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o 19. zasedání 

Stálého výboru pro saský hraniční úsek  

Česko-německé komise pro hraniční vody, 

které se konalo ve dnech 21. až 23. června 2017 

v Eibenstocku ve Spolkové republice Německo 

 

 

Za Českou republiku vedl jednání vedoucí české delegace ve Stálém výboru pro saský 

hraniční úsek Česko-německé komise pro hraniční vody (dále jen Stálý výbor Sasko),  

 

Mgr. Lukáš Záruba. 

 

Za Spolkovou republiku Německo vedl jednání vedoucí německé delegace ve Stálém výboru 

Sasko  

 

Dr. Andreas Eckardt. 

 

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

v příloze 1 tohoto Zápisu. 

 

Při zahájení jednání přivítal vedoucí německé delegace vedoucího české delegace, členy obou 

delegací a přizvané odborníky. Vedoucí české delegace poděkoval také jménem své delegace 

za přátelské přivítání. 

 

Vedoucí české delegace sdělil, že byl jmenován vedoucím české delegace ve Stálém výboru 

Sasko ke dni 15. května 2017 a Ing. Josef Nistler byl k témuž dni z této funkce odvolán.  

 

Stálý výbor Sasko konstatoval, že Česko-německá komise pro hraniční vody (dále jen 

Komise) se Zápisem o 18. zasedání Stálého výboru Sasko souhlasí a že Zápis byl přijat jako 

příloha 4 k Protokolu o 19. zasedání Komise, které se konalo ve dnech 24. až 25. října 2016  

v Lipové-lázních v České republice. 

 

Stálý výbor Sasko projednal návrh programu svého 19. zasedání a beze změn jej přijal 

(příloha 2). 
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K jednotlivým bodům programu: 

 

1. Spolupráce ve Stálém výboru Sasko 

 

1.1 Výsledky 19. zasedání Česko-německé komise pro hraniční vody 

(18. zasedání Stálého výboru Sasko, bod 1.1) 

 

Stálý výbor Sasko vzal na vědomí, že Komise na svém 19. zasedání v říjnu 2016  

v souvislosti s činností Stálého výboru Sasko mimo jiné 

 

- pod bodem 1 Protokolu konstatovala, že díky průběžné činnosti Stálých výborů  

a jejich sekretariátů je zajištěno plnění Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou 

republikou Německo o spolupráci na hraničních vodách v oblasti vodního 

hospodářství z 12. prosince 1995 (dále jen Smlouva),  

 

- pod bodem 2 Protokolu vzala na vědomí stav prací na implementaci Rámcové 

směrnice na hraničních vodách. Dále Komise požádala Stálé výbory, aby na dalším 

zasedání opětovně informovaly o postupu prací při implementaci Rámcové směrnice 

na hraničních vodách (bod 1.3 tohoto Zápisu),  

 

- pod bodem 5.1 Protokolu vzala k novému výpočtu kóty maximální hladiny retenčního 

prostoru vodní nádrže Rauschenbach na vědomí sdělení české delegace  

o schválení pozměňovacího návrhu vládou České republiky (bod 4.6 tohoto Zápisu), 

 

- pod bodem 5.2 Protokolu vzala na vědomí uvedení stabilního havarijního profilu na 

hraničním vodním toku Labe/Elbe do provozu a tím projednávání tohoto bodu 

ukončila, 

 

- pod bodem 5.3 Protokolu vzala na vědomí, že byla provedena aktualizace „Směrnice 

pro vyrozumění o znečištěních hraničních vod mezi Českou republikou a Spolkovou 

republikou Německo v saském úseku státních hranic“ včetně příloh, 

 

-  pod bodem 6 Protokolu pověřila Stálý výbor Sasko, aby projednal požadavek Stálé 

česko-německé hraniční komise na navrácení hraničního vodního toku S 12 Zlatý 

potok/Goldbach do polohy podle hraničního dokumentárního díla (bod 9.3 tohoto 

Zápisu), 

 

- pod bodem 7 Protokolu pověřila Stálý výbor Sasko, aby aktualizoval seznam 

hraničních vod ohledně pojmenování a průběhu některých hraničních vodních toků 

(bod 3.6 tohoto Zápisu). 

 

1.2 Organizace a struktura spolupráce ve Stálém výboru Sasko a spolupráce 

sekretariátů  

(18. zasedání Stálého výboru Sasko, bod 1.2) 

 

Stálý výbor Sasko vzal na vědomí, že k projednávání operativních záležitostí na 

hraničních vodách a k přípravě tohoto Zápisu se na základě pověření pod bodem 11  

z jeho 18. zasedání konala porada sekretariátů v květnu 2017 v České republice v Praze. 
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1.3 Realizace Směrnice 2000/60/ES (Rámcová směrnice) na hraničních vodách 

(18. zasedání Stálého výboru Sasko, bod 1.3) 

 

Stálý výbor Sasko vzal na vědomí, že odborníci obou stran využili poradu k otázkám 

jakosti vody ve dnech 24. až 25. dubna 2017, aby dále projednali otázky související  

s realizací Rámcové směrnice na hraničních útvarech povrchových vod. Výsledky jsou 

uvedeny ve Zprávě o vyhodnocení sledování jakosti vod u vybraných hraničních 

vodních toků za rok 2016 (viz příloha 16 tohoto Zápisu).  

 

Stálý výbor Sasko vzal dále na vědomí, že reporting Evropské komisi, jehož součástí je 

i hodnocení šesti společných útvarů povrchových vod, proběhl do konce roku 2016 

v souladu s návrhem způsobu reportingu, který vypracovala skupina expertů DATA 

MKOL/IKSE. Každá strana odreportovala svá data v rámci území svého státu  

s respektováním odsouhlaseného hodnocení společných útvarů povrchových vod.  

V Německu proběhla transpozice Směrnice 2013/39/EU do národních předpisů novelou 

Nařízení o povrchových vodách ze dne 20. června 2016.  V České republice bylo  

za tímto účelem nahrazeno nařízení vlády č. 23/2011 nařízením vlády č. 401/2015. 

Zároveň byly v obou zemích aktualizovány seznamy národních norem znečišťujících 

látek, které v obou zemích budou respektovány při hodnocení. Jedná se o následující: 

 

- v Německu jsou normy environmentální kvality (dále jen NEK) řešeny pro 67 

parametrů znečišťujících látek, v České republice pro 89 parametrů  

znečišťujících látek,  

- z toho 22 parametrů má NEK jak v Německu, tak i v České republice, 

- jenom velmi málo parametrů  má však totožné NEK. 

Rozdílné postupy při hodnocení národních znečišťujících látek mohou vést k rozdílům  

v hodnocení. Při hodnocení kovů se v obou zemích ještě postupuje rozdílně. 

Zohledněním změněných NEK a nových látek budou identifikována nová zatížení. 

Nadále se bude pracovat na harmonizaci hodnocení. 

 

Stálý výbor Sasko požádal odborníky obou stran, aby jej na jeho příštím zasedání 

opětovně informovali o spolupráci při implementaci Rámcové směrnice na hraničních 

vodách. 
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2. Vodní režim hraničních vod, ochranná pásma vodních zdrojů 

 

2.1 Společně využívané zdroje podzemních vod v oblasti Hřensko - Křinice/Kirnitzsch  

(18. zasedání Stálého výboru Sasko, bod 2.1) 

 

Stálý výbor Sasko vzal na vědomí informaci odborníků obou stran k otázkám jakosti 

vod, podle které je stav podzemních vod v posuzovaném území průběžně sledován  

a vyhodnocován pomocí stávajících monitorovacích sítí. Příslušná zpráva odborníků 

obou stran má být podle plánu předložena na 21. zasedání Stálého výboru Sasko v roce 

2019.  

 

2.2 Společně využívané zdroje podzemních vod v oblasti Petrovice - Lückendorf - 

Jonsdorf - Oybin 

(18. zasedání Stálého výboru Sasko, bod 2.2) 

 

Stálý výbor Sasko vzal na vědomí informaci odborníků obou stran k otázkám jakosti 

vod, podle které je stav podzemních vod v posuzovaném území průběžně sledován  

a vyhodnocován pomocí stávajících monitorovacích sítí. Příslušná zpráva odborníků 

obou stran má být podle plánu předložena na 21. zasedání Stálého výboru Sasko v roce 

2019.  

 

2.3 Projekt „ResiBil -  Bilance vodních zdrojů ve východní části česko-saského 

pohraničí a hodnocení možnosti jejich dlouhodobého užívání“ v rámci Programu 

přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014-

2020 

(18. zasedání Stálého výboru Sasko, bod 2.3) 

 

Stálý výbor Sasko vzal na vědomí, že projekt „ResiBil -  Bilance vodních zdrojů ve 

východní části česko-saského pohraničí a hodnocení možnosti jejich dlouhodobého 

užívání“ byl oficiálně zahájen úvodním setkáním, které se konalo dne 17. ledna 2017. 

Projekt je plánován do 30. června 2019.  

 

Německá delegace sdělila, že se již konala první setkání pracovních skupin zaměřená na 

zpracování geologických a hydrogeologických podkladů. Zde byla v první řadě 

projednána oblast projektu a rámcová pracovní oblast a byly vymezeny pilotní oblasti 

pro následné vodohospodářské posouzení.  

Jedná se o dvě oblasti, které již byly částečně zpracovávány v rámci předcházejícího 

projektu GRACE. Oblast Hřensko-Křinice/Kirnitzsch byla v projektu ResiBil rozšířena 

na obou stranách státních hranic o levobřežní část Labe (Děčínský Sněžník). Dále 

projekt zahrnuje oblast Lužických hor v území Petrovice- Lückendorf- Jonsdorf-Oybin. 

Obě projektové oblasti jsou reprezentativní pro křídové lokality. Dále byla jako pilotní 

oblast projektu zařazena oblast kolem Seifhennersdorf, která je reprezentativní pro 

krystalinikum. Projekt ResiBil bude ve srovnání s předešlým projektem GRACE 

prohlouben a rozšířen o spojitou simulaci půdního vodního režimu a proudění 

podzemních vod. Modelový systém bude spojen s projekcemi klimatu s cílem zjistit 

citlivost sledovaných útvarů podzemních vod vůči změnám klimatu. Cíl projektu 

spočívá v tom, na základě výstupů projektu poskytnout odborná doporučení komunální 

a vodohospodářské sféře s ohledem na možnosti odběrů podzemních vod, které zajistí 

udržitelné využití zdrojů podzemních vod. 

 

Stálý výbor Sasko požádal odborníky obou stran, aby na jeho dalším zasedání opět 
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informovali o stavu projektu ResiBil. 

