
ÚSTAV PRŮMYSLOVÉHO DESIGNU / FA ČVUT

TEREZA NOVÁKOVÁJMÉNO

NÁZEV  DIPLOMOVÁ PRÁCE - BROK - VERMIKOMPOSTÉR

ATELIÉR

ROČNÍK / SEMESTR

MĚŘÍTKO

5/10 25.5.2018

1:1

MgA. FILIP STREIT / asistent MgA. T. POLÁK

DATUM

15150



ÚSTAV PRŮMYSLOVÉHO DESIGNU / FA ČVUT

TEREZA NOVÁKOVÁJMÉNO

NÁZEV  DIPLOMOVÁ PRÁCE - BROK - VERMIKOMPOSTÉR

ATELIÉR

ROČNÍK / SEMESTR

MĚŘÍTKO

5/10 25.5.2018

1:1

MgA. FILIP STREIT / asistent MgA. T. POLÁK

DATUM

15150

BROK je vermikompostér pro použití v interiéru. Vermikompostování je způsob kompostování s použitím žížal, které zpracovávají odpad. 
Zpracovaný odpad je následně přetvářen na velice kvalitní humus. Sekundárním produktem, který získáváme tímto procesem 

je tzv. Žížalí čaj, který je bohatým hnojivem a lze ho po naředění vodou 1:10 používát k běžnému zalévání různých rostlin. 

Vermikompostér se skládá z několika částí: 
dřevěného a plastového víka, stohovatelných pater, spodního dílu s nádobou na Žížalí čaj a kohoutkem na jeho odčerpávání. 

Víko umožňuje snadné otevírání kompostéru pouhým pootočením. Zároveň má větrací otvory, které přivádí pro žížaly kyslík. Středové 
díly mají rotační základnu a pootočením je možné měnit vzhled dle osobních preferencí. Každý středový díl obsahuje otvor pro umístění

květináče na rostliny. Jestliže máme vermikompostér umístěný v kuchyni, můžeme v něm zároveň pěstovat bylinky, které mají
 k dispozici kvalitní zeminu a hnojivo.

32
3

80

49
0

436

49
0

Dřevěné víko 
Je to volně vložený kus, který slouží k 

otevření nebo zavření otvorů pro 
vhazování odpadu

Květináč na rostliny o průměru 11cm

Nádoba na přebytečnou vodu
Je součástí spodního dílu, podstavce.
Do nádoby je zespod zašroubovaný 

kohoutek na odpouštění „žížalího čaje“.

Kohoutek na odčerpání tekutiny

Plastové víko 
Je vložené do středového dílu, 

kde je zaaretované malým 
výstupkem, má totožné otvory 

jako dřevěné víko

Středový díl
Středový díl slouží pro ukládání 
odpadu. Boční otvor umožňuje 

umístění květináče. Dno nádoby 
má malé otvory, které zde jsou 

pro to, aby se žížaly mohly 
přemisťovat skrz patra.

Spodní díl
Drží celý kompostér a  je v něm 

umístěna nádoba na přebytečnou 
vodu, tzv. Žížalí čaj.


