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ČISTENIE ODPADOVÝCH VÔD VO VYSOKÝCH TATRÁCH 
 

Ivo Frank17 

Abstrakt 

Vysoké Tatry majú v posledných rokoch zažívajú turistický boom, a to nielen počas zimného 
obdobia, pre rozširovanie a obnovu lyžiarskych stredísk, ale rovnako aj počas letnej sezóny 
kedy je lákavá najmä vysokohorská turistika. Typickými cieľmi sú vysokohorské chaty. Tie sú 
rozmiestnené po celých Vysokých Tatrách, s rôznou náročnosťou prístupu k nim a s rôznou 
vybavenosťou. Ich návštevnosť nie je závislá od náročnosti výstupu k nim, no náročnosť ich 
prevádzkovania, kam spadá aj nakladanie s odpadmi a spracovanie odpadových vôd áno. Pre 
skúmanie boli vybrané tieto chaty: Chata pri Zelenom plese, Téryho Chata, Zbojnícka chata a 
Chata pod Rysmi. Ich typickými rysmi sú obmedzený prístup ku elektrickej energii a vode, a 
extrémne prírodné podmienky. Na Zbojníckej chate v súčasnosti prebieha prestavba čistenia 
odpadových vôd. 

Úvod 

Vysoké Tatry sú časťou Karpatského systému s rozlohou 341km2 a dĺžkou hrebeňa 14km. 
Najvyšším bodom Vysokých Tatier je Gerlachovský štít s výškou 2655 m n. m.  
Počas letnej sezóny je typickou činnosťou turistov vysokohorská turistika. Tá je zameraná na 
najmä na vysokohorské chaty a miesta v ich okolí. Prístupnosť a vybavenosť jednotlivých 
chát (hotelov) začína u asfaltových ciest a plne elektrifikovaných budov ako napríklad 
Popradské pleso, či Sliezsky dom a končí u Chaty pod Rysmi vo výške 2250 m n. m. s dobou 
pochodu cca 3 hodiny a suchou  toaletou. 
Problémom vybraných horských chát vo Vysokých Tatrách je ich poloha. S výnimkou Chaty 
pri Zelenom plese, ktorá sa nachádza v pásme kosodrevín sa všetky ostatné nachádzajú v 
alpínskom až subniválnom stupni, čo znamená minimum vegetácie, obmedzené zdroje vody 
a extrémne výkyvy počasia, na ktoré je nutné brať ohľad pri hľadaní a návrhu riešenia a 
plánovaní akejkoľvek výstavby. 
Z legislatívneho hľadiska platia pre vysokohorské chaty tieto limity pre vypúšťanie: 

Tabulka 1Limitné hodnoty pre splaškové vody a komunálne odpadové vody vypúšťané do povrchových 
vôd 
Veľkosť zdroja   
[EO] 

CHSKCr 
[mg/l] 

BSK5 

[mg/l] 
NL 
[mg/l] 

N-NH4 
[mg/l] 

Ncelk 
[mg/l] 

Pcelk 
[mg/l] 

 p m p m p m p m p m p m 

<50 - - 40 70 - - - - - - - - 
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Tab.2 Limitné hodnoty pre splaškové odpadové vody a komunálne odpadové vody vypúšťané do 
podzemných vôd 
Veľkosť zdroja  [EO] BSK5 [mg/l] NL [mg/l] 

 p m p m 
<20 25 50 25 50 
20 - 50 20 40 20 40 
 

Skúmané chaty 

Vo Vysokých Tatrách sa nachádza 12 funkčných horských objektov - chát. Sú to tieto chaty: 

• Chata pod Soliskom 

• Chata pri Popradskom plese 

• Chata pod Rysmi 

• Zbojnícka chata 

• Sliezsky dom 

• Bilíkova chata 

• Hrebienok 

• Zámkovského chata  

• Skalnatá chata 

• Téryho chata 

• Chata pri Zelenom plese 

Pre skúmanie možností a spôsobov  čistenia odpadových vôd vo Vysokých Tatrách boli 
vybrané chaty: Chata pod Rysmi, Zbojnícka chata, Téryho chata a Chata pri Zelenom plese. 
Vybrané chaty patria medzi najnavštevovanejšie vo Vysokých Tatrách.  Ich poloha  je 
rozprestretá do rôznych výškových polôh. Chaty sa nenachádzajú v turistických centrách a 
možnosti sú prepravy materiálu sú vo väčšine prípadov možné najmä ľudskou silou. 
Elektrická energia je na každej chate vyrábaná iným spôsobom. Uplatnenie začínajú 
nachádzať najmä obnoviteľné zdroje energie, ale sú využívané aj staršie riešenia ako naftové 
generátory.  
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Obr. 1 Vybrané chaty na mape Vysokých Tatier 

Téryho chata 

 
Obr. 2 Pohľad na Téryho chatu 
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Všeobecná charakteristika 

Téryho chata sa nachádza v zadnej časti Malej studenej doliny pri Piatich Spišských plesách. 
Je postavená v nadmorskej výške 2015 m n. m. Zo severnej a severozápadnej strany je chata 
ohraničená Spišskými plesami, na východnej a juhovýchodnej strany je chata ohraničená 
zrázom. Prístup ku chate je len peší, letecká preprava nie je využívaná. Na prepravu 
materiálu je nutná ľudská sila. Chata poskytuje občerstvenie aj vo forme teplých jedál vďaka 
kuchyni, ubytovanie a sociálne zariadenia pre ubytovaných aj neubytovaných turistov. Na 
Téryho chate prebehla elektrifikácia, elektrická energia je získavaná pomocou solárnych 
panelov. Elektrická energia je využívaná predovšetkým na prevádzku chladiacich zariadení a 
osvetlenia.  Voda je čerpaná priamo z plesa, pomocou čerpadla. Voda je využívaná 
všestranne, najmä na prevádzku kuchyne, splachovanie a umývanie. Ubytovacia kapacita 
Téryho chaty je 24 ľudí. Priemerná návštevnosť sa v letnej sezóne pohybuje okolo 300 ľudí 
denne, v zimnom období návštevnosť klesá na priemerne 15 ľudí. Sociálne zariadenia na 
Téryho chate pozostávajú zo štyroch splachovacích záchodov, dvoch pisoárov a jednej 
sprchy. 

 
Obr. 1 Pěti-komorový septik na Téryho chate 

Čistiaci proces 

Čistenie odpadových vôd na Téryho chate je riešené najmä pomocou päť komorového 
septiku. Vonkajšie steny septiku sú zo železobetónu, vnútorné rozdelenie komôr je 
vytvorené oceľovými stenami. Celkový objem septiku je 6m3. Septik slúži ku zachytávaniu 
nerozpustených látok a anaeróbnemu čisteniu odpadovej vody. Zdroje odpadovej vody sú 
sociálne zariadenia a kuchyňa. V kuchyni je umiestnený lapák tuku, ktorý zabraňuje 
upchávanie odpadového potrubia tukom. Zachytený tuk je ukladaný do septiku. 
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Dočistenie odpadovej vody vytekajúcej zo septiku prebieha vo svahu smerujúcom 
ku recipientu. Vo Vzorkách odoberaných z recipientu neboli namerané zvýšené hodnoty 
znečistenia BSK ani nerozpustených látok. 

Problémy a okrajové podmienky 

Problémy a podmienky, ktoré sa pri čistení odpadových vôd na Téryho chate vyskytovali 
a bolo nutné ich vyriešiť: 

• nerovnomerný prítok odpadových vôd počas letného a mimosezónneho obdobia; 

• upchávanie potrubí vplyvom vyhadzovaného pevného odpadu do toaliet; 

• obmedzený prístup ku elektrickej energii; 

• zápach vznikajúci v septiku; 

• kalové hospodárstvo; 

• limitné hodnoty znečistenia. 

