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ZÁPIS  

 

o 19. zasedání Stálého výboru pro bavorský hraniční úsek  

Česko-německé komise pro hraniční vody, 

konaném ve dnech 5. až 7. dubna 2017  

v Třeboni v České republice   

 

 

Za Českou republiku vedl jednání Ing. Josef Nistler, vedoucí české delegace ve Stálém 

výboru pro bavorský hraniční úsek Česko-německé komise pro hraniční vody (dále jen Stálý 

výbor Bavorsko). 

 

Za Spolkovou republiku Německo vedl jednání ministerský rada Dr. Klaus Arzet, vedoucí 

německé delegace ve Stálém výboru Bavorsko. 

 

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

je uveden v příloze 1 tohoto Zápisu. 

 

Při zahájení zasedání přivítal vedoucí české delegace vedoucího německé delegace, členy 

obou delegací a ostatní přítomné.  

 

Vedoucí německé delegace poděkoval za přátelské přivítání.   

 

Stálý výbor Bavorsko vzal na vědomí, že Česko-německá komise pro hraniční vody (dále jen 

Komise) schválila Zápis o 18. zasedání Stálého výboru Bavorsko. Tento Zápis schválený 

oběma stranami je součástí Protokolu o 19. zasedání Komise, které se konalo ve dnech  

24. až 25. října 2016 v Lipové-lázních (Česká republika).  

 

Stálý výbor Bavorsko projednal a schválil program svého 19. zasedání, který je přílohou         

2 tohoto Zápisu.  

 

K jednotlivým bodům programu:  
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1. Udržování a úpravy hraničních vodních toků  
 

1.1  Prohlídky hraničních vodních toků  

            (18. zasedání Stálého výboru Bavorsko, bod 1.1) 

 

Pod body 1.1.1 a 1.1.2 jsou uvedeny prohlídky úseků hraničních vodních toků, které byly  

či budou provedeny pro kontrolu jejich stavu.  

 

1.1.1  Prohlídky hraničních vodních toků provedené mezi 18. a 19. zasedáním Stálého 

výboru Bavorsko 

 

Stálý výbor Bavorsko vzal na vědomí, že odborníci obou stran provedli v uvedeném časovém 

období společné prohlídky následujících hraničních vodních toků: 

 

a) Mlýnský potok (Mühlbach), hraniční vodní tok B 1, mezi hraničními znaky 18 a I/1 

v hraničním úseku I (0,10 km) 

 

b) Rokytnice (Südliche Regnitz), hraniční vodní tok B 2, B 3, B 4, B 4a, B 4b, B 4c,  

B 4d, B 4e, mezi hraničními znaky 1/1 a 1/4, 1/4 a 1/5, 2 a 2/3-29m, 2/3-17m a 2/3, 

2/5 a 2/6+23m, 2/6+28m a 2/6+80m, 2/6+90m a 2/8+93m jakož i 2/8+111m a 3  

v hraničním úseku I (2,98 km) 

 

c) Lužní potok (Zinnbach), hraniční vodní tok  B 5d, mezi hraničními znaky 3/17 a 5  

v hraničním úseku I (2,04 km) 

 

d) Kněžský potok (Zinnbächlein), hraniční vodní tok B 6, mezi hraničními znaky 5/1  

a 5/8 v hraničním úseku I  

 

e) Újezdský potok (Mähringsbach), hraniční vodní tok B 9, mezi hraničními znaky 9  

a 10 v hraničním úseku I (1,62 km) 

 

f) Mlýnský potok (Mühlbach), hraniční vodní tok B 17, mezi hraničními znaky  

6 a 7 v hraničním úseku II (1,00 km) 

 

g) Ohře (Eger), hraniční vodní tok B 34, mezi hraničními znaky 20 a 20/1 jakož i  20/6    

a 22 v hraničním úseku II  

 

h) Reslava (Röslau), hraniční vodní tok B 35, mezi hraničními znaky 22 a 23  

v hraničním úseku II (2,29 km) 

 

i) Pomezní potok (Raitschenbach), hraniční vodní tok B 41, mezi hraničními znaky 2/5 

a 2/6 v hraničním úseku III (0,16 km) 

 

j) Mlýnský potok (Hundsbach), hraniční vodní tok B 48, mezi hraničními znaky 11  

a 11/5 jakož i 11/6 a 11/7 v hraničním úseku III (1,0 km) 

 

k) Mohelenský potok (Muglbach), hraniční vodní tok B 57, mezi hraničními znaky 22  

a 22/3 v hraničním úseku III (0,25 km) 

 

l) Bílý potok (Weißbach), hraniční vodní tok B 58, mezi hraničními znaky 24/1 a 25  

v hraničním úseku III (1,4 km) 



Zápis o 19. zasedání Stálého výboru Bavorsko 2017                                    5. – 7. dubna 2017 

4 

 

m) Celní potok (Zottbach), hraniční vodní tok B 92, mezi hraničními znaky 19/12  

a 19/16 v hraničním úseku V (0,13 km)  

 

n) Potůček (Freβbächel), hraniční vodní tok B 93, mezi hraničními znaky 19/16  

a 21/9 v hraničním úseku V (0,69 km) 

 

o) Medvědí potok (Plassendorfer Bach), hraniční vodní tok B 144, mezi hraničními 

znaky 22 a 23 v hraničním úseku VIII (2,79 km) 

 

p) Flekovský potok (Glaitbach), hraniční vodní tok B 158, mezi hraničními znaky 

12/11 a 12/12 v hraničním úseku IX (0,13 km)  

 

q) Lomnička (Helmbach), hraniční vodní tok B 161, mezi hraničními znaky 17  

a 17/12 v hraničním úseku IX (1,44 km) 

 

r) Mechový potok (Harlandbach), hraniční vodní tok B 223, mezi hraničními znaky 4  

a 6 v hraničním úseku XII (5,25 km) 

 

s) Studená Vltava (Kalte Moldau), hraniční vodní tok B 226, mezi hraničními znaky 8 

a 9 v hraničním úseku XII (1,94 km) 

 

t) Světlá (Lichtwasser), hraniční vodní tok B 229, mezi hraničními znaky 11/11  

a 12/1 v hraničním úseku XII (0,05 km)  

 

u) Malá Světlá (Lichtwasserseuge), hraniční vodní tok B 230, mezi hraničními znaky 

12/1 a 13 v hraničním úseku XII (0,63 km)  

 

1.1.2 Prohlídky hraničních vodních toků, které budou provedeny do příštího zasedání 

Stálého výboru Bavorsko  

 

Stálý výbor Bavorsko pověřil odborníky obou stran, aby do příštího zasedání provedli 

společné prohlídky následujících hraničních vodních toků: 

 

 a) Račí potok (Selbbach), hraniční vodní tok B 13 mezi hraničními znaky 2/6 a 3 

v hraničním úseku II (1,10 km) 

 

b) Tříselný potok (Stäbnitzbach), hraniční vodní tok B 51 mezi hraničními znaky 16  

a 17 v hraničním úseku III (1,70 km)  

 

c)  Malý potok (Egelseebach), hraniční vodní tok B 56 mezi hraničními znaky 21/8 a 22 

v hraničním úseku III (0,21 km) 

  

d)  Šedý potok (Grubbach), hraniční vodní tok B 121 mezi hraničními znaky 14 a 15 

v hraničním úseku VII (1,91 km) 

 

e)  Teplá Bystřice (Warme Pastritz), hraniční vodní tok B 140 mezi hraničními znaky 

17/10 a 18 v hraničním úseku VIII (0,68 km) 

 

f)  Černý potok (Schwarzbach), hraniční vodní tok B 152 mezi hraničními znaky 4/2  

a 4/5 v hraničním úseku IX (0,56 km) 
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g)  Prášilský potok (Marchbach), hraniční vodní tok B 185 mezi hraničními znaky 11  

a 12 v hraničním úseku X (3,58 km) 

 

h)  Červený potok (Reifenmühlbach), hraniční vodní tok B 216 mezi hraničními znaky 

13 a 14 (3,06 km)  

 

Stálý výbor Bavorsko potvrdil termíny jednání odborníků v roce 2017, které jsou obsahem 

přílohy 8 tohoto Zápisu. 

 

1.2 Reslava (Röslau), hraniční vodní tok B 35 mezi hraničními znaky 22 a 23  

v hraničním úseku II 

(12. zasedání Stálého výboru Bavorsko, bod 1.2) 

 

Stálý výbor Bavorsko vzal na vědomí, že odborníci obou stran provedli dne 25. května 2016 

společnou místní prohlídku hraničního vodního toku B 35 Reslava (Röslau) mezi hraničními 

znaky 22 a 23 v hraničním úseku II (příloha 3.1 tohoto Zápisu). 

 

Stálý výboru Bavorsko vzal dále na vědomí sdělení odborníků obou stran, že se tento hraniční 

vodní tok v celé délce nachází v  přirozeném stavu. Bylo zjištěno, že v celém úseku 

hraničního vodního toku jsou jak břehy, tak dno zasaženy postupující erozí a v korytě  

se nachází říční dřevo.  

 

Stálý výbor Bavorsko souhlasil s návrhem odborníků obou stran, že jsou nutná opatření ke 

snížení eroze. Tato však nebyla ještě stanovena.  
 

Stálý výboru Bavorsko vzal na vědomí sdělení odborníků německé strany, že německá strana 

plánuje opatření údržby, v rámci nichž bude do břehových nátrží umístěn štěrk. České straně 

byly v srpnu 2016 cestou sekretariátů předány podklady k vyjádření. Toto opatření je 

projednáváno pod samostatným bodem 2.27 tohoto Zápisu. 
 

Tím bylo projednávání tohoto bodu ukončeno. 

 

1.9 Mlýnský potok (Hundsbach), hraniční vodní tok B 48 mezi hraničními znaky 11  

a 11/5 jakož i 11/6 a 11/7  v hraničním úseku III 

 (5. zasedání Stálého výboru Bavorsko, bod 1.9) 

 

Stálý výbor Bavorsko vzal na vědomí, že odborníci obou stran provedli dne 21. září 2016 

společnou místní prohlídku hraničního vodního toku B 48 Mlýnský potok (Hundsbach) mezi 

hraničními znaky 11 a 11/5 jakož i 11/6 a 11/7 v hraničním úseku III (příloha 3.2 tohoto 

Zápisu).  

 

Stálý výbor Bavorsko vzal dále na vědomí sdělení odborníků obou stran, že hraniční vodní 

tok se nachází v celé délce v  přirozeném a stabilním stavu.  

 

Tím bylo projednávání tohoto bodu ukončeno. 
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1.10 Mechový potok (Harlandbach), hraniční vodní tok B 223 mezi hraničními znaky 4 a 

6 v hraničním úseku XII  

 (14. zasedání Stálého výboru Bavorsko, bod 1.10) 

 

Stálý výbor Bavorsko vzal na vědomí, že odborníci obou stran provedli dne 31. května 2016 

společnou místní prohlídku hraničního vodního toku B 223 Mechový potok (Harlandbach) 

mezi hraničními znaky 4 a 6 v hraničním úseku XII (příloha 3.3 tohoto Zápisu). 