 

2.4 Léčivé prameny a minerální vody 

 

Vrt „Rohrbach II“ v blízkosti hraničního vodního toku S 237 Rákosina/Rohrbach 

v hraničním úseku XXI mezi hraničními znaky 8/30 až 8/33 

(18. zasedání Stálého výboru Sasko, bod 2.4) 

 

Německá delegace sdělila, že česká strana byla v listopadu 2016 prostřednictvím 

vedoucích delegací informována o sdělení firmy Bad Brambacher Mineralquellen 

GmbH & Co. Betriebs KG, podle kterého má být rozhodnutí o využití vrtu Rohrbach II 

učiněno až v roce 2017. Dokud nebude vrt využíván, nedojde ani k žádnému 

monitorování podzemních vod. Jakmile budou známy relevantní informace o využití  

a k monitoringu, bude česká strana vhodným způsobem informována. 

 

Česká delegace poděkovala za tyto informace. 

 

Stálý výbor Sasko vzal tyto informace na vědomí. 
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3 Udržování a opravy hraničních vodních toků 

 

3.1 Přímá spolupráce příslušných úřadů a odborných pracovišť od 18. zasedání 

Stálého výboru Sasko v červnu 2016 

(18. zasedání Stálého výboru Sasko, bod 3.1) 

 

Stálý výbor Sasko vzal na vědomí, že v rámci přímé přeshraniční spolupráce příslušných 

úřadů a odborných pracovišť předložili odborníci na vodohospodářská opatření obou 

stran (dále jen odborníci obou stran) společnou zprávu o plnění úkolů za rok 2016 

(příloha 3) a pracovní plán na rok 2017 (příloha 4).  

 

Stálý výbor požádal odborníky obou stran, aby na česko-německých hraničních vodách  

i nadále zajišťovali plnění odpovídajících úkolů v souladu se Smlouvou a přitom 

prostřednictvím sekretariátů pravidelně informovali Stálý výbor Sasko o výsledcích, ale 

i o otázkách, které není možné vyřešit v rámci přímé spolupráce. 

 

3.2 Vyhodnocení udržovacích prací a oprav za rok 2016 

(18. zasedání Stálého výboru Sasko, bod 3.2) 

 

Stálý výbor Sasko vzal na vědomí informaci odborníků obou stran o rozsahu 

udržovacích prací a oprav provedených v roce 2016, které jsou ve společném zájmu  

a konstatoval, že poměr udržovacích prací provedených oběma stranami je vyrovnaný 

(příloha 5). 

 

Stálý výbor Sasko konstatoval, že od jeho 18. zasedání nebyl předložen žádný návrh na 

mezistátní vyúčtování a proto ohledně dohodnutého vyrovnání nákladů podle článku 7 

odstavec 5 Smlouvy zůstává pasivní saldo německé strany ve výši 

 

68 786,85 zápočtových EUR. 

 

Stálý výbor Sasko pověřil odborníky obou stran, aby při dalším vyúčtování oprav 

vycházeli z tohoto salda. 

 

Stálý výbor Sasko závěrem konstatoval, že udržovací práce a opravy podle článku 6 

Smlouvy jsou prováděny k plnění jeho úkolů a slouží k zajištění vodohospodářské  

a ekologické funkce hraničních vodních toků. Současně tato opatření přispívají  

k žádoucímu zachování polohy hraničních vodních toků ve smyslu článku 9 Smlouvy 

mezi Spolkovou republikou Německo a Českou republikou o společných státních 

hranicích ze dne 3. listopadu 1994 (dále jen Smlouva o státních hranicích). 

 

3.3 Plán udržovacích prací a oprav na rok 2017 

(18. zasedání Stálého výboru Sasko, bod 3.3) 

 

Stálý výbor Sasko vzal na vědomí, že odborníci obou stran sestavili společný plán 

udržovacích prací a oprav na rok 2017 (příloha 6) a požádal odborníky obou stran, aby 

na 20. zasedání Stálého výboru Sasko informovali o realizaci odpovídajících opatření. 
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3.4 Seznam škod, závad a nutných oprav na hraničních vodních tocích 

(18. zasedání Stálého výboru Sasko, bod 3.4) 

 

Stálý výbor Sasko vzal na vědomí, že odborníci obou stran aktualizovali „Seznam škod, 

závad a nutných oprav na hraničních vodních tocích“ (příloha 7). 

 

3.5 Oprava hraničního vodního toku S 55 Vilémovský potok/Sebnitz v hraničním 

úseku V mezi hraničními znaky 18/24 a 19 C  

(18. zasedání Stálého výboru Sasko, bod 3.5) 

 

Německá delegace sdělila, že opatření bylo ukončeno v srpnu 2016.  Dne 11. dubna 

2017 se konalo společné převzetí prací odborníky obou stran (příloha 8).  

 

Stálý výbor Sasko požádal odborníky obou stran, aby vypracovali návrh na vzájemné 

vyúčtování prací a předložili jej Stálému výboru Sasko ke schválení. 

 

Stálý výbor Sasko vzal tento stav na vědomí. 

 

3.6 Seznam hraničních vod 

(18. zasedání Stálého výboru Sasko, bod 3.7) 

 

Stálý výbor Sasko vzal na vědomí, že jej Komise pod bodem 7 Protokolu ze svého  

19. zasedání v říjnu 2016 na základě požadavku Stálé česko-německé komise (dále jen 

Hraniční komise) pověřila, aby aktualizoval seznam hraničních vod následujícím 

způsobem: 

 

- změna názvu 

S 46, jednou křižující, Luční potok/Heimichbach, hraniční úsek V, hraniční znaky 

5/20 a 5/21; 

 

- doplnění 

S 151a, jednou křižující, Bystrý potok/Rauschenbach, hraniční úsek XI, hraniční 

znaky 15/33 a XII/1, šířka: 1 m, směr proudění: D-CZ; 
 

- doplnění 

S 155b, jednou křižující, bezejmenný potok/Rauschenfluss, hraniční úsek XII, 

hraniční znaky 5/19 a 5/20, šířka: 0,5 m, směr proudění: CZ-D; 
 

- doplnění 

S 162a, jednou křižující, bezejmenný potok/bezejmenný potok, hraniční úsek XII, 

u hraničního znaku 15/16, šířka: 1 m, směr proudění: D-CZ; 
 

- přečíslování 

původně S 162a, nové číslo S 162b; 

 

- změna 

S 250 Sázek/Scheidebach, hraniční úsek XXI, XXII, hraniční znak 22 - XXII/1 - 1/8 + 

10 m, délka 2,2 km a 0,9 km; 
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- doplnění 

S 250a Sázek/Scheidebach, hraniční úsek XXII, hraniční znaky 1/9 až 2, délka 0,1 

km; 
 

- doplnění 

S 253a, jednou křižující, Plesná/Röthenbach, hraniční úsek XXII, u hraničního 

znaku 6/11, šířka: 0,7 m, směr proudění: CZ-D; 
 

- doplnění 

S 258a, jednou křižující, Starý potok/Ehrbach, hraniční úsek XXII, u hraničního 

znaku 9/24, šířka: 0,7 m, směr proudění CZ-D; 
 

- změna 

S 279 Bystřina/Wolfsbach, hraniční úsek XXIII, hraniční znaky 12/11 až 13/7 + 9 m, 

délka 2,89 km; 
 

- doplnění 

S 279a Bystřina/Wolfsbach, hraniční úsek XXIII, hraniční znaky 13/7 + 21m až 

13/9, délka 0,50 km. 
 

Sekretariáty seznam hraničních vod aktualizovaly. Na české straně byl aktualizovaný 

seznam hraničních vod zaslán českým sekretariátem pro hraniční vody předsedovi české 

delegace Hraniční komise, na německé straně byl aktualizovaný seznam hraničních vod 

zaslán německým sekretariátem pro hraniční vody zmocněnkyni Spolkové republiky 

Německo pro hraniční vody s Českou republikou, jakož i na saskou Zeměměřickou 

správu. 

 

Stálý výbor Sasko vzal splnění požadavku na aktualizaci seznamu hraničních vod  

na vědomí (příloha 9). 
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4. Ochrana před povodněmi, stavební zařízení a činnosti, které mohou ovlivnit 

odtokové poměry 

 

4.1   Oprava stávajícího opevnění koryta hraničního vodního toku S 18 Spréva/Spree 

v hraničním úseku III mezi hraničními znaky 11/14 C a 12 

(nový bod) 

 

Česká delegace sdělila, že v dubnu 2017 požádala česká strana cestou vedoucích 

delegací německou stranu o stanovisko podle čl. 12 Smlouvy. Projektová dokumentace 

opravy stávajícího opevnění koryta hraničního vodního toku S 18 Spréva/Spree, která 

bude realizována státním podnikem Povodí Ohře, byla rovněž elektronicky zaslána 

německé straně k dispozici cestou sekretariátů.  

 

Německá delegace sdělila, že své stanovisko předá české straně po vnitrostátním 

projednání.  

 

Stálý výbor Sasko vzal tento stav na vědomí. 

 

4.2 Protipovodňová opatření na hraničním vodním toku S 26 Spréva/Spree  

v hraničním úseku IV mezi hraničními znaky 3/30 D a 3/32 

(18. zasedání Stálého výboru Sasko, bod 4.1) 

 

Německá delegace sdělila, že opatření v rámci záměru „Odstranění povodňových škod  

z let 2010 a 2013, jakož i zlepšení protipovodňové ochrany na horním toku 

Sprévy/Spree“ byla zahájena v říjnu 2016 a ukončena v listopadu 2016. Při prohlídce na 

jaře 2017 byla zjištěna nutnost opravy dalších škod v oblasti bezprostředně sousedící 

s upravenými úseky, a sice v délce cca 170 metrů. Odstranění těchto škod má 

proběhnout analogicky k opatření již potvrzenému českou stranou dne 9. října 2015.  

 

Česká delegace sdělila, že česká strana s tímto návrhem souhlasí. 

 

Německá strana sdělila, že odborníci německé strany pozvou odborníky české strany 

k společnému převzetí prací ve vhodném termínu. 

 

Stálý výbor Sasko vzal tento stav na vědomí a požádal odborníky obou stran, aby  

po společném převzetí prací připravili také návrh na vzájemné vyúčtování prací  

a předložili jej Stálému výboru Sasko ke schválení. 

 

4.3 Hraniční vodní tok S 86c Křinice/Kirnitzsch v hraničním úseku VI mezi 

hraničními znaky 25/25 D a 26 C, nánosy sedimentů v oblasti „Obere Schleuse“ 

Hinterhermsdorf 

(18. zasedání Stálého výboru Sasko, bod 4.2) 

 

Německá delegace informovala, že v polovině května 2017 byla městem Sebnitz 

sekretariátu v Drážďanech předložena „Souhrnná koncepce pro trvalou technickou 

správu a provoz zdymadla Obere Schleuse v místní části Hinterhermsdorf města Sebnitz 

(přepracovaná závěrečná zpráva z 10. března 2017)“. Tento dokument byl zaslán 

v dvoujazyčné verzi v elektronické podobě sekretariátu v Praze. Z koncepce vyplývá, že 

byly zkoumány dvě varianty: varianta 1 - Odtěžení sedimentů se zneškodněním  

a varianta 2 - Přemístění sedimentů v rámci prostoru vzdutí. Z pohledu autorů je 
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upřednostňována varianta 1, protože zajišťuje dlouhodobě udržitelný provoz zdymadla  

a nepředstavuje žádné následné nepředvídatelné náklady.  

