
P R O T O K O L  

o 19. zasedání Česko-německé komise pro hraniční vody,                     
které se konalo v Lipové-lázních v České republice                                                         
ve dnech 24. a 25. října 2016 

 
Česko-německá komise pro hraniční vody (dále jen Komise), která byla zřízena podle 

článku 4 Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o spolupráci 

na hraničních vodách v oblasti vodního hospodářství ze dne 12. prosince 1995 (dále jen 

Smlouva), uskutečnila své 19. zasedání ve dnech 24. a 25. října 2016 v Lipové-lázních  

v České republice.   

Za Českou republiku vedl jednání zmocněnec  a vedoucí delegace České republiky pro 

hraniční vody se Spolkovou republikou Německo,  

Ing. Josef N i s t l e r,  

za Spolkovou republiku Německo vedla jednání zmocněnkyně a vedoucí delegace 

Spolkové republiky Německo pro hraniční vody s Českou republikou, 

Heide J e k e l. 

Zasedání se dále zúčastnili členové obou delegací a přizvaní odborníci. Seznam účastníků 

zasedání je v příloze 1 tohoto Protokolu. 

Obě delegace se vzájemně informovaly o tom, že obě strany schválily Protokol                    

o 18. zasedání Komise, které se konalo ve dnech 20. a 21. října 2015 v Bad Elster  

ve Spolkové republice Německo. 

Komise schválila pro 19. zasedání program jednání, který je v příloze 2 tohoto Protokolu. 
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K jednotlivým bodům programu: 

1. Činnost Stálých výborů pro bavorský a saský hraniční úsek  

 (bod 1 Protokolu o 18. zasedání) 

 Komise vzala na vědomí, že  

 ve dnech 6. až 8. dubna 2016 se ve Straubingu ve Spolkové republice Německo 

konalo 18. zasedání Stálého výboru pro bavorský hraniční úsek Česko-německé 

komise pro hraniční vody (dále jen Stálý výbor Bavorsko). Zápis z tohoto 

zasedání je přiložen jako příloha 3 tohoto Protokolu,  

 ve dnech 1. až 3. června 2016 se v Praze v České republice konalo 18. zasedání 

Stálého výboru pro saský hraniční úsek Česko-německé komise pro hraniční 

vody (dále jen Stálý výbor Sasko). Zápis z tohoto zasedání je přiložen jako 

příloha 4 tohoto Protokolu.  

Komise konstatovala, že díky průběžné činnosti obou výborů a jejich sekretariátů  

je zajištována realizace Smlouvy.  

Komise projednala konkrétní případy z činnosti obou výborů popsané v tomto 

Protokolu, které mají zvláštní význam pro obě strany, a to s cílem zajistit jednotnou 

realizaci Smlouvy.   

 

2. Realizace Rámcové směrnice pro vodní politiku ES na hraničních vodách  

(bod 2 Protokolu o 18. zasedání) 

Komise vzala ohledně Stálého výboru Bavorsko na vědomí následující stav: 

 Koordinační skupina k Rámcové směrnici pro vodní politiku Česká republika 

– Bavorsko se od posledního zasedání Komise nesešla, neboť nevznikl žádný 

požadavek na projednání, který by byl důvodem pro jednání, 

 

 německá delegace sdělila, že plány povodí pro bavorské dílčí povodí Dunaje, 

jakož i plán povodí pro německé povodí Labe/Elbe, byly předloženy 

k připomínkám veřejnosti od prosince 2014 do června 2015. Výše uvedené 

plány byly po dokončení schváleny k 22. prosinci 2015 a zveřejněny na inter-

netových stránkách www.wrrl.bayern.de resp. www.fgg-elbe.de,  

 

 česká delegace sdělila, že od ledna 2015 probíhal k českým národním plánům 

povodí Labe, Odry a Dunaje proces posuzování vlivů koncepcí na životní 

prostředí (SEA). Po ukončení tohoto procesu byly národní plány povodí do-

končeny a dne 21. prosince 2015 byly schváleny vládou České republiky. 

Jsou umístěny na internetové adrese Ministerstva zemědělství České repub-

liky http://eagri.cz/public/web/mze/voda/planovani-v-oblasti-vod/priprava-

planu-povodi-pro-2-obdobi/zverejnene-informace/narodni-plany-povodi.html.  