Pretože ako spôsob čistenia odpadovej vody bol vybraný 5 komorový septik, problémy s 
elektrickou energiou a nerovnomerným prítokom boli odstránené. Súčasne však vyvstal 
problém so zápachom, ktorý bol odstránený inštaláciou splachovacích toaliet. Splachovacie 
toalety súčasne minimalizovali aj množstvo vyhadzovaného pevného odpadu, ktorý 
spôsoboval upchávanie potrubí. Spôsobné to bolo najmä psychologickým efektom 
splachovacej toalety na rozdiel od suchej toalety. Vzdialenosť výpuste septiku od recipientu 
je približne 100 m, a tak sa do recipientu dostáva len minimálne až nulové množstvo 
odpadovej vody. Kalové hospodárstvo v súčasnosti vyriešené nie je vôbec, v septiku je kal 
stabilizovaný a odtiaľ odvážaný nie je. V prípade dosiahnutia limitného množstva kalu v 
septiku bude nutné vybudovanie kalového hospodárstva. V súčasnosti však o kalovom 
hospodárstve nie je uvažované. 

Technické parametre ČOV 

Dátum návštevy:  21.06.2013; 

Dĺžka prevádzky:  celosezónne, (hlavná sezóna júl - september); 

Typ ČOV:   5 komorový septik; 

Ubytovaní hostia za sezónu: 200; 

Ubytovacia kapacita:  24 osôb; 

Denné množstvo vody: 0,3 m3/d; 

Doba zdržania:  min. 6 dní, v závislosti od množstva zaťaženia; 

Čistiaci proces:  Sedimentácia NL, anaeróbne čistenie, stabilizácia kalu; 

Objem septiku:  6 m3; 

Predčistenie:   Bez samostatného predčistenia z toaliet, lapák tuku pre OV z 

    kuchyne; 
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Technologická schéma 

 
Obr. 4 Technologická schéma čistenia odpadových vôd na Téryho chate 

Záver  

Čistenie odpadových vôd na Téryho chate v súčasnosti je v jednej zo svojich finálnych podôb. 
Väčšina problémov bola odstránená a úroveň sociálnych zariadení dosahuje technických 
a estetických štandardov. Problematickým stále zostáva kalové hospodárstvo, ktoré 
prakticky neexistuje. Ďalším, aj keď minimalizovaným pretrvávajúcim problémov upchávanie 
odpadových potrubí. Vylepšenie by tiež mohlo byť aplikované na čistiaci proces za septikom, 
ale nevyhnutné to nie je. Kritický krok v budúcnosti bude vybudovanie kalového 
hospodárstva, prípadne zabezpečenie jeho vyvážky. 
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CHATA PRI ZELENOM PLESE 

 
Obr. 5 Pohľad na Chatu pri Zelenom plese 

Všeobecná charakteristika 

Chata pri Zelenom plese sa nachádza na konci Doliny Zeleného plesa vo Vysokých Tatrách, 
v nadmorskej výške 1551 m n. m.. Jej poloha je na priamo na brehu plesa. Z plesa vyteká 
potok, ktorý o približne 500m  nižšie pod chatou slúži ako recipient. Chata pri Zelenom plese 
je najmodernejšou z vybraných chát a jedinou s možnosťou prístupu pomocou automobilu. 
Súčasne je možný prístup peší a na chatu vedie aj cyklotrasa. Chata bola pôvodne  vybavená 
vodnou turbínou, ale v dôsledku majetkových nezhôd bola neskôr odstránená. Elektrická 
energia je v súčasnosti generovaná pomocou dieslového generátora. Počas letnej sezóny je 
voda čerpaná zo Zeleného plesa do nádrže nad chatou, čím je zabezpečený dostatočný tlak. 
V zimných mesiacoch je voda čerpaná priamo do chaty, zo Zeleného plesa. V chate sa 
nachádza menší zásobník vody s objemom približne 2m3. Objem nádrže pre vodu nad chatou 
je približne 14m3. Voda je využívaná všestranne, najmä na prevádzku kuchyne, splachovanie 
a umývanie. Chata poskytuje ubytovanie v kapacite 56 lôžok, občerstvenie aj vo forme 
teplých jedál varených v kuchyni a možnosť využiť sociálne zariadenia ako pre ubytovaných 
hostí, tak aj ostatných turistov. V chate sa nachádzajú sociálne zariadenia v počte 7 
splachovacích záchodov, 3 pisoáre a 4 sprchy. Návštevnosť Chaty pri Zelenom plese sa 
pohybuje v letnej sezóne okolo 500 ľudí za deň a mimo sezóny okolo 20 ľudí za deň. 

Čistiaci proces 

Čistiaci proces na Chate pri Zelenom plese spočíva v anaeróbnom čistení. Voda zo sociálnych 
zariadení je zachytávaná v nádrži. To isté platí aj pre odpadovú vodu z kuchyne, ale 
s predradením lapáku tukov pred nádrž. Nádrž, ktorá slúži na zachytávanie odpadových vôd 
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je len jednou z dvoch nádrží slúžiacich ku čisteniu odpadových vôd. Druhá nádrž je 
umiestená  priamo nad nádrž s pritekajúcimi odpadovými vodami a slúži ku stabilizácii a 
odvodnení kalu. Okrem nosnej konštrukcie je umiestnená medzi nádrže filtračná textília 
zachytávajúca nerozpustené látky a súčasne umožňuje prepustiť vodu do spodnej nádrže 
prebytočnú vodu.  Čistenie odpadových vôd prebieha nasledovne: voda je počas celého roka 
zachytávaná v spodnej nádrži. V spodnej nádrži prebiehajú anaeróbne procesy odstraňujúce 
nutrienty z vody. Objem nádrže je dimenzovaný na celoročnú prevádzku. Po uplynutí roka je 
pomocou kalového čerpadla objem spodnej nádrže prečerpaný do nádrže hornej, v ktorej 
počas ďalšieho roka bude prebiehať stabilizácia a odvodňovanie kalu. Voda je z kalu 
dostávaná výparom a priesakom do spodnej nádrže. Elektrická energia je využívaná len pri 
prečerpávaní kalu do vrchnej nádrži. V prípade prekročenia objemu spodnej nádrži je 
nainštalovaný havarijný prepad, ktorý odvedie prebytočnú odpadovú vodu do recipientu 
pomocou potrubia o pomocou 300 m nižšie. Pri normálnej prevádzke je čistiaci proces 
bezodtokový. Vysušený kal z hornej nádrži je po uplynutí roka a pred prečerpaním suchej 
nádrže je vysekaný a pomocou automobilovej dopravy je transportovaný na najbližšiu 
čistiareň odpadových vôd.  

 
Obr. 6  Dvojkomorová nádrž pre odpadové vody s výklopnou strechou 

Problémy a okrajové podmienky 

Čistiaci proces Chaty pri Zelenom plese je prevažne bez vážnejších problémov. Občasným 
problémom môže byť zápach vznikajúci v čistiacich nádržiach, ale pretože čistiace nádrže nie 
sú bezprostredne pri objekte chaty nepredstavuje to významný problém. Problém, ktorý 
s rastúcou návštevnosťou Vysokých Tatier môže nastať je prekonanie kapacity nádrží. V tom 
prípade bude nutné uvažovať o minimalizácii objemu tvoreného objemu. Najjednoduchšími 
a pomerne jednoducho aplikovateľnými riešeniami sú zníženie množstva vody používaného 
na splachovanie a separácie moču najmä v kombinácii s bezodtokovými toaletami. 

