
Vodohospodáøské sdru�ení obcí západních Èech
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Pøedmìtem projektu byla výstavba splaškové kanalizace
v obcích Horní Blatná a Pernink vèetnì tøí èerpacích stanic
odpadních vod. Splašky z obce Horní Blatná jsou pøeèerpávány
novou tlakovou kanalizací do Perninku, kde byla vybudována
èistírna odpadních vod. Dále projekt zahrnoval výstavbu
vodovodù z Perninku do Horní Blatné a z Perninku do Nových
Hamrù vèetnì vodojemu a dvou èerpacích stanic pitné vody.
Soubìznì s vodovodem do Nových Hamrù byl polo�en pøivadìè
støedotlakého plynovodu a v obci byla vybudována plynovodní
sí� vèetnì pøípojek.

Projekt byl podpoøen z programu EU Phare - Pøeshranièní
spolupráce èástkou 2 miliony Euro (pøibli�nì 60 milionù Kè), co�
pøedstavuje témìø 55% celkových nákladù díla.

Díky spojení obcí a integraci výstavby rùzných in�enýrských sítí
do jednoho projektu se podaøilo získat dostatek prostøedkù na
projekt, který by nebyl jinak pro jednotlivé obce myslitelný.
Realizace projektu pøispìla ke zlepšení �ivotního prostøedí
v regionu Perninského Vrchu s pøíhranièním efektem pro
Nìmeckou stranu. Pou�ití bezvýkopových technologií v Nových
Hamrech minimalizovalo negativní dopady na okolí v prùbìhu

stavby. Pøivedením pitné vody z obce Pernink do obcí Nové
Hamry a Horní Blatná došlo k vyøešení problémù s jejím
nedostatkem, zejména v letních mìsících. Výsledkem celé akce
je zlepšení kvality �ivota bì�ných obyvatel obcí.

Stavba probíhala v nároèných terénních i klimatických
podmínkách Krušných hor. Celkem bylo postaveno cca 13,979
km spádové kanalizace, 2,034 km tlakové kanalizace, 7,33 km
kanalizaèních pøípojek, 3 èerpací stanice odpadních vod a ÈOV
pro 2000 ekvivalentních obyvatel. Pro zásobování pitnou vodou
6,965 km vodovodu, 2 èerpací stanice pitné vody a vodojem
o objemu 2× 70 m . Støedotlaký plynovod o délce 18,29 km byl
vybudován s 3,59 km plynových pøípojek. Mechanicko-
biologická ÈOV Pernink zabezpeèuje èištìní komunálních
odpadních vod, produkovaných v obcích Horní Blatná a Pernink,
které jsou pøivedeny na èistírnu odpadních vod splaškovou
kanalizací. S ohledem na umístìní èistírny a zvolenou
technologii je navr�en stavební objekt jako zcela zastøešený.
Kompletní automatizaci vodárenských technologií vèetnì øízení
ÈOV vyprojektoval a dodal její provozovatel, akciová spoleènost
Vodárny a kanalizace Karlovy Vary.
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Odkanalizování obcí Pernink a Horní Blatná bylo na špatné úrovni. Stávající
kanalizace a pøepady septikù rodinných domù byly zaústìné do místních vodoteèí
a výraznì je tak zneèiš�ovaly. Odkanalizováním obcí Pernink a Horní Blatná
a pøevodem splaškových vod na novou ÈOV v Perninku došlo k výraznému
zlepšení �ivotního prostøedí.

Zásobování obcí Horní Blatná a Nové Hamry pitnou vodou pøed realizací projektu
bylo øešeno pomocí stávajících gravitaèních vodovodù. Ka�dá obec mìla vlastní
prameništì a soustavu vodojemù. Vydatnost prameniš� však ji� nepokryla potøebu
pitné vody v obcích. Pøivedením pitné vody z obce Pernink do obcí Nové Hamry
a Horní Blatná došlo k vyøešení problémù s jejím nedostatkem, zejména v letních
mìsících, a ke zvýšení její kvality.