 

Česká delegace sdělila, že své stanovisko zašle německé straně po vnitrostátním 

projednání.   

 

Stálý výbor Sasko vzal tento stav na vědomí. 

 

4.4 Protipovodňová opatření v povodí hraničního vodního toku S 55 Vilémovský 

potok/Sebnitz 

(18. zasedání Stálého výboru Sasko, bod 4.3) 

 

Stálý výbor Sasko vzal na vědomí informaci odborníků pro vodohospodářská opatření 

obou stran, že projekt „Protipovodňová opatření v povodí Vilémovského 

potoka/Sebnitz“ byl monitorovacím výborem u Saské rozvojové banky v Drážďanech 

potvrzen. První porada se konala v září 2016 u leadpartnera, státního podniku Povodí 

Ohře. Projektoví partneři, Povodí Ohře, státní podnik a Zemská správa přehrad 

Svobodného státu Sasko informovali, že byla společně připravena zadávací 

dokumentace a bylo vypsáno výběrové řízení na zpracovatele studie proveditelnosti. 

Nyní probíhá hodnocení nabídek. Zahájení prací na studii proveditelnosti bude 

následovat po podpisu smlouvy se zhotovitelem v průběhu června 2017. 

 

Stálý výbor Sasko vzal tyto informace na vědomí a požádal odborníky obou stran, aby 

na příštím zasedání informovali o stavu projektu. 

 

4.5 Hraniční vodní tok S 131 Mohelnice/Weiße Müglitz v hraničním úseku X mezi 

hraničními znaky 7/5 C a 7/6 D, zaústění doposud zatrubněného příkopu 

(18. zasedání Stálého výboru Sasko, bod 4.4) 

 

Německá delegace sdělila, že přebudování zatrubněného toku státním podnikem 

Zemská správa přehrad Svobodného státu Sasko jako kompenzační opatření v rámci 

záměru „Povodňová nádrž Waldbärenburg“ bylo přehodnoceno. Na základě nových 

požadavků a rámcových podmínek nebude toto kompenzační opatření dále sledováno.   

 

Stálý výbor Sasko vzal tuto informaci na vědomí. 

 

Tím bylo projednávání tohoto bodu ukončeno.  

 

4.6 Nový výpočet kóty maximální hladiny retenčního prostoru nádrže Rauschenbach, 

hraniční voda S 153 

(18. zasedání Stálého výboru Sasko, bod 4.5) 

 

Česká delegace sdělila, že návrh Dodatkové dohody mezi vládou České republiky  

a vládou Spolkové republiky Německo o změně 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 24. srpna 2016 schválen vládou 

České republiky. Ministerstvo zahraničních věcí České republiky oznámilo dne  

10. listopadu 2016 tuto skutečnost německé straně nótou.  

Příslušné instituce obou stran precizovaly jazyková znění obou verzí návrhu Dodatkové 

dohody. V současné době se hledá vhodný termín podpisu Dodatkové dohody. 
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Stálý výbor Sasko vzal tyto informace na vědomí. 

 

4.7 Hraniční vodní tok S 154 Pstružný potok/Wernsbach v hraničním úseku XII mezi 

hraničními znaky 2 a 2/2 C, rekonstrukce limnigrafické stanice na přítoku k vodní 

nádrži Rauschenbach 

(nový bod) 

 

Německá delegace informovala, že limnigrafická stanice na přítoku k vodní nádrži 

Rauschenbach na hraničním vodním toku S 154 Pstružný potok/Wernsbach musí být 

opravena. Limnigrafická stanice se nachází v konstrukčně špatném stavu a průtočná 

kapacita stávající měřicí trati je nedostatečná. Již při menších povodňových událostech 

dochází k vylití vody z břehů. Provozovatelem limnigrafické stanice je Zemská správa 

přehrad Svobodného státu Sasko. Jejím prostřednictvím byl státní podnik Povodí Ohře  

v rámci přímé spolupráce předáním studie o záměru informován, požádán o stanovisko 

a současně požádán o podporu při další přípravě opatření.  

 

Čeští odborníci pro vodohospodářská opatření sdělili, že všechny pozemky na českém 

území předběžně dotčené stavbou, která se nachází ve fázi přípravy, jsou ve vlastnictví 

České republiky, s právem hospodařit pro státní podnik Lesy České republiky. Výpis 

parcel z katastru nemovitostí byl českými odborníky pro vodohospodářská opatření 

společně s údaji o kontaktních osobách státního podniku Lesy České republiky předán 

německým odborníkům.  

 

Němečtí odborníci pro vodohospodářská opatření sdělili, že stanoviska státního podniku 

Povodí Ohře a státního podniku Lesy České republiky k plánovanému opatření jsou  

k dispozici. Tato stanoviska budou zohledněna při zpracování projektové dokumentace. 

Hotová projektová dokumentace bude české straně předána k projednání v souladu  

se Smlouvou.  

 

Stálý výbor Sasko vzal tyto informace na vědomí.  

 

4.8 Rekonstrukce státní silnice S 214 v obci Deutschneudorf a vypouštění srážkových 

vod do hraničního vodního toku S 162a Svídnice/Schweinitz v hraničním úseku 

XIII v oblasti mezi hraničními znaky 1/1 D a 1/12 C  
(18. zasedání Stálého výboru Sasko, bod 4.7) 

 

Česká delegace sdělila, že česká strana předala v červnu 2016 prostřednictvím 

vedoucích delegací německé straně stanovisko k vypouštění srážkových vod  

s podmínkami, při jejichž dodržení se záměrem souhlasí.  

 

Německá delegace informovala, že povolovací řízení, které má být podle informací 

Landratsamtu Erzgebirgskreis  vedeno Zemským ředitelstvím Chemnitz, nebylo dosud 

zahájeno. Jakmile budou k dispozici vodoprávní povolení k oběma plánovaným novým 

výústním objektům do hraničního vodního toku S 162a Svídnice/Schweinitz, bude česká 

strana informována.   

 

Stálý výbor Sasko vzal tento stav na vědomí. 
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4.9 Hraniční vodní tok S 162a Svídnice/Schweinitz v hraničním úseku XIII  

u hraničního znaku 6 D, opětovné uvedení mostu do provozu 

(nový bod) 

 

Stálý výbor Sasko vzal na vědomí informaci odborníků pro vodohospodářská opatření 

obou stran, že k datu prohlídky hraničního vodního toku dne 20. října 2016 byl opět 

uveden do provozu starý a dosud nevyužívaný most. Tento se nově používá jako 

hraniční přechod pro pěší a cyklisty. Tato skutečnost nebyla odborníkům pro 

vodohospodářská opatření doposud známa. Na hraničním vodním toku nebyly v dotčené 

oblasti zjištěny žádné viditelné změny. 

 

Stálý výbor Sasko konstatoval, že skutečnost opětovného uvedení starého hraničního 

mostu do provozu nemusela být předkládána k bilaterálnímu projednání.  

 

Tím bylo projednávání tohoto bodu ukončeno. 

 

4.10 Odstranění povodňových škod realizací přírodě blízkého zpevnění břehu  

na hraničním vodním toku S 162a Svídnice/Schweinitz v hraničním úseku XIII  

v blízkosti hraničního znaku 6/2 D  

(18. zasedání Stálého výboru Sasko, bod 4.8) 

 

Stálý výbor Sasko vzal na vědomí, že odborníci obou stran pro vodohospodářská 

opatření obou stran dne 20. října 2016 prohlédli hraniční vodní tok  

a konstatovali, že německá strana provedla práce odborně. Práce byly v zájmu německé 

strany a nepodléhaly vzájemnému vyúčtování. 

 

Tím je projednávání tohoto bodu ukončeno. 

 

4.11 Hraniční vodní tok S 164 Načetínský potok/Natzschung v hraničním úseku XIII  

u hraničního znaku 12 C, opěrná zeď na české straně 

(18. zasedání Stálého výboru Sasko, bod 4.10) 

 

Stálý výbor Sasko vzal na vědomí informaci německých odborníků pro 

vodohospodářská opatření, že po vyhodnocení výsledků zaměření realizované stavby, 

předaných zeměměřičskými odborníky Hraniční komise, jakož i dalších měření, byly 

provedeny výpočty kapacity průtočného profilu. Přitom nebyly na německé straně 

zjištěny žádné změny záplavových ploch.  

 

Tím bylo projednávání tohoto bodu ukončeno. 

 

4.12 Hraniční vodní tok S 164 Načetínský potok/Natzschung: zajištění svahů u státní 

silnice S 216 mezi obcemi Olbernhau/místní část Rothenthal a Marienberg/místní 

část Rübenau v hraničním úseku XIII v oblasti hraničních znaků 13/15 C (stavba-

km 0+0,000) a 12/19 D (stavba-km 1+640,000)  

(18. zasedání Stálého výboru Sasko, bod 4.11) 

 

Německá delegace sdělila, že žádosti české strany ze srpna 2015 o předložení dalších 

plánovacích podkladů bylo zasláním podkladů prostřednictvím sekretariátů v prosinci 

2016 vyhověno. Současně byla česká strana informována o změně umístění stavebního 

úseku.  
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Česká delegace sdělila, že v lednu 2017 prostřednictvím vedoucích delegací česká 

strana znovu požádala německou stranu, aby doplnila plánovací podklady o určité údaje 

(např. verbální popisy, výkresy). 

 

Německá delegace informovala, že žádost české strany byla neprodleně postoupena 

Zemskému úřadu pro výstavbu silnic a dopravu a bylo požádáno o doplnění 

dokumentace. Se zahájením stavby se počítá nejdříve ve 2. čtvrtletí 2018.  

 

Stálý výbor Sasko vzal tento stav na vědomí. 

 

4.13 Údržba mostu Kalek/ČR - Rübenau/D přes hraniční vodní tok S 164 Načetínský 

potok/Natzschung v hraničním úseku XIV mezi hraničními znaky 2 D a XIV/1 C  

(nový bod) 

 

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

cestou sekretariátů, že Krajský úřad Ústeckého kraje zahájil řízení o udělení souhlasu 

vodoprávního úřadu k opravě mostu přes hraniční vodní tok S 164 Načetínský 

potok/Natzschung mezi hraničními znaky 2 D a XIV/1 C v hraničním úseku XIV. Na 

mostu, který je ve správě instituce „Správa a údržba silnic Ústeckého kraje“, má být 

opravena omítka, kamenné zídky a klenba.  Průtočný profil zůstane nezměněn, vodní 

tok bude chráněn plachtou, aby nedošlo k jeho znečištění.   

 

Německá delegace informovala, že na německé straně byl informován příslušný 

vodoprávní úřad. Německá strana nevznesla proti záměru žádné námitky.  