 

Stálý výbor Bavorsko vzal dále na vědomí sdělení odborníků obou stran, že hraniční vodní 

tok se nachází v celém úseku v  přirozeném a stabilním stavu a že není nutné provádět žádná 

vodohospodářská opatření.  

 

Tím bylo projednávání tohoto bodu ukončeno. 

 

1.12  Ohře (Eger), hraniční vodní tok B 34 mezi hraničními znaky 20 a 20/1  

a hraničními znaky 20/6 a 22 v hraničním úseku II                                  

           (10. zasedání Stálého výboru Bavorsko, bod 1.12) 

 

Stálý výbor Bavorsko vzal na vědomí, že odborníci obou stran provedli dne 25. května 2016 

společnou místní prohlídku hraničního vodního toku B 34 Ohře (Eger) mezi hraničními znaky 

20 a 20/1 a hraničními znaky 20/6 a 22 v hraničním úseku II (příloha 3.4 tohoto Zápisu). 

 

Stálý výbor Bavorsko vzal dále na vědomí sdělení odborníků obou stran, že hraniční vodní 

tok se nachází v celém úseku v  přirozeném a stabilním stavu. Ve vodním toku se nachází  

na některých místech říční dřevo.  

 

Stálý výbor Bavorsko souhlasil s návrhem odborníků obou stran, že není nutno provádět 

žádná vodohospodářská opatření. 

 

Tím bylo projednávání tohoto bodu ukončeno.  

 

1.14    Lužní potok (Zinnbach), hraniční vodní tok B 5d mezi hraničními znaky 3/17 a 5 

v hraničním úseku I 
           (18. zasedání Stálého výboru Bavorsko, bod 1.14) 

 

Stálý výbor Bavorsko vzal na vědomí, že odborníci obou stran provedli dne 11. května 2016 

společnou místní prohlídku hraničního vodního toku B 5d Lužní potok (Zinnbach) mezi 

hraničními znaky 3/17 a 5 v hraničním úseku I (příloha 3.5 tohoto Zápisu). 

 

Stálý výbor Bavorsko vzal dále na vědomí sdělení odborníků obou stran, že hraniční vodní 

tok se nachází v celém úseku v převážně přirozeném a stabilním stavu. Bylo zjištěno, že 

 

- ve vodním toku se nachází větve a naplaveniny, 

- z pohledu ochrany perlorodky říční byly na toku zjištěny nedostatky, 

- podle informací německé strany je poškozena šachta jímky Lužního potoka 

(Zinnbach) u hraničního znaku 5, 

- podél německého břehu provedla německá strana na více místech opatření v rámci 

péče o dřeviny. Na německé i české straně zůstaly ležet větve. 
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Stálý výbor Bavorsko souhlasil s návrhem odborníků obou stran, že větve a naplaveniny  

ve vodním toku a větve na březích toku odstraní německá strana na vlastní náklady a bez 

společného převzetí prací.  

 

Stálý výbor Bavorsko vzal na vědomí sdělení odborníků obou stran, že k opatřením 

plánovaným v rámci ochrany perlorodky říční zašle německá strana české straně podklady  

ke stanovisku. K plánované sanaci šachty jímky Lužního potoka (Zinnbach) u hraničního 

znaku 5 zašle německá strana české straně podklady ke stanovisku. 

 

1.16 Celní potok (Zottbach), hraniční vodní tok B 92  mezi hraničními znaky 19/12  

a 19/16 v hraničním úseku V  

           (16. zasedání Stálého výboru Bavorsko, bod 1.16) 

  

Stálý výbor Bavorsko vzal na vědomí, že odborníci obou stran provedli společně dne  

6. června 2016 společnou místní prohlídku hraničního vodního toku B 92 Celní potok 

(Zottbach) mezi hraničními znaky 19/12 a 19/16 v hraničním úseku V (příloha 3.6 Zápisu). 

 

Stálý výbor Bavorsko vzal dále na vědomí sdělení odborníků obou stran, že hraniční vodní 

tok se nachází v celém úseku v přirozeném a převážně stabilním stavu. U hraničního znaku 

19/12 a 19/15 + 5 m se nachází v korytě vodního toku mrtvé dřevo.   

 

Stálý výbor Bavorsko souhlasil s návrhem odborníků obou stran, že mrtvé dřevo odstraní 

česká strana na vlastní náklady. Společné převzetí prací nebude provedeno.  

 

O provedených pracích informovala česká strana německou stranu prostřednictvím 

sekretariátů v červenci 2016. 

 

Tím bylo projednávání tohoto bodu ukončeno.  

 

1.19 Potůček (Freßbächel), hraniční vodní tok  B 93 mezi hraničními znaky 19/16  

a 21/9 v hraničním  úseku V 

(14. zasedání Stálého výboru Bavorsko, bod 1.19) 

 

Stálý výbor Bavorsko vzal na vědomí, že odborníci obou stran uskutečnili dne 6. června 2016 

společnou místní prohlídku hraničního vodního toku B 93 Potůček (Freßbächel) mezi 

hraničními znaky 19/16 a 21/9 v hraničním úseku V  (příloha 3.7 Zápisu). 

 

Stálý výbor Bavorsko vzal dále na vědomí sdělení odborníků obou stran, že hraniční vodní 

tok se nachází v celém úseku v přirozeném a stabilním stavu a že není nutno provádět žádná 

vodohospodářská opatření.  

 

Tím bylo projednávání tohoto bodu ukončeno. 

 

1.20    Kněžský potok (Zinnbächlein), hraniční vodní tok  B 6 mezi hraničními znaky 5  

a 5/8 v hraničním úseku  I 

           (11. zasedání Stálého výboru Bavorsko, bod 1.20) 

 

Stálý výbor Bavorsko vzal na vědomí, že odborníci obou stran provedli dne 11. května 2016 

společnou místní prohlídku hraničního vodního toku B 6 Kněžský potok (Zinnbächlein) mezi 

hraničními znaky 5 a 5/8 v hraničním úseku I (příloha 3.8 tohoto Zápisu).  
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Stálý výbor Bavorsko vzal dále na vědomí sdělení odborníků obou stran, že hraniční vodní 

tok se nachází v celém úseku převážně v technicky upraveném a v současné době stabilním 

stavu. Bylo zjištěno, že mezi hraničními znaky 5 a 5/6 byl Kněžský potok (Zinnbächlein) 

upraven za účelem obnovení vodního toku. Vytěžený materiál byl bez negativních vlivů 

uskladněn na levém břehu. Opatření bylo provedeno, aniž by byla informována česká strana.  

Stálý výbor Bavorsko souhlasil s návrhem odborníků obou stran, že německá strana vypracuje 

dokumentaci k provedeným opatřením. Podklady budou české straně zaslány se žádostí  

o projednání a zaslání stanoviska. Pro další plánovaná opatření vypracuje německá strana 

podklady, které zašle české straně k projednání. 

 

Německá delegace k tomu sdělila, že dopisem vedoucího německé delegace z května 2016  

se německá strana omluvila české straně za skutečnost, že opatření příslušného 

vodohospodářského úřadu nebylo s českou stranou projednáno. Podle sdělení vedoucího 

německé delegace Vodohospodářský úřad Hof provedl toto opatření k ochraně perlorodky 

říční jako práce údržby, ke kterým nebývá v Bavorsku obvykle vypracovávána dokumentace. 

Přitom bylo bohužel přehlédnuto, že i při realizaci opatření k ochraně perlorodky říční je třeba 

upřednostnit ustanovení Smlouvy. Dále německá strana navrhla, aby zeměměřičtí odborníci 

Stálé česko-německé hraniční komise (dále jen Hraniční komise) poté vytyčili průběh státních 

hranic podél hraničního vodního toku B 6 Kněžský potok (Zinnbächlein).    

 

Česká delegace sdělila, že česká strana uvítá vypracování dokumentace a že po jejím zaslání 

opatření vnitrostátně projedná a zašle německé straně stanovisko podle Smlouvy. Česká 

strana je toho názoru, že zeměměřičtí odborníci Hraniční komise by místo vytyčení průběhu 

státních hranic měli před ukončením bilaterálního projednání provést zaměření stávající 

polohy hraničního vodního toku B 6 Kněžský potok (Zinnbächlein) a porovnat jej s průběhem 

státních hranic, znázorněným v hraničním dokumentárním díle.  

 

Německá delegace sdělila, že německá strana zaslala v lednu 2017 cestou sekretariátů české 

straně dokumentaci již realizovaného opatření mezi hraničními znaky 5 a 5/6 se žádostí  

o dodatečné projednání. 

 

Česká delegace sdělila, že v březnu 2017 zaslala česká strana prostřednictvím vedoucích 

delegací německé straně stanovisko k zaslaným podkladům. Podklady považuje česká strana  

z hlediska jejich obsahu pro posouzení záměru za nedostačující. Z tohoto důvodu požádala 

česká strana o předložení podrobnější projektové dokumentace (včetně všech relevantních 

grafických podkladů) k uvedenému opatření. Zároveň sdělila, že bude nutné realizovat 

kontrolní zaměření průběhu státních hranic v tomto prostoru a jeho porovnání s hraničním 

dokumentárním dílem. Výsledek kontrolního zaměření a projednání v Hraniční komisi bude 

zohledněn v závěrečném stanovisku české strany. 

 

Německá delegace sdělila, že projektová dokumentace bude vypracována a zaslána české 

straně prostřednictvím sekretariátů. 

 

Stálý výbor Bavorsko vzal tyto informace na vědomí. 
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1.21     Újezdský potok (Mähringsbach), hraniční vodní tok B 9 mezi hraničními znaky 9 

a 10 v hraničním úseku I  
            (17. zasedání Stálého výboru Bavorsko, bod 1.21) 

 

Stálý výbor Bavorsko vzal na vědomí, že odborníci obou stran  dne 12. května 2016 provedli 

společnou místní prohlídku hraničního vodního toku B 9 Újezdský potok (Mähringsbach) 

mezi hraničními znaky 9 a 10 v hraničním úseku I (příloha 3.9 tohoto Zápisu). 

 

Stálý výbor Bavorsko vzal dále na vědomí sdělení odborníků obou stran, že hraniční vodní 

tok se v celém úseku nachází v přirozeném a stabilním stavu. Bylo zjištěno, že 

 

- z pohledu průběhu státních hranic nebyly shledány žádné nedostatky,  

- u hraničního znaku 9 se nachází dožilá vodočetná lať, 

- z pohledu ochrany perlorodky říční byly na toku zjištěny nedostatky. 

 

Stálý výbor Bavorsko souhlasil s návrhem odborníků obou stran, že německá strana v  korytě 

vodního toku na německé straně osadí vlastní vodočetnou lať. O zachování stávající 

vodočetné latě bude česká strana po vnitrostátním projednání informovat německou stranu.  

