
Jak kompostovat doma v bytě? Jde to i bez 

zápachu! 

 

Domácí kompostování je praktikováno od nepaměti. Vracíme se k němu znovu tím 

intenzivněji, čím více si uvědomujeme potřebu ochrany našeho společného životního 

prostředí a šetření zdrojů; ale také výhodu, kterou vlastní kompost přinese naší rodině. Získáte 

velmi úrodnou půdu, kterou budete přihnojovat svoje bylinky, květiny nebo třeba 

balkonová rajčata. Město již dlouho, jako podporu domácího kompostování, postupně dotuje 

občanům tzv. kompostéry. To však není zdaleka jediný způsob, jak si doma vytvořit vlastní 

kvalitní - úspěšné kompostiště. 

Kompostování v uzavřených prostorách městského bytu se sice na první pohled může jevit 

jako nehygienické, ale není to tak. Pokud do příslušné nádoby budete házet ty správné 

ingredience a pořídíte dostačující množství žížal, zápachu ani červíků běhajících po pokoji se 

rozhodně bát nemusíte! Jak tedy začít? 

Potřebovat budete plastovou krabici s víkem. K tomu navíc jedno další víko, nebo jakoukoli 

nádobu, která bude dole schopna zachytit tekutinu unikající z kompostéru, nazývanou někdy 

„žížalí čaj“. Velikost záleží jen na vás, jen pamatujte, že čím větší krabice, tím více žížal 

budete potřebovat a tím více potravy (respektive odpadu) budou vyžadovat. Dalším krokem 

bude do spodku nádoby a do horního víka provrtat dostatečné množství dírek o průměru 

obyčejné tužky. Pokud kompost nepřevodníte, žížalám se v něm bude dařit dobře a nebudou 

se nikam snažit utéct. 

Jako základ do nádoby poslouží proužky papíru o šířce asi dvou centimetrů. Můžete použít 

staré noviny, listiny, které byste jinak skartovali nebo kousky kartonu. Ty namočte do vody a 

vyždímejte tak, aby papírky zůstaly mokré, ale nekapalo z nich. Polovinou následně vystelte 

dno krabice, a to do výšky asi jedné třetiny. 

Na internetu najdete plno odkazů na prodejce žížal. Za asi 200 korun dostanete v závislosti na 

prodejci něco kolem 500 žížal. Přitom platí, že na 30litrovou nádobu jich budete potřebovat 

okolo půl kila. Žížaly vysypete na papírový podklad a přidáte vrstvu organického odpadu. 

Ideální jsou nejrůznější odřezky zeleniny a ovoce, bramborové slupky, vaječné skořápky, 

čajové sáčky, papírové kapesníčky, suché listy a podobně. Naopak vyvarovat byste se měli 

masa, mléčných výrobků, kostí, chemikálií, plastu ale i kyselých citrusů a jejich slupek. Poté 

už jen kuchyňský odpad zakryjte zbylými papírky a přiklopte víko. Váš kompostér je hotový. 

Krabici postavte ideálně do kuchyně nebo do špajzu, aby vám byla po ruce při vaření a 

nemuseli jste běhat s odpadky přes půl bytu. Žížaly potřebují pokojovou teplotu, na balkónu 

https://living.iprima.cz/balkon-terasa/vypestuje-si-vlastni-zeleninu-na-balkone-v-kvetinaci-navod-jak-na
https://living.iprima.cz/prima-napady/zizali-caj-vyzivna-pochoutka-pro-rostliny
https://living.iprima.cz/ekologicke-bydleni/9-jednoduchych-kroku-jak-si-zaridit-organickou-zahradku


by v zimě zmrzly a přes léto by se upekly. Pak pravidelně přihazujte menší kousky bioodpadu 

nebo útržky kartonu. 

Takto pokračujte, dokud nebudete mít v nádobě více půdy než odřezků. V takové chvíli už jen 

počkejte, až se i zbytek odpadu promění na kompost, vyškrábněte ho ven a použijte bez žížal. 

Ty budete potřebovat opět na zpracování nového materiálu. 

Vaše výpěstky můžete také průběžně přihnojovat zmiňovanou tekutinou, která bude unikat do 

spodního víka. Celý proces může trvat až 12 týdnů, odměnou vám ale budou ještě 

voňavější bylinky nebo rajčata sladší, než kdykoli předtím. 

Zdroj: living.iprima.cz, úprava Světlana Pátková 
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https://living.iprima.cz/pokojove-kvetiny/bez-zalevani-a-starosti-vypestujte-si-bylinky-ve-vaze
https://www.muhb.cz/beno-travnicek-dis/o-7780/p1=73871


 