Technické parametre ČOV 

Dátum návštevy:  20.06.2013; 

Dĺžka sezóny:   jún - november, (hlavná sezóna júl - september); 

Typ ČOV:   5 komorový septik; 

Ubytovaní hostia za sezónu: 1000; 

Ubytovacia kapacita:  56 osôb; 
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Denné množstvo vody: 0,4 m3/d; 

Doba zdržania:  1 rok + 1 rok spracovanie kalu; 

Čistiaci proces:  anaeróbne čistenie, stabilizácia kalu; 

Objem nádrží:   2 x 15 m3; 

Predčistenie:   Bez samostatného predčistenia z toaliet, lapák tuku pre OV z 

    kuchyne; 

Objem vody na prevádzku: 14 m3; 

Technologická schéma 

 
Obr. 7 Technologická schéma čistenia odpadových vôd na Chate pri Zelenom plese 

Záver 

Chata pri Zelenom plese má spomedzi vybraných chát najstabilnejší čistiaci systém. Objemy 
nádrží boli navrhnuté na základe pôvodných skúseností. Veľmi efektívnym je najmä 
spracovanie a transport kalu. Čistiaci systém je postavený ďalej na anaeróbnych procesoch 
s extrémne dlhou dobou zdržania (1rok) a v zimnom období môže čiastočne dochádzať 
ku zamŕzaniu kalu v hornej nádrži, čím sa zlepšuje jeho schopnosť odvodnenia. Pretože doba 
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zdržania je tak dlhá, aj v prípade dosiahnutia havarijnej výšky v spodnej nádrži nedôjde 
ku väčšiemu zaťaženiu miestneho recipientu. 

CHATA POD RYSMI 

 
Obr. 8 Chata pod Rysmi, vpravo dole viditeľný 3-komorový septik 

Všeobecná charakteristika 

Chata pod Rysmi je najvyššie položenou chatou vo Vysokých Tatrách. Nachádza sa 
v nadmorskej výške 2250m n. m., v sedle Váh, v závere Mengusovskej doliny. Chata je 
postavená vo svahu, na periférii lavínového svahu. Chata bola v minulosti niekoľkokrát 
zasiahnutá snehovou lavínou, naposledy v roku 2000, čo sa zaobišlo bez strát na životoch, ale 
podkrovné miestnosti spolu s časťou prízemia chaty boli zničené. Chata bola časom čiastočne 
rekonštruovaná, no súčasne bolo nutné stabilnejšie riešenie. Padol návrh pre výstavbu novej 
chaty v bezpečnejšej lokalite vyššie v sedle Váh. Návrh na vybudovanie chaty na novom 
mieste bol však organizáciami na ochranu prírody zamietnutý, no bola umožnená komplexná 
rekonštrukcie Chaty pod Rysmi. Rekonštrukcia začala v roku 2010 a skolaudovaná bola na 
konci letnej sezóny v roku 2013. Medzi najväčšie zmeny vykonané na Chate pod Rysmi patrí: 
výrazné zošikmenie zadnej steny pre zmenšenie náporu v prípade lavíny, elektrifikácia chaty 
v podobe vybudovania fotovoltaických článkov na stenách chaty a osadením generátora 
na drevené pelety napojením na kachľovú pec, osadenie nádrží zachytávajúcich dažďovú 
vodu vo svahu nad chatou, vybudovanie sociálnych zariadení v chate a septiku pre odpadové 
vody vznikajúce v chate. Pre rekonštrukčné práce bola na dopravu materiálu využívaná 
letecká doprava pomocou helikoptéry, pri štandardnej prevádzke je však prístup ku chate 
možný len peším spôsobom, to isté platí aj pre dopravu zásob. Chata je otvorená len počas 
letnej sezóny štandardne od začiatku júna do konca novembra. V súčasnosti poskytuje 
14 lôžok na ubytovanie a možnosť teplého občerstvenia. Pre turistov neubytovaných, ako 
aj ubytovaných hostí je k dispozícii suchá toaleta vzdialená približne 200m od objektu chaty. 
V chate sa nachádza splachovacia toaleta a sprcha výhradne pre potreby personálu. 
Elektrická energia je uskladňovaná vo vodíkových batériách a využívaná najmä ku prevádzke 
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osvetlenia a kuchyne. Ako zdroj vody slúži voda dažďová a v prípade jej nedostatku, voda 
zachytená zo snehového poľa vedľa chaty. Voda z nádrži nad chatou steká do hlavnej nádrže 
na vodu v chate s objemom približne 3m3. Tieto zdroje vody sú výrazne závislé od prírodných 
podmienok. Voda je využívaná na prevádzku kuchyne a zamestnaneckých sociálnych 
zariadení. V budúcnosti je plánované vybudovanie veľkej železobetónovej nádrže na vodu 
nad chatou schopnej pokryť potrebu vody. Pitná nebalená voda pre turistov je dostupná len 
v údolí pod chatou. Návštevnosť Chaty pod Rysmi sa v čase pred rekonštrukciou pohybovala 
okolo 400 ľudí za deň, no v roku 2013 bolo dosiahnutých priemerne 550 ľudí. 
Čistiaci proces 
Čistenie odpadových vôd na Chate pod Rysmi je rozdelené na dve časti. Prvou časťou je 
novovybudovaný septik pre odpadové vody zo sociálnych zariadení na chate a pre kuchynské 
odpadové vody. Septik je trojkomorový s vyústením pomocou trativodu do skalnej morény 
vzdialenej približne 150m nižšie. Skalná moréna ústi do Žabej doliny, do Žabích plies. 
Súčasťou septiku je aj nádrž, do ktorej bude premiestňovaný sedimentovaný kal zo septiku 
tvorený v letnej sezóne. Pretože nie je možná iná preprava vzniknutého kalu, než ľudskou 
silou, je potrebné uvažovať o minimalizácii jeho objemu, prípadne o jeho spracovaní priamo 
v horskom prostredí. Medzi možné riešenia patrí najmä vymŕzanie, ktorým dochádza 
ku lepšiemu odstraňovaniu prebytočnej vody z kalu. Najväčšou výhodou pre proces 
vymŕzania je prirodzený pokles teplôt v zimnom období v oblasti Vysokých Tatier, a tým je 
eliminovaná potreba špeciálnej technológie. Predpokladaná doba vymŕzania kalu je 
od ukončenia letnej sezóny do začiatku nasledujúcej, približne šesť až sedem mesiacov. 
Efektivita tohto procesu stabilizácie je vhodná aj pre kaly pozostávajúce z väčšieho podielu 
tukov, napríklad tie, ktoré vznikajú v prevádzky kuchyne. Množstvo odstránenej vody z kalu 
by malo dosiahnuť najmenej 60%, pretože pokusy pre proces vymrazovania v trvaní 
niekoľkých mesiacov neboli vykonané. Po odvodnení kalu je ďalšou úlohou odstránenie 
nutrientov z kalu a jeho hygienizácia. Tieto procesy môžu byť vykonané na po jeho 
transporte do nižších polôh napríklad na ČOV s kalovým hospodárstvom, alebo kal môže byť 
takto zabezpečený priamo vo vysokohorskom prostredí. Jedným z najjednoduchším 
spôsobom spracovania kalu je jeho spálenie. Ku spáleniu kalu môžu slúžiť kachle osadené v 
chate. Pri dostatočnom obsahu sušiny kalu, môže kal slúžiť ako doplnok ku štandardne 
používanému palivu. Popol vzniknutý zo spaľovania kalu je však stále nutné zniesť do nižších 
polôh, avšak objem a váha popola kalu je zlomková od pôvodnej hmotnosti. 
Druhou časťou čistenia odpadových vôd je suchá toaleta vzdialená približne 200m od chaty. 
Suchá toaleta je osadená vo svahu smerujúcom do skalnej morény, ktorá sa nachádza 
približne 300m nižšie. Odpad tvorený v suchej toalete je postupne vplyvom prírodných 
podmienok rozkladaný na humus, a tým je podporovaný rast vegetácie na výtokovom svahu. 
Rastom vegetácie narastá vrstva, ktorá zachytáva a filtruje nutrienty pred postupom do 
nižších úrovní skalnej morény. Skalná moréna tiež ústi do Žabej doliny a končí v Žabích 
plesách. Vzorky kvality vôd sú odoberané zo Žabích plies nachádzajúcich sa v Žabej doline. 
Výsledky sú bez zvýšených hodnôt znečistenia. 



