
Domácí kompostování 

Komposty a kompostéry 

K líbivým tvrzením o kompostování patří například to, že kompostér vyrobí bezvadný 

kompost z čehokoliv - bez výrazné péče majitele a v podstatě za pár týdnů. To samozřejmě 

nemůže být a není pravda! 

V běžném kompostéru zraje kompost většinou celou jednu sezonu, stejně jako na jakémkoliv 

obyčejném domácím kompostišti. Co se však výrazně liší, je tempo, kterým se odpad 

v kompostéru - při dobré péči majitele - slehává! Díky této rychlosti se kompostér stává 

téměř bezednou nádobou a poslouží tak k odložení velkého množství "zelených" odpadů. 

Nutným předpokladem dobrého kompostování je hlavně chytré vláhové hospodářství. 

Tak jako v kompostu, i v kompostéru (dále už jen v kompostu), nesmí být příliš sucho ani 

moc vlhko a podle toho je třeba dávkovat příslušné (více či méně vlhké) komodity (trávu, 

hlušinu, piliny z rostlého dřeva, kůru, listí, plody i hnijící, další zbytky ze zahrady, kuchyňské 

rostlinné odřezky, oškrabky apod.); případně kompost zavlažovat nachytanou dešťovou 

(tj. měkkou) vodou. Pokud dáváme do kompostu i zkažené ovoce, je dobré kompost občas 

prohodit či prolít trochou vápna - dojde k dezinfekci a navíc i ke zmírnění kyselého pH 

substrátu (půdy), které je na Vysočině většinové. 

Do domácího kompostu nepatří odpady z potravin vyrobených z masa či za pomocí 

masa, samozřejmě ani zbytky masa či kostí. Jde o bakteriologicky rizikové odpady, které 

může zpracovávat pouze plně vybavená (tj. profesionální) kompostárna či anaerobní digesce! 

Tedy! 

Během sezony sypeme do kompostu všechno rozumné, čeho se potřebujeme zbavit a dále 

kontrolujeme zejména vlhkost. Kompost by také neměl výrazně zapáchat - pak jde spíše 

o hnití bez přístupu vzduchu, nikoliv o aerobní kompostování. Hnití můžeme nastartovat 

jednak častým přelitím kompostu nebo vnášením velkého množství materiálů, které kompost 

uléhají. Je proto dobré kombinovat nejen různě vlhké materiály, ale i složky různé struktury 

a hrubosti. K provzdušnění jsou výhodné např. drobně podrcené slabé větve, zbytky kůry, 

nadrobno nasekané dřevnaté části bylin. Vždycky je třeba si představit, že kompost 

budeme nakonec přesévat, proto není praktické, když obsahuje části, které se pak zapichují 

do síta - např. delší větvičky, dřevnaté stonky. 

Nepřidávejte do kompostu "smetky" jakéhokoliv druhu - mohou obsahovat toxiny - 

např. těžké kovy. 

Po zimě, na počátku nové sezóny, kdy komposty rozmrznou a my zjistíme potřebu čerstvé 

(aktivní) zeminy; přeházíme kompost přes tzv. katr - šikmé síto s většími oky. Podsítné je 

náš kýžený substrát, nadsítné vrátíme zpět do kompostu jako očkovací materiál pro další 

várku. Pokud se vyskytnou větší kameny apod. - použijeme je třeba jako drenáž na dno 

skleníku, pařníku či záhonu. Správný zahrádkář nevyhodí skoro nic. Předkové tomu říkali 

hospodaření s materiálem. 



Kvalitní půdu (substrát) můžeme využít přímo pro pěstování zeleniny, květin apod., ale 

musíme počítat s tím, že z něho vyraší řada plevelů, které budeme muset - pokud možno 

před vysemeněním - vyplet. 

Pokud kompostujeme zodpovědně a máme tedy většinou dostatek substrátů různého stáří, 

je lepší ponechat ten letošní jednu sezonu ležet jako mírně rozhrnutou hromadu, aby vyrašily 

plevely, které lze pak (před vyzráním jejich semen) snadno likvidovat - samozřejmě opět 

kompostováním. Během doby, kdy naše hromada leží ladem, ji můžeme zároveň využít např. 

k pěstování mohutných jednoletých rostlin - např. dýní, patisonů, cuket. 

Nejméně vhodné je využití čerstvého substrátu k vysévání semen, protože současně 

s těmito semeny vyklíčí i semena plevelů. 

Silnější větve, ani v rozdrceném stavu, do kompostu nepřidávejte - v dnešní době se vždy 

najde někdo, kdo je po rozřezání a vysušení rád využije k otopu. Tím lze opět předejít vzniku 

odpadu, stejně jako kompostováním. 

      

Dnes již existují kompostéry nejrůznějších tvarů a objemů 

město Havlíčkův Brod 