 

Česká delegace informovala, že práce byly zahájeny 22. května 2017 a ukončeny byly 

9. června 2017. 

 

Stálý výbor Sasko vzal tento stav na vědomí a požádal odborníky pro vodohospodářská 

opatření obou stran, aby provedli kontrolu. 

 

4.14 Rekonstrukce mostu Kalek/ČR - Kühnhaide/D přes hraniční vodní tok S 167a 

Černá/Schwarze Pockau v hraničním úseku XIV mezi hraničními znaky 9 C  

a 9/1 D  

(18. zasedání Stálého výboru Sasko, bod 4.12) 

 

Německá delegace sdělila, že k plánovacím dokumentům (povolovacím plánům), 

předaným české straně v červnu 2016, obdržela v březnu 2017 prostřednictvím 

vedoucích delegací české stanovisko podle článku 12 Smlouvy. Nositel stavebního 

opatření, město Marienberg, byl s obsahem stanoviska seznámen. Město Marienberg  

k tomu sdělilo, že sanační práce budou zahájeny pravděpodobně až v roce 2018. Česká 

strana bude o této skutečnosti nadále včas informována s ohledem na podmínky 

uvedené v jejím stanovisku.   

 

Stálý výbor Sasko vzal tento stav na vědomí. 
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4.15 Sanace křídla zdi na německé straně u mostu v Reitzenhainu přes hraniční vodní 

tok S 167b Černá/Schwarze Pockau v hraničním úseku XIV mezi hraničními 

znaky 12 D a 13 C  

(18. zasedání Stálého výboru Sasko, bod 4.14) 

 

Německá delegace sdělila, že na žádost německé strany z května 2016 jí bylo v červenci 

2016 zasláno souhlasné stanovisko české strany, týkající se sanace křídla zdi  

na německé straně. Nositel stavebního opatření, město Marienberg, provedl následně 

přepracování a doplnění povodňového plánu a havarijního plánu, platných na dobu 

stavby. Doplněné plány byly v únoru 2017 prostřednictvím sekretariátů předloženy 

české straně k odsouhlasení. Ta plány ještě v únoru 2017 odsouhlasila. 

 

Německá delegace informovala, že opatření bylo zahájeno ve 24. kalendářním týdnu 

roku 2017. Podle dohody byl o tom koncem dubna 2017 projektovou kanceláří Hoch- 

und Tiefbau GmbH Annaberg, 09465 Sehmatal-Sehma informován státní podnik 

Povodí Ohře prostřednictvím e-mailové adresy hangan@poh.cz.   

 

Stálý výbor Sasko vzal tento stav na vědomí. 

 

4.16 Rekonstrukce mostu v Satzung přes hraniční vodní tok S 167e Černá/Schwarze 

Pockau v hraničním úseku XIV mezi hraničními znaky 17 C a 18 D  

(18. zasedání Stálého výboru Sasko, bod 4.13) 

 

Německá delegace informovala, že město Marienberg nemůže rekonstrukci mostu  

v současné době provést, protože nezbytná finanční podpora ještě není vnitrostátně 

zajištěna. Jakmile budou aktivity německé strany opět zahájeny, česká strana bude 

odpovídajícím způsobem zapojena. 

 

Stálý výbor Sasko vzal tento stav na vědomí. 

 

4.17 Výstavba opevnění břehu hraničního vodního toku S 184a Polava/Pöhlbach městy 

Bärenstein a Vejprty v hraničním úseku XVI mezi hraničními znaky 2 C a 2/1 D  

(18. zasedání Stálého výboru Sasko, bod 4.15) 

 

Německá delegace informovala, že návrh dodatečného povolení na opevnění břehů na 

německé straně byl v prosinci 2016 prostřednictvím vedoucích delegací předán české 

straně s žádostí o zaslání jejího stanoviska podle článku 12 Smlouvy.   

 

Česká delegace sdělila, že v dubnu 2017 požádala česká strana cestou vedoucích 

delegací německou stranu o zaslání projektové dokumentace včetně výškového  

a půdorysného zaměření, ze které bude zřejmé technické provedení stavby. Bez 

dokumentace nelze stavební opatření posoudit a vydat dodatečné stanovisko.  

 

Německá delegace sdělila, že odpovídající dokumentace byla předána české straně 

v květnu 2017 cestou sekretariátů.  

 

Stálý výbor Sasko vzal tento stav na vědomí. 

 

 

 

 

mailto:hangan@poh.cz
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4.18 Nový výústní objekt podzemních a povrchových vod do hraničního vodního toku  

S 184 Polava/Pöhlbach v Hammerunterwiesenthalu v hraničním úseku XVI 

v blízkosti hraničního znaku 3/29 D  

(18. zasedání Stálého výboru Sasko, bod 4.16) 

 

Německá delegace sdělila, že české straně bylo v souladu s její žádostí zasláno koncem 

června 2016 prostřednictvím sekretariátů vodoprávní rozhodnutí o opatření, které 

nabylo platnosti 27. července 2016. Stejnou cestou byla česká strana v říjnu 2016 

informována o ukončení opatření. S touto informací byl předán plán současného stavu 

výústního objektu. 

 

Stálý výbor Sasko vzal na vědomí informaci odborníků pro vodohospodářská opatření 

obou stran, že nový výústní objekt byl 18. května 2017 prohlédnut a bylo konstatováno, 

že práce byly provedeny odborně. 

 

Tím bylo projednávání tohoto bodu ukončeno. 

 

4.19 Hraniční vodní tok S 243 Rašeliník/Lohbächel: Sanace propustku v rámci 

rekonstrukce silničního propojení Plesná - Bad Brambach, v hraničním úseku XXI 

v oblasti hraničních znaků 13 a 14  

(nový bod) 

 

Německá delegace informovala, že saská Správa silnic zamýšlí v průběhu plánované 

výstavby silničního napojení Plesná - Bad Brambach - Aš nově vybudovat hraniční 

přechod Bad Brambach - Plesná. Tento hraniční přechod je v současné době určen 

pouze pro pěší a cyklisty. Po sanaci má být uvolněn také pro motorová vozidla. Součástí 

sanace je také silniční propustek, kterým probíhá hraniční vodní tok S 243 

Rašeliník/Lohbächel. Pro schválení opatření je nezbytný proces schvalování plánu, 

který bude veden Zemským ředitelstvím Sasko. Podklady předané v rámci konzultací 

s veřejností k tomuto řízení sekretariátu Drážďany ze Zemského ředitelství Sasko byly 

16. května 2017 předány elektronicky sekretariátu v Praze. Česká strana byla požádána, 

aby prověřila, do jaké míry se jí tato záležitost týká podle Smlouvy a aby předala 

německé straně své stanovisko.  

 

Stálý výbor Sasko vzal tento stav na vědomí. 
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5 Hydrologie - plnění úkolů od 18. zasedání Stálého výboru Sasko v červnu 2016  

a další činnost 

(18. zasedání Stálého výboru Sasko, bod 5) 

 

Stálý výbor Sasko vzal na vědomí, že v rámci přímé přeshraniční spolupráce 

příslušných úřadů a odborných pracovišť k otázkám hydrologie na hraničních vodních 

tocích vypracovaly Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) a saský Zemský úřad 

pro životní prostředí, zemědělství a geologii (LfULG) zprávu o plnění hydrologických 

úkolů na hraničních vodních tocích za období březen 2016 až březen 2017 (příloha 10)  

a pracovní plán pro období 2017/2018 (příloha 11). 

 

Stálý výbor Sasko konstatoval, že úkoly v oblasti hydrologie hraničních vodních toků 

na základě přímé spolupráce mezi ČHMÚ a LfULG byly splněny. Přitom mimo jiné 

- byla v souladu s novými požadavky aktualizována „Směrnice pro hlásnou službu 

při normálních a extrémních hydrologických situacích na hraničních vodách 

mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo v saském úseku 

státních hranic“ (dále jen Směrnice) včetně příloh (příloha 12), 

- byl podle Směrnice pravidelně aktualizován seznam příjemců dat a informací 

(příloha 3 k příloze 12), 

- byla v souladu se Směrnicí zajištěna vzájemná výměna dat, 

- byla provedena společná měření průtoků ke kontrole metod měření obou stran  

a k prověření platnosti měrných křivek průtoků ve vybraných profilech,  

- byly pro hraniční profil Labe/Elbe odsouhlaseny ve vodoměrných stanicích 

Hřensko a Schöna průměrné denní průtoky a měsíční extrémní průtoky  

za kalendářní rok 2016,  

- byly odsouhlaseny průměrné měsíční průtoky za hydrologický rok 2016  

v hraničním profilu Lužické Nisy/Lausitzer Neiße, 

- byly odsouhlaseny průměrné měsíční průtoky za hydrologický rok 2016  

na hraničních vodních tocích Mandava/Mandau, Flájský potok/Flöha, 

Přísečnice/Preßnitz a Černá voda/Jöhstädter Schwarzwasser. 

Stálý výbor Sasko vzal na vědomí přepracovanou „Metodiku odsouhlasování měsíčních 

průtoků na hraničních vodních tocích Flájský potok/Flöha, Mandava/Mandau, 

Přísečnice/Preßnitz a Černá voda/Schwarzwasser“ včetně jejich příloh (příloha 13). 

Touto metodikou se nahrazuje „Směrnice k odsouhlasování statistiky průtoků  

na vybraných hraničních vodních tocích Německé demokratické republiky  

a Československé socialistické republiky“ (příloha 3b Protokolu z 5. jednání Komise  

ve dnech 21. až 23. dubna 1981). 

Pro Lužickou Nisu/Lausitzer Neiße (příloha 1 k Zápisu z trojstranné pracovní porady  

ve dnech 25. - 26.1.2005) a pro Labe/Elbe (příloha 9f k 3. zasedání Stálého výboru 

Sasko, 2001) existují již nové na odborné úrovni odsouhlasené metodiky. 

 

Stálý výbor Sasko opětovně upozornil na to, že všechny odsouhlasené hodnoty průtoků, 

pro vybrané vodoměrné stanice těchto hraničních vodních toků jsou na požádání  

k dispozici v databázích příslušných odborných pracovišť LfULG a ČHMÚ. 

 

Stálý výbor Sasko požádal odborníky na hydrologii obou stran, aby i nadále zajišťovali 

plnění hydrologických úkolů podle Smlouvy, včetně k tomu nutných odsouhlasení  

a výměny informací a dat na česko-německých hraničních vodách a přitom pravidelně 

informovali Stálý výbor Sasko prostřednictvím sekretariátů o výsledcích porad  

a výskytu extrémních situací. 
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6 Ochrana a zlepšování jakosti hraničních vod, vypouštění vod a odpadních vod, 

ochrana vod jako součást ekosystému 

 

6.1 Přímá spolupráce příslušných úřadů a odborných pracovišť od 18. zasedání 

Stálého výboru Sasko v červnu 2016 

(18. zasedání Stálého výboru Sasko, bod 6.1) 

 

Stálý výbor Sasko vzal na vědomí, že v rámci přímé přeshraniční spolupráce příslušných 

orgánů a odborných pracovišť vypracovali odborníci pro otázky jakosti vod obou stran 

(dále jen odborníci obou stran) Zprávu o plnění úkolů v oblasti jakosti vod za období 

2016/2017 (příloha 14) a pracovní plán na období 2017/2018 (příloha 15). 

