
Ekozáchod Pilinka 4 S – do kadibudek 

Popis: 

Pilinka 4 S je kompostovací záchod s následnou separací 

vyrobený z materiálu LDPE (vysokohustotní polyethylen). 

Záchod je opatřen kvalitním plastovým sedátkem 

připevněným na víku jímací nádoby. Větrání nádoby je 

zajištěno prostorem pod sedátkem. Pilinka 4S je ve dně 

upravená tak, že moč prosakující zásypem vytéká do 

svodového systému a je buď jímána do kanystru nebo je 

svedena do odpadu nebo trativodu. 

Rozměry: 

• výška                                     51 cm 

• šířka                                       50 cm 

• hloubka                                  47 cm 

• objem               50 litrů 

Výhody: 

Jednoduchý, nepotřebuje žádnou vodu ani chemikálie. Je nezávislý na teplotě okolí. 

Nezapáchá a je zdrojem suroviny pro kompost. 

Návod k obsluze: 

Před používáním záchodu nasypte na dno jímací nádoby vrstvu zásypu cca 5 cm (nejlépe 

piliny, rašelinu nebo sypkou zeminu). Nádoba s posypovým materiálem a lopatkou patří k 

vybavení místa, kde je záchod umístěn. Záchod běžně používejte. Do záchodu patří moč, 

stolice, toaletní papír a zásyp. Zásyp provádějte po každé velké potřebě. Ostatní odpad jako 

dětské pleny, dámské vložky ap. do kompostovacího záchodu nepatří. Rozhodně nevhazujte 

do záchodu cokoliv hořícího (popel, nedopalky cigaret, zápalky ap.). Piliny do sebe nasáknou 

moč ve spodní části záchodu a stolice je zachycená nad touto vlhkou vrstvou. Průběžně 

dochází k vysušování stolice a průsaku moči do svodového potrubí a následně do trativodu, 

kanystru nebo odpadu.  Po zaplnění jímací nádoby její obsah vyneste na kompost a nádobu 

vymyjte. Pokud tekutou složku jímáte do kanystru, vylejte obsah na kompost nebo naředěným 

1:8 můžete zalévat. Pro očištění sedátka použijte jemný přírodní mycí prostředek běžně 

používaný v domácnosti. Záchod umístěte tak, aby se zvednuté prkénko mohlo opřít o stěnu.  

Kompostování: 

Kompostér si můžete vyrobit nebo koupit. Na dno položte vrstvu sena, slámy nebo listí. Tento 

materiál uschovávejte na suchém místě pro následné zasypávání. Do kompostu průběžně 

přidávejte trávu, slabé větvičky, zbytky jídla ap. Při vynášení ekozáchodu obsah zásobníku 

nasypte do jamky, která vznikne rozhrnutím vrchní vrstvy kompostu. Potom opět zakryjte 

kompostovatelným materiálem. Při správném kompostovacím procesu vzniká teplo. Tento 

proces likviduje škodlivé patogenní mikroorganismy a promění exkrementy v cenné hnojivo. 

Doba rozkladu před dalším použití je minimálně 6 měsíců.  

 

 

 

 

 

 

 



Ukázka montáže potrubí na dno kadibudky. 

 
 

Před montáží potrubí doporučuji z jímací nádoby odmontovat umyvadlovou výpust. Usaďte 

jímací nádobu v kadibudce dle potřeby. Označte místo odtoku. Vykružovacím vrtákem 

udělejte otvor. Ze strany dna přidělejte potrubí. Pokud přesahuje potrubí přes dno kadibudky, 

podložte příchytky. Potrubí by mělo být buď zároveň s podlahou nebo mírně zapuštěné. Do 

redukce na kolínku vložte odpovídající hadici. Kolínko natočte dle potřeby, aby byl zachován 

spád nebo aby hadice procházela pod kadibudkou. Tím si ušetříte vrtání otvoru do základny 

kadibudky. 

 

 

 

 

 

Kontakt na dodavatele a výrobce ekozáchodů: 

Jan Betlach 

Vily 525, 560 02 Česká Třebová 

Mobil: 603 267 272, E-mail: info@ekozachody.cz  

Informace: www.ekozachody.cz 

Užitečné odkazy: www.kompostuj.cz, www.ekozahrady.com, www.ekovesnice.cz  
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