Realizace støedotlakého plynovodního pøivadìèe Pernink - Nové Hamry a úplná
plynofikace obce Nové Hamry má významný vliv na zlepšení �ivotního prostøedí
sní�ením produkce emisí z pevných paliv.

Výsledkem celé akce je zlepšení kvality �ivota bì�ných obyvatel obcí. Horská
oblast je nároèná nejen na výstavbu takového díla, ale i na ka�dodenní �ivot bì�-
ných obyvatel. Právì takovéto projekty ale dokazují �e i bydlení v tìchto oblastech
nemusí znamenat ni�ší �ivotní standard oproti bydlení ve velkých aglomeracích.
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Nové Hamry Pernink

ÈOV

ÈS

ÈSOV-C

ÈSOV-A

ÈSOV-B

vodojem

vodovod

kanalizace

plyn

ÈS

Horní Blatná
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Vodovod Pernink - Horní Blatná

Výtlak Pernink - vodojem Perninský vrch

Gravitaèní propojení vodojemu Perninský vrch a sítì Nové
Hamry

Propojení vodovodu Perninku s Horní Blatnou vychází ze
zrychlovací stanice v Perninku. Trasa je spoleèná s
kanalizaèním potrubím z Horní Blatné. Vodovod je ukonèen
napojením na stávající vodovod v Horní Blatné. Vodovod je
proveden z litiny DN 80, délka vodovodu èiní 2 500 m.

Vodovod je proveden z litiny DN 100 v délce 1 436 m s celkovým
pøevýšením 128 m. Vodovod je od èerpací stanice veden
Nádra�ní ulicí k nádra�í a dále lesem a� k vodojemu na
Perninském Vrchu. Z výtlaèného potrubí je v Nádra�ní ulici
provedeno 5 odboèek s redukèními ventily pro zásobování
pøilehlých objektù.

Vodovod je proveden z litiny DN 100 v délce 3 029 m s celkovým
pøevýšením 265 m. Trasa je vedena z vodojemu podél lesní
cesty do Nových Hamrù. Tam je veden v soubìhu s plynovodem
místní komunikací a v obci Nové Hamry je napojen na stávající
vodovodní sí�. Výškový rozdíl hladin vodojemù je tlumen
redukèními ventily, které jsou navr�eny podle tlakové èáry.

Splašková kanalizace Horní Blatná

Tlaková kanalizace Horní Blatná - Pernink

Splašková kanalizace Pernink

Splašková kanalizace Horní Blatné vychází z konfigurace
terénu, po�adavku na odkanalizování obce a dále ze stávajících
mo�ností realizace. Kanalizace má tøi èásti, pøíslušné stoky
konèí v�dy v dané èerpací stanici odpadních vod. Jedna z nich
pak pøevádí splašky všech stok do gravitaèní kanalizace
Pernink. Pou�itým materiálem je kamenina, osazeno je celkem
184 ks šachet.

Výtlaèné potrubí z Horní Blatné do Perninku je provedeno z
polyetylenu PE 100 rozmìr 110x10 PN 10 v délce 1 121 m s
celkovým pøevýšením 42 m. Trasa je vedena od èerpací stanice
odpadních vod „C“v Horní Blatné v soubìhu s vodovodem do
obce Pernink, kde se napojuje na novì vybudovanou gravitaèní
kanalizaci.

