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DOČIŠŤOVACÍ FILTR S FILTRAČNÍ LÁTKOU CINIS 
Jindřich Novák13, Jan Maloch14  

Abstrakt  

Článek představuje způsob dočištění odpadních vod ze zdrojů znečištění do 500 EO. Význam 
použití filtrační látky CINIS®  je především v tom, že s velkou rezervou splňuje požadavky NV 
416/2010Sb. na jakost vod pro vypouštění do půdního horizontu, dle vodního zákona (VZ) do 
vod podzemních. Dočišťovací stupeň – Filtr PF-C EKO-CINIS® lze využít zejména u 
nepravidelně obývaných objektů, k rodinným domům (RD), penzionům a pro malé obce. 
Dočištění probíhá bez potřeby elektrické energie. Je zde uvedeno porovnání hodnot 
sledovaných ukazatelů na odtoku Filtru PF-C EKO-CINIS® s odtokovými hodnotami vod ze 
zemních pískových filtrů. Dále uvádíme příklady obecních ČOV s použitím látky CINIS®. 

Úvod k filtru PF-C EKO-CINIS® 

Představujeme účinnou metodu dočištění odpadních vod z malých zdrojů znečištění 
především pro vypouštění do vod podzemních. V první části článku se jedná o zemní filtr s 
filtrační látkou CINIS® a jeho využití i pro objekty do 50 EO, které jsou občasně využívány. 
Vydáním NV 416/2010 Sb. s požadavkem na odbourávání znečištění v ukazatelích N-NH4

+ a 
Pcelk se naráz a bezodkladně změnily možnosti čištění odpadních vod u nepravidelně a 
nerovnoměrně obývaných objektů jako jsou rekreační chaty, penziony, chalupy apod. hlavně 
tam, kde není k dispozici vodoteč. Odezvou na požadavky NV 416/2010Sb a řešením pro 
jmenované objekty je nahrazení zemního pískového filtru filtrem PF-C EKO-CINIS®. V druhé 
části článku uvádíme některé z realizací ČOV s použitím filtrační látky CINIS® pro malé obce, a 
to od roku 1992, kdy s touto metodou přišla firma CINIS spol. s r.o. pro čištění odpadních vod 
v malých obcích do 500 EO.  

Vlastnosti a funkce filtrační látky CINIS® 

Filtrační látka Cinis® je látka vzniklá spalováním hnědého uhlí při vysokých teplotách a je 
zbavena většiny původně přítomných toxických stopových prvků. Důsledkem takto porušené 
rovnováhy a díky značnému měrnému povrchu má schopnost pevně vázat fyzikální sorpcí a 
chemisorpcí anorganické i organické toxické látky. Její chemické složení a fyzikální stavba 
umožňuje intenzivní rozvoj mikroflóry, která přispívá i k odbourávání organických 
kontaminantů včetně redukce koliformních bakterií a fekálních streptokoků. Vodní výluh 
splňuje parametry přílohy č. 2 vyhlášky 294/2005 Sb pro I. třídu vyluhovatelnosti.  
Filtry PF-C EKO-CINIS® s velkou rezervou splňují požadavky NV č.416/2010 Sb. na čistotu 
vypouštěných vod "do vod podzemních" – dle VZ, obecně do půdních vrstev - tedy do vsaku. 
Jde přitom o provoz bez nároků na elektrickou energii. 

                                                 
13 Ing. Jindřich Novák, Ekona spol.s r.o. 
14 Ing. Jan Maloch, CINIS spol. s r.o. 
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Stavební řešení 

Filtry PF-C EKO-CINIS® (do 50 EO) jsou řešeny jako celoplastové svařené nádrže z 
polypropylenu nebo fólie PEHD, PVC s obezděním nebo obetonováním vytaženým nad terén 
a zakryté. Plastové nádrže jsou vodotěsné. Zakrytí je odnímatelným záklopem (víkem), které 
leží na obezdění filtru. Záklop je 150 mm nad úrovní terénu proti nátoku povrchové vody. 
Pokud je kanalizace uložena pod terénem v hloubce 160 cm a více vznikne nad povrchem 
filtrační látky CINIS® stojná výška. Pak zakrytí může být pevné prefabrikované zákrytové 
desky (PZD). Záklop je pak opatřený dvěma vstupními poklopy. Vstup je nutný pro revizi a 
údržbu povrchu filtru. Filtry PF-C EKO-CINIS® se navrhují v dimenzi 2 m2 na trvale bydlící 
osobu (EO), a provozují se po polovinách filtrační náplně tak, že při kontrole filtru se vystřídá 
první polovina za druhou. Varianta je i použití fólie (nebo PEHD, PVC) pro filtry s otevřenou 
hladinou. Ve svahované stavební jámě, je filtrační látka oddělena fólií s ochrannou geotextilií 
nebo i jemnozrnnou vrstvou podkladu. Tato varianta je používaná v případě dostatečných 
odstupových vzdáleností dle TNV 75 60 11, zjednodušeně 50 m a více. Na rozdíl od zemních 
pískových filtrů, které mají nad sebou krycí vrstvu zeminy, je zakrytí filtrů PF-C EKO-CINIS® 
provedené až nad povrchem terénu, a to pro možnost přístupu k filtrační náplni. Kontrola a 
ošetření povrchu filtru se provádí v intervalu 3 až 12 měsíců. Filtry s volnou hladinou nemají 
zakrytí žádné, viz obecní ČOV v další kapitole. 