 

Česká delegace k tomu sdělila, že v květnu 2016 informovala česká strana cestou sekretariátů 

německou stranu, že na české straně nebyl dohledán důvod osazení toku vodočetnou latí, ani 

nabyla nalezena žádná historická data. Česká strana navrhla, aby stávající vodočetná lať byla 

odstraněna až po instalaci zařízení na německé straně z důvodu zajištění a dokumentace 

vzájemné nivelace obou latí. 

 

Stálý výbor Bavorsko vzal dále na vědomí sdělení odborníků obou stran, že v rámci ochrany 

perlorodky říční plánuje německá strana opatření, k nimž zašle české straně příslušné 

podklady ke stanovisku. 

 

1.24    Rokytnice (Südliche Regnitz), hraniční vodní tok B 2, B 3, B 4, B 4a, B4b, B4c,  

B 4d a B 4e mezi hraničními znaky 1/1 a 1/4, 1/4 a 1/5, 2 a 2/3-29 m, 2/3-17 m  

a 2/3, 2/5 a 2/6+23 m, 2/6+28 m a 2/6+80 m, 2/6+90 m a 2/8+93 m jakož i 2/8+111 

m a 3 v hraničním úseku I 

            (17. zasedání Stálého výboru Bavorsko, bod 1.24) 

 

Stálý výbor Bavorsko vzal na vědomí, že odborníci obou stran dne 9. května 2016 provedli 

společnou místní prohlídku hraničního vodního toku B 2, B 3, B 4, B 4a, B 4b, B 4c, B 4d a B 

4e Rokytnice (Südliche Regnitz) mezi hraničními znaky 1/1 a 1/4, 1/4 a 1/5, 2 a 2/3-29 m, 

2/3-17 m a 2/3, 2/5 a 2/6+23 m, 2/6+28 m a 2/6+80 m, 2/6+90 m a 2/8+93 m jakož i 2/8+111 

m a 3 v hraničním úseku I (příloha 3.10 tohoto Zápisu). 

 

Stálý výbor Bavorsko vzal dále na vědomí sdělení odborníků obou stran, že hraniční vodní 

tok se ve všech úsecích nachází v přirozeném a převážně stabilním stavu. V korytě hraničního 

vodního toku se nacházejí padlé stromy, křoviny a zátarasy a podél celého toku se nacházejí 

břehové nátrže. 

 

Stálý výbor Bavorsko souhlasil s návrhem odborníků obou stran, že česká strana odstraní 

porost a zátarasy z koryta hraničního vodního toku mezi hraničními znaky 2 a 2/3 a německá 

strana v úsecích 1/1 a 2 jakož i 2/3 a 3.  

 

Česká delegace sdělila, že práce české strany byly provedeny v březnu 2017.  
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Německá delegace sdělila, že práce německé strany budou pravděpodobně provedeny  

do příštího zasedání. 

 

Stálý výbor Bavorsko vzal na vědomí, že německá strana plánuje provedení opatření v rámci 

ochrany perlorodky říční, které bude zasláno české straně ke stanovisku.  

 

1.26 Malá Světlá (Lichtwasserseuge), hraniční vodní tok B 230 mezi hraničními znaky 

12/1 a 13 v hraničním úseku XII  

 (14. zasedání Stálého výboru Bavorsko, bod 1.26) 

 

Stálý výbor Bavorsko vzal na vědomí, že odborníci obou stran uskutečnili dne 21. června 

2016 společnou místní prohlídku hraničního vodního toku B 230 Malá Světlá 

(Lichtwasserseuge) mezi hraničními znaky 12/1 a 13 v hraničním úseku XII (příloha 3.11 

Zápisu). 

 

Stálý výbor Bavorsko vzal dále na vědomí sdělení odborníků obou stran, že hraniční vodní 

tok se nachází v celém úseku v přirozeném a převážně stabilním stavu a že není nutno 

provádět žádná vodohospodářská opatření.  

 

Tím bylo projednávání tohoto bodu ukončeno. 

 

1.29 Mlýnský potok (Mühlbach), hraniční vodní tok B 17 mezi hraničními znaky 6 a 7 

v hraničním úseku II 

(6. zasedání Stálého výboru Bavorsko, bod 1.29) 

 

Stálý výbor Bavorsko vzal na vědomí, že odborníci obou stran provedli dne 25. května 2016 

společnou místní prohlídku hraničního vodního toku B 17 Mlýnský potok (Mühlbach) mezi 

hraničními znaky 6 a 7 v hraničním úseku II (příloha 3.12 Zápisu).  

 

Stálý výbor Bavorsko vzal dále na vědomí sdělení odborníků obou stran, že hraniční vodní 

tok se nachází v celém úseku v přirozeném a stabilním stavu a že není nutno provádět žádná 

vodohospodářská opatření.  

 

Tím bylo projednávání tohoto bodu ukončeno. 

 

1.31 Mohelenský  potok  (Muglbach),  hraniční  vodní  tok  B 57  mezi hraničními 

znaky 22 a 22/3 v hraničním úseku III 

(11. zasedání Stálého výboru Bavorsko, bod 1.31) 

 

Stálý výbor Bavorsko vzal na vědomí, že odborníci obou stran provedli dne 21. září 2016 

společnou místní prohlídku hraničního vodního toku B 57 Mohelenský potok (Muglbach) 

mezi hraničními znaky 22 a 22/3  v hraničním úseku III (příloha 3.13 tohoto Zápisu). 

 

Stálý výbor Bavorsko vzal dále na vědomí sdělení odborníků obou stran, že hraniční vodní 

tok se nachází v celém úseku v  přirozeném a převážně stabilním stavu. U hraničního znaku 

22 + 30 m se nachází bobří hráz a u hraničního znaku 22/1 se v korytě hraničního vodního 

toku nacházejí stromy a křoviny. 

 

Stálý výbor Bavorsko souhlasil s návrhem odborníků obou stran, že stromy a křoviny  

u hraničního znaku 22/1 odstraní německá strana nejpozději do března 2017. Práce budou 
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provedeny bez technické dokumentace a na vlastní náklady. Společné převzetí prací  

se neuskuteční.  

 

Německá delegace sdělila, že práce německé strany byly provedeny v lednu 2017.  

 

Tím bylo projednávání tohoto bodu ukončeno. 

 

1.33 Medvědí potok (Plassendorfer Bach), hraniční vodní tok B 144 mezi hraničními 

znaky 22 a 23 v hraničním úseku VIII 

 (14. zasedání Stálého výboru Bavorsko, bod 1.33) 

 

Stálý výbor Bavorsko vzal na vědomí, že odborníci obou stran uskutečnili dne 14. června 

2016 společnou místní prohlídku hraničního vodního toku B 144 Medvědí potok 

(Plassendorfer Bach) mezi hraničními znaky 22 a 23 v hraničním úseku VIII (příloha 3.14 

Zápisu). 

 

Stálý výbor Bavorsko vzal dále na vědomí sdělení odborníků obou stran, že hraniční vodní 

tok se nachází v celém úseku v přirozeném a převážně stabilním stavu. U hraničních znaků  

22/15 – 50 m a 22/23 – 80 m se nacházejí v korytě toku bobří hráze, u hraničních znaků 22/1, 

22/3, 22/4 – 50 m a  22/4 +15 m se nacházejí překážky v korytě toku.  

 

Stálý výbor Bavorsko souhlasil s návrhem odborníků obou stran, že překážky u hraničních 

znaků 22/3, 22/4 – 50 m a  22/4 +15 m odstraní německá strana a překážky u hraničního 

znaku 22/1 odstraní česká strana. Práce budou provedeny oběma stranami bez technické 

dokumentace a na vlastní náklady. Společné převzetí prací se neuskuteční, o provedených 

pracích se budou obě strany informovat prostřednictvím sekretariátů.  

 

Německá delegace sdělila, že práce německé strany byly provedeny v únoru 2017.  

 

Tím bylo projednávání tohoto bodu ukončeno. 

 

1.39    Mže  (Reichenbach),  hraniční  vodní  tok  B 74  mezi  hraničními  znaky  32   

a  33 v hraničním úseku  IV 

           (18. zasedání Stálého výboru Bavorsko, bod 1.39)  

 

Stálý výbor Bavorsko na svém 18. zasedání konstatoval na základě výsledků společné místní 

prohlídky odborníků obou stran ze dne 26. května 2015, že u hraničního znaku  32/9 + 20 m 

došlo ke změně polohy hraničního 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. Po vytyčení bude 

rozhodnuto, zda je možno ponechat hraniční vodní tok přirozenému vývoji, nebo zda jsou 

nutná event. opatření.   

 

Stálý výbor Bavorsko vzal na vědomí, že na 19. zasedání Komise informovala česká strana, 

že průběh státních hranic v příslušném úseku byl vytyčen v roce 2016. Na základě tohoto 

vytyčení koordinátoři konstatovali, že se poloha hraničního vodního toku Mže (Reichenbach) 

v tomto prostoru státních hranic nezměnila a nebyl dotčen průběh státních hranic. 

 

Tím bylo projednávání tohoto bodu ukončeno. 
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1.40 Lomnička (Helmbach), hraniční vodní tok B 161 mezi hraničními znaky 17  

a 17/12 v hraničním úseku IX  

 

 (14. zasedání Stálého výboru Bavorsko, bod 1.40) 

 

Stálý výbor Bavorsko  vzal na vědomí, že odborníci obou stran uskutečnili dne 24. května 

2016 společnou místní prohlídku hraničního vodního toku B 161 Lomnička (Helmbach) mezi 

hraničními znaky 17 a 17/12 v hraničním úseku IX (příloha 3.15 Zápisu). 

 

Stálý výbor Bavorsko vzal dále na vědomí sdělení odborníků obou stran, že hraniční vodní 

tok se nachází v celém úseku v přirozeném a stabilním stavu a že není nutno provádět žádná 

vodohospodářská opatření.  

 

Tím bylo projednávání tohoto bodu ukončeno. 

 

1.43 Světlá (Lichtwasser), hraniční vodní tok B 229 mezi hraničními znaky 11/11 a 12/1 

v hraničním úseku XII  

 (14. zasedání Stálého výboru Bavorsko, bod 1.43) 

 

Stálý výbor Bavorsko vzal na vědomí, že odborníci obou stran uskutečnili dne 21. června 

2016 společnou místní prohlídku hraničního vodního toku B 229 Světlá (Lichtwasser) mezi 

hraničními znaky 11/11 a 12/1 v hraničním úseku XII (příloha 3.16 Zápisu).  

 

Stálý výbor Bavorsko  vzal dále na vědomí sdělení odborníků obou stran, že hraniční vodní 

tok se v celém úseku nachází v přirozeném a převážně stabilním stavu. Bylo zjištěno,  

že u hraničního znaku 11/11 leží v korytě toku padlý strom. 

 

Stálý výbor Bavorsko souhlasil s návrhem odborníků obou stran, že strom odstraní německá 

strana na vlastní náklady. Společné převzetí prací nebude provedeno, o provedených pracích 

bude německá strana informovat českou stranu prostřednictvím sekretariátů. 

