
návod, c� a jak 
k�mpo�tovat, máme p� ruce náš k�munitní k�mpo�tér SIVA

takhle k�mpo�tujeme 
v Bohnicích na Praze 8

nás pes uz zná cestu 
ke k�mpo�téru nazpamet

správkyne k�mpo�tu 
Ver�nika J.

„V domácnosti vyprodukujeme spoustu 
bioodpadu, který by se dal zužitkovat, 
ale doma na to není prostor. Možností, 
jak bioodpad separovat, je obecně velice 
málo. Proto jsem se přihlásila do projektu 
Spolu8bio, díky němuž teď můžeme 
kompostovat komunitně…“ 
Veronika J., správkyně kompostéru 

    nás nový p�mocník 
– speciální ko� na bi�odpad

Pusťte se 
do komunitního 
kompostování!

KOMUNITNÍ 

KOMPOSTÉR 

SIVA 

Rozhodli jste se začít třídit 
biomateriál, komunitně ho 

kompostovat a dál využívat pro 
svou potřebu? Rychlou radu 

a pomoc Vám poskytne 
marek.nerpas@ekodomov.cz



instrukce c� a jak 
k�mpo�tovat s k�ntaktem 
na správce k�mpo�tu

uzamykatelný

SIVA

sterkový podsyp 
pr� snadné v�akování 
zbytkové vody 
a pruchod 
vzduchu

silno�tenný odolný 
recyklovatelný plast

dve neb� tri 
zateplené k�mory

provzdusnení a zabezpecení 
proti vniknutí hlodavcu

O c� jde?
Komunitní kompostování 

je jednoduchý systém nakládání 
s biomateriálem, který můžete provozovat 

i uprostřed města! Za pár měsíců uvidíte 
na vlastní oči první výsledky své práce 

a budete moci využít kvalitní kompost. 
Navíc se přitom seznámíte s lidmi 

ze svého okolí, kteří mají 
podobné zájmy jako vy.

Společně to zvládneme
Na základě dlouhodobých zkušeností jsme 
vyvinuli kompostér, který je navržený tak, 
aby dokázal splnit náročné požadavky spojené 
s fungováním ve veřejném prostoru. Díky 
použitým materiálům a bytelnému provedení je 
téměř nezničitelný, dokáže dlouhodobě odolávat 
povětrnostním vlivům, vandalům i drobným 
hlodavcům. Unikátní konstrukce podporuje 
odvádění přebytečné vlhkosti a zaručuje 
provětrávání obsahu, takže vznikají ideální 
podmínky pro rychlý rozklad biomateriálu 
bez zbytečného zápachu. Promyšlený systém 
komunitního kompostování, který vám 
pomůžeme zavést, zaručuje čistý, kontinuální 
provoz. Kompostér je uzamykatelný a klíče má 
k dispozici pouze zapojená komunita. Ta si ze 
svého středu volí správce, který proces společného 
kompostování řídí a pravidelně kontroluje.

 C� je t� „k�mpo�t“?
Kvalitní organické hnojivo, které:

•   zvyšuje rostlinám dostupnost živin 

•    dodává organickou hmotu půdě 
a zvyšuje zasakování vody 

•   zlepšuje strukturu půdy
•   provzdušňuje půdu a podporuje 

růst kořenů rostlin
•   nahrazuje průmyslová hnojiva, 

která půdu ničí

Jak kompost využít?
•   na přípravu pěstebního nebo výsevního substrátu

•   k přihnojování pokojových a balkonových rostlin

•   ke zúrodnění veřejné zeleně v okolí bydliště

Proč komunitně 
kompostovat?
•   není nic jednoduššího než kompostování, 

stačí dodržet pár jednoduchých zásad a zbytek 
práce za vás odvedou mikroorganismy 
v kompostovaném materiálu, podrobný návod 
najdete na www.kompostuj.cz

•   až 50 % odpadu vyprodukovaného v domácnosti 
můžete zkompostovat, snížit tak celkové 
množství směsného odpadu a zamezit vzniku 
nepříjemného zápachu z odpadkového koše

•   kompostováním vznikne kvalitní hnojivo, které 
můžete využít pro vlastní potřebu, ušetříte peníze 
za nákup průmyslových hnojiv a zároveň přispějete 
ke zkvalitnění životního prostředí

•   podpoříte sousedské vztahy

První 
komunitní 
kompostér 
SIVA jsme 

instalovali 
v Praze v roce 

2007.
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