http://www.wrrl.bayern.de/
http://www.fgg-elbe.de/
http://eagri.cz/public/web/mze/voda/planovani-v-oblasti-vod/priprava-planu-povodi-pro-2-obdobi/zverejnene-informace/narodni-plany-povodi.html
http://eagri.cz/public/web/mze/voda/planovani-v-oblasti-vod/priprava-planu-povodi-pro-2-obdobi/zverejnene-informace/narodni-plany-povodi.html
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Komise vzala ohledně Stálého výboru Sasko na vědomí následující stav: 

 odborníci obou stran k otázkám jakosti vody na poradě ve dnech 26. až  

27. dubna 2016 projednali otázky související s realizací Rámcové směrnice  

pro vodní politiku na hraničních útvarech povrchových vod. Odborníci obou 

stran k otázkám jakosti vody chtějí i nadále pracovat na harmonizaci metod 

hodnocení společných útvarů povrchových vod, 

 
 česká delegace sdělila, že dne 21. prosince 2015 schválila vláda České  

republiky národní plány povodí Labe, Odry a Dunaje (viz výše),  

 

 německá delegace sdělila, že národní plány povodí byly zveřejněny dne  

21. prosince 2015 (www.umwelt.sachsen.de/umwelt/wasser/14706.htm). 

Česká delegace sdělila, že kopie národních plánů povodí byly Evropské komisi 

zaslány k 22. březnu 2016 v souladu s požadavky článku 15 Rámcové směrnice pro 

vodní politiku. Reporting Evropské komisi, jehož součástí je i hodnocení devíti 

společných útvarů povrchových vod v česko-německém úseku státních hranic, byl 

dokončen v srpnu  2016 prostřednictvím systému WISE. Česká strana odreportovala 

data v rámci území svého státu. 

Komise požádala oba Stálé výbory, aby ji na jejím příštím zasedání opětovně 

informovaly o postupu prací při implementaci Rámcové směrnice pro vodní politiku 

na hraničních vodách. 

  

3. Realizace směrnice ES o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik  

(bod 3 Protokolu o 18. zasedání) 

Komise vzala na vědomí následující stav: 

Německá delegace sdělila, že plán pro zvládání povodňových rizik (dále jen "plán 

HWRM") pro bavorskou část povodí Dunaje byl po zveřejnění k připomínkám 

veřejnosti od března do července 2015 dopracován a dne 22. prosince 2015 

zveřejněn. Plán HWRM pro německou část povodí Labe/Elbe byl Společenstvím 

povodí Labe (FGG Elbe) dokončen do konce roku 2015 a zveřejněn. Bavorsko  

k tomu vypracovalo příspěvek pro bavorská dílčí povodí Sály a Ohře a předalo je 

dále FGG Elbe. Plány HWRM a zprávy o životním prostředí vypracované na základě 

SEA jsou zveřejněny na internetové adrese 

www.lfu.bayern.de/hochwasserrisikomanagement/hwrm_plaene. Zde je také uveden 

link na Mezinárodní plány pro zvládání povodňových rizik oblasti povodí Labe  

a povodí Dunaje. 

 

Česká delegace sdělila, že české plány pro zvládání povodňových rizik Labe, Odry  

a Dunaje byly od prosince 2014 do června 2015 zveřejněny k připomínkám 

veřejnosti.  Od ledna 2015 probíhal k plánům pro zvládání povodňových rizik proces 

posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí (SEA). Po ukončení tohoto procesu 

byly plány pro zvládání povodňových rizik dokončeny a dne 21. prosince 2015 byly 

http://www.lfu.bayern.de/hochwasserrisikomanagement/hwrm_plaene
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schváleny vládou České republiky. Jsou umístěny na internetové adrese 

http://www.povis.cz/html/pzpr.htm.  V termínu do 22. března 2016 byly plány  

pro zvládání povodňových rizik včetně všech souvisejících dat odreportovány  

do Evropské komise v souladu s  požadavky článku 15 Povodňové směrnice 

prostřednictvím systému WISE.   

   Komise vzala dále na vědomí, že přeshraniční realizace směrnice ES                           

o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik v povodí Labe/Elbe je koordinována 

prostřednictvím Mezinárodní komise pro ochranu Labe a v povodí Odry/Oder 

prostřednictvím Mezinárodní komise pro ochranu Odry před znečištěním stejně jako 

v povodí Dunaje/Donau prostřednictvím Mezinárodní komise pro ochranu Dunaje.  

Komise požádala oba Stálé výbory, aby ji na jejím příštím zasedání opětovně 

informovaly o postupu prací při implementaci směrnice ES o vyhodnocování  

a zvládání povodňových rizik.  

 

4. Ochrana perlorodky říční a velevruba tupého v hraničních vodách a jejich 

povodích  

(bod 4 Protokolu o 18. zasedání) 

Komise vzala na vědomí, že v rámci pracovní skupiny Stálého výboru Bavorsko  

pro ochranu perlorodky říční a velevruba tupého (dále jen pracovní skupina)  

pokračovala spolupráce odborníků bavorské, saské a české strany:  

Ve dnech 5. a 6. října 2015 se uskutečnilo v Mariánských Lázních 14. jednání 

pracovní skupiny. Vlastnímu jednání předcházela terénní prohlídka českých opatření, 

financovaných z fondů EHP a Ministerstva životního prostředí na perlorodkových 

vodách v regionu. Prohlídka se týkala odchovů perlorodek, monitorování kontrolních 

ploch, populace perlorodky na Bystřině/Wolfsbach, péče o biotop a také konkrétních 

opatření k podpoře hostitelských ryb.  