ČOV pro objekty v horách 
Dolní Morava, 29. 5. 2014 

- 67 - 

 

 
Obr. 9 Suchá toaleta na Chate pod Rysmi 

Problémy a okrajové podmienky 

Čistenie odpadových vôd na Chate pod Rysmi má veľmi obmedzené technologické možnosti. 
Prístup ku zdroju vody  v okolí suchej toalety je minimálny, elektrická energia je na Chate 
pod Rysmi prioritne využívaná na prevádzku kuchyne a osvetlenie. Súčasne svah nie je krytý 
pred prírodnými vplyvmi, čím v prípade zložitejších konštrukcií je nutná vysoká investícia 
do opatrení pred poškodením a izoláciou.  
Technológia spracovania vznikajúceho biologického odpadu pomocou suchej toalety je 
účinná najmä pre vzdialenosť medzi toaletou a recipientom a vegetačnou vrstvou na 
skalnom podloží. Prírodné vplyvy ako slnečné žiarenie, dážď, striedanie teplôt rozkladajú 
odpad na humus a do recipientu sa prakticky žiadne nutrienty nedostávajú. Nevýhodou tejto 
technológie, napriek vyhovujúcim výsledkom čistiaceho procesu je nehygienická prevádzka, 
zásah do prirodzeného prostredia a vznikajúci zápach. Problémom je tiež narastajúca 
návštevnosť, ktorá vymenované problémy zhoršuje.  
Nehygienická prevádzka je kritická najmä pri veternom počasí, kedy sú uvoľňované zo svahu 
čiastočky odpadu a voľne sa šíria. Obdobná problematika vzniká aj pri zápachu. Tieto dva 
problémy boli pôvodne riešené postavením suchej toalety vo väčšej vzdialenosti od chaty, 
ale z dôvodov rastúcej návštevnosti toto riešenie sa začína javiť ešte menej efektívne než 
bolo. Ďalším teoretickým problémom je zvýšený výskyt vegetácie na využívanom svahu 
v porovnaní s okolitým terénom. Vegetácia aj keď hustejšia, spadá do vegetácie vyskytujúcej 
sa v danom vegetačnom pásme, no je produktom ľudského pôsobenia v danej oblasti.  
Okrem vegetácie je problematický aj pevný nerozložiteľný odpad vyhadzovaný cez toaletu 
do okolitého prostredia. 
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Obr, 10 Svah slúžiaci pre spracovanie odpadu, viditeľný vplyv nutrientov 

Možné riešenia problémov 

Medzi problémy pri čistení odpadových vôd na Chate pod Rysmi patria najmä hygienické 
problémy pri čistiacom procese zo suchej toalety.  
Hygienické zabezpečenie pri spracovávaní odpadu zo suchej toalety je problémom. 
Komplexné riešenie eliminujúce tieto problémy zahrnuje výraznú zmenu technológie 
čistenia. Ako čiastočné riešenia môžu slúžiť činnosti ako: kropenie kalu v suchej toalete, 
avšak k tomu by bola vyžadovaná zásoba vody určená k tomuto účelu.  
Pre komplexné riešenia je možné nájsť inšpiráciu v rozvojových oblastiach v rôznych 
krajinách, kde okrajové podmienky sú viac-menej rovnaké ako vo vysokohorskom prostredí, 
ale z úplne iných dôvodov. Jednou z možností je nahradenie štandardných toaliet, toaletami 
typu NO-MIX, kedy sú hnedé a žlté vody separované od seba pred ich zmiešaním. 
Problémom pri tomto type toaliet je ochota ľudí akceptovať novú technológiu a snaha o 
dodržiavanie separácie žltých a hnedých vôd. Čiastočným podporením technológie je 
pridanie pisoára ku toalete. Po osadení toalety a pisoára sú dôležité rozvody odpadových 
potrubí.  
Je nevyhnutné aby žlté vody z pisoára a toalety boli zachytávané v nádrži. V prípade len 
sezónnej prevádzky toalety, by jednokomorová nádrž na moč mala byť dostačujúca, s 
nutnosťou skladovať zachytenú moč počas zimnej sezóny, aby došlo k jej dostatočnej 
stabilizácii. Možnosti skladovania moči sú opäť otvorené. Štandardným spôsobom je 
skladovanie moču po dobu 6 mesiacov v tekutom skupenstve a následne môže byť nariedený 
s vodou v pomere 1:3 a využitý ako hnojivo. Okrem využitia ako hnojivo, čo je vo 
vysokohorskom prostredí pomerne zbytočné využitie, je možné v určitej koncentrácii jeho 
pridávanie do OV zo septiku a trativodom ponechanie jeho prirodzené rozloženie na 
prírodné procesy. V prípade, že táto alternatíva nie je vyhovujúca, a je nutné moč 
transportovať na spracovanie do nižšie položených miest, cieľom sa opäť stáva minimalizácia 
jeho objemu a hmotnosti. To je najlepšie dosiahnuté odstránením, alebo znížením podielu 
vody v moči. Podiel vody v moči môže byť znížený vyparovaním, prípadne aj vymrazovaním 
vody, alebo aj kombináciou týchto procesov.  
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Vymrazovanie, ako bolo spomenuté aj pri znižovaní koncentrácie vody v kale je ekonomicky 
veľmi výhodným procesom, najmä vo vysokohorskom prostredí. Proces vymrazovania moču 
je podobný procesu vymrazovania kalu. Proces vymrazovania sa skladá z dvoch častí prvou je 
zmrazenie moču, druhou je jeho topenie. Pri týchto procesoch sa voda separuje od 
koncentrovaného moču a moč sedimentuje na spodok nádrže. Dôležitá je konštrukcia nádrže 
s aspoň jedným spodným ventilom, ktorý umožňuje vypustenie koncentrovaného moču bez 
separovanej vody. V závislosti od množstva koncentrovaného moču je možný jeho transport 
do nižšie položených miest, alebo jeho ďalšie spracovanie v prípade nevyhovujúceho objemu 
a váhy. Ako ďalšie spracovanie je možné využitie procesu vyparovania. Proces vyparovania 
by mohol byť využitý počas ďalšej letnej sezóny potom, čo vymrazovaním bol získaný 
koncentrovaný moč.  
K efektívnemu procesu vyparovania je možné využiť skleník, prípadne konštrukciu postavenú 
na princípe skleníka, upravenú pre využitie vo vysokohorskom prostredí. Skleníková 
konštrukcia by súčasne mohla byť využitá aj pre potreby sušenia kalu. Pretože tvorba kalu vo 
vysokohorských oblastiach je porovnateľná s ČOV pre 5-10 EO, množstvo kalu nie je nutné 
spracovávať v celku, ale vzniknutý kal je možné rozdeliť na menšie časti. Podmienky, ktoré by 
funkčný skleník mal splňovať sú: 

• možnosť zloženia a rozloženia skleníka pred a po zimnej sezóne; 

• materiály a tvar konštrukcie, schopný odolať poveternostným podmienkam prevládajúcim 
v horskom prostredí; 

•  možnosť odvetrania konštrukcie - ventilačné otvory; 

• vybudovanie trvalej základovej konštrukcie, pre uchytenie skleníka, v ideálnom prípade 
vytvorenie viacerých konštrukcií na rôznych miestach; 

• vodotesná podkladová vrstva s úpravou pre jednoduché čistenie. 

