
Najjednoduchším a najlacnejším spôsobom je kompostovanie 
bioodpadu v hrobliach. Druhou možnos�ou je kompostovanie 
v zásobníkoch. Tie môžu by� z dreva, kovu, plastu a pod. 
Dnes ich už ponúka množstvo firiem. 

Krajšie a väèšinou aj lacnejšie než kúpené zásobníky sú tie, 
ktoré si zhotovíme svojpomocne. Ponúkame vám návod na 
zhotovenie nieko¾kých typov drevených zásobníkov:

Postup práce: Najprv zašpicatíme ståpy (4 hranolèeky). 
Na dva, ktoré budú tvori� prednú stenu, pribijeme lišty tak, 
aby tvorili drážku pre dosky, ktoré sa do nej budú zaklada�. 
Ak to máme spravené, postupne pribíjame dosky na boèné steny 
a to tak, aby medzi jednotlivými doskami zostávala 5 cm medzera. 
Nasleduje zadná stena a lišta na prednú stenu, ktorá udržiava 

správny rozstup boèných stien. Položíme zhotovené 
kompostovisko na miesto a jemne ho zatlaèíme alebo zatlèieme 
do zeme. Prednú stenu budú tvori� samostatne vyberate¾né 
dosky, ktoré od seba oddelíme tak, že do každej (až na poslednú 
najvrchnejšiu) z vrchu pribijeme klince tak, aby vyènievali 5 cm. 

1. Zásobník s prednou vyberate¾nou stenou

2. Zásobník na kompost z dosák so zárezmi

Postup práce: Na 12 doskách nameriame, oznaèíme a vyrežeme 
zárezy pod¾a nákresu. Na posledných 4 doskách vyrežeme 
zárezy len z jednej strany – budú tvori� vrchnú a spodnú èas� 
kompostovacieho zásobníka.

1. Zásobník s prednou vyberate¾nou stenou

2. Zásobník na kompost z dosák so zárezmi

Postavte si 
kompostovisko

Materiál:

4 hranolèeky
120 x 6 x 6 cm
24 dosák
100 x 10 x 2 cm
1 lišta
100 x 3 x 3 cm
2 lišty
60 x 3 x 3 cm
2 lišty
60 x 6 x 2 cm
klince

Materiál:

16 dosák
120x16x2,5 cm



Ïalšie typy zásobníkov

3. Zásobník na kompost z gu¾atiny

4. Zásobník na kompost vyrobený z vyradených 
drevených paliet

Postup práce: Na 24 gu¾atinách nameriame, oznaèíme 
a vyrežeme zárezy pod¾a nákresu. Na posledných 4 gu¾atinách 
vyrežeme zárezy len z jednej strany – budú tvori� vrchnú 
a spodnú èas� kompostovacieho zásobníka. Na spevnenie 
zásobníka môžeme jednotlivé gu¾atiny upevni� navzájom klincami. 
Zásobník sa však tak stane nerozoberate¾ný.

Postup práce: 
4 drevené palety upravíme do podoby  nakreslenej na obrázku 
a spojíme skrutkami alebo klincami. 
Prednú stenu prichytíme tak, aby sa dala v prípade potreby 
prekopávania kompostu ¾ahko odobra�. 

Viac informácií o kompostovaní sa dozviete na adrese Priate¾ov Zeme - SPZ: 
P.O.BOX H-39, 040 01 Košice, kancelária Alžbetina 53, Košice, tel./fax: 055/6771677, 

  e-mail: spz@priateliazeme.sk, 
www.priateliazeme.sk/spz, 
è. úètu 4250054728/3100, 

alebo na internetovej stránke 
medzinárodného projektu 

www.growingwithcompost.org

Ïalšie typy zásobníkov

3. Zásobník na kompost z gu¾atiny

4. Zásobník na kompost vyrobený z vyradených 
drevených paliet

Materiál:

28 gu¾atín
130 x 16 cm
klince

Materiál:

4 vyradené drevené palety
cca 110 x 90 cm

klince alebo skrutky