Česká strana při následném jednání doplnila konkrétní informace k projektům,  

podala aktuální informace z probíhajících odchovů  a bioindikací a prezentovala 

plány této činnosti pro další období. Široce bylo diskutováno poškození lokality 

Bystřina letním suchem  2015, záchranný přenos a opatření k zamezení dalších 

úhynů.  

Bavorská strana představila celobavorskou iniciativu „boden:staendig“, jejímž cílem 

je ve spolupráci se zemědělci redukovat v rámci určených projektových oblastí 

splachy z orné půdy. Jednou z těchto projektových oblastí je povodí hornofranckých 

perlorodkových toků. Proto mohou plynule pokračovat vládou Horní Franky 

iniciované a mezitím ukončené projekty k redukci vnosů látek podmíněných erozí  

z orné půdy do perlorodkových toků. Bavorští odborníci dále informovali o EVL 

monitoringu. Inventura jednotlivých jedinců a stanovišť na 40 tocích byla 

dokončena. Údaje jsou nyní ověřovány Bavorským zemským úřadem pro životní 

prostředí.  

http://www.povis.cz/html/pzpr.htm
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Saská strana informovala o svém perlorodkovém projektu ArKoNaVera, kterého se 

účastní některé instituce bavorské strany.  

Dne 1. června 2016 se uskutečnilo v Adorfu  15. jednání pracovní skupiny. V rámci 

jednání si účastníci vyměnili informace o běžících a plánovaných projektech v České 

republice, Bavorsku a Sasku.  

Česká strana na tomto jednání představila aktivity v povodí perlorodkových toků, 

realizované za podpory fondů EHP ve spolupráci různých subjektů. V rámci péče  

o druh komentovala odchovy i líhnutí pstruha (hostitelský druh) v líhňových 

aparátech. Probíhající péče o biotop byla doplněna studií proveditelnosti revitalizace 

Rokytnice, týkající se jejího napřímeného úseku na českém území i revitalizaci úseku 

Lužního potoka na českém území v roce 2016. Situace na Bystřině/Wolfsbach v roce 

2015 byla analyzována a byl dohodnut koordinovaný postup při obdobné krizové 

situaci  (vysychání lokality).  

Bavorská strana na tomto jednání informovala o svých snahách o založení odchovné 

stanice v Horních Frankách. Zástupkyně koordinačního místa pro perlorodku 

Bavorsko podala informaci z mezinárodních kongresů, že odchov perlorodek ve 

stanicích nalezl evropský konsensus.  

Tématika vnosu sedimentů do Pekelského potoka/Höllbach a do Újezdského 

potoka/Mähringsbach bude projednána v listopadu 2016 na akci s vlastníky rybníků. 

Prostřednictvím upraveného hospodaření se bude usilovat o rozsáhlé bezemisní 

rybniční hospodářství.  

Německá strana informovala o krádeži 4 000 kusů perlorodek na třech místech na 

dvou úsecích bavorských vodních toků v blízkosti státních hranic, ke které došlo  

v září 2016. Bylo podáno trestní oznámení a zahájeno trestní řízení. Na ohrožených 

stávajících odchovnách byly instalovány kamery. Česká strana byla informována  

a zapojena prostřednictvím kontaktů pracovní skupiny pro perlorodku říční. 

Komise požádala Stálý výbor Bavorsko, aby ji na jejím příštím zasedání informoval  

o jednáních a o ostatních činnostech v oblasti ochrany perlorodky říční a velevruba 

tupého.  

 

5. Vybraná témata z činnosti Stálých výborů  

5.1 Nový výpočet kóty horní hladiny retenčního prostoru nádrže Rauschenbach, 

hraniční voda S 153 

         (bod 5.1 Protokolu o 18. zasedání) 

Komise vzala na vědomí sdělení české delegace, že návrh na změnu Dohody mezi 

vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické 

republiky o úpravě některých společných otázek spojených s výstavbou a provozem 

nádrže v údolí potoka Flöha u Rauschenbachu ze dne 9. prosince 1961 byl dne  
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24. srpna 2016 schválen vládou České republiky. Ministerstvo zahraničních věcí 

České republiky oznámí tuto skutečnost německé straně nótou. 

 

5.2 Stabilní havarijní profil na hraničním vodním toku  Labe/Elbe v Hřensku  

(bod 5.2 Protokolu o 18. zasedání) 

Komise vzala na vědomí sdělení české delegace, že kolaudační souhlas ke stabilnímu 

havarijnímu profilu Labe/Elbe byl vydán dne 1. prosince 2015. Oficiální zahájení 

provozu se konalo dne 28. dubna 2016.  

