. 10. 2015 nevyrábí*, problém však může nastat 

při odstraňování starého polystyrenu vzniklého při rekonstrukcích, popř. demolicích staveb. 

Shrnutí problematiky v bodech: 

• Stavební polystyren nepatří do žlutých kontejnerů, nejedná se o obalový polystyren, 

ale o stavební odpad zařazený do skupiny 17. 

• Při nakládání s odřezky nového polystyrenu musí původce, při předání do zařízení dle 

zákona o odpadech, doložit prohlášení prodejce/výrobce, že daný polystyren 

neobsahuje nadlimitní množství HBCDD. 

• V případě nakládání s odpadním polystyrenem z rekonstrukce/demolice objektu musí 

původce, při předání do zařízení dle zákona o odpadech, doložit, v případě 

pochybností, rozbor od akreditované společnosti na zjištění koncentrace HBCDD. 

• Při nadlimitním množství HBCDD (1 000 mg/kg), ale koncentraci látky, která nebude 

dosahovat hodnot, kdy se odpad stává nebezpečným, lze polystyren využít 

v cementárnách, v ZEVO, spálit ve spalovnách, nebo upravit tak, aby se snížila 

koncentrace HBCDD. Při množství HBCDD do 1 000 mg/kg lze polystyren materiálově 

využít. 

• V případě, že se bude jednat o polystyren s nadlimitním množstvím HBCDD*, kdy se 

stává odpad již nebezpečným, bude jej možno odstranit pouze ve spalovnách NO. 



• Odpad zařazuje do kategorie vždy původce na svou odpovědnost, a to pod k. č. 17 06 

03** Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky nebo k. č. 17 06 

04Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a  17 06 03. 

*(http://www.epscr.cz/obj/1023/Stanovisko_Sdruzeni_EPS_CR_k_dotazum_o_nakladani_s_odpadni

m_penovym_polystyrenem__EPS__obsahujicim_hexabromcyklododekan__HBCD_.pdf) 

**Polystyren se stává z hlediska obsahu HBCDD nebezpečným odpadem po dosažení 30 000 mg/kg 

HBCDD (3 %). Většina výrobců stavebního polystyrenu garantuje obsah HBCDD ve svých výrobcích 

pod 2,5 %. 

 

Polystyrenový odpad ze 
zateplování (odřezky) 
Během zateplování vzniká na stavbě odpad z pěnového polystyrenu, tzv. odřezky. O tento 

odpad, který při stavbě vznikne, se musí postarat jeho původce (např. stavební firma). Odřezky 

je třeba sbírat odděleně v co nejčistší formě a následně předat k recyklaci. Tohoto odpadu u nás 

ročně vzniká 1000 až 1200 tun a vzniká prakticky okamžitě při realizaci zateplení. 
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Polystyrenový odpad 
z dekonstrukcí a demolic 
V případě dekonstrukce (demontáže zateplovacího systému) nebo demolice (zbourání celé 

stavby) je nejprve třeba zpracovat projekt, který popisuje způsob nakládání s jednotlivými 

stavebními odpady. Jejich součástí je i odpad ve formě použitých EPS desek. Ten je třeba 

oddělit od ostatních součástí stavby (lepidlo, kotvící prvky, krycí vrstva včetně výztužné 

síťoviny apod.), zkompaktovat a takto připravený odpad lze následně zpracovat energeticky 

nebo recyklovat novou technologií PolyStyreneLoop, 
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