Kanalizace v Perninku má jednu hlavní páteøní stoku, která
vychází z èistírny odpadních vod. Hlavní kanalizaèní stoka je
zhotovena z kameniny DN 300. Trasa kanalizaèní stoky je od
ÈOV vedena terénem pøi bøehu Bílé Bystøice, posléze vstupuje
do místních komunikací a tìmi vede a� na severní okraj
Perninku. Zde jsou pøivedeny a napojeny gravitaènì splaškové
vody z Horní Blatné.
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Èerpací stanice Pernink pro Horní Blatnou

Èerpací stanice Pernink pro vodojem Perninský vrch

Èerpací stanice pro Horní Blatnou je umístìna v Blatenské ulici
v obci Pernink. Sací potrubí je pøipojeno na vodovodní øad
pøípojkou DN 80. V objektu jsou umístìna dvì vertikální
èerpadla s parametry Q = 3 l/s, H = 108 m. Sací potrubí èerpadel
je opatøeno filtrem hrubých neèistot, na výtlaèném potrubí je
osazen vodomìr a membránová tlaková nádoba ve funkci
protirázové ochrany výtlaèného øadu. Výtlaèné potrubí je dále
doplnìno elektrickým uzávìrem, který v pøípadì potøeby zamezí
zpìtnému proudìní vody z výtlaèného potrubí do vodovodní sítì
v Perninku.

Pro realizaci bylo vyu�ito objektu stávající zrychlovací èerpací
stanice v Nádra�ní ulici. Sání èerpadel je napojeno na stávající
vodovodní øad. Výtlak je napojen na novì vybudované výtlaèné
potrubí do vodojemu Perninský Vrch. Pùvodní výtlaèné potrubí
je napojeno v èerpací stanici pøes redukèní ventil na výtlaèné
potrubí a slou�í k zásobení objektù støedního tlakového pásma
v Nádra�ní ulici. Èerpací stanice je osazena dvìma vertikálními
èerpadly s parametry Q = 2,8 l/s , H = 114 m. Sací potrubí
èerpadel je opatøeno filtrem hrubých neèistot, na výtlaèném
potrubí je osazen vodomìr a membránová tlaková nádoba ve
funkci protirázové ochrany výtlaèného øadu. Výtlaèné potrubí je
dále doplnìno elektrickým uzávìrem, který v pøípadì potøeby
zamezí zpìtnému proudìní vody z výtlaèného potrubí do
vodovodní sítì v Perninku.
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Vodojem Perninský vrch

Vlastní objekt je z �elezobetonové monolitické konstrukce.
Pùdorys objektu je obdélníkového tvaru o rozmìrech 13,70 ×
8,25m. Objekt vodojemu obsahuje dvì oddìlené vodní nádr�e
o maximálním objemu 2 × 50 m . Další místnosti jsou armaturní
komora a rozvodna elektro. Vnitøní rozvody vody ve vodojemu
jsou z lepeného tlakového PVC. Napouštìní i vypouštìní je
øešeno zvláš� pro ka�dou vodní nádr�, co� zaruèuje mo�nost
vypuštìní jedné z nádr�í pøi nepøerušení funkce vodojemu.
Odstavení jednotlivých vodních nádr�í je zajištìno uzávìry DN
80 pøed ka�dou z nich. Rovnì� tak odbìr je mo�ný z ka�dé
nádr�e zvláš� pomocí uzávìrù. Pro odbìr vody ke kontrole
jakosti je na odtokovém potrubí osazen vzorkovací uzávìr.

Mìøení mno�ství vody dopravované do vodojemu je provádìno
pomocí obousmìrného vodomìru DN 50 osazeného na
pøívodním potrubí do vodojemu. Obousmìrný vodomìr zajiš�uje
rovnì� mìøení zpìtného odbìru vody do Perninku. Mìøení
mno�ství vody dopravované z vodojemu provádí vodomìr DN
50 osazený na odtokovém potrubí do Nových Hamrù.
Dávkování chlornanu sodného je zajištìno dávkovacím
èerpadlem umístìným v chlorovnì vodojemu.
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Èerpací stanice odpadních vod Horní Blatná „C“