 

Tím bylo projednávání tohoto bodu ukončeno. 

 

1.50  Flekovský potok (Glaitbach), hraniční vodní tok B 158 mezi hraničními znaky 

12/11 a 12/12 v hraničním úseku IX  

 (14. zasedání Stálého výboru Bavorsko, bod 1.50) 

 

Stálý výbor Bavorsko  vzal na vědomí, že odborníci obou stran uskutečnili dne 24. května 

2016 společnou prohlídku hraničního vodního toku B 158 Flekovský potok (Glaitbach) mezi 

hraničními znaky 12/11 a 12/12 v hraničním úseku IX (příloha 3.17 Zápisu). 

 

Stálý výbor Bavorsko  vzal dále na vědomí sdělení odborníků obou stran, že hraniční vodní 

tok se v celém úseku nachází v přirozeném a stabilním stavu a že není nutno provádět žádná 

vodohospodářská opatření.  

 

Tím bylo projednávání tohoto bodu ukončeno. 

 

 

 

 



Zápis o 19. zasedání Stálého výboru Bavorsko 2017                                    5. – 7. dubna 2017 

13 

 

1.52 Pomezní potok (Raitschenbach), hraniční vodní tok B 41 mezi hraničními znaky 

2/5 a 2/6 v hraničním úseku III 

 (3. zasedání Stálého výboru Bavorsko, bod 1.52) 

 

Stálý výbor Bavorsko vzal na vědomí, že odborníci obou stran provedli dne 7. září 2016 

společnou místní prohlídku hraničního vodního toku B 41 Pomezní potok (Raitschenbach) 

mezi hraničními znaky 2/5 a 2/6 v hraničním úseku III (příloha 3.18 Zápisu).  

  

Stálý výbor Bavorsko vzal dále na vědomí sdělení odborníků obou stran, že hraniční vodní 

tok se nachází v celém úseku v přirozeném stavu. Bylo zjištěno, že hraniční vodní tok protéká 

v prohlédnutém úseku zalesněnou oblastí kolem soustavy rybníků na německém území. 

V horní části je v určitých úsecích bez vody, ve spodní části dochází k rozlivu a koryto je 

místy nezřetelné. Současný stav je zapříčiněn aktivitou bobra evropského a tím, že rybníky 

nejsou udržovány.  

 

Stálý výbor Bavorsko souhlasil s návrhem odborníků obou stran, že v současné době není 

nutné z vodohospodářských a ekologických důvodů provádět žádná opatření a že vodní tok 

bude nadále sledován.  

 

Tím bylo projednávání tohoto bodu ukončeno. 

 

1.55    Bílý potok (Weißbach), hraniční vodní tok B 58 mezi hraničními znaky 24/1 a 25  

v hraničním úseku III  

           (3. zasedání Stálého výboru Bavorsko, bod 1.55) 

  

Stálý výbor Bavorsko vzal na vědomí, že odborníci obou stran provedli dne 21. září 2016 

společnou místní prohlídku hraničního vodního toku B 58 Bílý potok (Weißbach) mezi 

hraničními znaky 24/1 a 25 v hraničním úseku III (příloha 3.19 Zápisu).   

 

Stálý výbor Bavorsko vzal dále na vědomí sdělení odborníků obou stran, že se tento hraniční 

vodní tok nachází v celém úseku v převážně přirozeném a stabilním stavu. Bylo zjištěno, že 

 

- mezi hraničními znaky 24/1 a 24/4 bylo v předcházejících 14 dnech před prohlídkou 

těžkou technikou vybagrováno koryto vodního toku. Vytěžený materiál se nachází na 

německém území. Odborníkům obou stran nebylo k datu prohlídky známo, kdo tyto 

práce provedl,  

- mezi hraničními znaky 24/5 a 24/12 se nachází mnoho dřevěných kolíků, z nichž 

některé tvoří překážku průtoku,  

- mezi hraničními znaky 24/6 a 24/9 je část břehů poškozena lesní zvěří, především  

divokými prasaty,  

- koryto hraničního vodního toku je místy špatně zřetelné z důvodu rozšíření mechu. 

 

Stálý výbor Bavorsko souhlasil s návrhem odborníků, že 

 

- německá strana se pokusí zjistit původce neoprávněně provedených výkopových prací 

mezi hraničními znaky 24/1 a 24/4 a následně bude zahájeno příslušné řízení. Česká 

strana bude o výsledku informována cestou sekretariátů,  

- dřevěné kolíky mezi hraničními znaky 24/5 a 24/12 budou odstraněny českou stranou. 

 

Česká delegace sdělila, že práce české strany byly provedeny v listopadu 2016.  
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Stálý výbor Bavorsko vzal dále na vědomí, že v listopadu 2016 informovala německá strana 

cestou sekretariátů českou stranu o výsledku prověření neoprávněně provedených 

výkopových prací. Původcem prací byl majitel německého pozemku sousedícího s hraničním 

vodním tokem. Původce byl příslušným německým vodoprávním úřadem požádán o 

vysvětlení a byl informován, že z vodoprávního hlediska je provedené opatření nepovolenou 

úpravou hraničního vodního toku. Původce k tomu sdělil, že na přelomu srpna a září 2016 

byly jeho louka a břeh hraničního vodního toku poškozeny divokými prasaty. Proto vyrovnal 

louku a vybagroval hraniční vodní tok na straně svého pozemku. Původce informoval o 

provedeném opatření nájemce honitby.      

Příslušný německý vodoprávní úřad situaci posoudil podle platného práva.  Dospěl k závěru, 

že rozsah zásahu na vodním toku nenaplňuje skutkovou podstatu přestupku. Původce obdržel 

poučení a varování a byl upozorněn, že česká strana může podniknout další právní kroky 

v důsledku porušení mezinárodních smluv. 

 

Česká delegace sdělila, že uvedená záležitost bude projednána v rámci činnosti Hraniční 

komise a že se předpokládá provedení zaměření stávající polohy hraničního vodního toku  

B 58 Bílý potok (Weißbach) v tomto prostoru a jeho porovnání s průběhem státních hranic 

znázorněným v hraničním dokumentárním díle. Výsledek zaměření bude poté dán k dispozici 

příslušným vodoprávním úřadům obou stran a státnímu podniku Povodí Ohře.  

 

Stálý výbor Bavorsko pověřil odborníky obou stran, aby záležitost dále sledovali a o výsledku 

informovali Stálý výbor Bavorsko. 

 

1.60  Studená Vltava (Kalte Moldau), hraniční vodní tok B 226 mezi hraničními znaky 

8 a 9 v hraničním úseku XII  

 (14. zasedání Stálého výboru Bavorsko, bod 1.60) 

 

Stálý výbor Bavorsko  vzal na vědomí, že odborníci obou stran uskutečnili dne 21. června 

2016 společnou prohlídku hraničního vodního toku B 226 Studená Vltava (Kalte Moldau) 

mezi hraničními znaky 8 a 9 v hraničním úseku XII (příloha 3.20 Zápisu). 

 

Stálý výbor Bavorsko  vzal dále na vědomí sdělení odborníků obou stran, že hraniční vodní 

tok se v celém úseku nachází v přirozeném a převážně stabilním stavu a že není nutno 

provádět žádná vodohospodářská opatření.  

 

Tím bylo projednávání tohoto bodu ukončeno. 

 

1.65 Mlýnský potok (Mühlbach), hraniční vodní tok B 1 mezi hraničními znaky 18  

a I/1 v hraničním úseku I 

(nový bod) 

 

Stálý výbor Bavorsko vzal na vědomí, že odborníci obou stran provedli dne 9. května 2016 

společnou místní prohlídku hraničního vodního toku B 1 Mlýnský potok (Mühlbach) mezi 

hraničními znaky 18 a I/1 v hraničním úseku I (příloha 3.21 Zápisu).  

 

Stálý výbor Bavorsko vzal dále na vědomí sdělení odborníků obou stran, že hraniční vodní 

tok se nachází v celém úseku v přirozeném a stabilním stavu. Bylo zjištěno, že z pohledu 

průběhu státních hranic nebyly shledány žádné nedostatky, z pohledu zájmů ochrany přírody 

a perlorodky říční byly na toku nedostatky shledány.  
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Stálý výbor Bavorsko vzal dále na vědomí sdělení odborníků obou stran, že německá strana 

plánuje v rámci ochrany perlorodky říční opatření, která zašle české straně v rámci 

samostatného podkladu ke stanovisku. 
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2. Stavební opatření a nakládání s vodami na hraničních vodách  
 

2.18 Manipulační řád vodohospodářské soustavy Skalka–Jesenice a vodního díla 

Skalka 

(18. zasedání Stálého výboru Bavorsko, bod 2.18) 

 

Stálý výbor Bavorsko vzal na vědomí, že česká strana zaslala německé straně v lednu 2017 

zprávu za rok 2016 „Měření hladin na Ohři v konci vzdutí nádrže Skalka“. V roce 2016 

nedošlo k překročení hladiny nádrže 442,60 m n. m., nemusel se tedy využít neovladatelný 

prostor nádrže Skalka. Německé území nebylo provozem nádrže Skalka negativně ovlivněno.  

 

Stálý výbor Bavorsko konstatoval, že správní řízení k prodloužení rozhodnutí o schválení 

komplexního manipulačního řádu vodohospodářské soustavy Skalka – Jesenice, které by 

mělo být zahájeno v roce 2019, bude s německou stranou projednáno podle Smlouvy.  

  

Stálý výbor Bavorsko pověřil odborníky obou stran, aby záležitost nadále sledovali  

a na příštím zasedání o ní informovali.  

 

2.21 Nefunkční rozdělovací objekt na hraničním vodním toku B 128 Černý potok 

(Schwarzbach) v hraničním úseku VII, zajištění minimálního zůstatkového průtoku  

        (18. zasedání Stálého výboru Bavorsko, bod 2.21)  

 

Německá delegace sdělila, že německá strana prověřila vlastnické poměry k rozdělovacímu 

objektu, který se nachází na českém území a konstatovala, že ani vlastník vodní elektrárny ani 

jiná německá právnická nebo fyzická osoba rozdělovací objekt nevlastní. V prosinci 2016 

sdělil vlastník vodní elektrárny, že tato není v provozu od května 2014. Zvažuje trvalé 

zastavení provozu vodní elektrárny. Korytem Černého potoka (Schwarzbach) na německé 

straně aktuálně protéká převážná část průtoku. Z pohledu německé strany nejsou 

bezprostředně nutné žádné další aktivity.  

 

Tím bylo projednávání tohoto bodu ukončeno. 

 

2.26    Obnova malé vodní elektrárny Sachsensäge v Bayerisch Eisenstein na hraničním 

vodním toku B 170 Řezná (Großer Regen) mezi hraničními znaky 2/1 a 2/1/0/1  

v hraničním úseku X 
 

              (18. zasedání Stálého výboru Bavorsko, bod 2.26) 
 

Německá delegace sdělila, že v listopadu 2016 předala německá strana cestou sekretariátů 

české straně projektovou dokumentaci k obnově malé vodní elektrárny Sachsensäge  

na hraničním vodním toku B 170 Řezná (Großer Regen) mezi hraničními znaky 2/1 a 2/1/0/1 

v hraničním úseku X. 

