
Kompostování je aerobní proces rozkladu, při kterém bakterie a ostatní mikroorganismy 
rozkládají složité molekuly kompostované biomasy na jednoduché látky. Aerobní proces 
značí, že potřebuje přísun kyslíku. Kompostovaná masa tedy musí mít takovou strukturu, aby 
byla zajištěna dobrá výměna plynů. Do kompostu vstupuje kyslík, odchází z něj CO2 a vodní 
pára.


Při tomto aerobním rozkladu biomasy dochází k uvolňování tepla, což dále zvyšuje odpar 
vhkosti. Mikroorganismy žijí ve vodním filmu na povrchu kompostovaného materiálu, proto je 
důležité udržet kompost přiměřeně vlhký. Pokud kompost vyschne, dojde k zastavení 
kompostovacích procesů. Chcete-li mít rychle zkompostováno, je dobré kompost pravidelně 
kontrolovat a udržet jej přiměřeně vlhký.


Pozor, nadbytek vlhkosti může také zabránit proudění vzduchu kompostem a nástup 
anaerobních procesů místo aerobních. To se pozná tak, že kompost začne uvolňovat 
zapáchající anaerobní plyny. Pokud k tomu dojde, provzdušněte kompost a přidejte hrubý 
materiál (lesní hrabanka, dřevní štěpky, drcená kůra, …) pro udržení trvalé vzdušnosti 
kompostu. Správně pracující kompost nepáchne.


Zahradní kompost je bohatý zejména na uhlík. Má-li dobře a rychle kompostovat, je dobré 
do něj přidat složku bohatou na dusík (pro vyvážení kompostovacích poměrů). Takovou 
složkou je například moč (roztok minerálních iontů odfiltrovaný z těla), bohatá na dusík, 
fosfor, draslík a další stopové prvky (nedostatečně zastoupené v zahradním odpadu).


Pro kompostování toaletního odpadu je nejvhodnější využít tepelně izolovaného kompostéru.  
V něm dojde k rychlému nárůstu teplot a urychlenému rozkladu kompostovaného materiálu. 
Pozor, teploty v takovémto kompostéru dosahují i kolem 100 st.C (během termofilní fáze 
kompostování). Nejodolnější lidské patogeny (vajíčka případných cizopasných červů ve 
stolici) zahynou během několika okamžiků již při teplotě kolem 55 st.C. Máte-li takovýto 
kompostér (například od firmy BIOLAN), lze průběh kompostování sledovat na zabudovaném 
teploměru. 


V běžném zahradním kompostéru (stejně jako v zahradním kompostu) je vhodné uprostřed 
kompostu vyhloubit otvor a do něj vyklopit obsah zásobníku. Následně otvor s obsahem z 
toalety zahrňte dříve odkopaným kompostem. Tím se zabrání uvolňování dusíkatých plynů a 
dojde k navázání dusíku v kompostu. Takto ošetřený kompost neláká mouchy a toaletní 
odpad bude v místě, kde se dosahuje nejvyšších teplot během kompostování.
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Pokud nemáte kompost či kompostér, je možné odpad kompostovat také například v 
kontejnerech z toalet. Odpad v kontejneru na zahradě překryjete zeminou a necháte s 
pootevřeným víkem (aerobní procesy) kompostovat. Zemina zabrání lákání much a naočkuje 
kompostovaný materiál půdními organismy. Takto prováděné kompostování probíhá na rozdíl 
od kompostů a kompostérů při nižších teplotách, trvá proto podstatně déle. 


Nejrychlejší fáze kompostování probíhá po tu dobu, co se v kompostu nachází složité 
molekuly. Ty jsou využívány půdními organismy jako jejich zdroj energie. Při tom dochází ke 
značnému snižování objemu kompostované masy a uvolňování tepla. V závislosti na 
podmínkách kompostování tato fáze proběhne během několika týdnů. Její ukončení provází 
snížení teploty. Tento kompost ale ještě není vhodný pro využití v zahradě pro pěstování 
rostlin, není ještě stabilizovaný (je toxický pro klíčení rostlin). Lze jej ale využít jako mulčovací 
materiál do okrasné části zahrady.


Stabilizace kompostu probíhá ještě dalším (již pomalejším) rozkladem, způsobeným 
například podhoubím. Pokud chcete tento kompost využít pro užitkovou zahradu, je 
doporučeno jej nechat kompostovat po dobu jednoho roku. Ideální je jednoduchý zahradní 
kompostér s krytem, aby déšť nevyplavoval ve vodě rozpustné živiny z kompostu.


Stabilní kompost poznáte pomocí jednoduchého srovnávacího testu klíčivosti. Jeden 
květináč naplňte kompostem a druhý zahradním substrátem. Zasaďte rychle klíčící rostlinu 
(například Řeřichu) a květináče uložte pro porovnání vedle sebe. Pokud rostliny v kompostu 
dobře neklíčí a po vyklíčení uvadají, kompost ještě není zralý (stabilizovaný).  
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