Skleník postavený podľa týchto konštrukčných zásad by mal fungovať bez väčších problémov 
a zefektívniť prepravu odpadu vznikajúceho pri čistení odpadových vôd na maximum.  
Pre spracovanie hnedých vôd bez nehygienickej prevádzky a s minimalizovaním vplyvu 
ľudského pôsobenia na okolité prostredie, jedno z ekonomicky nenáročných, ale efektívnych 
riešení je umiestnenie záchytného objektu na fekálie pod toaletu. Riešenie je využívané 
najmä v rozvojových krajinách, kde po naplnení, je objekt(najčastejšie nádoba) vymenená za 
prázdnu a plná je odvezená na spracovanie. Pre vysokohorské podmienky, špeciálne pre 
situáciu na chate pod Rysmi, vhodnejším riešením namiesto použitia nádoby je využitie 
špeciálnych odvodňovacích vriec samonosných, alebo v nosných košoch. Dôvodom zvolenia 
vriec je priestor dostatočne veľký pod toaletou pre zavesenie vreca a vrece súčasne plní 
funkciu odvodňovania fekálií. Ku odvodňovaniu dochádza primárne, pomocou gravitácie a 
sedimentácie vytlačovaním vody cez štruktúru vreca a sekundárne pôsobením prírodných 
podmienok ako sú najmä vietor a slnečné žiarenie. Odvodňovacie vrece na fekálie musí 
splňovať požiadavky na: 

• dostatočný objem, aby nevznikala nutnosť výmeny vriec v príliš častých intervaloch, ale 
súčasne výmena dosť častá, aby nevznikal príliš veľký zápach; 

• schopnosť manipulácie s plným vrecom jednou osobou; 

• materiál vreca umožňujúci priesak vody a kvalita materiálu zabezpečujúca dlhodobé 
používanie; 

• konštrukcia zabezpečujúca jednoduché uchytenie a uvoľnenie vreca. 
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Spracovanie naplnených vriec na fekálie pre ich menšie rozmery, na rozdiel od rozmerov 
nádrže pre septik, nie je možné odkladať na posezónne vymrazovanie. Pretože ide o odpad 
zo separovanej toalety, bez využitia vody, obsah vlhkosti vo fekáliách je minimálny, no nie 
nulový, a tiež zachytený odpad nie je stabilizovaný. Stabilizácia, tak ako pri kale 
spracovávanom zo septiku, môže byť vykonaná v okolí chaty vo vysokohorskom prostredí, po 
transporte odpadu do nižšie položených miest v rámci kalového hospodárstva blízkej ČOV, 
alebo čiastočným spracovaním na chate a následným transportom do nižšie položených 
oblastí. Možnosť ich transportu do nižších polôh poskytuje technicky najjednoduchšie 
riešenie, otázna však je jeho ekonomická efektivita. Tá závisí od veľkosti a váhy tvoreného 
odpadu, a tiež od frekvencie jeho tvorby. Pri použití vriec na zachytávanie odpadu ku určitej 
dehydratácií bude dochádzať už pri procese plnenia. Súčasne z dôvodu štruktúry materiálu, 
zápach tvoriaci sa pri stabilizácii odpadu počas plnenia sa vreca by mohol byť menší než pri 
použití pevných nádob. Predpokladané uchytenie vriec pod toaletu by malo byť vykonané 
pomocou určitej formy rýchlospojky a následné je možné pripnutie nosnej konštrukcie z 
pletiva okolo odvodňovacieho vreca. Pri výmene vriec bude v prvom kroku odopnutá 
ochranná konštrukcia, prenosná nádoba bude nasunutá na vrece, a následne vrece bude 
uvoľnené z z úchytov a bude možné ho nahradiť ďalším. Prebytočná voda uvoľňujúca sa z 
odvodňovacích vriec dopadať na svah, ktorý doteraz slúžil na zachytávanie celkového 
odpadu, čím dôjde ku výraznému zníženiu odpadu vypúšťaného do okolitého prostredia. Ako 
ďalšia výhoda je v prípade pevného nerozložiteľného odpadu jeho zachytenie v 
odvodňovacích vreciach, na rozdiel od jeho vyhadzovania do prírody. Ako bolo spomínané, 
spracovanie vytvoreného odpadu vo vreciach má viacero možností. V prípade vhodnej 
hmotnosti, by bol možný ich presun do nižšie položených oblastí na finálne spracovanie, v 
prípade nevyhovujúcej hmotnosti, alebo snahy o spracovanie vo vysokohorskom prostredí 
prichádzajú do úvahy skleníky. Tam môže byť odpad dosušený v odvodňovacích vakoch a 
následne prevezený na stabilizáciu do nižších polôh, prípadne celkovo stabilizovaný v 
skleníku a následne spálený v krbe. V tom prípade, by musel byť prevezený do nižších polôh 
len popol.  

Technické parametre ČOV 

Dátum návštevy:  19.06.2013; 

Dĺžka sezóny:   jún - november, (hlavná sezóna júl - september); 

Typ ČOV:   3-komorový septik pre OV z chaty; suchá toaleta; 

Ubytovaní hostia za sezónu: 250; 

Ubytovacia kapacita:  14 osôb; 

Doba zdržania:  pre septik mimosezónne obdobie; 

Čistiaci proces:  prírodný rozklad odpadu - suchá toaleta, sedimentácia a  

    anaeróbne procesy v septiku; 

Objem nádrže na vodu: 3m3; 

Predčistenie:   Jednoduchý lapák tuku pre OV z kuchyne; 
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Technologická schéma 

 
Obr. 11 Technologická schéma navrhovaného čistiaceho procesu na Chate pod Rysmi 

 Záver 

Chata pod Rysmi v rokoch 2010-2013 bola rekonštruovaná. V rámci rekonštrukcie celá chata 
prebehla modernizáciou. V rámci modernizácie boli osadené na stenách chaty solárne 
panely, osvetlenie, prevádzka kuchyne a rozvod kúrenia boli elektrifikované. Ďalšími 
zmenami boli prestavba horného poschodia, osadenie kachlí, generátora elektrickej energie 
na drevené pelety a vybudovanie sociálnych zariadení pre potreby zamestnancov.  
Pre odpadové vody pochádzajúce z chaty bol vybudovaný trojkomorový septik. z ktorého sú 
vody trativodom vypúšťané do skalnej morény. Čistenie odpadových vôd na Chate pod 
Rysmi, ktoré pochádzajú od turistov sú koncentrované cez suchú toaletu, do svahu, kde sa 
rozkladajú prírodnými procesmi. Obmedzujúcimi podmienkami na chate sú nedostatok vody 
a obmedzený prístup ku elektrickej energii. Súčasne jediný spôsob dodávky a odvozu 
materiálu je ľudskou silou.  Z toho dôvodu sú volené čistiace procesy a procesy spracúvajúce 
kal na prírodnej báze.  
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Hlavnými problémami pri čistení odpadových vôd na chate sú nehygienická prevádzka suchej 
toalety a možné preťaženie čistiaceho procesu. Preťaženie procesu by znamenalo zvýšené 
hodnoty NL a BSK5 v recipiente. Nehygienická prevádzka spočíva najmä v tvorbe prachu pri 
rozklade znečistenia vo svahu a jeho roznos do okolia chaty. Jednoduchým a ekonomicky 
prístupným riešením je separácia moču a výkalov v toalete a zachytávanie výkalov do 
odvodňovacích vriec. Separovaný moč je zachytávaný do nádrže kde bude počas zimného 
procesu stabilizovaný a odvodnený. 
Ďalšími problémami na Chate pod Rysmi je spracovanie kalu. To zahrnuje odpad tvorený v 
suchej toalete rovnako ako odpadové vody pochádzajúce z chaty. Pre spracovanie kalu je 
volené vymŕzanie kalu, vhodné najmä pre jeho odvodnenie, rovnako ako je vhodné pre 
odvodnenie a stabilizáciu moču. Pre ďalšie spracovanie kalu sú využívané najmä sušenie a 
pre maximálnu redukciu hmotnosti a objemu kalu je využívané jeho spaľovanie. Po spálení je 
nutný už len odvoz popola na konečné spracovanie. 
Navrhnuté technológie odstraňujú spomínané problémy v maximálnej možnej miere, pri 
snahe udržať ekonomické náklady na realizáciu čo najnižšie. Súčasne je dbané na 
minimalizáciu dopadu ľudskej činnosti na okolité prostredie. Ďalším dôležitým faktorom bolo 
minimalizovať ľudskú námahu, ktorá vzniká so zmenou čistiacich procesov, teda 
minimalizácia nevyhnutnej údržby čistiacich zariadení. 