 

Česká delegace sdělila, že po vnitrostátním projednání zaslala česká strana v lednu 2017 

cestou vedoucích delegací německé straně připomínky, týkající se průběhu státních hranic, 

projednání s vlastníky pozemků zaplavených vzdutím a ověření možnosti ovlivnění vodočetné 

latě města Železná Ruda. 

 

Německá delegace sdělila, že připomínky české strany budou ve vodoprávním řízení 

zohledněny. 
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Stálý výbor Bavorsko pověřil odborníky obou stran, aby záležitost dále sledovali a na příštím 

zasedání o tom informovali. 
 
 

2.27     Sanování   břehových  nátrží  hraničního  vodního  toku  B 35  Reslava  (Röslau) 

praným říčním štěrkem mezi hraničními znaky 22/6 a 22/8 v hraničním úseku II  

            (nový bod) 
 

Německá delegace sdělila, že v srpnu 2016 požádala německá strana cestou sekretariátů 

českou stranu o projednání záměru sanace břehových nátrží hraničního vodního toku B 35 

Reslava (Röslau) v hraničním úseku II mezi hraničními znaky 22/6 a 22/8 praným říčním 

štěrkem. Zaslání příslušných podkladů se žádostí o stanovisko bylo německou stranou 

přislíbeno během společné prohlídky odborníků podle bodu 1.1.2 h) Zápisu o 18. zasedání 

Stálého výboru Bavorsko dne 25. května 2016. V zaslaných podkladech německé strany je 

popisována metoda sanace břehových nátrží a nárazových břehů hraničního vodního toku B 

35 Reslava (Röslau) praným říčním štěrkem. Pro úsek toku mezi hraničními znaky 22/6  

a 22/8 se počítá s umístěním cca 100 m
3
 štěrku. 

 

Česká delegace sdělila, že v říjnu 2016 zaslala česká strana cestou vedoucích delegací 

německé straně k uvedenému záměru stanovisko. Česká strana je toho názoru, že se již 

nejedná o opatření údržby toku, ale o vodohospodářské úpravy, které podstatně mění 

přirozené koryto vodního toku a k jejichž realizaci by bylo nutné vypracovat podrobnou 

projektovou dokumentaci. Nehledě na nutnost zachování polohy břehových linií a průběhu 

státních hranic poukázala česká strana dále na skutečnost, že niva hraničního vodního toku 

Reslava (Röslau) obsahuje rtuť a při jakékoli manipulaci s břehy hrozí její zvýšené 

vyplavování do povrchových vod. Provedení opatření bez vyloučení těchto potenciálních rizik 

není dle názoru české strany možné.  Problematika sedimentů se zvýšeným obsahem rtuti v 

povodí vodní nádrže Skalka je již dlouhodobě společně řešena odborníky české a německé 

strany na základě projektu „Sledování zátěží rtuti na přítoku do vodní nádrže Skalka, 

vyhodnocení a návrhy opatření" a v rámci přípravy pokračování tohoto projektu (bod 5.1 

tohoto Zápisu). Zpracování studie proveditelnosti, jejíž potřeba vyplynula z německé části 

výše uvedeného projektu, považuje česká strana za nezbytné. Návrhy vhodných opatření by 

měly být součástí této studie proveditelnosti. 

 

Německá delegace sdělila, že sanace pomocí štěrku je podle bavorského vodního práva 

posuzována jako opatření údržby. Stávající, avšak porušené kamenné opevnění břehů by 

tímto bylo podle jejího názoru vyplněno, aniž by došlo k erozi. Sdělila, že tento lokální 

problém a zamýšlený postup najdou uplatnění ve výše jmenovaném pokračujícím projektu  

a mohly by být zhodnoceny ohledně své realizovatelnosti.  

 

Stálý výbor Bavorsko pověřil odborníky obou stran, aby záležitost dále sledovali a na příštím 

zasedání o tom informovali.  
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3. Zásobování vodou a ochrana vodních zdrojů  
 

3.1 Zásobování města Waldmünchen (Spolková republika Německo) vodou 

z prameniště ležícího na území České republiky  

(18. zasedání Stálého výboru Bavorsko, bod 3.1) 

 

Stálý výbor Bavorsko vzal na vědomí, že v květnu a v září 2016 se uskutečnily prohlídky 

prameniště ležícího na území České republiky, ze kterého je zásobováno město Waldmünchen 

pitnou vodou. Tyto prohlídky byly spojeny s udržovacími pracemi a s opravami. 

 

Stálý výbor Bavorsko souhlasil s termíny prohlídek a udržovacích prací na rok 2017, které 

navrhl provozovatel. Tyto termíny jsou uvedeny v příloze 8 tohoto Zápisu. 

 

3.14 Odběry minerální vody z vrtů HV 1 a HV 2 v katastrálním území Mýtina, obec  

Lipová, lokalita Mýtina – Kyselecký Hamr (Česká republika) 

  (18. zasedání Stálého výboru Bavorsko, bod 3.14) 

 

Česká delegace sdělila, že Ministerstvo zdravotnictví České republiky rozhodnutím ze dne  

6. ledna 2017 vydalo společnosti České minerální vody, spol. s r. o., nové povolení 

k využívání zdroje přírodní minerální vody z vrtu HV 1 v katastrálním území Mýtina, které 

má platnost do 31. prosince 2019. V podmínce č. 10 povolení je uvedeno, že pro provedení 

čerpací zkoušky musí být Ministerstvu zdravotnictví České republiky předložen projekt 

hydrogeologických prací k vydání závazného stanoviska. V rámci závazného stanoviska bude 

německá strana požádána o stanovisko, event. odborníci obou stran projednají podmínky  

a detaily provedení čerpací zkoušky. Vzhledem k tomu, že k využívání zdroje přírodní 

minerální vody, jímané vrtem HV 1 v katastrálním území Mýtina, bylo vydáno úplně nové 

povolení, je  nutné celou věc  posuzovat z  nového  hlediska. Proto je  nutné  aktualizovat  

podmínky, dohodnuté na jednání dne 28. ledna 2008 a stanovisko německé strany k projektu 

hydrogeologických prací ze dne 6. února 2012. Současná situace však nenasvědčuje tomu, že 

by v nejbližší době mělo dojít k započetí využívání zdroje HV 1 v katastrálním území Mýtina.  

 

Česká delegace dále sdělila, že česká strana požádala německou stranu o informaci, zda byly 

na německé straně v příhraniční oblasti v období od roku 2014 provedeny nějaké nové vrty 

hlubší než 30 m za účelem jímání minerální vody, nebo zda při jejich vrtání (nemusí jít 

přímo o jímání minerální vody, ale může se jednat např. o tepelné čerpadlo) nebyla zastižena 

minerální voda. 

 

Německá delegace sdělila, že podle jejích informací nebyly od roku 2014 vyhloubeny žádné 

vrty ani naraženy žádné minerální vody. 

 

Česká delegace dále sdělila, že podle informací Ministerstva zdravotnictví České republiky 

byl na německém území v roce 2016 vyhlouben průzkumný vrt hloubky 100 m východně  

od Neualbenreuthu na západním svahu Dyleně. Česká delegace požádala německou stranu  

o prověření této informace a zaslání výsledku české straně. 

 

Stálý výbor Bavorsko pověřil odborníky obou stran, aby tuto záležitost dále sledovali  

a informovali o tom na příštím zasedání. 
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4. Společná převzetí a vzájemná vyúčtování prací na hraničních 

vodních tocích  
 

4.1  Uznání společně převzatých prací  

(18. zasedání Stálého výboru Bavorsko, bod 4.1) 

 

Stálý výbor Bavorsko konstatoval, že odborníci obou stran v roce 2016 neprovedli žádné 

společné převzetí prací.  

 

4.2  Bilance vzájemně vyúčtovaných prací  

(18. zasedání Stálého výboru Bavorsko, bod 4.2) 

 

Stálý výbor Bavorsko konstatoval, že od jeho 18. zasedání nebylo provedeno žádné vzájemné 

vyúčtování prací. Bilance v eurech zůstává na stejné úrovni jako v roce 2012.  

 

  

k tíži 

 

 České republiky  Spolkové 

republiky 

Německo 

 

saldo v Zápisu o 18. zasedání Stálého výboru 

Bavorsko  

 

17 050,00 € 

 

16 850,00 € 

 

práce převzaté po 18. zasedání Stálého 

výboru Bavorsko  

 

0,00 € 

 

0,00 € 

 

celkem 

 

17 050,00 € 

 

16 850,00 € 

 

Pasivní saldo české strany činí 200,00 EUR. 

 

Toto pasivní saldo bude vyrovnáno pracemi české strany na hraničních vodách v dalších 

letech.  
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5. Ochrana a zlepšování jakosti vody v hraničních vodách  
 

5.1 Reslava (Röslau) 

(18. zasedání Stálého výboru Bavorsko, bod 5.1) 

 

Stálý výbor Bavorsko vzal na vědomí, že dne 29. června 2016 se v Chomutově uskutečnilo  

na pozvání státního podniku Povodí Ohře jednání odborníků obou stran, týkající se mimo jiné 

přípravy společného projektu navazujícího na ukončený projekt „Rtuť na přítoku do nádrže 

Skalka, vyhodnocení a návrhy opatření“. Záznam z jednání je přílohou 4.1 tohoto Zápisu.  

Na jednání bylo dohodnuto, že tento přeshraniční projekt by měl být připraven pod vedením 

německé strany. Bavorským příspěvkem k projektu je studie pro konkretizaci 

realizovatelných opatření na Reslavě (Röslau) a Kössein s cílem snížit vnos rtuti. Kromě toho 

by měla být v rámci této studie provedena konkrétní opatření. Česká strana nechá provést 

analýzu rizik, která by měla poskytnout informace o skutečných ekotoxikologických 

dopadech obsahu rtuti ve vodní nádrži Skalka. Podání žádosti o podporu se plánuje v polovině 

roku 2017. 

 

Německá delegace sdělila, že již několik let jsou na vnitrostátním úseku toku Reslavy 

(Röslau) a Kössein uskutečňována opatření snižující erozi v rámci údržby vodních toků 

vodohospodářským úřadem. Děje se tak nezávisle na již dokončených resp. plánovaných 

projektech EU. Přehled těchto opatření je uveden v příloze 4.4 tohoto Zápisu. Uvedená 

opatření na snížení erozí byla českým odborníkům představena při exkurzi dne 29. listopadu 

2016. Protokol o exkurzi a následujícím jednání je přílohou 4.2 tohoto Zápisu.   

 

Stálý výbor Bavorsko vzal dále na vědomí, že dne 25. ledna a 13. března 2017 se odborníci 

obou stran setkali na jednáních v Karlových Varech a v Bayreuthu. Zde byly dohodnuty 

detaily nutné k podání plánovaného přeshraničního projektu. Zápis z jednání v Karlových 

Varech dne 25. ledna  2017 je přílohou 4.3 tohoto Zápisu. Zápis z jednání v Bayreuthu dne 

13. března 2017 nebyl dosud odsouhlasen.  

