
Kompostovací toalety 

Nejlepší postup, jak kompostovat exkrementy v kompostovacích toaletách, je využít podklady od 
výrobce toalety. Výrobce by měl k toaletě vždy dodávat návod k použití, který by měl obsahovat 
i způsob zpracování exkrementů, a to obou jeho složek. Použití výrobku v souladu s návodem by pak 
mělo garantovat bezpečné zpracování a využití materiálu z toalet. 

V případě, že si zcela nebo částečně toaletu vyrábíte svépomocí, anebo si nejste jisti, jak postupovat, 
doporučujeme následující návod: 

1. Moč separujeme od tuhé části exkrementů pomocí vybavení v kompostovacích toaletách. 
 
2. Moč, kterou se podaří nasbírat naředěnou min. 1 : 10 s vodou, lze použít na zálivku (moč je 
sterilní), nebo ji lze využít na doplnění dusíku do kompostovaného materiálu (seno, sláma od zvířat 
nebo hobliny, piliny z masivního dřeva). 
 
3. Tuhou část vždy zasypáváme přímo po vykonání potřeby štěpkou, hoblinami nebo pilinami, 
eliminuje se tím zápach a zároveň se optimalizuje skladba a materiál se připravuje na 
kompostování. 
 
4. Po naplnění velkých zásobníků (cca 70 a více litrů) se materiál cca dva až tři měsíce 
předkompostovává přímo v zásobníku. U malých zásobníků (10–20 litrů) se toaleta přímo 
vyprazdňuje do zahradního kompostu, kde se zamíchá do strukturního materiálu, aby došlo 
k optimalizaci struktury kompostového materiálu. Přestože podle zákona nenakládáme s odpady, 
postupujeme stejně jako bychom s odpady nakládali a u kompostu dbáme na hygienizaci. To 
znamená, aby minimálně jednou v průběhu kompostovacího procesu celá hromada prošla teplotou 
nad 65 °C po dobu pěti dní, případně 55 °C po dobu 21 dní. Jedná se o pravidlo, které zajišťuje 
dostatečnou hygienizaci a je dáno vyhláškou č. 341/2008 Sb., o nakládání s bioodpady, a platí pro 
odpady klasifikované katalogovým číslem 20 03 04 (kal ze septiků a žump). Takovéto hygienizace se 
dá dosáhnout, pokud hromada kompostovaného materiálu je již částečně rozložená, má objem 
minimálně metr krychlový a zamíchá se s větším množstvím čerstvě posekané trávy a celá hromada 
se znovu založí ke kompostování. Pro zlepšení průběhu kompostovacího procesu lze hromadu 
přikrýt geotextilií anebo kompostování realizovat ve vícekomorovém kompostéru, v němž má každá 
komora obsah minimálně metr krychlový a umožňuje snadné překopávání. Ideální čas je hygienizaci 
naplánovat na začátek léta, kdy už je venku teplo v průběhu celého dne a je dostatek čerstvé travní 
hmoty. Při správně založené hromadě je snazší dosáhnout 65 °C po dobu pěti dní. Pokud by došlo 
k rychlému sesedání materiálu, je možné pro udržení teploty kompost znovu přehodit, aby se 
provzdušnil a teplota se znovu aktivizovala. 
 
5. Pro zvýšení bezpečnosti a eliminaci chyb při kompostování a hygienizaci hotový kompost 
nepoužíváme na přihnojování záhonů, ale pouze ke stromům nebo do spodní části při zakládání 
záhonů. 
 
Upozornění: 
Odpovědnost za hygienizaci materiálu a kvalitu provedení odpovídá osoba, která kompostování 
provádí, a je pouze na ní, aby posoudila míru rizika, která souvisí se zpracováním materiálu 
z kompostovacích toalet. Dodržení výše uvedených pravidel by mělo vést k eliminaci naprosté 
většiny známých rizik. Při jakémkoli podezření na hygienické riziko související se zpracováním 
materiálu z kompostovacích toalet je nutné přijmout další opatření, které zjištěné riziko odstraní. 
 



 
Optimalizace struktury kompostovaného materiálu 
Dospodu kompostu patří hrubší a vzdušný materiál, který umožní provzdušnění kompostu a odtok 
přebytečné vody. Neměl by však chybět i ve vyšších vrstvách (nadrobno nasekané nebo nadrcené 
větve z prořezávky stromů a keřů, dřevní štěpka, hobliny, dřevnaté stonky květin apod.). 
 