  

Tím bylo projednávání tohoto bodu ukončeno. 

 

5.3 Směrnice pro vyrozumění o znečištěních hraničních vodních toků mezi Českou 

republikou a Spolkovou republikou Německo v saském a bavorském úseku 

státních hranic  

(bod 5.3 Protokolu o 18. zasedání) 

Komise vzala na vědomí, že aktualizace „Směrnice pro vyrozumění o znečištěních  

na hraničních vodních tocích mezi Českou republikou a Spolkovou republikou 

Německo v saském úseku státních hranic“ (dále jen Směrnice) včetně jejích příloh  

3 (formulář pro hlášení mimořádného znečištění), 4 (formulář vyhodnocení testo-

vacích hlášení) a 5 (formulář registr havárií) byla v rámci Stálého výboru Sasko do-

končena a schválena.   

 

Komise vzala dále na vědomí, že v rámci Stálého výboru Bavorsko byla na základě 

doplnění české strany upravena „Směrnice pro vyrozumění o mimořádných 

znečištěních hraničních vod mezi Českou republikou a Spolkovou republikou  

Německo v bavorském úseku státních hranic“ (dále jen Směrnice). Směrnice nyní 

obsahuje telefonní čísla, faxová čísla a e-mailové adresy u všech kontaktních míst.  

Stálý výbor Bavorsko zpracovává v současné době aktualizaci Směrnice tak, že 

hlášení budou v budoucnu předávána faxem a e-mailem. 

 

  Komise požádala obě strany, aby ji na příštím zasedání znovu informovaly. 

 

5.4 Povodí vodní nádrže Skalka (Česká republika) 

(bod 5.5 Protokolu o 18. zasedání) 

Komise vzala na vědomí, že 

 

 německá delegace sdělila, že od roku 2015 je pro Horní Franky/východ  

u úřadu Zemědělské správy zaměstnán poradce pro vodu. Jeho úkolem je  

podnítit zemědělce k nutné redukci  zátěže živinami ze zemědělskoých ploch   
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a informovat o odpovídajících opatřeních. K tomu budou využity dotace z ba-

vorského programu pro kulturní krajinu. 

 česká delegace sdělila, že pro útvary povrchových vod Ohře/Eger a Resla-

va/Röslau byla v českém Národním plánu povodí Labe přijata následující  

opatření, týkající se 

 projednání zajištění legislativní podpory nebo přímého nařízení pro 

zemědělce v kontaminovaném území s cílem změny kultury pozemků 

na trvalý travní porost s bavorskou stranou, 

 projednání odstraňování fosforu a AOX na čistírnách odpadních vod, 

protierozní ochrany (suché a záchytné nádrže), hospodaření  

na rybnících a manipulace na nádržích s bavorskou stranou a  

 agrotechnických opatření - zatravňování v povodí Reslavy/Röslau, 

extenzivní způsob obdělávání orných půd.  

Česká delegace v této souvislosti požádala německou delegaci, aby německá 

strana poskytla české straně informaci o všech bodových zdrojích v povodí 

hraničních vodních toků Ohře/Eger, Odrava/Wondreb a Reslava/Röslau  

na německém území. Jedná se o všechna vypouštění odpadních vod 

z komunálních i průmyslových zdrojů, která mohou být zdrojem živin a dále  

i o eventuální další výusti bez čištění nebo s decentralizovaným čištěním 

odpadních vod  (čištění odpadních vod v septicích či domovních čistírnách 

odpadních vod). Tyto informace by měly obsahovat seznam výustí, způsob 

odstraňování živin (čištění) z  odpadních vod vypouštěných z těchto výustí  

a koncentrace a roční bilance vypouštění fosforu, dusíku a AOX z těchto 

výustí za posledních 5 let.  

Německá delegace k tomu  sdělila, že v závěrečné zprávě k projektu EU 

"Problematika živin a sinic v nádrži Skalka" dokončeném k  roku 2009 je 

takový výčet a bilancování obsaženo. Nakolik je aktualizace těchto údajů 

potřebná, projednají odborníci obou stran.  

Komise vzala dále na vědomí, že Stálý výbor Bavorsko pověřil odborníky obou stran, 

aby záležitost informací o bodových zdrojích projednali na jednání odborníků obou 

stran. Jednání se uskutečnilo dne 29. června 2016 (viz též bod 5.5 tohoto Protokolu). 

Záznam z tohoto jednání je přílohou 5 tohoto Protokolu. 