 

Stálý výbor Bavorsko pověřil odborníky obou stran, aby záležitost dále sledovali a na příštím 

zasedání podali zprávu o konkrétních provedených krocích i o dalším postupu včetně termínů 

a s tím souvisejících skutečností.  

 

5.4.8 Bývalý hraniční přechod Svatý Kříž/Waldsassen, vypouštění srážkových vod  

do hraničního vodního toku B 50 Tříselný potok (Lohbach) u hraničního znaku 

15/2 v hraničním úseku III 

 (14. zasedání Stálého výboru Bavorsko, bod 5.4.8) 

 

            Česká delegace sdělila, že česká strana informovala v prosinci 2016 německou stranu cestou 

sekretariátů, že Krajský úřad Karlovarského kraje zahájil nové vodoprávní řízení k vypouštění 

srážkových vod do hraničního vodního toku B 50 Tříselný potok (Lohbach) u hraničního 

znaku 15/2 v hraničním úseku III. Platnost původního rozhodnutí ze dne 8. září 2011 vypršela  

dne 30. září 2015 a nový nájemce čerpací stanice pohonných hmot požádal o vydání nového 

povolení dne 31. srpna 2016. Podmínky nového povolení jsou shodné s podmínkami povolení 

z roku 2011.  

 

Německá delegace sdělila, že německá strana v prosinci 2016 informovala českou stranu 

cestou sekretariátů, že záměr bere na vědomí.  
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Česká delegace sdělila, že kopie rozhodnutí ze dne 12. ledna 2017, které má platnost  

do 31. prosince 2020, byla německé straně zaslána v lednu 2017 prostřednictvím sekretariátů. 

Tím bylo projednávání tohoto bodu ukončeno. 

 

5.4.12 Bývalý hraniční přechod Folmava/Furth im Wald - čistírna odpadních vod 

Folmava-celnice,  levostranný přítok hraničního vodního toku B 140 Teplá 

Bystřice (Warme Pastritz) 

 (15. zasedání Stálého výboru Bavorsko, bod 5.4.12) 

 

Česká delegace sdělila, že v prosinci 2016 informovala česká strana cestou sekretariátů 

německou stranu, že Krajským úřadem Plzeňského kraje bylo v prosinci 2016 zahájeno řízení 

k prodloužení platnosti povolení ze dne 22. srpna 2012 k vypouštění odpadních vod z čistírny 

odpadních vod Folmava-celnice do levostranného přítoku hraničního vodního toku Teplá 

Bystřice (Warme Pastritz). Limity z povolení z roku 2012 budou do nového povolení převzaty 

v nezměněné podobě, navržená doba prodloužení platnosti je dva roky. Povodí Vltavy, státní 

podnik, ve svém stanovisku navrhuje dobu prodloužení platnosti na pět let. K tomu zaslala 

česká strana i výsledky monitoringu na odtoku z čistírny odpadních vod Folmava-celnice  

za roky 2014 až 2016. Po dokončení výstavby čistírny odpadních vod Folmava (bod 5.34 ze 

17. zasedání Stálého výboru Bavorsko) bude čistírna odpadních vod Folmava-celnice 

odstraněna. 

 

Německá delegace sdělila, že německá strana v březnu 2017 cestou sekretariátů informovala 

českou stranu, že na německé straně nejsou v hraničním vodním toku Teplá Bystřice (Warme 

Pastritz) doposud známy žádné nepříznivé změny podle Rámcové směrnice pro vodní politiku 

a s prodloužením stávajícího povolení na dalších pět let lze z vodohospodářského hlediska 

souhlasit. 

 

Tím bylo projednávání tohoto bodu ukončeno.  

 

5.8 Informování o mimořádných znečištěních hraničních vod  

(18. zasedání Stálého výboru Bavorsko, bod 5.8) 

 

Stálý výbor Bavorsko vzal na vědomí konstatování obou delegací, že od 18. zasedání Stálého 

výboru Bavorsko nedošlo v bavorském úseku státních hranic k žádnému mimořádnému 

znečištění hraničních vod, které by bylo hlášeno podle „Směrnice pro vyrozumění  

o mimořádných znečištěních hraničních vod mezi Českou republikou a Spolkovou republikou 

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

 

Stálý výbor Bavorsko vzal na vědomí, že sekretariáty pro hraniční vody zpracovávají 

aktualizaci Směrnice tak, že hlášení budou v budoucnu předávána faxem a e-mailem.  

 

Česká delegace sdělila, že dne 20. ledna 2017 provedla česká strana kontrolu funkčnosti 

varovného systému, a to s uspokojivým výsledkem. Hlášení české strany bylo potvrzeno 

telefonicky. 

 

Německá delegace sdělila, že německá strana prověřila úspěšně dne 31. března 2017 

funkčnost varovného systému.  

 

Stálý výbor Bavorsko pověřil odborníky obou stran, aby nadále kontrolovali funkčnost  

varovného systému a aby o výsledku informovali na příštím zasedání Stálého výboru 
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Bavorsko. Dále pověřil sekretariáty pro hraniční vody, aby na příštím zasedání informovali  

o postupu aktualizace Směrnice.   

 

5.20 Vypouštění odpadních vod z čistírny odpadních vod Haidmühle do hraničního 

vodního toku B 226 Studená Vltava (Kalte Moldau), hraniční úsek XII 

 (8. zasedání Stálého výboru Bavorsko, bod 5.20) 

 

Německá delegace sdělila, že v listopadu 2016 informovala německá strana cestou 

sekretariátů českou stranu, že Landratsamt Freyung-Grafenau vydal dne 25. října 2016 

rozhodnutí, kterým prodlužuje lhůtu ke snížení podílu balastních vod na čistírně odpadních 

vod Haidmühle do 31. prosince 2018. Prodloužení je odůvodněno tím, že se zde brzy plánuje 

zástavba oblasti, která bude odvodňována oddílným systémem. Bude zřízena nová dešťová 

kanalizace, na kterou bude přiváděna voda přepadající ze stávajících domovních studní, čímž 

se obsah balastních vod na čistírně odpadních vod sníží.   

 

Tím bylo projednávání tohoto bodu prozatím ukončeno. 

 

 5.23  Vypouštění odpadních vod z čistírny odpadních vod pro bývalý areál celnice 

Strážný do hraničního vodního toku B 221 Hraniční potok (Wagenwasser)  

           (17. zasedání Stálého výboru Bavorsko, bod 5.23)  

 

Česká delegace sdělila, že česká strana v březnu 2017 informovala cestou sekretariátů 

německou stranu, že Krajský úřad Jihočeského kraje zahájil vodoprávní řízení ve věci 

prodloužení platnosti stávajícího povolení k vypouštění odpadních vod z čistírny odpadních 

vod pro bývalý areál celnice Strážný do hraničního vodního toku B 221 Hraniční potok 

(Wagenwasser). Rozsah a podmínky stávajícího povolení ze dne 14. ledna 2015 s platností do 

května 2017, ke kterému se německá strana v listopadu 2014 v rámci projednání souhlasně 

vyjádřila, zůstávají v platnosti. Vzhledem k tomu, že byla ověřena účinnost čištění odpadních 

vod, mění se jen doba platnosti, která je navržena na 10 let.  

 

Německá delegace sdělila, že německá strana za účelem svého odborného stanoviska 

požádala o zaslání výsledků analýz z let 2014 – 2016.  

 

Česká delegace sdělila, že česká strana zaslala německé straně cestou sekretariátů výsledky 

monitoringu v březnu 2017. 

    

Německá delegace k tomu sdělila, že německá strana souhlasí s požadovaným prodloužením 

platnosti. Žádá o každoroční předávání výsledků analýz nařízeného monitoringu.  

 

Tím bylo projednávání tohoto bodu prozatím ukončeno. 

                                                                                

5.26 Povodí vodní nádrže Skalka (Česká republika) 

(18. zasedání Stálého výboru Bavorsko, bod 5.26) 

 

Stálý výbor Bavorsko vzal na vědomí, že dne 29. června 2016 se v Chomutově uskutečnilo  

na pozvání státního podniku Povodí Ohře jednání odborníků obou stran, týkající se také 

problematiky živin v povodí vodní nádrže Skalka. Záznam z jednání je přílohou 4.1 tohoto 

Zápisu. Na jednání prezentovali zástupci Povodí Ohře, státní podnik, přehled opatření 

realizovaných na české straně v povodí nádrže Skalka. Protože cca 95% celkového přítoku do 

nádrže přichází z Bavorska, představuje bavorský vnos živin hlavní podíl z celkového zatížení 

živinami nádrže Skalka. Zástupci české strany informovali o modelu VSTOOLS.EUTRO, 
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kterým disponuje česká strana, a navrhli provést modelování vstupů fosforu do nádrže Skalka 

tímto modelem včetně návrhů opatření a Cost-Effective-Analysis. Zástupci německé strany 

sdělili, že německá strana má území zpracované v modelu MONERIS. Tímto modelem byl 

vyhodnocen rovněž projekt "Problematika živin a sinic v nádrži Skalka". Jedná se 

o standardní model k modelaci vnosů živin ve vodách, jehož výstupy jsou využívány 

k posuzování vodních útvarů povrchových i podzemních vod v celém Německu. Součástí 

modelu MONERIS nejsou Cost-Effective-Analysis. Zástupci německé strany přivítali 

možnost porovnání výstupů z obou modelů.  

Bylo dohodnuto, že česká strana zašle prostřednictvím sekretariátů německé straně specifikaci 

dat a jejich formátu pro model VSTOOLS.EUTRO. Bavorská strana poskytne dle pro tento 

model vhodná data, která bude mít k dispozici. Závěry budou diskutovány odborníky obou 

stran. Zástupce Povodí Ohře, státní podnik, prověří možnosti využití dotačních titulů ke 

zpracování této problematiky.  

 

Stálý výbor Bavorsko vzal dále na vědomí, že na výše uvedeném jednání byla německou 

stranou předána české straně v elektronické podobě bilanční a průměrná koncentrační data na 

výstupu z komunálních čistíren odpadních vod ve spádové oblasti Ohře z let 2007-2014.  
 

Stálý výbor Bavorsko pověřil odborníky obou stran, aby se této záležitosti dále věnovali  

a podali o tom zprávu na příštím zasedání. 

 

5.37 Ohře (Eger) 

(18. zasedání Stálého výboru Bavorsko, bod 5.37) 

 

Stálý výbor Bavorsko vzal na vědomí, že dne 29. června 2016 se v Chomutově uskutečnilo  

na pozvání státního podniku Povodí Ohře jednání odborníků obou stran, týkající se mimo jiné 

rekonstrukce jezu Radošov. Záznam z jednání je přílohou 4.1 tohoto Zápisu. Na jednání bylo 

dohodnuto, že projekt rekonstrukce jezu Radošov bude řešen samostatně v jiné prioritní ose 

evropských dotačních titulů než nový projekt navazující na ukončený projekt „Rtuť na přítoku 

do nádrže Skalka, vyhodnocení a návrhy opatření“. Německá strana kontaktovala potenciální 

projektové partnery k projektu „Radošov“ a tyto kontakty předala již zástupci státního 

podniku Povodí Ohře.  

