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Akce platí při uzavření smlouvy na plastová okna 
do konce dubna 2017 a vztahuje se na cenové nabídky 
zhotovené v období 1. 2. 2017 - 30. 4. 2017.

Bydlení
STRANA 3

Máte obložený dům star-
ším typem polystyrenu, nebo 
tento obklad vyměňujete za 
modernější? Pak byste měli 
něco vědět o toxické látce, zva-
né hexabromcyklododekan  
(HBCDD).

 Lenka Kopčáková

Ta se v ČR až do roku 2015 dlouho-
době používala, protože působila jako 
zpomalovač hoření při případném 
požáru. HBCDD byla součástí sta-
vebního izolačního expandovaného a 
extrudovaného polystyrenu  (EPS). 

Bohužel, látka HBCDD, obsažená 
ve starších typech obkladového izo-
lačního materiálu, nese riziko one-
mocnění štítné žlázy či vzniku rakovi-
ny. A to i v případě, že s tímto druhem 
polystyrenu pracujete a např. při jeho 
řezání vdechujete uvolněné mikro-
částice. 

Naštěstí daný typ obkladového 
materiálu v Evropě i ČR končí. 

Od srpna roku 2015 mají evropští 
výrobci zákaz používat hexabrom-
cyklododekan a zároveň platí, že 
výrobky obsahující HBCDD musí 
být označeny.

Evropa HBCDD zakázala
Evropská komise (EK) podniká od 

roku 2008 významné kroky, mířící 
k zamezení výskytu a rozšíření látky 
hexabromcyklododekanu - HBCDD 
v životním prostředí.

Nyní tedy jde o její bezpečnou likvi-
daci. Polystyren s HBCDD rozhodně 
do běžné popelnice nepatří. Správné 
je odvézt jej na sběrný dvůr, nebo do 
certifi kované spalovny.

Při neodborné likvidaci by se totiž 
hexabromcyklododekan mohl dostat 
do půdy a potravinového řetězce.

V obloženém domě 
se bát nemusíme

Když už tímto nejběžnějším poly-
styrenem máme dům obložený, pod-
le odborníků se nemusíme obávat, že 
by se škodlivé látky dostaly dovnitř 
domu, i když polystyrenový obklad 
časem křehne a odpařuje se. 

Na vnitřní stranu izolace obkládané-
ho domu se totiž pokládá  parotěsná 
zábrana v podobě fólie s vrstvou hli-
níku. Takže případné odpary směřují 
ven.

EK nařídila kroky směřující k bez-
pečnému odstranění výrobků, které 
tuto látku historicky obsahují, a z nichž 
se stanou odpady. 

Na webu odboru odpadů Minis-
terstva životního prostředí ČR se 
můžeme o nakládání se jmenovaným 

odpadním stavebním polystyrenem 
dozvědět více.

EK sice umožňuje používat látku 
HBCDD na výjimku až do 2019, ale 
v ČR ji výrobci vyloučili již od roku 
2015. 

Důležité je, že od konce září 2016 se, 
v souladu s Nařízením Komise (EU), 
změnila pravidla pro původce odpadů 
(fi rmy a obce) o nakládání s odpad-
ním expandovaným polystyrenem 
a extrudovaným polystyrenem v 
budovách, a při jejich výrobě. 

Jedná se o předpis přímo použitel-
ný v legislativě členských států a o 
omezení používání látky HBCDD, 

přidávané do polystyrenu jako 
zpomalovač hoření. Eliminuje se 
tím vracení této škodlivé látky do 
výrobkového cyklu prostřednic-
tvím například recyklace polystyre-
nu. Týká se to všech odpadů poly-
styrenu s obsahem nad 1000 mg/kg 
HBCDD. 

Způsoby likvidace
Odpadní stavební polystyren s 

obsahem vyšším než je tato limit-
ní hodnota, může být energeticky 
využit v cementárnách či zaříze-
ních pro energetické využití odpa-
dů  v ČR.  (Pokračování na str. 5)

Dřívější polystyren už má zákaz

Co s odpadovým
polystyrenem ve Žďáře

ŽN zjišťovaly, jak správně se sejmutým polystyrenem staršího typu zachá-
zet, a jaká je ve Žďáře s tímto obkladovým materiálem v roli odpadu situace.

Jak odpovídá Ing. Jitka Kubálková z odboru životního prostředí MěÚ ve 
Žďáře n. S., konzultovala zadané otázky na KÚ Kraje Vysočina, a sběrném 
dvoře společnosti AVE ve Žďáře nad Sázavou. 

„Protože se jedná spíše o odpad velkého objemu, měl by se předat na sběrný dvůr 
ve Žďáře nad Sázavou. Mám ověřeno, že na sběrném dvoře uvedený odpad pře-
vezmou,“ uvádí  s tím, že dle informace společnosti AVE uvedený odpad lidé 
průběžně na sběrný dvůr předávají. -lko-