 
Obr. 1 schéma septik+PF-C2 EKO CINIS+ vsakovací studna 

Účinnosti septiků s pískovými filtry a s filtry CINIS®, PF-C EKO-CINIS 

Použití tradičního a efektivního vícestupňového čištění sestavou: Tříkomorový septik + zemní 
pískový filtr(PF) bylo znevýhodněno zmíněným nařízením vlády 416/2010Sb. v tom, že S+PF 
běžně nedokáže splnit požadavek na odbourávání znečištění v ukazatelích N-NH4

+ a Pcelk. 
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Výsledky zemních pískových filtrů jsou ze septiků a filtrů dimenzovaných v dnes používaných 
návrhových parametrech. Pro septik to je 3-denní zdržení a pro PF nápustná výška 20 cm. Dle 
níže uvedených výsledků (Pertoltice) se domníváme, že ani zvětšení dimenze nebude 
dostatečné k odstranění N-NH4

+. 
Sledované hodnoty odtoku ze zemních pískových filtrů jsou v tabulce č.1., tabulka č.2. 
dokládá sledované hodnoty filtru PF-C EKO-CINIS®. 

Tab. 1 Výsledky rozborů odpadní vody na odtoku z pískového filtru 

 

Tab. 2 Výsledky rozborů odpadní vody na odtoku z filtru PF-C2 EKO-CINIS® 

 
Výhody filtrů CINIS®: 

• bez elektrické energie zastanou stejnou práci jako vyspělé ČOV se spotřebou el. e. 

• bez potřeby staveb provozních budov 

• nízké provozní náklady 

Septik S2 + pískový filtr PF-E10 - Pertoltice
BSK5 CHSK NL N-NH4 Pcelk

Datum Odtok Odtok Odtok Odtok Odtok
17.6.2011 6,5 55 6 38,3 12,8
14.3.2012 17,8 54 9,4 19,7 3,13
23.3.2012 11,7 46 3,8 39,6 7,41
27.4.2012 2,1 31 2 24,1 7,66
21.9.2012 2,8 89 7,1 28,2 10,3

průměr 8,18 55 5,66 29,98 8,26

Septik  + pískový filtr  - hájenka Raspenava 
BSK5 CHSK NL N-NH4 Pcelk

Datum Odtok Odtok Odtok Odtok Odtok
11.4.2011 38,6 135 14,7 43,5 11,8
14.3.2012 20 62 10,8 40,8 10,4

průměr 29,3 98,5 12,75 42,15 11,10

Septik  + pískový filtr  - hájenka Horní Řasnice 
BSK5 CHSK NL N-NH4 Pcelk

Datum Odtok Odtok Odtok Odtok Odtok
11.4.2011 29,6 154 21,6 77,7 13,8
14.3.2012 21,2 98 13,1 71,5 9,94

průměr 25,4 126 17,35 74,60 11,87

Septik  + pískový filtr  - Polesí u Rynoltic 
BSK5 CHSK NL N-NH4 Pcelk

Datum Odtok Odtok Odtok Odtok Odtok
26.7.2011 18,6 74 25,3 52,6 5,58

souhrn výsledk ů rozbor ů vzork ů odpadních vod z ČOV: Sk2+PF-C EKO-CINIS
BSK5 CHSK NL N-NH4 Pcelk

Datum Přítok Odtok Přítok Odtok Přítok Odtok Přítok Odtok Přítok Odtok
12.7.2012 190 2,8 337 5 46,5 2,7 57,4 5,07 7,1 0,875

16.8. 111 1 244 5 39 2,1 62,3 0,066 8,3 0,04
29.8. 175 1 357 8 42,1 2 62,1 0,04 11,4 0,05
12.9. 182 4,7 353 21 47,6 11,5 58,8 11,2 8,27 1,16
21.9. 157 3,5 356 10 41,4 4,7 55,5 2,54 8,19 0,558
27.9. 157 2,8 314 8 32,2 2,7 60,2 1,08 8,4 0,365
5.10. 144 1,6 310 5 41,8 4,9 50,2 8,18 6,56 0,827