 

Česká delegace sdělila, že po prověření možností na vytvoření dotační žádosti již není akce 

z české strany sledována. 

 

Tím bylo projednávání tohoto bodu ukončeno. 

 

5.38  Projekt „Dynamika látek v nivních půdách historické oblasti hornictví rud 

východního Bavorska“, hraniční vodní toky Mže (Reichenbach)  a Odrava 

(Wondreb) 

(nový bod) 

 

Stálý výbor Bavorsko vzal na vědomí sdělení německé delegace, že na Mži (Reichenbach)  a 

Odravě (Wondreb) je od roku 2017 do roku 2019 v rámci programu INTERREG V realizován 

projekt „Dynamika látek v nivních půdách historické oblasti hornictví rud východního 

Bavorska“. Projektovými partnery jsou Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.  a Bavorský 

zemský úřad životního prostředí. Projekt by se měl zaměřit zejména na sledování parametrů 

olova, mědi a zinku pro ochranu půdy a podzemních vod.  
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5.39 Nový manipulační řád rybníka Myslív, hraniční vodní tok B 148 Rybniční potok 

(Hopfenbach)  

(nový bod) 

 

Německá delegace sdělila, že německá strana v dubnu 2016 informovala českou stranu cestou 

sekretariátů o znečištění hraničního vodního toku B 148 Rybniční potok (Hopfenbach). Dne 

5. dubna 2016 byli pracovníci Vodohospodářského úřadu Regensburg upozorněni,  

že hraničním vodním tokem B 148 Rybniční potok (Hopfenbach) protéká znečištěná voda.  

Dne 7. dubna 2016 byly provedeny odběry vzorků, které indikovaly znečištění rybničním 

bahnem. Příčinou masivního vnosu sedimentů bylo podle německé strany pravděpodobně 

vypouštění rybníka Myslív na české straně. Německá strana vyslovila obavy z negativního 

vlivu vnosu sedimentů na hydrobiocenózu Rybničního potoka (Hopfenbach), Kouby (Chamb) 

a Drachensee a v této souvislosti i z vnosu živin v povodí Drachensee. Česká strana byla 

požádána o prověření příčin vnosu sedimentů do Rybničního potoka (Hopfenbach) a o návrh 

dalšího postupu. 

 

Česká delegace sdělila, že česká strana informovala v květnu a v srpnu 2016 německou stranu 

cestou sekretariátů, že vlastník rybníka Myslív, Klatovské rybářství – správa a.s., prováděl 

v březnu 2016 výlov rybníka a dne 9. března 2016 zahájil vypouštění rybníka. Tyto aktivity 

mohou souviset se znečištěním hraničního vodního toku Rybniční potok (Hopfenbach). 

Příslušný vodoprávní úřad, Městský úřad Domažlice, zahájil v srpnu 2016 s vlastníkem 

rybníka Myslív správní řízení o uložení změny manipulačního řádu s ohledem na možnost 

ovlivnění hraničních vod.  

 

Česká delegace dále sdělila, že česká strana zaslala německé straně v únoru 2017 cestou 

sekretariátů návrh aktualizace manipulačního řádu rybníka Myslív. 

 

Německá delegace dále sdělila, že s aktualizovaným manipulačním řádem souhlasí. Německá 

strana doufá, že díky změnám v manipulačním řádu nedojde k žádným dalším znečištěním. 

Stanovisko německých odborníků bylo české straně zasláno prostřednictvím sekretariátů  

v únoru 2017. 

 

Česká delegace dále sdělila, že schválený manipulační řád zašle česká strana německé straně 

prostřednictvím sekretariátů. 

 

Tím bylo projednávání tohoto bodu ukončeno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zápis o 19. zasedání Stálého výboru Bavorsko 2017                                    5. – 7. dubna 2017 

25 

 

6. Hydrologie a ochrana před povodněmi 
 

6.1 Předávání aktuálních hydrometeorologických údajů  

(18. zasedání Stálého výboru Bavorsko, bod 6.1) 

 

Stálý výbor Bavorsko vzal na vědomí, že je zajištěno předávání hlášení prostřednictvím 

odborníků obou stran.  

 

Stálý výbor Bavorsko konstatoval, že přehled hydrometeorologických údajů a kontaktních 

míst není třeba aktualizovat.  

 

6.2 Hydrologická vyhodnocování  

(18. zasedání Stálého výboru Bavorsko, bod 6.2) 

 

Stálý výbor Bavorsko vzal na vědomí informaci české delegace, že data průtoků  

z vodoměrných stanic Hohenberg (Ohře/Eger) a Arzberg (Reslava/Röslau) získává státní 

podnik Povodí Ohře v intervalu 10 minut.   

 

Stálý výbor Bavorsko vzal dále na vědomí sdělení německé delegace, že povodňový 

předpovědní model spolufinancovaný FGG Elbe byl dokončen a nyní probíhá zkušební 

provoz. Možnosti přístupu české strany k předpovědím jsou projednávány odborníky obou 

stran.  

 

Stálý výbor Bavorsko pověřil odborníky obou stran, aby tuto záležitost sledovali a podali  

o tom zprávu na příštím zasedání. 

 

6.5 Implementace Směrnice o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik  

(18. zasedání Stálého výboru Bavorsko, bod 6.5) 

 

Stálý výbor Bavorsko vzal na vědomí sdělení české delegace, že v rámci implementace 

Směrnice o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik (dále jen Povodňová směrnice) 

probíhají práce na přípravě druhého plánovacího období. Na národní úrovni probíhá 

aktualizace vymezení oblastí s významným povodňovým rizikem.  

 

Stálý výbor Bavorsko vzal dále na vědomí informaci německé delegace, že Svobodný stát 

Bavorsko na základě geodat provedl verifikaci předběžné aktualizace vyhodnocení 

povodňových rizik. V roce 2017 se plánuje připomínkové řízení za účasti bavorských měst a 

obcí, které leží v blízkosti vodních toků s  významným potenciálním povodňovým rizikem. 

Podle čl. 4 odstavec 3 a čl. 5 odstavec 2 Povodňové směrnice by se německá strana chtěla 

včas sejít se sousedními státy za účelem prezentace dosavadního postupu a dosažení 

harmonizace výsledků. Za tímto účelem se budou konat konzultace.  

 

Stálý výbor Bavorsko pověřil odborníky obou stran, aby na příštím zasedání informovali  

o pokrocích při implementaci Povodňové směrnice na obou stranách. 
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7. Otázky spojené s činností Stálé česko-německé hraniční komise 

v oblasti hraničních vod a správy státních hranic  
 

7.1 Společná zaměření a vytyčení polohy koryt hraničních vodních toků v souvislosti 

s vodohospodářskými opatřeními na hraničních vodách, která byla provedena 

mezi 18. a 19. zasedáním Stálého výboru Bavorsko  

(18. zasedání Stálého výboru Bavorsko, bod 7.1)  

 

Stálý výbor Bavorsko vzal na vědomí, že mezi 18. a 19. zasedáním Stálého výboru Bavorsko 

byla v souvislosti s vodohospodářskými opatřeními vytyčena poloha následujících hraničních 

vodních toků:   

 

 B 74 Mže (Reichenbach) mezi hraničními znaky 32 a 33 v hraničním úseku IV a 

 B 97a, B 97b, B 98 a B 98a Hraniční potok (Rehlingbach) u hraničního znaku 5/18 C 

v hraničním úseku VI. 

  

Stálý výbor Bavorsko vzal dále pod bodem 1.39 tohoto Zápisu na vědomí, že poloha 

hraničního vodního toku B 74 Mže (Reichenbach) v oblasti mezi hraničními znaky 32 a 33 

v hraničním úseku IV je nezměněna a nebyl dotčen průběh státních hranic.    

 

Stálý výbor Bavorsko vzal dále na vědomí, že vodohospodářští odborníci české strany na 

základě vytyčení sanovali dva protržené meandry na hraničním vodním toku B 98a Hraniční 

potok (Rehlingbach). Tím bylo zabráněno změnám v poloze tohoto hraničního vodního toku. 

Koordinátoři Hraniční komise při své prohlídce v říjnu 2016 konstatovali, že státní hranice 

jsou v tomto prostoru zřetelné a probíhají podle hraničního dokumentárního díla.     

 

7.2 Návrhy na společná zaměření a vytyčení v roce 2017 

(18. zasedání Stálého výboru Bavorsko, bod 7.2) 

 

Stálý výbor Bavorsko konstatoval v bodu 1.20 tohoto Zápisu, že v hraničním úseku I mezi 

hraničními znaky 5 a 5/6 byl hraniční vodní tok B 6 Kněžský potok (Zinnbächlein) upraven za 

účelem obnovení vodního toku. Před ukončením dodatečného projednání záměru by se mělo 

realizovat zaměření stávající polohy hraničního vodního toku. 

 

Stálý výbor Bavorsko požádal Hraniční komisi, aby před ukončením bilaterálního projednání 

zaměřila stávající polohu hraničního vodního toku B 6 Kněžský potok (Zinnbächlein) mezi 

hraničními znaky 5 a 5/6 a porovnala ji s průběhem státních hranic, znázorněným v hraničním 

dokumentárním díle.  

 

Stálý výbor Bavorsko požádal dále Hraniční komisi, aby z důvodu nepovoleného vybagrování 

koryta hraničního vodního toku zaměřila stávající polohu hraničního vodního toku B 58 Bílý 

potok (Weißbach) mezi hraničními znaky 24/1 a 24/4 v hraničním úseku III a porovnala ji 

s průběhem státních hranic znázorněným v hraničním dokumentárním díle. 
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7.3 Informace o změnách polohy koryt hraničních vodních toků, které byly zjištěny  

při zaměřování státních hranic  

(18. zasedání Stálého výboru Bavorsko, bod 7.3) 

 

Stálý výbor Bavorsko vzal na vědomí, že koordinátoři Hraniční komise ve dnech  

4. a 6. října 2016 provedli svoji 17. společnou prohlídku státních hranic. Zápis z této 

prohlídky je uveden jako příloha 5 tohoto Zápisu. 

 

Stálý výbor Bavorsko projednal žádost Komise o  

 

 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. 

 

Stálý výbor Bavorsko vzal v této souvislosti na vědomí, že hraniční vodní tok B 119 Černice 

(Bayerische Schwarzach) u hraničního znaku 10/3 byl za dodržení stanoviska AOPK   

a po prověření německou stranou v červenci 2016 navrácen do původní polohy podle 

Hraničního dokumentárního díla. Český zástupce Hraniční komise informoval, že bylo 

provedeno kontrolní zaměření tohoto prostoru. Výsledky zaměření budou předloženy 

Hraniční komisi na jejím příštím zasedání.   