 

Stálý výbor Sasko požádal odborníky obou stran, aby v rámci přímé přeshraniční 

spolupráce na česko-německých hraničních vodách i nadále zajišťovali plnění 

příslušných úkolů podle Smlouvy a přitom informovali Stálý výbor Sasko 

prostřednictvím sekretariátů o výsledcích a o případných nápadných jevech.  

 

6.2 Sledování a vyhodnocení jakosti vod vybraných hraničních vodních toků za rok 

2016 

 

6.2.1 Zpráva o sledování a vyhodnocení jakosti vod vybraných hraničních vodních toků 

za období do roku 2016 

(18. zasedání Stálého výboru Sasko, bod 6.2.1) 

 

Stálý výbor Sasko vzal na vědomí výsledky sledování a vyhodnocení jakosti vod  

vybraných hraničních vodních toků za kalendářní rok 2016, které byly na obou stranách 

zjištěny příslušnými orgány a odbornými pracovišti a společně projednány. Výsledky 

jsou uvedeny ve „Zprávě o vyhodnocení sledování jakosti vod u vybraných hraničních 

vodních toků za rok 2016“ (příloha 16 včetně tabulky). 

 

Stálý výbor Sasko požádal odborníky obou stran, aby na příštím zasedání informovali  

o výsledcích dalších sledování hraničních vod, jakož i o původu případných znečištění. 

 

6.2.2 Odvození pozaďových koncentrací v hraničních vodách 

(18. zasedání Stálého výboru Sasko, bod 6.2.2) 

 
Stálý výbor Sasko vzal na vědomí informaci, že odvození pozaďových koncentrací je 

součástí projektu VITA-MIN. Projekt obsahuje přeshraniční opatření ke zlepšení jakosti 

vod a rovněž stavu útvarů podzemních a povrchových vod v přeshraničních povodích.  

(viz bod 8.2 tohoto Zápisu). 

 

Stálý výbor Sasko požádal odborníky obou stran, aby na jeho dalším zasedání 

informovali o postupu prací v rámci tohoto projektu. 

 

6.2.3 Odsouhlasení k „Vybraným látkám MKOL/IKSE“ v hraničním bilančním profilu 

Hřensko/Schmilka hraničního vodního toku S 94 Labe/Elbe 

(18. zasedání Stálého výboru Sasko, bod 6.2.3) 

 

Stálý výbor Sasko vzal na vědomí informaci, že odborníci obou stran odsouhlasili 

průměrné a maximální hodnoty a hodnoty mediánu koncentrací pro „Vybrané látky 

MKOL/IKSE“ za rok 2016 v hraničním profilu Labe Hřensko/Schmilka, pravý břeh 
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(příloha 17a). Odsouhlasení seznamu „Vybrané látky MKOL/IKSE“ proběhlo  

na 25. poradě skupiny expertů SW MKOL/IKSE.  Kromě toho byly podle metodiky 

odsouhlasené na 25. poradě skupiny expertů SW MKOL/IKSE vypočteny odnosy pro 

živiny (příloha 17b).  

 

Stálý výbor Sasko požádal odborníky obou stran, aby na příštím zasedání informovali  

o dalším stavu prací. 

 

6.2.4 Informace při zvýšených koncentracích škodlivin v hraničních vodních tocích 
(18. zasedání Stálého výboru Sasko, bod 6.2.4) 

 

Stálý výbor Sasko vzal na vědomí informaci české delegace, že správní řízení ve věci 

uložení nápravných opatření se společností, která odstraňovala starý nátěr z konstrukce 

železničního mostu v Ústí nad Labem, bylo pravomocně ukončeno v listopadu 2016.  

V listopadu 2016 následně proběhla první etapa sanace kontaminovaných zemin v okolí 

železničního mostu v Ústí nad Labem, druhá etapa sanace se uskutečnila na větší ploše 

v okolí mostu v lednu a začátkem února 2017. Tím byla sanace ukončena.  

Zvýšené hodnoty PCB v roce 2016 klesly a nacházejí se nyní zase v rozsahu typickém 

pro Labe.   

 

Problematika zvýšených hodnot PCB v Labi byla primárně projednávána 

v MKOL/IKSE. 

 

Stálý výbor Sasko vzal na vědomí, že v dalším průběhu roku 2016 nebyly zaznamenány  

zvýšené koncentrace haloetherů. 

 

Stálý výbor Sasko požádal odborníky obou stran, aby na jeho příštím zasedání opět 

informovali o zvýšených hodnotách znečišťujících látek. 

 

6.3    Informační vztahy při mimořádném zhoršení jakosti vod (havárie) 

 

6.3.1 Aktualizace „Směrnice pro vyrozumění o znečištěních na hraničních vodních 

tocích mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo v saském úseku 

státních hranic“  

(18. zasedání Stálého výboru Sasko, bod 6.3.1) 

 

Stálý výbor Sasko vzal na vědomí, že mezi jeho 18. a 19. zasedáním nebyly vzneseny 

žádné požadavky na aktualizaci příloh 1 a 2 Směrnice, které obsahují adresy  

a telekomunikační spojení příslušných úřadů a pracovišť. Aktuální stavy k datu tohoto 

Zápisu jsou obsaženy v příloze 18 tohoto Zápisu, příloha 1 pro německou stranu, 

příloha 2 pro českou stranu a jsou vnitrostátně k dispozici k využití příslušným orgánům 

obou stran. 

 

6.3.2  Test hlásných cest 

 (18. zasedání Stálého výboru Sasko, bod 6.3.2) 

 

Stálý výbor Sasko vzal na vědomí informaci sekretariátů, že systém vyrozumění podle 

Směrnice byl prověřován v lednu 2017 příslušnými úřady obou stran: 

 

- Obě kontaktní místa české strany, Povodí Ohře, státní podnik, a Povodí Labe, státní 

podnik, provedla test (13 hlášení plus 6 opakovaných hlášení). Míra úspěšnosti 
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německé strany při potvrzení prvního hlášení odpovídala 77 %; jedno hlášení sice 

bylo potvrzeno včas, ale neautorizovanou e-mailovou adresou (Lagedienst 

Hoyerswerda). 23 % bylo německou stranou potvrzeno opožděně do tří hodin 

(Landratsamt Freiberg, Vogtlandkreis, Landkreis Görlitz). 

 

- Německá strana odeslala 7 testovacích hlášení z šesti kontaktních míst na Povodí 

Ohře, státní podnik. Na Povodí Labe, státní podnik, nebylo z příslušného kontaktního 

místa německé strany (Landkreis Görlitz) odesláno žádné testovací hlášení. Míra 

úspěšnosti české strany při potvrzování hlášení činila 100 %.  

 

Stálý výbor Sasko konstatoval, že úspěšnost u testovacích hlášení a potvrzování zpráv 

podle Směrnice ze strany německých kontaktních míst je možné ohodnotit jako dobrou 

a u českých kontaktních míst jako výbornou. 

 

6.3.3 Vyhodnocení havárií na hraničních vodních tocích v roce 2016 

(18. zasedání Stálého výboru Sasko, bod 6.3.3) 

 

Stálý výbor Sasko vzal na vědomí, že v roce 2016 bylo v rámci Směrnice hlášeno pět 

případů znečištění hraničních vodních toků. Ve všech případech byla příčina na české 

straně. Znečištění měla pouze lokální charakter, takže na německé straně nemusela být 

učiněna žádná opatření k odvrácení nebezpečí. 

Vyhodnocení havárií na Labi/Elbe jsou projednávána v rámci MKOL/IKSE. 

 

6.4 Vypouštění odpadních vod z čistírny odpadních vod v obci Dolní Poustevna, 

hraniční vodní tok S 55 Vilémovský potok/Sebnitz v hraničním úseku V  

u hraničního znaku 18/25 C 

(18. zasedání Stálého výboru Sasko, bod 6.4) 

 

Česká delegace sdělila, že v srpnu 2016 byla čistírna odpadních vod Dolní Poustevna 

zkolaudována, a to na základě vyhodnocení zkušebního provozu, který kolaudaci 

předcházel. Povolení k vypouštění odpadních vod z této čistírny do hraničního toku 

Vilémovský potok/Sebnitz platí do konce roku 2025. 

 

Tím bylo projednávání tohoto bodu ukončeno. 

 

6.5 Čištění odpadních vod obce Cínovec, hraniční vodní tok S 137 Panský 

potok/Zubringer zum Heerwasser v hraničním úseku X mezi hraničními znaky 

12/17 a 12/18  

(18. zasedání Stálého výboru Sasko, bod 6.6) 

 

Česká delegace sdělila, že v říjnu 2016 byla čistírna odpadních vod Cínovec 

zkolaudována, a to na základě vyhodnocení zkušebního provozu, který kolaudaci 

předcházel. Povolení k vypouštění odpadních vod z této čistírny do hraničního toku 

Panský potok/Zubringer zum Heerwasser platí do roku 2024. 

   

Tím bylo projednávání tohoto bodu ukončeno. 
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6.6 Odvádění srážkových vod z oblasti kontejnerové čerpací stanice pohonných hmot  

v Mníšku v Krušných horách/Einsiedel do hraničního vodního toku S 162 

Svídnice/Schweinitz v hraničním úseku XII mezi hraničními znaky 12/19 D a 13 C  

(18. zasedání Stálého výboru Sasko, bod 6.7) 

 

Česká delegace informovala, že řízení o vydání stavebního povolení bylo v roce 2016 

zastaveno. Žadatel nedoplnil žádost o požadované doklady a od úmyslu realizovat 

záměr ustoupil.  

 

Tím bylo projednávání tohoto bodu ukončeno. 

 

6.7 Čerpací stanice pohonných hmot Hora Svaté Kateřiny v blízkosti hraničního 

vodního toku S 162a Svídnice/Schweinitz, v hraničním úseku XIII v blízkosti 

hraničních znaků 3/2 C a 3/3 D 

(18. zasedání Stálého výboru Sasko, bod 6.8) 

 

Česká delegace informovala, že stavba byla v roce 2016 zahájena a má být dostavěna 

v  roce 2017.  

 

Německá delegace poukázala s ohledem na stanovisko německé strany z dubna 2010, že 

německá strana vychází z toho, že při stavbě a provozu čerpací stanice pohonných hmot  

a jejích vedlejších zařízení budou respektovány uznané standardy ochrany vod  a že 

nebude probíhat žádné přímé vypouštění odpadních vod nebo srážkových vod z oblasti 

čerpací stanice pohonných hmot do hraničního vodního toku Svídnice/Schweinitz. Dále 

německá strana vychází z toho, že v případě havárie bude zajištěno přímé vyrozumění 

podle „Směrnice pro vyrozumění o znečištěních na hraničních vodních tocích mezi 

Českou republikou a Spolkovou republikou Německo v saském úseku státních hranic“.   

