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Postavte si kompostovisko

Obr. 1: Nákres zárezu 
do predného stĺpu 

zásobníka

Najjednoduchším a najlacnejším spôsobom je kompostovanie 
biologického odpadu v hrobliach. Druhou možnosťou je kompostovanie 
v zásobníkoch. Tie môžu byť z dreva, kovu, plastu a pod. Dnes ich už 
ponúka množstvo firiem. Krajšie a väčšinou aj lacnejšie než kúpené 
zásobníky sú tie, ktoré si zhotovíme svojpomocne. Ponúkame vám 
návod na zhotovenie niekoľkých typov drevených zásobníkov:

1. Zásobník 
so samostatne 
vyberateľnými 
doskami na 
prednej strane

Postup:
Štyri hranoly, ktoré budú tvoriť stĺpy 
zásobníka, na jednom konci zašpica-
tíme, aby sme ich neskôr vedeli za-
pichnúť do zeme. Na bočnú stranu 
postupne odhora pribijeme 8 dosiek, 
medzi ktorými vynechávame 5 cm 
medzery. Takisto postupujeme aj 
na druhej strane a zadnej stene. 

Na predné dva stĺpy spravíme šikmé 
zárezy o hĺbke a šírke 3 cm vo vzdia-
lenosti 11 cm od seba (obr. 1). Tieto 
zárezy nám budú slúžiť na uchytenie 
dosiek prednej steny zásobníka 
s možnosťou ich jednotlivého vybe-
rania. 
Z vnútornej strany oboch predných 
stĺpov pribijeme dosky, ktoré zabrá-
nia vypadnutiu vyberateľných dosiek 
do kompostoviska.

Na dosku o dĺžke 145 cm pribijeme 
na konce drevené kocky (obr. 2) 
a umiestnime ju na vrch prednej 
steny kompostoviska. Táto nám za-
bráni rozchádzaniu stien komposto-
viska. Sedem dosiek o dĺžke 106 cm 
vložíme do prednej strany komposto-
viska do pripravených zárezov. 

Obr. 2: Spevňujúca doska 
s drevenými kockami, ktorá zabráni 

rozchádzaniu stien zásobníka. 

Materiál:
- 4 hranoly 
(135 x 10 x 10 cm)

- 26 dosiek 
(120 x 10 x 2,5 cm)

- 7 dosiek 
(106 x 10 x 2,5 cm)

- 1 doska 
(145 x 10 x 2,5 cm)

- 2 drevené kocky 
(10 x 10 x 10 cm)

- klince



3. Zásobník z vyradených 
drevených paliet
Postup:

Materiál:

Z 2 paliet odstránime stredný spodný podsta-
vec. Zo zvyšných 2 odstránime všetky spodné 
podstavce podľa obrázku a spojíme klincami 
alebo skrutkami. Prednú stenu prichytíme 
takým spôsobom, aby sa dala v prípade 
potreby prekopávania alebo vyberania 
kompostu ľahko odobrať.

- 4 vyradené drevené palety cca 120 x 80 cm

- klince alebo skrutky
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Životnosť dreveného zásobníka môžeme predĺžiť:

- výberom 
obsahom živice napr. smrekovec alebo borovica 

- ohobľovaním dreva – znížime tak na ňom možnosť zachytenia vody, čím predídeme 
predčasnej hnilobe

- drevené hranoly, ktoré budú zapichnuté v pôde, môžeme opáliť na ohni, čím sa stiahnu 
póry na dreve a povrch sa stane odolnejší voči hnilobe

- použitím ekologického laku napr. z konopného oleja alebo použitím impregnácie na báze 
včelieho vosku. Impregnujeme len s prípravkami na báze prírodných látok.

trvanlivého dreva (dub, agát, gaštan, slivka, čerešňa) alebo dreva z vysokým 

2. Zásobník z dosiek 
so zárezmi

Postup: 

Materiál:

Na 22 doskách nameriame, označíme 
a vyrežeme zárezy podľa nákresu na obr. 3. 
Na zvyšných 4 doskách vyrežeme zárezy 
len z jednej strany – budú tvoriť vrchnú 
a spodnú časť kompostovacieho zásobníka. 

26 dosiek
120 x 10 x 2,5 cm

Obr. 3: Nákres výrezov na doske
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