 

Německá delegace poukázala na to, že u příležitosti výše uvedeného jednání zdoku-

mentovala bilanční a a průměrná koncentrační data na výstupu ze všech komunálních 

čistíren odpadních vod v bavorském povodí  Reslavy/Röslau   a Ohře/Eger za období 

2007-2014  a předala je české straně v elektronické podobě. Data ukazují trvale níz-

kou roční zátěž pro fosfor a v průběhu roku typickou poněkud kolísavou zátěž pro 

dusík. Úředně předepsané koncentrace pro vypouštění odpadních vod byly vždy 

dodrženy. Dále požadovaná data se v současné době na německé straně shromažďují. 

 

Česká delegace uvedla, že i relativně nízký bilanční odtok fosforu z těchto čistíren 

odpadních vod je pro nádrž Skalka velmi významnou zátěží z hlediska tvorby vodní-
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ho květu sinic. I pro toto posouzení je jedním ze závěrů jednání umožnění zpracování 

analýzy povodí českou stranou modelem VSTOOLS.EUTRO, včetně analýzy efek-

tivnosti nákladů a návrhů opatření. 

 

Komise požádala Stálý výbor Bavorsko, aby ji na jejím příštím zasedání opět infor-

moval. 

 

5.5     Reslava /Röslau  

(bod 5.7 Protokolu o 18. zasedání) 

Komise vzala na vědomí, že  

 česká strana zaslala v březnu 2016 německé straně prostřednictvím  

sekretariátů výsledky rozborů obsahu rtuti ve vodě a plaveninách Resla-

vy/Röslau a v rybách v nádrži Skalka za rok 2015, 

 česká delegace požádala německou stranu s ohledem na české výsledky  

stanovení hodnot obsahu rtuti v plaveninách a sedimentech v Reslavě/Röslau,  

u kterých došlo po poklesu na přelomu století k opětovnému nárůstu  

na hodnoty úrovně sedmdesátých let minulého století, o zavedení nebo  

rozšíření monitoringu plavenin ve vybraných profilech hraničního vodního 

toku Reslava/Röslau a vodního toku Kössein v úseku jejich kontaminace rtutí. 

Rovněž požádala o pravidelné každoroční poskytování veškerých aktuálních 

výsledků měření obsahu rtuti ve vodě a v plaveninách v dotčených profilech 

vodních toků Reslava/Röslau a Kössein včetně jejich vyhodnocení ve vztahu 

k historickým datům a vyhodnocení příčin zhoršení stavu v posledních deseti 

letech, 

 německá delegace sdělila, že pravidelné rozbory obsahu rtuti ve vodě a v pla-

veninách Reslavy/Röslau (měřící profil Fischern) stejně jako v plaveninách  

v Kössein (měřící stanice Krippnermühle) nevykazují v posledních 12 letech 

žádné známky zvýšení zatížení rtutí. To je doloženo výsledky rozborů  

Vodohospodářského úřadu Hof pro období od roku 2004 do roku 2015.  

Výsledky byly dány k dispozici v březnu 2016 v tabulkové formě české 

straně,  

 česká delegace sdělila, že v rámci připomínkového řízení k německému  

plánu povodí Labe/Elbe podle Rámcové směrnice pro vodní politiku uplatnila 

česká strana (státní podnik Povodí Ohře) dopisem ze dne 9. června 2015 

požadavek na opatření k omezení vnosu rtuti do vodních toků.  

Německá delegace k tomu sdělila, že navrhovaná opatření již byla do určité 

míry realizována a jsou dále plánována. Proto budou při opatřeních údržby  

a výstavby zásadně prováděna také opatření ke snížení eroze kontamino-

vaného materiálu.  Například byla již realizována četná opatření stabilizace 

dna a břehů na Reslavě/Röslau, kromě toho při plánování bylo upuštěno kvůli 

zatížení rtutí od opatření podporujících erozi, která by mohla být přínosem ke 

zlepšení ekologického stavu (např. odstranění zpevnění břehů). Rozsáhlá  

opatření povedou k významnému snížení zatížení rtutí, jen pokud budou  
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provedena ve velkém měřítku. To buď není reálné (finanční náklady např. při 

sanaci niv), nebo to vede k jinak rozsáhlým poškozením ekosystému (rozsáhlá 

opevnění břehů, sedimentační nádrže s vysokými požadavky na plochu  

v   EVL),   

 česká delegace dále sdělila, že na české straně byly kvůli zamezování dalšího 

znečišťování českého území rtutí pro útvary povrchových vod Reslava/Röslau 

navrženy listy opatření, které jsou součástí schváleného českého Národního 

plánu povodí Labe a Plánu dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních 

přítoků Labe a týkají se    

 projednání zajištění legislativní podpory nebo přímého nařízení pro 

zemědělce v kontaminovaném území s cílem změny kultury pozemků 

na trvalý travní porost s bavorskou stranou,  

 projednání odstraňování fosforu a AOX na čistírnách odpadních vod, 

protierozní ochrany (suché a záchytné nádrže), hospodaření  

na rybnících a manipulace na nádržích s bavorskou stranou,  

 vytipování nejvhodnějších míst k opevnění řek Kössein  

a Reslava/Röslau k efektivnímu zamezení erozí ohrožených 

kontaminovaných úseků, 

 agrotechnických opatření - zatravňování v povodí Reslavy/Röslau, 

extenzivní způsob obdělávání orných půd a 

 vytipování nejvhodnějších míst k vybudování sedimentačních prostor 

v záplavových územích Kössein a Reslavy/Röslau včetně návrhu 

způsobu jejich provozování.   