  

Stálý výbor Bavorsko vzal dále na vědomí, že 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 nemůže být z ekologických  

a vodohospodářských důvodů realizováno. Český zástupce Hraniční komise k tomu 

informoval, že Hraniční komise stanovila, aby státní hranice v tomto prostoru probíhaly jako 

před nastalou změnou. Z toho důvodu požádala Hraniční komise o aktualizaci seznamu 

hraničních vod (viz bod 7.4 tohoto Zápisu). 

 

Stálý výbor Bavorsko vzal dále na vědomí, že Hraniční komise byla již v dubnu a v květnu 

2016 o výsledku obou požadavků na navrácení do polohy podle hraničního dokumentárního 

díla informována prostřednictvím českého zmocněnce, resp. německého sekretariátu.  

 

7.4 Seznam hraničních vod  

(18. zasedání Stálého výboru Bavorsko, bod 7.4) 

 

Stálý výbor Bavorsko vzal na vědomí, že aktualizovaný seznam hraničních vod pro úsek 

státních hranic se Svobodným státem Bavorsko byl na 19. zasedání Komise v bodu 7 

Protokolu projednán a odsouhlasen. 

 

Stálý výbor Bavorsko konstatoval, že byl Komisí pod bodem 7 Protokolu jejího 19. zasedání 

pověřen, aby aktualizoval seznam hraničních vod následujícím způsobem:   

 

- změna: B 227 Údolský potok (Ruthenbächl), hraniční úsek XII, hraniční znaky 9 a 9/1 

+26 m, délka 0,16 km, 
 

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

znaky 9/2 -24 m a 9/2, délka 0,03 km, 
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- vložení nového řádku: B 227b Údolský potok (Ruthenbächl), hraniční úsek XII, 

hraniční znaky 9/5 a 9/6, délka 0,10 km. 

 

Stálý výbor Bavorsko dále konstatoval, že na základě uvedených změn bylo třeba seznam 

hraničních vod doplnit ještě následujícím způsobem: 

 

- vložení nového řádku: B 227c Údolský potok (Ruthenbächl), hraniční úsek XII, 

hraniční znaky 9/6/0/6 a 9/21, délka 2,09 km. 

 

Stálý výbor Bavorsko vzal dále na vědomí, že seznam hraničních vod byl na základě 

požadavku Komise a výše uvedeného sekretariáty pro hraniční vody již aktualizován a je 

přílohou 6 tohoto Zápisu.  

 

Stálý výbor Bavorsko vzal dále na vědomí, že v současné době nejsou žádné další požadavky 

na aktualizaci seznamu hraničních vod v úseku státních hranic se Svobodným státem 

Bavorsko. 
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8. Ochrana perlorodky říční a velevruba tupého v hraničních vodách     

a jejich povodích  
 

8.1 Informace o činnosti pracovní skupiny pro ochranu perlorodky říční a velevruba 

tupého a o dalších aktivitách  

(18. zasedání Stálého výboru Bavorsko, bod 8.1) 

 

Stálý výbor Bavorsko vzal na vědomí, že zápis ze 14. jednání pracovní skupiny pro ochranu 

perlorodky říční a velevruba tupého, které se konalo ve dnech 5. a 6. října 2015 

v Mariánských Lázních, je přiložen jako příloha 7.1. 

 

Stálý výbor Bavorsko vzal dále na vědomí, že dne 1. června 2016 se v Adorfu uskutečnilo  

15. jednání pracovní skupiny pro ochranu perlorodky říční a velevruba tupého. Zápis 

z jednání je přiložen jako příloha 7.2, část a) a část b) tohoto Zápisu. 

 

V průběhu obou jednání si účastníci vyměnili podrobné informace o běžících a plánovaných 

projektech (společných v rámci programu INTERREG i individuálních v rámci jednotlivých 

zemí), o odchovech a bioindikacích v České republice, Bavorsku a Sasku. 

 

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

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

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

aparátech (včetně ukázky v terénu). 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 (vysychání lokality) v roce 2015 byla analyzována a v roce 2016 byl 

dohodnut koordinovaný postup při obdobné krizové situaci. 

 

Bavorská strana 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) byla projednána v listopadu 2016 na akci s vlastníky rybníků. 

Prostřednictvím upraveného hospodaření mají být redukovány negativní vlivy rybničního 

hospodaření na perlorodku.  

 

Stálý výbor Bavorsko vzal na vědomí sdělení německé delegace, že v září 2016 došlo  

ke krádeži 4 000 kusů perlorodek na třech místech na dvou úsecích bavorských vodních toků 

v blízkosti státních hranic. Bylo podáno trestní oznámení ne neznámého pachatele a zahájeno 

trestní řízení. Na ohrožených stávajících úsecích vodních toků byly instalovány kamery. 

Česká strana byla informována a zapojena prostřednictvím kontaktů pracovní skupiny pro 

perlorodku říční. 

 

Stálý výbor Bavorsko vzal tyto informace na vědomí a pověřil odborníky obou stran, aby  

podali zprávu o jednáních a dalších aktivitách na příštím zasedání. 
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9. Rámcová směrnice pro vodní politiku 
 

9.2 Zpráva o implementaci Rámcové směrnice pro vodní politiku  

            (18. zasedání Stálého výboru Bavorsko, bod 9.2) 

 

Stálý výbor Bavorsko vzal na vědomí, že Koordinační skupina k Rámcové směrnici pro vodní 

politiku Česká republika – Bavorsko se od posledního zasedání Stálého výboru Bavorsko 

nesešla, neboť nevznikl žádný požadavek na projednání.  

 

Stálý výbor Bavorsko vzal dále na vědomí, že dne 29. června 2016 se nezávisle na činnosti 

Koordinační skupiny k Rámcové směrnici pro vodní politiku Česká republika – Bavorsko  

v Chomutově uskutečnilo na pozvání státního podniku Povodí Ohře jednání odborníků obou 

stran, týkající se mimo jiné implementace Rámcové směrnice pro vodní politiku. Záznam z 

jednání je přílohou 4.1 tohoto Zápisu. Na jednání byla mimo jiné dohodnuta výměna GIS 

vrstev hraničních vodních toků a útvarů s údaji o celém povodí vodních útvarů včetně 

opatření v nich. 

 

Německá delegace sdělila, že německá strana zaslala tato data cestou sekretariátů české straně 

v říjnu 2016. 

 

Česká delegace sdělila, že česká strana zaslala cestou sekretariátů v březnu 2017 německé 

straně vrstvy opatření pro dílčí povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe. Opatření 

se týkají i hraničních útvarů povrchových vod/hraničních vodních toků v česko-bavorském 

úseku státních hranic, které jsou ve správě státního podniku Povodí Ohře. Další data, týkající 

se vodního hospodářství České republiky, jsou veřejně on-line dostupná na internetové 

adrese: www.heisvuv.cz (Mapa VH a ochrana vod). 

 

Stálý výbor Bavorsko vzal dále na vědomí, že v Bavorsku nyní probíhají přípravy zpracování 

průběžné zprávy o pokroku realizace aktuálních programů opatření podle Rámcové směrnice 

pro vodní politiku, která má být Evropské komisi zaslána v roce 2018. V roce 2017 bude 

zahájeno zpracování a odsouhlasení zadání pro předběžný program opatření 2018 v souladu 

s německou legislativou a aktualizace evidence stavu vodních toků podle Rámcové směrnice 

pro vodní politiku.  

 

Stálý výbor Bavorsko vzal dále na vědomí, že v České republice v současné době probíhají 

analytické práce ve vztahu k případné revizi některých dílčích metodik, využívaných 

v procesu plánování v oblasti vod. Rovněž je připravováno pilotní testování sběru dat  

pro zpracování zprávy o pokroku dosaženém v provádění programu opatření (v souladu s čl. 

15 Rámcové směrnice pro vodní politiku). Probíhá rovněž příprava časového plánu  

a harmonogramu prací pro 3. plánovací období. 

 

Stálý výbor Bavorsko pověřil odborníky obou stran, aby o jednáních a dalších aktivitách 

informovali na dalším zasedání.  
 

9.3      Mapování struktury vodních toků německou stranou 

           (18. zasedání Stálého výboru Bavorsko, bod 9.3) 

 

Německá delegace sdělila, že v červenci 2016 práce pokračovaly. Do půlky října 2016 byly 

zmapovány a vyhodnoceny vodní úseky od Hofu do Bayerisch Eisenstein (povodí Ohře 

(Eger), Odravy (Wondreb), Pekelského potoka (Höllbach), Rokytnice (Südliche Regnitz), 

Lesní Náby (Tirschenreuther Waldnaab), Nivního potoka (Natschbach), Hraničního potoka 

http://www.heisvuv.cz/
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(Rehlingbach), Nemanického potoka (Schwarzach), Černice (Bayerische Schwarzach), Řezné 

(Großer Regen), Mže (Reichenbach)).  Mapování v oblasti česko-německých hranic je tím 

ukončeno.  

 

Německá delegace dále sdělila, že výsledky mapování struktury vodních toků Bavorska 

budou k dispozici po centrálním prověření věrohodnosti a po technickém zpracování 

pravděpodobně koncem roku 2017 a potom by mohly být poskytnuty české straně  

k dispozici.  

 

Stálý výbor Bavorsko vzal s potěšením na vědomí dobrou spolupráci a pověřil odborníky 

německé strany, aby na příštím zasedání informovali o dalším vývoji.  
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10. Jednání Stálého výboru Bavorsko 
 

10.1 Jednací řád 

(18. zasedání Stálého výboru Bavorsko, bod 10.1) 

 

Stálý výbor Bavorsko konstatoval, že jeho jednací řád odpovídá požadavkům kladeným na 

zasedání a že nejsou nutné žádné změny nebo úpravy. 

 

10.2 Zásady spolupráce 

(18. zasedání Stálého výboru Bavorsko, bod 10.2) 

 

Stálý výbor Bavorsko konstatoval, že od posledního zasedání nedošlo k žádným změnám. 

 

10.3 Příprava příštího zasedání Stálého výboru Bavorsko   

(18. zasedání Stálého výboru Bavorsko, bod 10.3) 

 

Stálý výbor Bavorsko stanovil, že 20. zasedání Stálého výboru Bavorsko se uskuteční 

v termínu od 9. –11. dubna 2018 v Neustadt a. d. Waldnaab ve Spolkové republice Německo. 

 

Stálý výbor Bavorsko pověřil sekretariáty pro hraniční vody přípravou 20. zasedání. 

 

 

Tento Zápis byl vypracován ve dvou vyhotoveních, každé z nich v českém a německém 

jazyce, přičemž obě jazykové verze mají stejnou platnost.  

 

 

 

V Třeboni dne 7. dubna 2017 

 

 

 

 
 

.............................................................. 

            Ing. Josef  N i s t l e r 

 

                vedoucí delegace 

                České republiky 

.............................................................. 

           MR Dr. Klaus  A r z e t  

 

                 vedoucí delegace 

       Spolkové republiky Německo 
 