18.7.2013 95,1 1 205 5 31,7 2 42,6 0,129 5,85 0,042
22.8. 94,6 1 239 5 52,8 2 55,5 0,04 8,01 0,01
11.9. 96,1 1 270 5 59 2 60,6 0,154 9,21 0,012
průměr 140,18 2,04 298,5 7,7 43,41 3,66 56,52 2,85 8,13 0,39
Účinnost 98,6 97,5 91,5 94,9 94,8
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• minimální obsluha (1 x za týden kontrola pohledem+ 1 x za kok manipulace s vyschlým 
povrchem 4 až 8 hodin 

• dobře snáší nevyužití kapacity na přítoku 

• dobře snáší kolísání hydraulické i látkové  

• odstraňuje z odpadní vody látky NEL i těžké kovy 

Nevýhody filtrů CINIS®: 

• větší požadavky na zábor plochy 

• ztráta geodetické výšky 0,6 – 1m 

• pro otevřené systémy velká odstupová vzdálenost 

Lokality s použitím filtrů Cinis® (archiv fy Cinis .r.o.) 

Vysoká pec 1992-3 
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Obr. 2 Obecní ČOV Vysoká Pec + tabulka, v tabulce jsou hodnoty BSK5 s 2.-3. s potlačenou nitrifikací 

 
 

 
Obr. 3 Obecní ČOV Vysoká Pec, tabulka průměrných hodnot dvouletého zkušebního provozu 
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Strojetice 2000 

 
Obr. 4 obecní ČOV Strojetice + tabulka z rozborů odpadní vody  
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Podlůšany 2010 

Tato čistírna je ve zkušebním provozu. 

 
Obr. 5 půdorysné schéma ČOV® 

 

 
Obr. 6 CINIS® filtr s vystavenou hladinou 

 

 
Obr. 7 Detail vyschlého povrchu látky CINIS® 
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Barchov 2010 

 
Obr. 8 Zadní pole v provozu, přední záložní je připraveno 

Uvedena do provozu v červnu 2010, kategorie 200 EO, sestava 3 komorový septik 
s užitkovým objemem 263 m3, dva otevřené, nezakryté filtry, každý o povrchu filtrační plochy 
126 m2, filtrační těleso z filtrační látky Cinis, vzorky odebírány za septikem-před nátokem na 
filtr  P=přítok na filtr a za filtrem O=odtok z filtru. Účinnost celé ČOV je nutno proto dopočítat 
o cca 25% účinnost septiku. Přítomnost balastní vody ze staré části kanalizační sítě. 

Tab. 3 ČOV  OBEC Barchov, okres Pardubice  - sumář rozborů 

 
Rozbor č. 3527/13 – rozšířen o: 
1) ztráta žíháním rozp.látek   86 mg/l  
2) rozpuštěné anorg.soli (RAS)  494 mg/l 
3) AOX absorb.org.halogeny  ˂20 µg/l  
4) kadmium   ˂5 µg/l  
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5) rtuť   ˂0,5 µg/l  
 

Uhersko 2011 

 
Obr. 9 Filtr CINIS® v provozu 

 

Tab. 4 Hodnoty rozborů na ČOV Uhersko 
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Závěr  

Sledování provozu a shromáždění výsledků v devadesátých letech prováděla firma CINIS 
spol. s r.o. ve spolupráci s VÚV TGM. 
Zkoušky účinnosti filtru PF-C EKO-CINIS® proběhly s podporou firmy CINIS spol, s r.o. a pod 
kontrolou Strojírenského zkušebního ústavu Brno, pracoviště Jablonec nad Nisou. Zkoušky 
filtru PF-C 2 prováděla firma EKONA spol. s r.o. V tabulkách jsou využity i výsledky rozborů 
z provozovaných aplikací filtrů PF-C EKO- CINIS® 
Nutnou podmínkou pro správnou funkci filtru je použití certifikované a přezkoušené filtrační 
látky CINIS® , kterou poskytuje firma CINIS, spol.s r.o. sama nebo prostřednictvím svých 
smluvních partnerů. Použitím nevhodného materiálu se filtr rychle zakolmatuje, může trpět 
i zkratovým prouděním a zároveň kazí pověst tohoto způsobu dočištění odpadních vod. 
Použití filtrační látky CINIS® se datuje od osmdesátých let minulého století. S větším 
rozšířením se setkáváme při odstraňování ropných látek z vody technologických procesů. 
S dočišťováním odpadních vod z obcí a domácností jsou známé zkušenosti od roku 1995. 
Věříme, že uvedením filtru PF-C EKO-CINIS® na český trh pomůžeme řešit zejména svízelnou 
situaci majitelů objektů, které nejsou v dosahu vodoteče, ale odpadní vodu chtějí účinně 
čistit v souladu s legislativními požadavky.  

Zdroje informací 

14. Archiv ČOV firmy CINIS spol. s r.o. 

15. Archiv firmy Ekona spol.s r.o. 

  