Česká delegace navrhla uskutečnit k projednání opatření uvedených českou 

stranou a dalších otevřených otázek jednání odborníků obou stran. Za českou 

stranu se jednání zúčastní zástupci státního podniku Povodí Ohře a Výzkum-

ného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka, v.v.i. Za německou stranu 

se zúčastní zástupci příslušného Vodohospodářského úřadu Hof, odboru 52 

Vlády Horních Franků a Zemského úřadu pro životní prostředí.  

Komise vzala dále na vědomí, že v rámci Stálého výboru Bavorsko se dne 29. června 

2016 na pozvání státního podniku Povodí Ohře uskutečnilo jednání odborníků obou 

stran k projednání výše uvedených opatření a k přípravě společného projektu navazu-

jícího na ukončený projekt „Rtuť na přítoku do nádrže Skalka, vyhodnocení a návrhy 

opatření“ (viz též bod 5.4 tohoto Protokolu).  Záznam z jednání je přílohou 5 tohoto 

Protokolu. 

Komise vzala na vědomí, že na výše uvedeném jednání bylo dohodnuto, že přeshra-

niční projekt bude připraven v gesci bavorské strany, přičemž bavorská strana bude 

zodpovědná za realizační koncept opatření pro Reslavu/Röslau podle Rámcové směr-

nice o vodách za zohlednění návrhů v předcházejícím projektu. Česká strana zpracuje 

analýzu ohrožení ve vztahu k obsahu rtuti v nádrži Skalka.  
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Komise vzala dále na vědomí sdělení české delegace, že v rámci porady pracovní 

skupiny WFD Mezinárodní komise pro ochranu Labe česká strana zmínila vnos rtuti 

na české území z německé strany.  

Česká delegace požádala německou stranu o prověření možnosti řešení problematiky 

vnosu rtuti nezávisle na přípravě nového projektu. 

Komise požádala Stálý výbor Bavorsko, aby ji na jejím příštím zasedání informoval      

o pokroku v této záležitosti.   

 

6. Spolupráce se Stálou česko-německou hraniční komisí  

(bod 6 Protokolu o 18. zasedání) 

1. Část státních hranic se Svobodným státem Sasko: 

 Komise na svém 18. zasedání v bodě 6 Protokolu pověřila Stálý výbor Sasko, 

aby projednal navrácení hraničního vodního toku S 250 Sázek/Scheidebach  

v hraničním úseku XXII mezi hraničními znaky 1/8 C a 1/9 D  a hraničního 

vodního toku S 279 Bystřina/Wolfsbach v hraničním úseku XXIII mezi 

hraničními znaky 13/7 C a 13/8 D  do polohy podle hraničního 

dokumentárního díla a o výsledku informoval Hraniční komisi 

prostřednictvím zmocněnců pokud možno do konce dubna 2016. 
 

Komise vzala na vědomí, že Stálý výbor Sasko se shodl, že u obou hraničních 

vodních toků v uvedených úsecích převažují ve smyslu článku 9 odst. 1 věta  

1 Smlouvy o státních hranicích zejména ekologické zájmy, především 

v případě hraničního vodního toku S 279 Bystřina/Wolfsbach. Neexistují 

žádné opodstatněné důvody pro navrácení obou úseků do původní polohy. 

Navrácení do původní polohy také není v souladu s ustanoveními Rámcové 

směrnice pro vodní politiku. V lednu 2016, resp. v únoru 2016 předložil Stálý 

výbor Sasko prostřednictvím zmocněnců předsedům Hraniční komise 

zdůvodnění, proč nelze tyto úseky navrátit do původní polohy.  

 

Komise konstatovala, že tím byl požadavek z jejího 18. zasedání Komise 

splněn.  

 

 Hraniční komise v bodě 6.1.1 Protokolu ze svého  20. zasedání konstatovala, 

že u hraničního vodního toku S 12 Zlatý potok /Goldbach v hraničním úseku 

II mezi hraničními znaky 24/24 D a 24/28 D došlo k přirozené změně většího 

rozsahu. Hraniční komise požádala Komisi o navrácení hraničního vodního 

toku v tomto prostoru do polohy podle hraničního dokumentárního díla. 

