
 5 Postupy prevence a minimalizace vzniku
odpadů - varianty

Možnosti prevence vzniku biologicky rozložitelných odpadů jsou zejména v oblasti zemědělství
(zvířecí fekálie a rostlinný bioodpad). Tyto materiály, které jsou statkovými hnojivy, by do režimu
odpadů měly vstupovat jen výjimečně.

Je třeba v předstihu upozornit projektanty na očekávaný zákaz kuchyňských dřezových drtičů.

 5.1 Návrhy na předcházení a omezení vzniku BRO

Zemědělské odpady, které jsou bez problémů využitelné (sláma, hnůj, apod.), by bylo vhodné
překlasifikovat na zbytkovou biomasu a nevykazovat je jako odpady.

V oblasti BRKO se jeví jako nezbytné zintenzivnění podpory zavádění domácího a komunitního
kompostování tam, kde jsou pro tyto aktivity podmínky. K tomu může posloužit např. podpora výroby
levných kompostérů a zvýšení environmentální výchovy.

Do oblasti prevence je možné rovněž zahrnout obecní kompostování, zejména v malých obcích, které
je možné podpořit zejména:

• Přijetím legislativních úprav definujících obecní a komunitní kompostování. V této souvislosti je
dobré zmínit úsilí Výzkumného ústavu zemědělské techniky o vytvoření normy pro faremní
komposty, která by byla použitelná rovněž pro obecní kompostárny.

• Podporou budování malých, investičně nenáročných kompostárniček blízko výskytu
kompostovatelného odpadu (parky, hřbitovy aj.).

• Podporou nákupu malé mobilní mechanizace schopné obsluhovat větší množství malých
kompostáren.

Prevencí a minimalizací vzniku BRO a zejména BRKO je jejich využití jako krmiva. Zcela běžné je to
ve venkovských obcích, u živnostenského odpadu z restaurací a velkokuchyní a v armádě. Sběr
některých krmných odpadů (ztvrdlý chléb a pečivo) byl organizován technickými službami a školami
pro využití v zoologických zahradách (např. TS Chomutov). Síť sběru a využití krmných odpadů, jak
byla ještě organizována na počátku 90. let Ústavem veterinární asanace pro výrobu krmné pasty dnes
nepřichází v úvahu pro vysoké náklady na dotřiďování krmných odpadů a pro nezájem o vyrobená
krmiva. Využití krmných zbytků a trávy ke krmení domácích užitkových zvířat je významná prevence
vzniku BRO na venkově, kterou je nutno podporovat.
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