 

Stálý výbor Sasko vzal tyto informace na vědomí. 

 

6.8 Obchodní centrum Brandov, hraniční vodní tok S 163 Flájský potok/Flöha  

v hraničním úseku XIII mezi hraničními znaky 7/17 C a 8 a hraniční vodní tok  

S 164 Načetínský potok/Natzschung v hraničním úseku XIII mezi hraničními 

znaky 8/2 a 10 C  
(nový bod) 

 

Česká delegace sdělila, že česká strana informovala v červnu 2016 prostřednictvím 

vedoucích delegací německou stranu, že Krajským úřadem Ústeckého kraje jako 

příslušným českým vodoprávním úřadem bylo v rámci územního řízení zahájeno řízení 

o udělení souhlasu vodoprávního úřadu pro výstavbu zpevněných pojízdných  

a parkovacích ploch a dešťové kanalizace pro obchodní centrum Brandov. Česká strana 

současně požádala německou stranu o její stanovisko podle čl. 12 Smlouvy. 

Příslušná zařízení mají být vybudována v katastrálním území Brandov, v blízkosti 

hraničních vodních toků S 163 Flájský potok/Flöha mezi hraničními znaky 7/17 C a 8  

v hraničním úseku XIII a S 164 Načetínský potok/Natzschung mezi hraničními znaky 

8/2 a 10 C v hraničním úseku XIII. Mimo jiné je plánováno vybudování dešťové 

kanalizace pro odvádění srážkových vod ze zpevněných pojízdných a parkovacích 

ploch. Protože se u těchto srážkových vod předpokládá znečištění ropnými látkami, 

měly by být tyto vody čištěny v odlučovačích lehkých kapalin a následně vsakovány  

do vsakovacích zářezů. Srážkové vody ze střech a stávajících pochůzných ploch  
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v objektu restaurace by měly být odváděny přímo do vsakovacího zářezu. V rámci 

záměru by neměly být prováděny žádné terénní úpravy, které by navýšily pravý břeh 

hraničního vodního toku S 164 Načetínský potok/Natzschung a změnily průtokové 

poměry obou hraničních vodních toků, stejně tak jako odtokové poměry území. 

Předpokládaným termínem pro ukončení záměru byl prosinec 2016.  

 

Německá delegace informovala, že české straně bylo v září 2016 prostřednictvím 

sekretariátů doručeno stanovisko vodoprávního úřadu Landratsamt Erzgebirgskreis. 

Hraniční vodní toky nejsou záměrem přímo dotčeny. Landratsamt Erzgebirgskreis však 

ve svém stanovisku preventivně upozornil na to, že území určené pro vsakování  

na české straně bylo v roce 2002 při povodních zcela zaplaveno. 

 

Česká delegace sdělila, že bylo dokončeno řízení o umístění stavby. Stavební řízení 

dosud nebylo zahájeno.  

 

Německá delegace požádala českou stranu, aby německou stranu informovala o dalším 

průběhu řízení.  

 

Stálý výbor Sasko vzal tento stav na vědomí. 

 

6.9 Ložisko fluoritu a barytu Niederschlag, hraniční vodní tok S 184b 

Polava/Pöhlbach, vypouštění důlních vod v hraničním úseku XVI u hraničního 

znaku 3/11 D + 50 m 

(18. zasedání Stálého výboru Sasko, bod 6.10) 

 

Německá delegace informovala, že nepříznivé vlivy těžby fluoritu a barytu v dole 

Niederschlag na hraniční vodní tok S 184b Polava/Pöhlbach nejsou zaznamenány.  

V listopadu 2016 předložil Sächsisches Oberbergamt Freiberg (Saský vrchní báňský 

úřad Freiberg) sekretariátu pro hraniční vody Drážďany „Roční zprávu za rok 2015  

k vodoprávnímu povolení, Důlní závod Niederschlag“. Na základě žádosti vedoucího 

české delegace, obsažené ve stanovisku z 9. února 2012, byla zpráva předána české 

straně na vědomí cestou sekretariátů ještě v listopadu 2016. 

 

Stálý výbor Sasko vzal tyto informace na vědomí. 

 

6.10 Vypouštění vod ze zpětného praní filtrů ze zařízení na odsolování (regenerace 

iontových výměníků) firmy AHLSTROM Germany GmbH Bärenstein  

do hraničního vodního toku S 184 Polava/Pöhlbach v hraničním úseku XVI mezi 

hraničními znaky 3/14 C a 3/15 D   

(9. zasedání Stálého výboru Sasko, příloha 4, bod 5.11, ve spojení s 11. zasedáním 

Stálého výboru Sasko, příloha 4, bod 1.4) 

 

Německá delegace sdělila, že Landratsamt Erzgebirgskreis přizpůsobil původní 

rozhodnutí ze dne 30. května 2006 (tehdy pro firmu FILTRAK) aktuální technologické 

situaci nástupnické firmy AHLSTROM a současně tak prodloužil platnost rozhodnutí  

z roku 2006 do 31. prosince 2026. V tomto rozhodnutí byly zohledněny následující 

změny: 

 

- snížení vypouštěného množství odpadních vod do S 184 Polava/Pöhlbach, 

- snížení zásob (skladovaného množství) NaOH a HCI. 
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Současně byla upřesněna data týkající se polohy výústního objektu. Kopie rozhodnutí  

a doplňující podklady byly české straně zaslány v lednu 2017 prostřednictvím 

sekretariátů. 

 

Stálý výbor Sasko vzal tento stav na vědomí. 

 

Tím bylo projednávání tohoto bodu ukončeno. 

 

6.11 Sanace malých čistíren odpadních vod na německé straně, hraniční vodní tok  

S 164 a S 164a Načetínský potok/Natzschung a hraniční vodní tok S 184 a S 186 

Polava/Pöhlbach 

(18. zasedání Stálého výboru Sasko, bod 6.14) 

 

Německá delegace informovala ohledně komplexního projednání vypouštění odpadních 

vod z 69 malých čistíren odpadních vod (zařízení pro 4 až 50 EO), dohodnutého v bodě 

5.11 na 14. zasedání v roce 2011, že vodoprávním úřadem Landratsamt Erzgebirgskreis 

bylo v roce 2016 uděleno deset rozhodnutí pro vypouštění do Načetínského 

potoka/Natzschung, resp. Polavy/Pöhlbach. Ve všech případech se jedná o již stávající 

výustní objekty. Odpovídající rozhodnutí zaslal podle dohody (bod 6.15 ze 17. zasedání) 

Landratsamt Erzgebirgskreis na vědomí přímo Krajskému úřadu Ústeckého kraje.   

 

Stálý výbor Sasko vzal tyto informace na vědomí. 

 

6.12 Vypouštění odpadních vod ze stávající dešťové kanalizace Hraničná - tržnice, 

hraniční vodní tok S 220 Svatava/Zwota v hraničním úseku XIX u hraničního 

znaku 13/8 C 

(18. zasedání Stálého výboru Sasko, bod 6.16) 

 

Česká delegace sdělila, že rozhodnutím k vypouštění odpadních vod z dešťové 

kanalizace je městu Kraslice povoleno vodoprávním úřadem Krajského úřadu 

Karlovarského kraje  rozhodnutím na dobu do 31. května 2017. Podmínkou vydání 

rozhodnutí bylo, že provozovatel v tomto termínu předloží také vyhodnocení 

zkušebního provozu.  

 

Krajský úřad Karlovarského kraje obdržel dne 31. května 2017 žádost o prodloužení 

povolení k vypouštění odpadních vod z dešťové kanalizace. Krajský úřad žádost 

posoudil s tím, že neobsahuje všechny potřebné náležitosti a dne 5. června 2017 

žadatele vyzval, aby ve lhůtě 45 dní podklady doplnil.  

 

Stálý výbor Sasko vzal tyto informace na vědomí. 

 

6.13 Sanace čistírny odpadních vod Bad Brambach, hraniční vodní tok S 244 

Plesná/Fleißenbach v hraničním úseku XXI mezi hraničními znaky 14/2 a 14/3  

(nový bod) 

 

Německá delegace sdělila, že Zweckverband Wasser/Abwasser Vogtland (Účelový svaz 

voda/odpadní voda Vogtland, ZWAV) plánuje rozsáhlou sanaci čistírny odpadních vod 

Bad Brambach. Toto opatření je nezbytné, protože po zhruba 25 letém provozu jsou 

téměř všechny konstrukční části zařízení velmi opotřebované. Mimo jiné bude nezbytná 

sanace česlí, aktivační nádrže, kalového čerpadla a i dešťové přepadové nádrže. 

Obnoveny budou muset být také části technologického vybavení čistírny odpadních vod 
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jako např. opotřebovaná potrubní vedení. Kromě toho je nezbytné rozšíření 

elektrické/elektronické rozvodny, jakož i měřicí a řídící techniky. Stav samotného 

zařízení popř. technologie čištění se měnit nebudou. Stavební práce mají být prováděny 

v roce 2018, počínaje lednem. Během sanace musí zařízení zůstat v provozu. Pro 

případ, že během sanace povedou nepředvídatelné okolnosti k špatným vlastnostem 

kalu popř. k zvýšenému hydraulickému přítoku do čistírny odpadních vod, požádal 

ZWAV u vodoprávního úřadu Landratsamt Vogtlandkreis pro dobu výstavby o méně 

přísné limity vypouštěných odpadních vod, odlišné od dosud platného rozhodnutí ze 

dne 7. ledna 2011. 

 

Německá delegace dále sdělila, že německá strana předala v dubnu 2017 návrh 

vodoprávního rozhodnutí prostřednictvím vedoucích delegací české straně se žádostí  

o zaslání stanoviska podle článku 12 Smlouvy. 

 

Česká delegace sdělila, že česká strana informovala v červnu 2017 cestou vedoucích 

delegací německou stranu o svém souhlasu se záměrem za předpokladu, že navýšení 

limitních hodnot vypouštěných odpadních vod bude povoleno pouze po dobu sanace 

čistírny odpadních vod.  

 

Stálý výbor Sasko vzal tento stav na vědomí. 
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7 Odběry vody a využívání vodní energie 

 

7.1 Vodní elektrárna na hraničním vodním toku S 55 Vilémovský potok/Sebnitz  

v hraničním úseku VI v blízkosti hraničního znaku 2/34 D, pan Tomáš Jiřinec 

(18. zasedání Stálého výboru Sasko, bod 7.1) 

 

Německá delegace informovala, že Landratsamt okresu Sächsische Schweiz-

Osterzgebirge vyzval pana Jiřince dopisem z 5. dubna 2017, aby podal na německé 

straně žádost o vypouštění z výústního kanálu vodní elektrárny do hraničního vodního 

toku S 55 Vilémovský potok/Sebnitz. Současně byl požádán, aby předložil 

v minimálním rozsahu doplňující podklady (situační plán, fotodokumentaci, max. 

vypouštěné množství). Jakmile budou podklady předloženy, má Landratsamt okresu 

Sächsische Schweiz-Osterzgebirge v úmyslu udělit vodoprávní rozhodnutí, které je pro 

právně podložený provoz zařízení na německé straně nutné.  

