
  
 

 

KRATKÁ KOMPOSTOVACÍ PŘÍRUČKA PRO SOUSEDY 

Milí sousedé, 

jsme velice rádi, že jste se rozhodli předcházet vzniku bioodpadu z Vaší domácnosti a připojit se k projektu 

komunitního kompostování v naší ulici. V následujících řádcích naleznete všechny potřebné informace 

k tomu, aby mohlo kompostování probíhat správně, všechen materiál dobře zetlel za přístupu vzduchu, 

nevznikal nepříjemný zápach a finální kompost dosahoval požadovaných kvalit.  

SIVA je kompostér postavený na principu dvou komor. Tzn., že jednu komoru plníme organickým 

materiálem z naší domácnosti a jakmile ji naplníme, domluvíme společnou překopávku. Překopávka je 

v ideálním případě akce, které se účastní více sousedů (jste vřele vítáni!). Obsah komory vyházíme na plachtu, 

zkontrolujeme, promícháme a vložíme zpět. Od tohoto okamžiku necháme komoru odpočívat a začneme 

plnit druhou. V momentě, kdy se druhá komora naplní uspořádáme překopávku druhé a zároveň vybereme 

a rozdáme hotový kompost z komory první. Takto točíme pořád dokola.  

Kompostér SIVA, ve kterém tlí náš bioodpad, disponuje uzamykatelnými vstupy, díky nimž můžeme 

kompostovat bezpečně, aniž by do něj náhodný kolemjdoucí vhodil materiál, který do kompostéru nepatří. 

(Ano, stává se to často). SIVA má tedy 4 zámky, přičemž jeden z nich (od jedné komory) je na kód, který 

Vám sdělím osobně. Tento kód definuje naši kompostovací komunitu. Zámek s kódem je vždy na komoře, 

která se aktuálně plní. Kompostér stojí na štěrkovém lůžku, které zaručuje, že se pod něj nepodhrabou 

potkani. Dno je opatřeno otvory zajišťujícími odtok přebytečné tekutiny pro správnou regulaci vlhkosti. SIVA 

je plně izolovaná, takže můžeme kompostovat i v zimních měsících! 

A teď už tedy k materiálu, který do SIVY patří! Prosím přečtěte si též TIPY a TRIKY k jednotlivým vstupním 

materiálům na konci této příručky, které je dobré dodržovat.  

 

1. Do kompostu patří pouze rostlinný, nevařený bioodpad z Vaší domácnosti jako jsou:  

• Odřezky a slupky ze zeleniny a ovoce 

• Zbytky z pokojových rostlin, jejich kořeny, zemina z květináčů apod.  

• Podestýlka býložravých zvířat 

• Papírové tašky 

• Ruličky od toaletního papíru a papírových utěrek 

• Kávová sedlina 

• Čaj a čajové pytlíky (pozor na ty plastové) 

• Skořápky z vajec – snad jediná přísada živočišného původu       

 

 



  
 

 

2. Co do kompostu rozhodně nepatří? 

• Mléčné produkty 

• Masné výrobky 

• Vařená jídla  

• A všechen materiál, pro který jsou vytvořené třídící nádoby! 

i. Plasty 

ii. Papír (velké množství) 

iii. Kovy 

iv. Elektronika a baterie 

v. Nápojové kartony 

vi. Nové i použité oleje 

vii. …a knihy  

Zní uvedený „zakázaný“ materiál bizarně? I ten byl nalezen v mnoha kompostérech SIVA       

 

TIPY A TRIKY, kterých je dobré se držet 

 

Vaječné skořápky do kompostu rozhodně patří. Na pohled ale nepůsobí dobře v truhlících 

s pokojovými rostlinami, kam hotový kompost můžeme aplikovat. Je proto ideální skořápky skladovat 

v papírové tašce, nechat je vyschnout 14 dní a poté v mixéru rozdrtit na prach. Ideálně to dělejte na 

balkoně, nebo za oknem (trochu to práší). Mixér lze pak bez problémů vymýt a dál používat. Pokud máte 

vajíčka domácí a trochu zašpiněná, tak před mixováním vložte skořápky do trouby a zahřejte na 100 °C 

po dobu 10 minut, a máte sterilováno. Výsledný materiál je ideální ke kompostování a k regulaci PH, neboť 

obsahuje plno vápníku.  

Tráva   do kompostu rozhodně patří. Do SIVY je větší množství nevhodné. Tráva se 

rychle rozkládá a ve větším množství by v kompostéru vytvořila neprodyšný koberec, materiál by hnil a 

zapáchal. A to nám k tvorbě dobrých sousedských vztahů moc nepomůže.  

Zbytky z pokojových rostlin a jejich kořenový systém 

   do kompostéru rozhodně patří. Nicméně je potřeba, JAKO VŠE OSTATNÍ, 

tento materiál dostatečně nakrájet, rozdrobit na malé kousky apod., jinak se bude rozkládat mnohem déle.  

 

Tašky   jsou v kompostu velice kontroverzním materiálem. Papírové tašky do kompostu 

rozhodně patří (natrhané!). Je ale potřeba dbát na to, aby povrchy nebyly povoskované (poznáte podle 



  
 

 

lesku). Papírové tašky částečně tvoří nutnou uhlíkovou složku v kompostované hromadě. Co se týče tašek 

z „kompostovatelného plastu“ vyrobených na bázi škrobu, u těch je nutné „ohlídat“ certifikaci „OK HOME 

COMPOST“, která vypadá následovně:  

 

S takto označenými sáčky mají dobré zkušenosti v Ekodomově. Jejich kompletního rozložení se dočkáme 

zhruba po 3-5 měsících v kompostu. Nicméně pokud budete sáčky tohoto typu používat k separaci 

bioodpadu z Vaší domácnosti, prosím vysypejte z nich všechen bioodpad do kompostéru. I přes to, že je 

materiál „paropropustný“, tak se v něm bioodpad rozkládá obtížně a zapáchá. Jiné prosím do kompostu 

nevkládejte. Zamezují vertikální cirkulaci vzduchu uvnitř kompostéru a materiál potom hnije.  

Čajové pytlíky  do kompostu rozhodně patří. Je potřeba si ohlídat materiál, ze kterého jsou 

pytlíky vyrobené. Byli byste překvapeni, že rádoby papírový pytlík najdete o pár let později v kompostovací 

hromadě ve stejném stavu. 

Uvedený materiál živočišného původu, který do kompostu nepatří, 

   by se v průmyslové kompostárně či v kompostu, kde se dosáhne dlouhé 

termofilní (horké hygienizační) fáze, určitě rozložil a správně. Nicméně v kompostéru SIVA, který je 

v blízkosti bytové zástavby, si myslíme, že není třeba experimentovat a raději předcházet vzniku 

nepříjemného zápachu, a tak Vás prosíme, abyste tento materiál do kompostu nevkládali.  

 

Věřím, že pravidla uvedená v příručce Vám přinesou jen drobné změny v dosavadním způsobu nakládání 

s bioodpadem z Vaší domácnosti. Zároveň by měla být dostatečná pro to, aby kompostování probíhalo 

hladce a my tak mohli společně úspěšně redukovat množství skládkovaného a spalovaného organického 

materiálu z našich domácností.   

 

 

Díky a Kompostuj! 

Váš/Vaše správce/kyně 

 

 