Èerpací stanice odpadních vod Horní Blatná „A“ a „B“

Tato èerpací stanice je hlavní èerpací stanicí v Horní Blatné,
zajiš�uje pøeèerpání veškerých odpadních vod z Horní Blatné do
gravitaèní kanalizace v Perninku. Do èerpací stanice je zaústìna
gravitaèní kanalizace a výtlak z podru�né èerpací stanice
odpadních vod. Èerpací stanici tvoøí betonová èerpací jímka
o prùmìru 2000 mm a ètvercová armaturní šachta. V èerpací
jímce jsou na spouštìcím zaøízení osazena dvì ponorná kalová
èerpadla s parametry Q = 5,5 l/s a H = 54 m, která èerpají
veškeré odpadní vody z Horní Blatné. Výtlaky jsou vedeny od
ka�dého èerpadla samostatnì do armaturní šachty. V šachtì
jsou výtlaèná potrubí osazena zpìtnými klapkami a spojují se do
spoleèného výtlaku, který je opatøen uzávìrem. Èerpací jímce je
pøedøazena prohloubená kanalizaèní šachta o prùmìru 1 m,
která slou�í jako lapaè hrubých neèistot. Z této šachty je také
vyveden bezpeènostní pøepad.

Jedná se o podru�né èerpací stanice umístìné na kanalizaèní
síti v Horní Blatné. Umo�òují odkanalizovat území, která nebylo
mo�no gravitaènì napojit do páteøní kanalizaèní stoky. Èerpací
stanice tvoøí betonové èerpací jímky o prùmìru 2,0 m a kruhové
armaturní šachty o prùmìru 1 m. V èerpacích jímkách jsou na
spouštìcím zaøízení umístìna ponorná kalová èerpadla
s mìlnícím zaøízením s parametry Q = 3,2 l/s, H = 31 m. Výtlaky
z èerpadel jsou vedeny do armaturní šachty. Zde jsou osazeny
zpìtnými klapkami a spojují se do spoleèného výtlaku, který je
opatøen uzávìrem.
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S ohledem na umístìní èistírny a zvolenou technologii je
navr�en stavební objekt jako kompletnì zastøešený. Èlenìní
objektu vychází z technologického návrhu. Spodní stavbu tvoøí
vlastní nádr�e èistírny, v nadzemní èásti jsou vstupní prostory,
místnost mechanického pøedèištìní (èesle, lapák písku a tuku),
dmychárna, rozvodna, sklad, a dále denní místnost a sociální
zaøízení.

Odpadní voda pøitéká gravitaènì kanalizací do èistírny. Prvním
objektem mechanického pøedèištìní je vertikální lapák písku.
Zde se usadí pevné látky, které by mohly poškodit další strojnì-
technologické zaøízení èistírny. Z lapáku písku voda odtéká do
provzdušòovaného lapáku tukù. Zachycený olej a tuk se dle
potøeby odtahuje z hladiny a skladuje v zásobní nádr�i tukù.
Posledním objektem mechanického stupnì èistírny jsou jemné
strojní èesle pro zachycení shrabkù. Shrabky jsou lisem
dopravovány do kontejneru.

Biologický stupeò èištìní je tvoøen dvìma paralelními linkami
biologického èištìní, ka�dá se skládá ze selektorových nádr�í,
z denitrifikaèní nádr�e, z nitrifikaèní nádr�e a z dosazovací

Popis technologie èištìní odpadních vod

Mechanické pøedèištìní

Biologické (sekundární) èištìní

nádr�e. Pro obì linky slou�í jedna regeneraèní a dvì zásobní
nádr�e kalu.

Po èeslích je mechanicky pøedèištìná odpadní voda vedená do
provzdušòovaných selektorových komor, které podporují rùst
aktivovaných kalù s dobrými sedimentaèními vlastnostmi.
Kvalitní kal se na konci biologického procesu èištìní dobøe
oddìlí od vyèištìné odpadní vody a tím zaruèí její velmi dobrou
kvalitu.