 

Stálý výbor Sasko vzal tuto informaci na vědomí. 

 

7.2 Vodní elektrárna v obci Hora Svaté Kateřiny na hraničním vodním toku S 162a 

Svídnice/Schweinitz v hraničním úseku XIII mezi hraničními znaky 3/8 D a 3/11 C, 

provozovatel: pan Milan Komenda 

(18. zasedání Stálého výboru Sasko, bod 7.2) 

 

Německá delegace informovala, že pan Komenda v rozporu se svou informací, že v roce 

2015 předloží přepracované resp. doplněné podklady k žádosti pro vodoprávní řízení na 

německé straně, tyto podklady k žádosti vodoprávnímu úřadu Landratsamt 

Erzgebirgskreis stále ještě nepředložil. V září 2016 požádala paní Berková, zastupující  

pana Komendu, telefonicky Landratsamt Erzgebirgskreis o termín schůzky. Landratsamt 

Erzgebirgskreis tento termín odmítl, protože jsou místní poměry známy, a ještě jednou 

požádal o přepracování podkladů k žádosti. Do konce roku 2016 k tomu nebyla ze 

strany pana Komendy žádná reakce. Landratsamt Erzgebirgskreis vyzve znovu pana 

Komendu k přepracování a stanoví k tomu lhůtu. Nebude-li na to ze strany pana 

Komendy následovat opět žádná reakce, je záměrem žádost pro nedostatek součinnosti 

zamítnout. 

 

Stálý výbor Sasko vzal tuto informaci na vědomí a požádal sekretariáty, aby se 

vzájemně informovaly o dalších krocích.  

 

7.3 Vodní elektrárna na hraničním vodním toku S 163 Flájský potok/Flöha  

u Brandova/Olbernhau v hraničním úseku XIII u hraničního znaku 7/13 C 

(18. zasedání Stálého výboru Sasko, bod 7.3) 

 

Německá delegace informovala, že stávající český provozovatel, společnost BK energie 

s.r.o. se sídlem Útočiště 612, Klášterec nad Ohří, dosud nepodala žádost o zahájení 

vodoprávního řízení u vodoprávního úřadu Landratsamt Erzgebirgskreis.  

S ohledem na zjednání zákonného stavu k provozování zařízení na německé straně 

obeslal vodoprávní úřad dne 11. ledna 2017 provozovatele z moci úřední. Ten měl 

německému úřadu do 21. dubna 2017 doložit, na jakém právním základě bylo zařízení 

na německé straně vybudováno, resp. se využívá (akumulace, vypouštění, opětovné 

uvedení do provozu). Dopisem z 9. dubna 2017 požádal provozovatel  Landratsamt 

Erzgebirgskreis o zaslání informací, jaké konkrétní podklady mají být k žádosti 

přiloženy a přislíbil kooperativní spolupráci.   
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Stálý výbor Sasko vzal tyto informace na vědomí. 

 

7.4 Vodní elektrárna v obci Rothenthal na hraničním vodním toku S 164 Načetínský 

potok/Natzschung v hraničním úseku XIII mezi hraničními znaky 12/1 D a 12/2 C, 

firma Weber 
(18. zasedání Stálého výboru Sasko, bod 7.4) 

 

Německá delegace informovala, že provozovatel vodní elektrárny v rozporu  

s informací, že připraví dokumentaci pro výstavbu rybího přechodu a do konce roku 

2015 podá u vodoprávního úřadu Landratsamt Erzgebirgskreis příslušnou žádost, toto 

neučinil ani do konce roku 2016. Na zařízení samotném se mimo jiné vyskytují 

následující závady:  

 

- žádná ekologická průchodnost, 

- jezová klapka je nakloněná, 

- jez a stavidlo náhonu netěsní, 

- chybí cejch. 

 

Landratsamt Erzgebirgskreis uzavřel na základě zákona o správním řízení s panem 

Weberem dne 24. března 2017 veřejnoprávní smlouvu, týkající se odstranění netěsností 

na vtokovém stavidle náhonu. Provozovatel tak byl povinen vtokové stavidlo utěsnit  

a do 31. května 2017 zabudovat automatické řízení závislé na stavu vody. Provozovatel 

nechal toto opatření provést. Z důvodu nutných dalších úprav se kolaudace bude konat 

pravděpodobně koncem června 2017. Až do kolaudace provedených opatření je zařízení 

mimo provoz.  

Dále provozovatel uzavřel s Landratsamtem Erzgebirgskreis veřejnoprávní smlouvu ke 

zřízení online přenosu dat malé vodní elektrárny nižšímu vodoprávnímu úřadu. Tím je 

také umožněna online kontrola zachování minimálního zůstatkového průtoku. Nutné 

práce budou ukončeny do 30. září 2017. 
 

Stálý výbor Sasko vzal tyto informace na vědomí. 

 

7.5 Vodní elektrárna v obci Rübenau na hraničním vodním toku S 164 Načetínský 

potok/Natzschung v hraničním úseku XIII mezi hraničními znaky 15/5 C  

a 15/11 C, pan Christian Beckert 
(18. zasedání Stálého výboru Sasko, bod 7.5) 

 

Německá delegace informovala, že kolaudace rybího přechodu proběhla 19. května 

2016 a kolaudační rozhodnutí vydal dne 25. května 2016 Landratsamt Erzgebirgskreis. 

Při kolaudaci bylo konstatováno, že rybí přechod a regulační zařízení (stavidlo) byly 

zřízeny v souladu s povolením a byly funkční. Kolaudační rozhodnutí bylo v červnu 

2017 předáno české straně cestou sekretariátů na vědomí.  

 

Tím bylo projednávání tohoto bodu ukončeno. 
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7.6 Vodní elektrárna na hraničním vodním toku S 184 a S 184a Polava/Pöhlbach  

v hraničním úseku XV mezi hraničními znaky 13/17 C a 13/7 C (pan Patrik 

Lhoťan, nájemce: VEOG s.r.o. Vigantice) 
(18. zasedání Stálého výboru Sasko, bod 7.6) 

 

Německá delegace informovala, že kolaudace zařízení na německé straně proběhla dne 

21. června 2016. Přitom bylo zjištěno, že provedení stavby vyhovuje ustanovením 

vodoprávního povolení ze dne 21. září 2010 pro modernizaci a rozšíření vodní 

elektrárny na německém území. Vodoprávní kolaudační rozhodnutí ze dne 19. července 

2016 bylo zasláno české straně na vědomí v červenci 2016 elektronicky prostřednictvím 

sekretariátů. 

 

Tím bylo projednávání tohoto bodu ukončeno. 

 

7.7 Odběr vody pro sezónní výrobu umělého sněhu z hraničního vodního toku S 184d 

Polava/Pöhlbach v obci Loučná pod Klínovcem v hraničním úseku XVI mezi 

hraničními znaky 10/5 D a 10/6 C  

(18. zasedání Stálého výboru Sasko, bod 7.7) 

 

Česká delegace sdělila, že česká strana informovala německou stranu prostřednictvím 

vedoucích delegací dopisem ze dne 26. července 2016 o tom, že Krajský úřad 

Ústeckého kraje jako příslušný český vodoprávní úřad na základě změněné projektové 

dokumentace ve vztahu ke konstrukčnímu provedení odběrného objektu dne 18. června 

2016 zahájil nové vodoprávní řízení k provedení odběrného objektu. Současně 

pokračoval v původním vodoprávním řízení z roku 2014 k odběru povrchových vod  

a ke stanovení minimálního zůstatkového průtoku. Požadované odebírané množství 

jakož i minimální zůstatkový průtok se nezměnily.   

Na základě oznámení o zahájení řízení a přepracované projektové dokumentace  

požádala česká strana německou stranu tímtéž dopisem o zaslání jejího stanoviska podle 

čl. 12 Smlouvy. 

 

Německá delegace sdělila, že české straně bylo dopisem ze dne 20. října 2016 

prostřednictvím vedoucích delegací sděleno, že německá strana ani s novým návrhem  

k provedení stavby odběrného objektu na hraničním vodním toku Polava/Pöhlbach 

nesouhlasí. K odůvodnění odmítnutí bylo mimo jiné uvedeno následující: 

Nejdříve bylo konstatováno, že alternativa k odběru vody mimo hraniční vodní tok  

ze studny (podzemní voda popř. břehový infiltrát), navržená německou stranou  

ve stanovisku ze dne 20. srpna 2014, zřejmě prověřena nebyla. Nebyla k tomu z české 

strany předložena žádná vyjádření. Toto řešení však německá strana považuje  

za účelnou alternativu, protože tak by nebyla nezbytná stavební opatření, týkající se 

povrchových vod. V této souvislosti dále německá strana konstatovala, že opatření 

neodpovídá informaci v bodě 7.7 Zápisu o 18. zasedání Stálého výboru Sasko. Podle 

toho investor zvažuje prověření technické možnosti, kterou nebude zasahováno do 

průtočného profilu toku Polavy/Pöhlbach. Ani s polovičním zpevněním dna vodního 

toku, plánovaným novou variantou, německá strana z hydraulických důvodů nesouhlasí. 

Kromě toho německá strana ve svém stanovisku ze dne 20. srpna 2014 upozornila na to, 

že se záměr nachází v oblasti přírodních stanovišť (Fauna-Flora-Habitat) „Pöhlbach“.  

Z tohoto důvodu by také vytvoření polovičního zpevnění dna bylo v rozporu  

s udržitelnými a rozvojovými cíli v této oblasti přírodních stanovišť. 

 



Zápis o 19. zasedání Stálého výboru Sasko                                             21. – 23. června 2017 

27 

 

Česká delegace sdělila, že v červnu 2017 informovala česká strana cestou vedoucích 

delegací německou stranu mimo jiné o tom, že se podle české strany jedná o odběr 

vody, který svou podstatou nezvýší namáhání levého břehu. Nedojde tudíž  

k negativnímu ovlivnění stability koryta hraničního vodního toku na německém území. 

Opevnění, které je v projektové dokumentaci navrženo, pouze stabilizuje bezprostřední 

okolí odběrného objektu, nikoli celou českou část koryta hraničního vodního toku  

v uceleném úseku. Výše minimálního zůstatkového průtoku 23,3 l/s byla stanovena 

podle českých právních předpisů. Podle stanoviska správce vodního toku a příslušného 

orgánu ochrany přírody lze takto navrhovaný minimální zůstatkový průtok akceptovat.  