Čím pestřejší je skladba materiálu ke kompostování, tím lépe. Materiál ke kompostování dobře 
promícháme:  

 vlhké se suchým; 
 porézní materiál s hutným; 
 „hnědé se zeleným“ = uhlíkaté s dusíkatým – čím starší, tmavší a dřevnatější materiál 

máme, tím je v něm obsaženo více uhlíku; čím je materiál čerstvější, šťavnatější a 
zelenější, tím obsahuje více dusíku. Z toho plyne vysvětlení, že samotnou trávu 
kompostovat nelze. Jedná se o dusíkatou, málo strukturní složku. Na kompostu pak 
dochází ke hnití a zápachu, proto je dobré míchat ji s jiným materiálem, např. dřevní 
štěpkou nebo listím z předchozího roku. 
 

K rychlejšímu nastartování tlení můžeme přimíchat zralý kompost, případně chlévský hnůj. 
 
Přidáním zeminy se organická hmota naváže na jílovité minerály, čímž vzniká vysoce kvalitní 
humus. 
 
Pravidelně kontrolujeme správnou vlhkost kompostu. 
 
Správně založený kompost se začne do dvou dní po založení zahřívat na teplotu přes 50 °C, což je 
způsobeno vysokou aktivitou mikroorganizmů. Tato tzv. horká fáze může trvat několik dní, ale 
i několik týdnů. Dochází při ní k hygienizaci kompostu, to jest ke zničení semen plevelů a zárodků 
chorob. Po dosažení maxima teplota pozvolna klesá. Aby k hygienizaci došlo, je potřeba na kompost 
přidávat větší množství materiálu najednou. Materiál můžete rovněž postupně shromažďovat, 
a když budete mít k dispozici větší množství rychle rozkladného materiálu (například čerstvou 
travní seč), promíchejte ji s nashromážděným materiálem a založte najednou celou hromadu 
kompostu. Pokud používáte ke kompostování kompostér, využijte výhody dvou a více komorového 
kompostéru. 
 
Vlivem intenzivního tlení si materiál sedá a snižuje se i možný přísun vzduchu. Hromadu proto po 
jednom až dvou měsících přehodíme a znovu promícháme. 
 
Čerstvý kompost můžeme získat za dva až šest měsíců, vyzrálý kompost za šest až dvanáct měsíců. 
 
Základní pravidla, jako je různorodá skladba materiálu, optimální vlhkost a dostatek 
vzduchu, je třeba dodržet ve všech typech kompostérů – i plastových. 

Sledování procesu kompostování 

Vlhkost – Správnou vlhkost určíte podle orientační zkoušky. Vezměte kompostovaný materiál do 
ruky a zmáčkněte ho tak pevně, jak to jde. Při optimální vlhkosti se nesmí mezi prsty objevit voda. 
Při otevření pěsti však musí materiál zůstat pohromadě ve formě „knedlíku“. Pokud je kompost 
příliš vlhký, je vhodné jej přehodit a přidat suchý materiál (např. piliny). Pokud je kompost suchý, je 
vhodné ho vlhčit užitkovou vodou. 
 



Vzduch – Bakterie a houby potřebují obrovské množství kyslíku. Pro dostatečný přísun vzduchu je 
kompost vhodné po čtyřech až osmi týdnech po jeho založení přehodit. 
Teplota – Vyšší teplota materiálu v počátečních týdnech po založení kompostu je důkazem dobrého 
průběhu kompostování. Skutečnost, že se materiál zahřívá, lze poznat vsunutím ruky do kompostu. 
Pokud se materiál nezahřívá, pak je pravděpodobně hodně suchý, nemá vyhovující složení nebo ho 
není dostatečné množství. 
 
Osázení kompostu – Kompost můžete osadit rostlinami, jako jsou tykve, cukety, okurky. Listy 
vytvoří ochranu před letním sluncem, a pokud bude osázen, určitě nezapomenete zkontrolovat, zda 
nepotřebuje zalít. Při osazování se musí do kompostu udělat jamky a vyplnit je zeminou, aby měly 
rostlinky pro začátek oporu a výživu. 
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