Aktivaèní smìs po prùchodu selektory natéká do denitrifikaèní
nádr�e. Tato nádr� není provzdušòovaná, je pouze míchaná
vrtulovým míchadlem. Bakterie pro svùj rùst namísto kyslíku
rozpuštìného ve vodì vyu�ívají kyslík v molekule dusiènanù
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a tím dusiènany odbourávají. Vytvoøení denitrifikaèní zóny
v aktivaèním procesu pøispívá k další stabilitì a vysoké úèinnosti
èištìní.

Po prùchodu denitrifikaèní nádr�í natéká aktivaèní smìs do
nitrifikaèní nádr�e. Nitrifikaèní nádr� je základní èástí èistírny.
Zde probíhá hlavní èást aerobního èistícího procesu.
Optimálním provzdušòováním nádr�e zde vytváøíme mikro-
organismùm ideální podmínky pro odstranìní biologického
zneèištìní. Vzduch se do nádr�e dodává dmychadly pøes
speciální provzdušòovací elementy, kterými se dosahuje vysoká
úèinnost rozpuštìní kyslíku v aktivaèní smìsi.

Posledním stupnìm biologického èištìní jsou dosazovací
nádr�e. Zde se aktivovaný kal sedimentací oddìlí od vyèištìné
vody. Aktivovaný kal usazený na dnì dosazovací nádr�e se
vrací (recirkuluje) zpìt do èistícího procesu. Èást kalu
(pøebyteèný kal) se oddìlí a uskladní se v zásobních nádr�ích.
Stabilizovaný kal z tìchto nádr�í se odèerpává fekálním
vozidlem a odvá�í na koneènou likvidaci (na odvodnìní, pøíp. na
skládku èi výrobu kompostù).

Vyèištìná odpadní voda odtéká z hladiny pøepadovými �laby. Na
odtoku z èistírny je v betonové šachtì osazen mìrný objekt.
Jako mìøidlo je pou�it indukèní prùtokomìr, který trvale pøenáší
údaje o prùtoku do øídícího systému.

Celý proces èištìní je øízen øídícím systémem. Jedná se
o modulární systém osazený centrální procesorovou jednotkou,
která bude øídit podle naprogramovaného algoritmu všechna
ovládaná zaøízení.

Poèet EO (ekvivalentních obyvatel) 2 000

Prùmìrný denní pøítok odpadních vod (Q ) 300 m / den
12,5 m / hod

Maximální denní pøítok Q = Q 37,5 m / hod

Maximální hodinový pøítok Q 41,4 m / hod

Parametry ÈOV:

24
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Jedná se o pomìrnì rozsáhlý systém ÈS a Vdj., které bylo tøeba
zaøadit do stávajícího dispeèerského systému

VaK KV).

Na objektech, které bì�í v autonomním plnì automatickém
re�imu byl pro pøenos dat na dispeèink VaK KV pou�it GSM
datový pøenos (jedná se o ÈOV Pernink, ÈSOV A a� C v Horní
Blatné). Data jsou pøenášena souhrnnì jednou dennì nebo pøi
poruše. Dispeèink má mo�nost kdykoliv si naèíst data nezávisle.
Chod ÈSOV lze z dispeèinku zablokovat.

Na objektech, jejich� provoz je závislý na stavu jiných objektù, je
pou�it souvislý pøenos dat. Tento pøenos je zabezpeèen
prostøednictvím datové rádiové sítì VaK KV.

Pro koncový vodojem v Horní Blatné, který není napojen na el.
sí� bylo nutno vyøešit pøenos dat prostøednictvím speciální
datové radiostanice s napájením z baterií. Radiostanice ELPRO
505 (na tøi tu�kové baterie vydr�í mìøit a vysílat data šest
mìsícù) umí vysílat hodnoty o stavu jedné hladiny a dvou
vodomìrù. Tato radiostanice není kompatibilní se stávající
rádiovou datovou technologickou sítí VaK KV. Musel se proto
vyøešit retranslaèní a pøevodní bod mezi rùznými rádiovými
systémy.

Na dalších objektech (ÈS Blatenská a ÈS Nádra�ní v Perninku a
Vdj. Pernink) byly pou�ity radiostanice RACOM R25.