 

Komise na základě těchto informací pověřila Stálý výbor Sasko, aby toto  

opatření projednal a o výsledku informoval Hraniční komisi prostřednictvím 

zmocněnců do konce dubna 2017.  
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2. Část státních hranic se Svobodným státem Bavorsko: 

 Komise na svém 18. zasedání v bodě 6 Protokolu pověřila Stálý výbor 

Bavorsko, aby projednal navrácení hraničního vodního toku B 119 

Černice/Bayerische Schwarzach u hraničního znaku 10/3 v hraničním úseku 

VII do polohy podle hraničního dokumentárního díla a navrácení hraničního 

vodního toku B 227 Údolský potok/Ruthenbächl mezi hraničními znaky 9/1D 

a 9/2C v hraničním úseku XII do polohy podle hraničního dokumentárního 

díla a o výsledku informoval Hraniční komisi prostřednictvím zmocněnců 

pokud možno do konce dubna 2016. 

 

Komise vzala na vědomí, že Stálý výbor Bavorsko se po písemném 

projednání shodl, že souhlasí s navrácením hraničního vodního toku B 119 

Černice/Bayerische Schwarzach do polohy podle hraničního dokumentárního 

díla. V květnu 2016 o tom Stálý výbor Bavorsko informoval prostřednictvím 

zmocněnců předsedy Hraniční komise. Hraniční vodní tok byl navrácen  

do původní polohy v červenci 2016.  

  

Komise vzala dále na vědomí, že Stálý výbor Bavorsko se na svém 18. 

zasedání shodl, že navrácení hraničního vodního toku B 227 Údolský 

potok/Ruthenbächl do polohy podle hraničního dokumentárního díla není 

z hydroekologického pohledu žádoucí. Navíc by bylo nutné udělení výjimky 

Správou NP Šumava. Navrácení do původní polohy také není v souladu 

s ustanoveními Rámcové směrnice pro vodní politiku. V dubnu 2016 předložil 

Stálý výbor Bavorsko prostřednictvím zmocněnců předsedům Hraniční 

komise zdůvodnění, proč nelze tento úsek navrátit do původní polohy.  

 

Komise konstatovala, že tím byl požadavek z jejího 18. zasedání Komise 

splněn.  

 

 Komise vzala na vědomí, že Stálý výbor Bavorsko konstatoval na základě 

výsledků společné místní prohlídky hraničního vodního toku  

 
-    B 74 Mže/Reichenbach mezi hraničními znaky 32 a 33 v hraničním úseku 

IV, že u hraničního znaku  32/9 + 20 m došlo ke změně polohy vodního 

toku směrem na německé území. Z vodohospodářského hlediska nejsou 

nutná žádná opatření. Stálý výbor Bavorsko navrhl Hraniční komisi, aby 

v tomto prostoru vytyčila průběh státních hranic a   

-    B 97a, B 97b, B 98 a B 98a Hraniční potok/Rehlingbach, že se u hra-

ničního znaku 5/18 v hraničním úseku VI nachází tři průtrže meandrů. 

Stálý výbor Bavorsko navrhl Hraniční komisi, aby v tomto prostoru 

zvážila vytyčení průběhu státních hranic. 

Komise vzala dále na vědomí, že Hraniční komise v bodě 6.2.1 b) Protokolu 

ze svého 20. zasedání konstatovala, že výše uvedené práce v hraničním úseku 

IV budou provedeny v tomto roce a že práce v hraničním úseku VI byly 

provedeny v dubnu 2016.  

 

Komise vzala dále na vědomí , že vytyčovací práce v hraničním úseku IV 
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byly provedeny v průběhu roku 2016. 

 

Česká delegace sdělila, že tři protržené meadry v hraničním úseku VI u 

hraničního znaku 5/18 byly sanovány v květnu 2016. 

 

7. Seznamy hraničních vod  

(bod 7 Protokolu o 18. zasedání) 

1. Část státních hranic se Svobodným státem Sasko: 

 Komise vzala na vědomí, že Stálý výbor Sasko na základě pověření Komise 

pod bodem 7 Protokolu o jejím 18. zasedání zaktualizoval seznam hraničních 

vod, který je přílohou 6 tohoto Protokolu. 

          Komise konstatovala, že tím byl požadavek z jejího 18. zasedání splněn.  