ZBOJNÍCKA CHATA 

 
Obr. 12 Pohľad na Zbojnícku chatu, na ľavej strane viditeľné toalety 

Všeobecná charakteristika 

Zbojnícka chata sa nachádza vo Vysokých Tatrách vo Veľkej Studenej doline v nadmorskej 
výške 1960 m n. m.. Chata z juhozápadnej strany je situovaná na upätí údolia, na ktorého 
dne sa nachádza koryto potoka vytekajúceho zo Zbojníckych plies a vtekájúceho do Dlhého 
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plesa. Zbojnícke plesá sú vzdialené približne 400m a Dlhé pleso je vzdialené približne 200m. 
V blízkosti desiatok metrov od chaty sa nachádza na severozápade Sesterské pleso. Výškovo 
sú Zbojnícke plesá od chaty vzdialené približne 20m a Dlhé plese je výškovo vzdialené 
približne 50m. Z východnej strany sa u chaty nachádza relatívne rovinatý terén s menšími 
kopcami. Na južnej stene chaty sú osadené solárne panely a na streche sa nachádza veterná 
turbína s priemerom 0,5m, dodávajúca elektrickú energiu pre základné energetické 
požiadavky chaty ako čerpanie vody, osvetlenie a prevádzka kuchyne. Zbojnícka chata je 
otvorená celosezónne. Prístupnosť na chatu je len pešia, letecká doprava je využívaná len 
veľmi zriedkavo, pre štandardnú prepravu materiálu a odpadu je využívaná ľudská sila. Na 
chate sa turistom poskytuje občerstvenie vo forme teplých jedál, možnosť ubytovania s 
kapacitou 16 lôžok. Návštevnosť chaty v letnej sezóne sa pohybuje okolo 300 ľudí za deň a v 
zimnej sezóne sa návštevnosť pohybuje okolo 10 ľudí za deň. Voda je v letnej sezóne 
využívaná zo Sesterského plesa. Voda je privedená až ku toaletám, ale v podobe dreveného 
koryta slúžiaceho ku jednoduchým hygienickým úkonom ako umývanie rúk, ovlažovanie a 
podobne.   V zimnej sezóne je voda prečerpávaná do nádrže umiestnenej v chate s kapacitou 
4m3. Zásoba vody počas zimného obdobia je veľmi obmedzená, výlučne používaná pre 
potreby kuchyne. V minulosti bol vykonaných pokus s privádzaním vody potrubím zo 
Zbojníckych plies, ale bol vyhodnotený ako neúčinný z dôvodu nemožnosti ochrániť potrubie 
pred zamŕzaním. Ohrievanie vody v chate je vykonávané v prípade vhodných podmienok 
prietokovými ohrievačmi na streche. V chate sa nenachádzajú žiadne sociálne zariadenia, 4 
suché toalety sa nachádzajú vedľa chaty, nad upätím svahu smerujúcemu ku potoku.  
Súčastný stav čistenia odpadových vôd 
Voda pre potreby chaty a návštevníkov je využívaná zo Sesterského plesa. Pre potreby 
kuchyne je voda prečerpávaná do nádrže s kapacitou 4m3.. Ohrievanie vody v chate je 
vykonávané prietokovými ohrievačmi na streche. V chate sa nenachádzajú žiadne sociálne 
zariadenia. V zimnej sezóne je zásoba vody veľmi obmedzená. Voda v lete je privedená ku 
vonkajšiemu drevenému korytu, ktoré slúži k jednoduchým hygienickým úkonom ako 
umývanie rúk, ovlažovanie a podobne.  
Vonku mimo chaty, v samostatnej budove, asi desať metrov od chaty, nad upätím svahu 
smerujúcemu ku potoku sú vybudované štyri suché toalety. Pod nimi sú umiestnené dve 
nádrže, do každej sú vyústené dve toalety. Objem každej nádrže je asi 6 m3. Tvar nádrží je 
nepravidelný, použité materiály sú drevo a plech. Z každej nádrže je vyvedený vetrací komín. 
Obe nádrže majú pri dne, na zadnej stene smerujúcej do údolia, uzatvárateľné dvierka, v 
ktorých sú umiestnené uzatvárateľné vývody na potrubia. Okolo zadných dvierok je 
postavený prístupový oceľový rošt. V toaletách nie je využívaná ani voda, ani elektrická 
energia. Všetky znečistenia z toaliet sú v nádržiach zachytávané, aj keď vodotesnosť nie je 
stopercentná.  
Čistenie odpadových vôd prebieha anaeróbnymi procesmi počas plnenia nádrží. Po naplnení 
nádrží je vzniknutý kal vypustený do okolia, nádrže sú vyčistené a proces sa opakuje. Dĺžka 
plnenia nádrží je približne jeden a pol roka. V roku 2013 bolo vnútro jednej z nádrží vyložené 
plastovými doskami. Dôvodom k tomuto kroku bolo zjednodušenie možností čistenia vnútra 
nádrže, ako aj zabezpečenie väčšej tesnosti. Pri vhodných poveternostných podmienkach, na 
konci zimnej sezóny 2014, je naplánované obloženie aj druhej nádrže. Nárazové vypúšťanie 
vzniknutého kalu z nádrží je krajne nevhodný systém riešenia čistenia odpadových vôd a 
ľudské pôsobenie je viditeľné najmä na svahu pod nádržami smerujúcim ku recipientu.  
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Odpadové vody z kuchyne sú vedené cez lapák tukov do toho istého svahu, v ktorom sú 
vypúšťané odpadové vody. Zachytený tuk je vyhadzovaný cez toalety do nádrží. Pôvodne 
svah bol kamenistý, s minimom pôdy a rastlinstva. V súčasnosti, najmä vďaka vypúšťaniu 
odpadových vôd a kalu, na svahu rastie bujné rastlinstvo, najmä rôzne trávy a poľné kvety. 
Pretože vypúšťanie odpadu z nádrží prebieha v dlhých intervaloch, vzniknutá vegetácia a 
recipient, po nejakom čase sú schopné regenerácie. Z dôvodov bystrinného prúdenia v 
recipiente, vysokého prevzdušnenia vody a prívalových zrážok, veľmi dobre funguje 
premývanie dna recipientu.  
Ďalším problémom prevádzky chaty z hľadiska odpadového hospodárstva, je zápach z toaliet 
a nádrží, ktorý pôsobí na návštevníkov veľmi rušivým dojmom a sťažuje optimálnu prevádzku 
chaty. Intenzita zápachu v letnom období je závislá od počasia. Problém so zápachom je 
druhotným produktom nevhodného čistenia vznikajúcich odpadových vôd. Čistiaci proces na 
Zbojníckej chate v súčasnosti spočíva vo vyhnívaní fekálií v uzavretej nádrži. Preto neexistuje 
ani žiadny spôsob miešania odpadu v nádrži, neexistuje kyslík, ktorý by proces urýchlil.  
V zimnej prevádzke dochádza ku zamŕzaniu vody, fekálie zasychajú v nádrži, stabilizáciou 
vzniká zápach, pretože je v tuhom skupenstve. 
Vzhľadom na polohu a vysokohorské podmienky nie je možný žiadny ich jednoduchý presun 
a ďalšie spracovanie vzniknutého kalu. Samostatným problémom existujúcim ako v letnej tak 
zimnej sezóne je vyhadzovanie odpadkov do toaliet, problematickými sú najmä 
nerozložiteľné prvky ako konzervy, hygienické pomôcky a pod.  
Množstvo vzniknutých odpadových vôd nie je merané a je ho ťažké stanoviť.  

