
DOMÁCÍ KOMPOSTOVÁNÍ 

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. 

Doposud bylo hlavním argumentem, proč si vypomáhat kompostem, zejména vylepšení 

jídelníčku vlastní kvalitou a čistotou výpěstků vzešlých z vlastnoručně vyrobeného 

substrátu či přesadba květin. V budoucnu může jít i o zásadní pomoc při zajišťování 

zeleniny a ovoce jako důležité úspory financí. Zkrátka kvalitní záhon vytvořený z dobrého 

kompostu nám nikdo nevezme a nebude se ho dotýkat ani inflace ani "neklid na finančních 

burzách". 

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! 

Ve skutečnosti stačí jakékoliv stabilní ohrazení kompostovací plochy netoxickým 

materiálem. 

Z tohoto důvodu nejsou vhodné například staré dřevěné pražce, protože jsou napuštěny 

ropnými látkami, které zajišťují jejich dlouhou životnost. Tím, že jsou toxické pro houby 

a další škůdce, jsou samozřejmě, pokud se dostanou do jeho potravního řetězce, toxické 

i pro člověka. 

Možností realizace kompostů je mnoho - betonové prefabrikáty; cihly (například staré 

zvonivé a tvrdé tzv. šupichovky), které stačí i šikovně poskládat na sucho; nejrůznější 

recyklované plastové materiály a zejména přírodní dřevo v nejrůznějších formách - kulány, 

masivní krajiny (odpad z pořezů na pile), výřezy kmínků mladých dřevin (tady lze boky 

kompostu například uplést jako koš) atp. Sami určitě vymyslíte řadu různých aplikací - 

nejlépe z materiálů, které zatím někde leží bez užitku, nic vás nebudou stát a třeba by se 

v budoucnu staly zbytečným odpadem. 

Vhodné je, aby kompost nebyl umístěn v přímé blízkosti plotu nebo oken sousedů. 

A jak kompost či kompostér nejlépe provozovat? 

 Pokud v materiálu nebude přiměřené množství vzduchu, bude místo kompostování 

probíhat zápašné hnití. Proto je dobré dbát na různou hrubost vkládaných 

materiálů. Například nasečenou trávu doplnit jemně podrcenými či nasekanými 

větvičkami, zbytky kůry, skořápkami od ořechů, jemně nasekanými zdřevnatělými 

částmi rostlin, hoblinami či pilinami z přírodního dřeva apod. Pokud máte chuť 

a prostor kompost tzv. přehodit, bude proces kompostování díky provzdušnění 

rychlejší a kvalitnější. 

 Pokud vám na zahradě zbude jakákoliv čistá zemina - v přiměřeném množství 

ji postupně přidávejte do kompostu (tj. až 1/4 jeho celkového objemu). Z hlušiny 

takto vznikne procesem kompostování de facto kvalitní ornice. 

 Budete-li mít dostatečně kapacitní kompost, nebudete mít na podzim problém 

s úklidem spadaného listí. 

 Do kompostu patří všechny zbytky i odřezky plodů zeleniny i ovoce včetně natí, 

slupek apod. a dále zbytky kávy a sypaného čaje. Pokud dáváte do kompostu větší 



množství shnilých či plesnivých plodů, je dobré provést desinfekční zásyp trochou 

nehašeného vápna. 

 Kompost potřebuje ke svému dobrému fungování přiměřené množství vody. Pokud ji 

dostatek nenaprší, je třeba ji průběžně doplňovat ze záchytů vody dešťové. Příliš 

suchý a příliš mokrý kompost nefunguje. Proto je výhodné nemít kompost umístěný 

na ostrém slunci anebo na místě, kde pravidelně fouká silný vítr a vodu do něho 

doplňovat až v okamžiku, kdy se přesvědčíte, že skutečně vysychá. 

 Do kompostu zásadně nepatří maso, kosti, uzeniny a vše, co bylo připraveno z masa 

či pomocí masa a masných výrobků. Kromě zápachu či infekcí, které si takto můžete 

přivodit, jde i o legislativní podmínku. 

 Když zjistíte, že je kompost zralý (tj. vznikl potřebný substrát), je vhodné jej 

překátrovat na hrubém sítu. Nadsítné zbytky pak můžete využít jako první vsázku 

do příštího kompostu poté, co odstraníte případné větší kameny nebo jiné 

nepatřičné materiály. Nejvhodnější je mít kompostovací prostor rozdělený nejméně 

na dvě části tak, aby v té přesívané nebyl na povrchu čerstvý nezetlelý materiál. 