 Komise konstatovala, že ji Hraniční komise v bodě 6.3.1 Protokolu ze svého 

20. zasedání požádala o aktualizaci seznamu hraničních vod v části hranic se 

Svobodným státem Sasko takto: 
 

- změna názvu: S 46, jedenkrát křižující, Luční potok/Heimichbach, 

hraniční úsek V, hraniční znaky 5/20 až 5/21, 

 

- doplnění: S 151a, jedenkrát křižující, Bystrý potok/Rauschenbach, 

hraniční úsek XI, hraniční znaky 15/33 až XII/1, šířka: 1 m, směr: 

D-CZ,  
 

- doplnění: S 155b, jedenkrát křižující, bezejmenný 

potok/Rauschenfluß, hraniční úsek XII, hraniční znaky 5/19 až 

5/20, šířka: 0,5 m, směr: CZ-D, 

 

- doplnění: S 162a, jedenkrát křižující, bezejmenný tok/namenloser 

Bach, hraniční úsek XII, u hraničního znaku 15/16, šířka: 1 m, 

směr: D-CZ, 

 

- přečíslování: původní S 162a, nové číslo S 162b, 

 

- změna: S 250 Sázek/Scheidebach, hraniční úsek XXI, XXII, hraniční 

znaky 22 – XXII/1 – 1/8 +10m, délka 2,2 km a 0,9 km, 

 

- doplnění: S 250a  Sázek/Scheidebach, hraniční úsek XXII, hraniční 

znaky 1/9 až 2, délka 0,1 km,   
 

- doplnění:  S 253a: jedenkrát křižující, Plesná/Röthenbach, hraniční 

úsek XXII, u hraničního znaku 6/11, šířka: 0,7 m, směr: CZ-D,  
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- doplnění:  S 258a: jedenkrát křižující, Starý potok/Oberreuther 

Bach, hraniční úsek XXII, u hraničního znaku 9/24, šířka: 0,7 m, 

směr: CZ-D,  

  

- změna:  S 279 Bystřina/Wolfsbach, hraniční úsek XXIII, hraniční znaky 

12/11 až 13/7 + 9m, délka 2,89 km, 

 

- doplnění:  S 279a Bystřina/Wolfsbach, hraniční úsek XXIII, hra-

niční znaky 13/7 +21m až 13/9, délka 0,50 km. 

 

Komise vzala žádost Hraniční komise na vědomí a pověřila Stálý výbor 

Sasko, aby zaktualizoval seznam hraničních vod v části hranic se Svobodným 

státem Sasko. 

2. Část státních hranic se Svobodným státem Bavorsko: 

 Komise vzala na vědomí, že Stálý výbor Bavorsko na základě pověření 

Komise pod bodem 6 Protokolu o jejím 18. zasedání prověřil změněný průběh 

hraničního vodního toku B 222 Řasnice/Wolfaubach v hraničním úseku XII 

mezi hraničními znaky 2/16 C a 3 C, uvedený v bodě 6.2.4 Protokolu 

Hraniční komise.  

 

Komise vzala dále na vědomí, že v této souvislosti nejsou nutná žádná 

stavební opatření. Seznam hraničních vod byl na základě prověření 

aktualizován a je přílohou 7  tohoto Protokolu. O výsledku projednání byla  

do konce dubna 2016 prostřednictvím zmocněnců informována Hraniční 

komise. 

 

Komise konstatovala, že tím byl požadavek z jejího 18. zasedání splněn.  

 

 Komise konstatovala, že ji Hraniční komise v bodě 6.3.2 Protokolu ze svého 

20. zasedání požádala o aktualizaci seznamu hraničních vod v části hranic se 

Svobodným státem Bavorsko takto: 
 

- změna: B 227 Údolský potok/Ruthenbächl, hraniční úsek XII, hraniční 

znaky 9 až 9/1 +26 m, délka 0,16 km, 

 

- doplnění: B 227a  Údolský potok/Ruthenbächl, hraniční úsek XII, 

hraniční znaky 9/2 -24 m až 9/2, délka 0,03 km, 
 

- vložení nového řádku: B 227b Údolský potok/Ruthenbächl, hraniční 

úsek XII, hraniční znaky 9/5 až 9/6, délka 0,10 km. 

 

Komise vzala žádost Hraniční komise na vědomí a pověřila Stálý výbor 

Bavorsko, aby zaktualizoval seznam hraničních vod v části hranic se 

Svobodným státem Bavorsko. 
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8.  Příští zasedání Komise                                                                                                       

(bod 8 Protokolu o 18. zasedání) 

Komise se usnesla, že příští zasedání se bude konat od 11. do 12. října 2017                   

v Bamberku ve Spolkové republice Německo.  

 

Tento Protokol vstoupí v platnost podle článku 3 Statutu Komise a jejích Stálých výborů 

dnem, kdy oba zmocněnci obdrží sdělení o jeho schválení druhou smluvní stranou. 

Dáno v Lipové-lázních dne 25. října 2016 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce 

českém a německém, přičemž obě znění mají stejnou platnost. 

 

 

 

 

 

------------------------------------ ------------------------------------ 

Ing. Josef N i s t l e r 

zmocněnec 

a vedoucí delegace                                            

České republiky 

 

Heide J e k e l                         

zmocněnkyně 

a vedoucí delegace 

Spolkové republiky Německo 