 
Obr. 13 Pohľad na krytie odpadových nádrží a výtokový svah, tiež viditeľne hustejšia vegetácia pod 

nádržami 

Problémy a okrajové podmienky 

Medzi okrajové podmienky pre čistiace procesy na Zbojníckej chate patria najmä: 

• výrazný rozdiel medzi letnou a zimnou prevádzkou; 

• nemožnosť využívania vody v zimnom období; 



ČOV pro objekty v horách 
Dolní Morava, 29. 5. 2014 

- 75 - 

 

• problematická prístup a obsluha odpadových nádrží v zimnom období (sneh) 

• žiadny prístup ku elektrickej energii pre čistenie odpadových vôd; 

• obmedzené ekonomické zdroje; 

• budovanie s predpokladom nárastu zaťaženia; 

Problémy nutné riešiť počas letnej a zimnej prevádzky sú veľmi rozdielne. V zimnej 
prevádzke sa jedná o zamŕzanie vody,  fekálie zasychajú v nádrži, stabilizáciou vzniká zápach, 
pretože sú v tuhom skupenstve, nie je možný žiadny ich jednoduchý presun a ďalšie 
spracovanie. Samostatným problémom existujúcim ako v letnej tak zimnej sezóne je 
vyhadzovanie odpadkov do toaliet, problematickými sú najmä nerozložiteľné prvky ako 
konzervy, hygienické pomôcky a pod.. 
Problémy čistenia odpadových vôd v letnej sezóne sú náročnejšie na vyriešenie, najmä z 
dôvodu výraznejšie vyššej návštevnosti, než v zime. Hlavným problémom v letnej sezóne, pre 
prichádzajúcich turistov je zápach vznikajúci v nádržiach. Budova, v ktorej sa toalety 
nachádzajú, je od hlavnej budovy chaty vzdialená asi 10m. Intenzita zápachu v letnom 
období je závislá od počasia v letnom období. Problém so zápachom je ale druhotným 
produktom nevhodného čistenia vznikajúcich odpadových vôd. Čistiaci proces na Zbojníckej 
chate v súčasnosti spočíva vo vyhnívaní fekálií v uzavretej nádrži. Preto neexistuje ani žiadny 
spôsob miešania odpadu v nádrži, neexistuje kyslík, ktorý by proces urýchlil. Výhodou letnej 
sezóny, ale je širšie spektrum možných riešení problémov. 
Kalové hospodárstvo na Zbojníckej chate je ďalším problémom, ktorý v súčasnosti nebol 
detailnejšie riešený. Problémom je absencia kachlí na chate, na vykurovanie hlavnej 
miestnosti v chate sa využíva krb. V prípade voľby spaľovania kalu by bolo nutné nájsť 
vhodné zariadenie, bez vírenia popola a odvádzania spalín mimo ľudí. 
Koncepcia riešenia čistenia odpadových vôd 
Koncepcia návrhu riešenia čistenia odpadových vôd na Zbojníckej chate spočíva v oddelenom 
riešení odpadových vôd v letnej a zimnej sezóne. Dve existujúce nádrže a dve toalety pre 
každú nádrž umožňujú aplikovať diametrálne odlišné podmienky pre čistenie odpadových 
vôd v zimnej a letnej sezóne. Navrhujem preto rozdeliť súčasné dve toalety na letnú a dve na 
zimnú sezónu. Toto riešenie slúži ako základný bod pre ďalšie návrhy. Rozdiel medzi 
nádržami nebude žiadny a označenie na letné a zimné je orientačné. Bez rozdelenia, by sa 
inak výrazne skomplikovalo čistenie OV v zimnom období, a tým aj možnosť vyčistenia 
odpadových nádrží od odpadu vytvoreného počas zimy.  
Čistenie odpadových vôd v zime 
Čistenie odpadových vôd v zime je limitované nepriaznivými poveternostnými podmienkami 
(nízke teploty a vysoká vrstva snehu počas väčšiny zimných mesiacov) a tým spojenou 
zníženou návštevnosťou chaty. Ďalším faktorom je v týchto podmienkach znížená možnosť 
obsluhy čistiarne odpadových vôd. 
V zimných mesiacoch navrhujeme čistenie odpadových vôd riešiť čistenie odpadových vôd 
tak, že hnedé vody budú odvádzané do odvodňovacích  vriec zavesených na konštrukcii nad 
existujúcou nádržou. Po naplnení vreca, bude vymenené za nové. 
Žlté vody budú odtekať do vymeniteľných nádržiek. Po ich naplnení sa vymenia. Obsah sa 
bude vymrazovať. Predpokladaná doba výmeny nádržky je 6 mesiacov, teda celú zimnú 
sezónu. 
Odvodňovacie vrecia, ako aj vymenené nádržky, budú skladovať v nádrži pod toaletami. 



ČOV pro objekty v horách 
Dolní Morava, 29. 5. 2014 

- 76 - 

 

Po skončení zimnej sezóny, po zahustení kalu, sa hydrofóbne vrecia aj s obsahom znesú v 
plastových vreciach hygienicky zabalené do doliny a zlikvidujú. 
Množstvo takto naplnených vriec by bolo v maximálnom množstve okolo 10 - 20 ks, čo pri 
malom objeme kalu (5 - 10 kg) v každom vreci je takáto likvidácia riešiteľné takáto likvidácia. 
Žlté vody by sa po vymrazení likvidovali tak, ako žlté vody z letnej prevádzky, o ktorom bude 
pojednávané v nasledujúcej kapitole. 

 
Obr. 14 Návrh čistenia odpadových vôd na Zbojníckej chate v zime 

Čistenie odpadových vôd v lete 

Čistenie odpadových vôd na Zbojníckej chate v letnom období v súčasnosti poskytuje veľmi 
málo možností, z čoho vyplýva aj súčasný stav čistiaceho procesu. Kľúčovým prvkom je 
zapojenie vody do procesu čistenia. Pretože voda v určitej forme ku toaletám privedená je, 
jej zapojenie do procesu čistenia odpadových vôd počas letnej sezóny je minimálnym 
problémom. Pri využití vody, rozdelenie toaliet na zimné a letné je nevyhnutné, 
nedostupnosť vody v zimnom období, by inak výrazne skomplikovala čistenie OV v zimnom 
období, spolu s nutnosťou vyčistenia odpadových nádrží od odpadu vytvoreného počas zimy.  
Pre letné čistenie odpadových vôd, vybudujeme dve splachovacie toalety a dva pisoáre. 
Nové osadené toalety tak budú typom NO-MIX so separáciou moču. Okrem samotných 
toaliet bude nutná inštalácia splachovacích nádržiek s kontinuálnym prietokom do misy.  
Kontinuálny prietok by bol nasmerovaný len pre hnedé vody, v rámci separácie žltých vôd, by 
toalety boli bez splachovacieho mechanizmu a o ich čistotu by sa starala obsluha na chate, 
súčasne by ako pisoár, tak aj toalety obsahovali pachové klapky. Na Zbojníckej chate 
podobne ako na Chate pod Rysmi, by bola pod toaletami osadená nádrž špeciálne na 
zachytávanie moču. Realizácia rozvodov a osadenia tejto nádrže na Zbojnícke chate je 
mierne náročnejšie z dôvodu existujúcich nádrží, komplikovanejšieho prístupu pod toalety a 
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nutnosti napojenia minimálne dvoch toaliet a pisoáru. Objem nádrží bude upravený tak, aby 
s nimi bola možná jednoduchá manipulácia pri obsluhe a výmene. 
Hnedé vody zmiešané s vodou budú odvádzane do existujúcej nádrže, ktorá bude 
prebudovaná na septik. nádrž bude predelená dvomi stenami stenami. Odtok odpadových 
vôd zo vzniknutého septika - nádrže bude cez druhý stupeň čistenia - zemný filter ďalej do 
recipientu. Steny septiku zabezpečia zachytenie a sedimentáciu nerozpustných látok v 
komorách. Nariedené hnedé vody nebudú tak zaťažovať recipient. Celé vyhotovenie septiku 
by bolo v plaste, priečky vytvárajúce jednotlivé komory by boli odnímateľné pre dôvody 
údržby. 
Ako možnosti pre druhý stupeň čistenia odpadových vôd na Zbojníckej chate môžeme 
zaradiť: 

• vypúšťanie odpadových vôd priamo do svahu; 

• vytvorenie vegetačnej vertikálnej čistiarne odpadových vôd; 

• osadenie gravitačného zemného filtra; 

• kombinácia riešení. 

