
 Vhodné věci ke kompostování    
posekaná tráva, potraviny, mléčné výrobky, zbytky jídel, potravinami znečištěný papír, čaj, výluhy, listí, ovoce, zeleni-
na, květy, dřevná štěpka, drnové řezy, třísky, skořápky, hobliny, piliny, hnůj, popel ze dřeva, kůra, trus hospodářských 
zvířat, novinový papír, lepenky, papírové ručníky, kávové zbytky    
 Nevhodné věci ke kompostování    
sklo, plasty, kovy, textil, čistý papír, barvy, oleje, baterie, chemické látky, staré léky, prach z vysavače, rostliny napadené 
chorobami, kosti, uhynulá zvířata, slupky z tropického ovoce, popel z uhlí a cigaret, odřezky masa, časopisy, kameny, 
pecky, oddenková plevel, žhavý popel, lehce hořlavé materiály

Výhody kompostování v kompostérech
n urychlení procesu kompostování až o polovinu doby nutné pro 
kompostování v hromadách
n regulace teploty, vlhkosti, přístupu vzduchu a světla
n úspora místa na zahradě (kompostér nahradí nevzhlednou hromadu)
n estetičnost a snadná obsluha
n odstranění nepříjemného zápachu, který vábí hmyz a drobná zvířata
n finanční úspora na svozu domovních odpadů – možné zpraco-
vat až 30% kuchyňských odpadů
n zužitkování odpadů ze zahrady
n získání kompostu – vynikajícího zdroje živin a organických látek
n uzavřené kompostéry vybavené víkem mohou připravit kom-
post 1x až 3x za rok.

Správné používání kompostu
Vyzrálý kompost se nejčastěji zapravuje mělce do půdy. Přibližně 
se dává 1-2 cm vrstva ročně. Pokud je kompost méně zralý, pou-
žijeme jej jako mulč, který do půdy není zapravován. Tento mulč 
může potlačit růst plevelů. Během sezóny dozraje na místě a na 
podzim je zapraven do půdy. Kompost se hodí ke všem plodinám.

V případě zájmu o kompostér kontaktujte prosím, co nejdříve, Váš příslušný obecní úřad a zapište se do po-
řadníků žadatelů. Počet kompostérů je omezen. Kompostér Vám bude předán koncem roku 2015. Převedení 
kompostéru do Vašeho vlastnictví bude provedeno na základě smlouvy o výpůjčce a darovací smlouvy. 
Pro více informací nás kontaktujte na mailu mastale@mastale.cz nebo na telefonu 469 319 413

Kompostéry
Sdružení obcí Toulovcovy Maštale podalo projekt do Operačního programu Životní prostředí na 
domácí kompostéry určené na likvidaci bioodpadu. Díky 90 % dotaci můžete za 300 Kč získat 
do svých domácností velmi kvalitní kompostér o kapacitě 1 100 l v hodnotě 3 025 Kč. Kompo-
stér bude převeden do Vašeho vlastnictví na základě darovací smlouvy. Kompostér je vyroben z velmi 
kvalitního 5 – 10 mm silného plastu. Svým objemem by měl postačit na zahradu o rozloze 1000 m2. 

Technické parametry: n Objem:1100 litrů n Síla stěny materiálu: pohybuje se od 5 mm do 10 mm
 (na různých částech kompostéru se hloubka může lišit v daném intervalu)  n Hmotnost (stabilita 

proti převrácení větrem): 30 kg n Výběr hotového kompostu: ze všech stran

Za 300 Kč můžete získat do svých domácností velmi kvalitní 
kompostér o kapacitě 1 100 l.