Vodáren a
kanalizací Karlovy Vary, a. s. (

Na øízení technologie, mìøení a regulaci byly pou�ity øídící
systémy Allen-Bradley a to dle nároènosti technologie buï
MicroLogix 1000 nebo MicroLogix 1500. Na ÈOV Pernink byl na
ovládání pou�it grafický panel operátora s grafickou
obrazovkou.

Veškeré dodávky elektro od projektu, výroby rozvadìèù,
montá�e a� po programové vybavení øídících systémù a
vizualizace je komplexní dodávkou provozních støedisek VaK
KV, konkrétnì a
støediska automatizace a informaèních technologií ( .

støediska provozu èerpacích stanic (PS 12)
PS 14)
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Financování stavby:

Celkem investièní náklad stavby: 4 239 032,- € 131 410 000,- Kè

Termíny zahájení a ukonèení stavby:

Stavbu zajiš�ovali:

Vlastní zdroje investorù: 29 510 000,- Kè
Finanèní podpora SF�P a MZe: 39 900 000,- Kè
Finanèní podpora programu Phare Evropské unie: 2 000 000,- € 62 000 000,- Kè

zahájení: srpen 2002, ukonèení: èerven 2004

investor: Vodohospodáøské sdru�ení obcí západních Èech; Studentská 328/64; 360 07 Karlovy Vary

projektant: VP PROJEKTING s. r. o.; P. O. BOX 179; 360 21 Karlovy Vary

dodavatel: Metrostav a. s.; divize 6; Na Florenci 35; 110 00 Praha

Grafika a tisk:

Texty:

Foto:

Gitech • Jiøí Herian • www.gitech.cz

Ing. Jiøí Braun, Jiøí Doubrava

Jiøí Herian, archiv VP Projekting, s. r. o.

Ing. František Bartoš,
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during building. Because drinking water was brought from
Pernink to Nove Hamry and Horni Blatna, problems with the
lack of drinking water especially in summer have been
solved. This led to the improved quality of lives for ordinary
inhabitants.

The building proceeded under hard landscape and climatic
conditions of Krusne hory. About 13.979 km of slope
sewage net, 2.034 km of pressure sewage net, and 7.33 km
of sewage connections, 3 pump stations of waste waters
and a sewage treatment plant for 2000 equivalent
inhabitants were built. To supply the drinking water there
are 6.965 km of duct, 2 pump stations of drinking water and
a water tank with the volume of 2× 70 m3. Middle-pressure
gasline 18.29 km long was built with 3.59 km of gas
connections. Mechanical-biological STP Pernink ensures
cleaning of municipal waste waters from Horni Blatna and
Pernink, which are brought to the treatment plant through
the sewage system. With the view of the location and
chosen technology the object is completely roofed.
Complete automation of waterworks technologies
including the STP's managing was designed and provided
by the operator, Vodarny a kanalizace Karlovy Vary, stock
company.
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This project's issue was the building of the sewage net in
Horni Blatna and Pernink, including three pump stations of
waste waters. Sewage from Horni Blatna is pumped through
the new pressure sewage net to Pernink, where a new
sewage treatment plant was built. The project also involved
the building of ducts from Pernink to Horni Blatna and from
Pernink to Nove Hamry, including a water tank and two
pump stations of drinking water. Together with the duct
a medium-pressure gas inflow pipe was brought to Nove
Hamry and gas line net, including connections, was built
there.

This project was contributed from the EU Phare Cross
Border Co-operation Programme with € 2 million (about
CZK 60 million), which represents almost 55 % of the total
costs.

Thanks to the municipalities' alliance and integrated
building of different underground services it was possible
to raise enough money for the project, which would not
have been supposable for a single municipality itself. The
implementation of the project helped to improve the
environment in the region of Perninsky Vrch with a cross-
border effect on the German side. Trenchless technologies
used in Nove Hamry reduced negative impact on the area