Vypúšťanie odpadových vôd priamo do svahu zo septiku, by bolo jedným z najmenej 
elegantných riešení, s neurčitou efektivitou čistiaceho účinku, súčasne svah by tak aj naďalej 
bol zaťažovaný ľudským pôsobením. Kontrola nad týmto spôsobom čistenia, by bola 
čiastočne získateľná vykopaním určitých korýt vo svahu, čím by mohol byť postup odpadovej 
vodu ku recipientu spomalený, a tým aj zvýšený čistiaci účinok prírodných procesov 
prebiehajúcich vo svahu. 
Vytvorením kaskádovej vegetačnej čistiarne, by bolo zvolené najkomplikovanejšie, no 
prírode najbližšie riešenie. Výhodou tohto riešenia je bezproblémové prispôsobenie sa 
kontinuálnemu prietoku, nutné je však čo najväčšie zachytenie nerozpustených látok v 
septiku. Aplikáciou tohto riešenia by súčasne bola vytvorená prvá vegetačná čistiareň na 
území Vysokých Tatier. Koncept kaskádovej vegetačnej čistiarne pri Zbojníckej chate je 
nasledovný: Voda je púšťaná umelo vytvoreným, serpentínovým korytom smerom ku 
recipientu. Umelo vytvorené koryto je zložené z radov od seba výškovo oddelených 
kamenných vaní - kaskád. Každá vaňa má vonkajšiu konštrukciu z plastu, v ktorej má 
kamenivo usporiadané tak, že voda je nútená prúdiť dnom jednotlivých vaní. Pri napájaním 
jednotlivých radov vaní na seba (v koncových ohyboch) výškový rozdiel vytvára vodopád, 
ktorým dochádza ku prevzdušneniu vody. Pretože hlavná časť čistiaceho procesu  bude 
vykonávaná pomocou filtrácie skrz frakcie kamenivo, osadenie vegetácie nie je nutné. Počas 
zimného obdobia voda do koreňovej čistiarne by nebola púšťaná, s jej prevádzkou by bolo 
opätovne začaté pri jarnom oteplení. V prípade kolmatácie jednotlivých kamenných vaní by 
bolo vykonané ich vybratie, regenerácia filtračného kameniva a spätné uloženie.  
Pri aplikácii zemného filtra, kontinuálny prietok nie je problémom, dôležité je čo najväčšie 
zachytenie nerozpustených látok. Jeho údržba je jednoduchá - filter je ovládaný posúvaním 
prítokového potrubia na jednotlivé časti filtra, aby bol jeho zaťažovanie rovnomerné. V 
prípade vytvorenia biologickej vrstvy na povrchu filtra, je prítokové potrubie presunuté na 
inú časť a vrstva je spolu s malo časťou filtračnej vrstvy odobraná. Výhodou filtrov je 
možnosť úpravy jednotlivých filtračných materiálov v závislosti od zloženia znečistenia. V 
prípade využitia filtra vo Vysokých Tatrách, môže byť nutná tepelná izolácia filtra. To je 
čiastočne riešiteľné zapustením filtra do zeme. Zapustením filtra do zeme bude súčasne 
vyriešené jeho osadenie do okolitého prostredia.  
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Obr. 15 Návrh čistenia odpadových vôd na Zbojníckej chate v letnom období 

Kalové hospodárstvo 

Žlté vody z letných toaliet sa nechajú vymrznúť v otvorených nádržkách. Usadený kal v 
septiku sa cez zimu stabilizuje. Predpokladaný čas stabilizácie kalu v septiku je od októbra až 
do apríla, čo je okolo šesť mesiacov. Na jar, pred letnou sezónou sa otvorí nádrž a vyčistí od 
usadeného kalu. Stabilizovaný a zahustený kal sa naloží do hydrofóbnych vriec. Podľa 
možností chatára, likvidácia kalu môže spočívať v jeho odnesení dolu, alebo sa použije na 
mieste na izoláciu zemného filtra. O reálnej možnosti použitia kalu na mieste rozhodne aj 
množstvo nerozpustených častí v kale (igelity, hygienické vložky, ....). 
V nádržkách so žltými vodami, po vymrznutí po zimnej sezóne koncentrovaný moč odnesie 
dolu a vymrazená voda sa cez septik a zemný filter vypustí do recipientu. 
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Obr. 16 Návrh kalového hospodárstva na Zbojníckej chate 

Technické parametre 

Dátum návštevy:  21.06.2013; 

Dĺžka sezóny:   jún - november, (hlavná sezóna júl - september); 

Typ ČOV:   suchá toaleta s uzavretou nádržou 

Ubytovaní hostia za sezónu: 350; 

Ubytovacia kapacita:  16 osôb; 

Doba zdržania:  cca 1,5 roka; 

Čistiaci proces:  anaeróbne procesy v nádržiach; 

Objem nádrže na vodu: 4m3, čerpanie z plesa 

Predčistenie:   Jednoduchý lapák tuku pre OV z kuchyne; 
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Technologická schéma 

Pôdorys a rez podoby odpadových nádržípred oplastovaním 

 
Obr. 17 Pôdorys odpadových nádrží na Zbojníckej chate 

 

 
Obr. 18 Rez odpadovými nádržami na Zbojníckej chate 

Záver 

Čistenie odpadových vôd na Zbojníckej chate má v súčasnosti najväčšie nedostatky spomedzi 
vybraných chát. Pretože Zbojnícka chata je jedným zo stabilných a obľúbených turistických 
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cieľov, a to najmä v letnom období, nedostatočný spôsob čistenia odpadových vôd 
spôsobuje problémy.  
 Medzi hlavné problémy patrí existencia nepríjemného zápachu v nádržiach pri stabilizácii 
vznikajúceho odpadu, a jeho zasahovanie do okolitého prostredia. Ďalej je to neuspokojivo 
riešený spôsob čistenia odpadových vôd, ktorý v budúcnosti pri vysokej návštevnosti bude 
spôsobovať čoraz väčšie problémy s negatívnym vplyvom na životné prostredie. 
Pozitívnym signálom v zlepšení súčasného stavu čistenia odpadových vôd na Zbojníckej chate 
sú vykonané opatrenia smerujúce ku riešeniu týchto problémov.  
Medzi prvé opatrenia patrí čiastočne vykonané obloženie vnútra nádrží plastovými doskami. 
Obloženie jednej nádrže bolo vyhotovené počas letnej sezóny v roku 2013 a vyhotovenie 
ďalšej druhej je naplánované na rok 2014.  
Navrhnutý systém čistenia odpadových vôd je kompromisom, ktorý rešpektuje špecifické 
podmienky Zbojníckej chaty vo vysokohorských podmienkach Vysokých Tatier. Bral som do 
úvahy súčasnú situáciu, a možnosti obsluhy podľa existujúcich podmienok. 
Vysoká návštevnosť celej doliny počas letnej sezóny negatívne vplýva na stav životného 
prostredia. Preto je potrebné riešiť čistenie odpadových vôd s ohľadom na túto skutočnosť. 
Čistenie odpadových vôd cez septik a následne zemný filter by mohlo bez prítomnosti žltých 
vôd priniesť požadovaný efekt a znížiť nepríjemný zápach ako aj požadovanú kvalitu vody v 
letných mesiacoch. 
Zbojnícka chata je otvorená aj počas zimnej sezóny. Počet prichádzajúcich turistov sa 
pohybuje v jednotkách. Čistiaci proces v zimnej sezóne pre náročné podmienky je navrhnutý 
čo najjednoduchšie, v podobe suchých toaliet do ktorých bude zachytávaný pevný odpad. 
Naplnené odpadové vrecia budú zavesené pod pochôdzny rošt, a počas zimného obdobia sa 
bude odpad stabilizovať vymrazovaním. 
V rámci kalového hospodárstva je základnou možnosťou je znos vzniknutého kalu nosičmi do 
nižšie položených miest a následne na blízku ČOV s kalovým hospodárstvom. To je 
podmienené hmotnosťou a objemom vzniknutého kalu. Preto je nutné kal stabilizovať a čo 
najviac ho odvodniť v hydrofóbnych vreciach tak, aby mali čo najmenšiu hmotnosť a dalo sa s 
nimi manipulovať. 
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