
KOMPOST čtvrtek 4. října 2018 
16:00–18:00
zahrada Muzea Říčany

Věděli jste, že bioodpad 
v domácnosti tvoří až 
50 % odpadu? Je tedy 
namístě se zamyslet nad 
jeho znovuvyužitím.

Nejstarší zmínka o kompostování je ve staročínské 
„Svaté knize o setí a sázení“, kde se doporučuje 
připravovat komposty z organických odpadů, fekálií 
a z usazenin ze zavodňovacích kanálů a hnoje pro 
stromy, rýži a vinnou révu. 

Kompostováním... 
... v domácích podmínkách zajistíme přeměnu 
bioodpadu na kompost, který můžeme nadále 
využít jako cenné organické hnojivo. Bioodpad 
je jediný doma recyklovatelný materiál, proto je 
vhodné se zamyslet, zda chceme zbytečně utrácet 
peníze za svoz a skládkování nebo spalování.

Kdo tu bydlí?
V kompostu žije mnoho různých organismů. Najdete 
zde larvy, žížaly, roupice, roztoče a hlístice, stinky, 
svinky, svinule, štírky, stonožky, mnohonožky, ale 
také různé plísně a bakterie.
Při manipulaci s kompostem na podzim je potřeba 
dávat pozor, protože se zde mohou ukrývat ježkové, 
ještěrky nebo hadi. Slepýš či ropucha se také na 
zimu mohou v kompostu zabydlet.

S kým jsem tu byl/a:

Co mě zaujalo:

Moje poznámky:

MŮJ KOMPOST

Sledujte aktuální dění na:  Otevírací doba hl. budovy a zahrady pro veřejnost: 

Muzeum Říčany 
Rýdlova 271/14  
www.ricany.cz/muzeum
          Muzeum Říčany 

pondělí – čtvrtek 14:00 – 18:00 
sobota 10:00 – 18:00 
neděle 13:00 – 18:00   
pátek zavřeno

Sbírejte další informační karty z akcí Muzea Říčany!

          Muzeum Říčany           Muzeum Říčany 



Mnohonožka  
•  Jsem býložravá, živím se odumřelým rostlinným 

materiálem.
• Každý můj tělní článek nese 2 páry nohou.
• V nebezpečí se stočím do spirály.

Chvostoskok
• Jsem velký kolem 1 mm.
• Na zadečku mám skákací vidličku.
• Žeru malé živočichy a zbytky rostlin. 

Stonožka  
• Jsem dravá, lovím drobné půdní bezobratlé.
• Mám kusadla s jedovou žlázou.
• Můžu mít až 191 párů končetin.
•  Kromě kompostu žiju pod kůrou, kameny nebo  

ve spadaném listí.
• Umím plavat.

Stínka            
• Žeru zbytky rostlin.
• Mým vzdáleným příbuzným je rak.
• Před nepřáteli mě chrání krunýř.
• Nesnáším světlo, schovávám se na tmavých místech.
• Nosím vajíčka na břiše až do vylíhnutí mláďat.

Žížala  
• Jsem hermafrodit – samec i samice zároveň.
• Mé výkaly zúrodňují půdu.
• Za 24 hodin sežeru tolik, kolik vážím.
• Na 1 m2 nás žije až 300!

Co lze kompostovat

Z domácnosti / ze školy / z firmy
• zbytky ovoce a zeleniny (včetně citrusových plodů)
• kávové a čajové zbytky 
• zbytky pečiva
• skořápky z vajíček a ořechů
• lepenka, papírové kapesníky, ubrousky
• podestýlka domácích býložravých zvířat
• krabičky od vajíček
• popel ze dřeva, piliny
• papírové kapesníky, ubrousky

Ze zahrady
• posekaná tráva, listí, větvičky
• plevele, zbytky zeleniny
• piliny, hobliny, kůra
• popel ze dřeva
• trus býložravých hospodářských zvířat
• peří, chlupy, vlasy

Materiály nevhodné ke kompostování
• zbytky vařených jídel
• kosti, odřezky masa, kůže
• stolní oleje a tuky
• rostliny napadené chorobami, vykvetlé plevely 
• chemicky ošetřené materiály – zbytky barev, laků apod. 
• popel z uhlí, cigaret 
• prachové sáčky z vysavače 
• exkrementy masožravých zvířat 
• časopisy, plasty, sklo, kovy, kameny 

Jak kompostovat? Informace a inspirace 
načerpáte na www.kompostuj.cz
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