Současně česká strana požádala německou stranu o doložení potřeby vyšší hodnoty 

minimálního zůstatkového průtoku 46 l/s, t. j. o výpočet s uvedením předpisu, kterým  

se stanovení minimálního zůstatkového průtoku na německé straně řídí, včetně 

výchozích hydrologických dat. Dále požádala o detailnější objasnění nesouhlasu se 

stavbou odběrného objektu na české straně hraničního vodního toku, event.  

i o přehodnocení negativního stanoviska německé strany. 

 

Česká delegace dále sdělila, že německá strana bude o dalších krocích informována, 

popřípadě zapojena.  

 

Německá delegace přislíbila prověření záležitosti a zaslání nového stanoviska. 

 

Stálý výbor Sasko vzal tuto informaci na vědomí. 

 

7.8 Odběr vody z hraničních vodních toků S 194 Polavský potok/Pöhlwasser a S 195 

Komáří potok/Mückenbach pro vodní elektrárnu v obci Breitenbrunn, místní část 

Rittersgrün 
(18. zasedání Stálého výboru Sasko, bod 7.8) 

 

Německá delegace informovala, že vodní elektrárna byla dosavadním provozovatelem, 

panem Manfredem Beerem, Am Einsberg 10, 08359 Breibenbrunn k 1. prosinci 2016 

prodána panu Tobiasovi Siebertovi, Mildenauer Straße 46, 09471 Königswalde.  

Podle názoru vodoprávního úřadu Landratsamt Erzgebirgskreis je nastolení právního 

stavu pro využívání vod z německé strany nezbytné, neboť pan Siebert není vlastníkem 

německého povolení ke vzdouvání Polavského potoka/ Pöhlwasser. Podle informace 

Landratsamtu se smluvní úprava s panem Siebertem neuskutečnila a on nepodal také 

žádnou žádost o udělení německého povolení ke vzdouvání Polavského 

potoka/Pöhlwasser. Z těchto důvodů a pro zachování veřejného pořádku nařídil 

vodoprávní úřad dne 24. května 2017 zastavení provozu zařízení nejpozději do 1. června 

2017 sklopením jezové klapky.  Proti nařízení podal provozovatel dne 29. května 2017 

odvolání. Dne 31. května 2017 požádal u příslušného správního soudu o předběžnou 

právní ochranu před okamžitým výkonem rozhodnutí. Vodoprávní úřad Landratsamtu 

Erzgebirgskreis prohlásil vůči správnímu soudu, že do rozhodnutí soudu upustí  

od výkonu nařízeného opatření. 

 

Česká delegace upozornila na to, že Landratsamt Erzgebirgskreis vydal nařízení  

ke sklopení jezové klapky bez projednání s českou stranou, přičemž toto nařízení 

odporuje rozhodnutí k nakládání s vodami Krajského úřadu Karlovarského kraje 

z  července 2012 pro tuto malou vodní elektrárnu. Podle názoru české strany musí být 

nařízení projednáno nejen v kontextu s uvedeným českým rozhodnutím, ale také 

v souladu s názorem příslušných orgánů ochrany přírody, jak na české, tak na německé 

straně. 



Zápis o 19. zasedání Stálého výboru Sasko                                             21. – 23. června 2017 

28 

 

Česká delegace požádala o to, aby česká strana byla v rámci dalších kroků 

Landratsamtu Erzgebirgskreis do správního řízení zapojena podle čl. 12 Smlouvy, 

prostřednictvím vedoucích delegací, resp. sekretariátů.  

 

Stálý výbor Sasko vzal tento stav na vědomí. 

 

7.9 Kolísání hladiny na hraničním vodním toku S 206 Černá/Schwarzwasser 

(18. zasedání Stálého výboru Sasko, bod 7.9) 

 

Německá delegace informovala, že v průběhu roku 2016 bylo nadále sledováno 

špičkování. Podle sdělení Landratsamt Erzgebirgskreis se například kolísání průtoku na 

vodoměrné stanici Johanngeorgenstadt 4/Schwarzwasser dne 3. prosince 2016 

pohybovalo v noci během 45 minut v rozmezí 880 l/s. Česká strana o tom byla  

v prosinci 2016 prostřednictvím sekretariátů informována. Příslušné podklady (záznamy 

vodoměrné stanice), které tuto situaci dokládají, byly české straně předány začátkem 

února 2017 prostřednictvím sekretariátů. Současně byla česká strana informována, že 

další hodnoty z posledních let je možné po příslušné registraci vyvolat prostřednictvím 

odkazu 

https://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/infosysteme/hwims/portal/web/download-von-

messwerten. 

Momentální aktuální hodnoty vodoměrné stanice Johanngeorgenstadt 4 (posledních šest 

dní) je možné si prohlédnout na internetu na stránkách 

https://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/infosysteme/hwims/portal/web/wasserstand-

pegel-563745. 

Podle sledování nižšího vodoprávního úřadu Landratsamt Erzgebirgskreis nebyla  

od počátku roku 2017 zjištěna již žádná velká kolísání. 

 

Česká delegace sdělila, že Krajský úřad Karlovarského kraje upozornil vodoprávní úřad 

Městského úřadu Ostrov na kolísání zjištěné v prosinci 2016. Vodoprávní úřad 

Městského úřadu Ostrov vyzval vlastníka a provozovatele malé vodní elektrárny, aby do 

15. března 2017 předložil ke schválení manipulační řád malé vodní elektrárny. Dne  

14. března 2017 provozovatel požádal o prodloužení lhůty k předložení manipulačního 

řádu do 30. dubna 2017 a Městský úřad Ostrov mu vyhověl.  

 

Stálý výbor Sasko vzal tento stav na vědomí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/infosysteme/hwims/portal/web/download-von-messwerten
https://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/infosysteme/hwims/portal/web/download-von-messwerten
https://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/infosysteme/hwims/portal/web/wasserstand-pegel-563745
https://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/infosysteme/hwims/portal/web/wasserstand-pegel-563745
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8 Ostatní záměry a informace 

 

8.1 Projekt „Přeshraniční managament Mandavy - TraboRiMa (Transborder River 

Managament)“ v rámci Programu přeshraniční spolupráce mezi Českou 

republikou a Svobodným státem Sasko 2014-2020 

(18. zasedání Stálého výboru Sasko, bod 8.1) 

 

Stálý výbor Sasko vzal na vědomí informaci odborníků obou stran pro otázky jakosti 

vod, že mezi projektovými partnery bylo dohodnuto, že TU Dresden (Technická 

univerzita v Drážďanech) bude leadpartnerem projektu. Obsahy žádosti byly 

projektovými partnery příslušně upraveny a odsouhlaseny.  TU Dresden podala 

projektovou žádost s datem registrace 20. dubna 2017.  
 

Stálý výbor Sasko požádal odborníky obou stran, aby na jeho dalším zasedání opět 

informovali o stavu projektu TraboRiMa. 

 

8.2 Opatření ke stabilizaci průtoku v hraničním vodním toku S 137 Panský 

potok/Zubringer zum Heerwasser v hraničním úseku X mezi hraničními znaky 

12/16 a 12/18, projekty VODAMIN/VITA-MIN 

(18. zasedání Stálého výboru Sasko, bod 8.2) 

 
Stálý výbor Sasko vzal na vědomí tyto informace: 

Projekt VITA-MIN v rámci „Programu přeshraniční spolupráce mezi Českou 

republikou a Svobodným státem Sasko 2014-2020“ navazuje na ukončený projekt 

z programu Cíl 3 VODAMIN.  Projekt bude realizován do poloviny roku 2019.  

Leadpartnerem projektu je saský Zemský úřad pro životní prostředí, zemědělství  

a geologii, partnery projektu město Ölsnitz a Ústecký kraj. Cílem projektu je zlepšení 

jakosti vod a stavu útvarů povrchových a podzemních vod v česko-saském příhraničí. 

Projekt se bude mimo jiné zabývat zjišťováním pozaďových koncentrací kovů v česko-

saské příhraniční oblasti pro účely hodnocení podle Rámcové směrnice (příloha 19), 

vytvořením situační mapy vodního režimu pro území Cínovec/Zinnwald a navržením 

budoucích vodohospodářských opatření s cílem zlepšit stav vod v regionu.  

 

Stálý výbor Sasko požádal odborníky obou zemí, aby na jeho příštím zasedání opět 

informovali o stavu projektu VITA-MIN. 

 

8.3 Dočasné využití retenčního prostoru vodní nádrže Fláje/ČR po dobu opravy vodní 

nádrže Lichtenberg/D 

(18. zasedání Stálého výboru Sasko, bod 8.3) 

 

Stálý výbor Sasko vzal na vědomí informaci odborníků na vodohospodářská opatření 

obou stran, že s dočasným využíváním retenčního prostoru vodní nádrže Fláje/ČR  

za účelem poskytnutí dodatečné retenční kapacity během sanace vodní nádrže 

Lichtenberg/D je možné počítat nejdříve od roku 2021.  

 

Stálý výbor Sasko vzal informaci na vědomí a požádal obě strany, aby na příštím 

zasedání informovaly o stavu realizace záměru a o spolupráci obou státních podniků. 

 

 



Zápis o 19. zasedání Stálého výboru Sasko                                             21. – 23. června 2017 

30 

 

8.4 Rekonstrukce německé limnigrafické stanice Klingenthal 1 na hraničním vodním 

toku S 220 Svatava/Zwota v hraničním úseku XIX mezi hraničními znaky 13/13 D 

a 13/14 C  
(nový bod) 

 

Německá delegace informovala, že má být obnovena limnigrafická stanice Klingenthal 

1. Plánuje se úplné obnovení měřicí lávky a budovy limnigrafické stanice, jakož  

i sanace stávající měřící tratě ve vodním toku. V současné době vypracovává 

provozovatel limnigrafické stanice, Státní provozní společnost pro životní prostředí  

a zemědělství, vytyčení cílů, a ty následně odsouhlasí se Zemským povodňovým 

centrem Zemského úřadu pro životní prostředí, zemědělství a geologii. Poté bude 

vypracována konkrétní projektová dokumentace. Geodetická data nezbytných 

zaměřovacích prací, jež musí být uvedena v podkladech, byla pořízena již koncem roku 

2016. Česká strana o tom byla předem prostřednictvím sekretariátů informována. 

Jakmile bude mít německá strana vhodné dokumenty k dispozici, bude podle článku 12 

Smlouvy oslovena česká strana.  

 

Stálý výbor Sasko vzal tento stav na vědomí. 
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9 Otázky spojené s činností Stálé česko-německé hraniční komise 

 

9.1 Informace zeměměřických odborníků Hraniční komise 

(18. zasedání Stálého výboru Sasko, bod 9.1) 

 

Stálý výbor Sasko vzal na vědomí, že do jeho 19. zasedání nedošlo ze strany 

zeměměřických odborníků Hraniční komise k žádným vytyčením ve vztahu k průběhu 

státních hranic. 

 

9.2 Společná prohlídka státních hranic 

(18. zasedání Stálého výboru Sasko, bod 9.2) 

 

Stálý výbor Sasko vzal na vědomí, že po jeho 18. zasedání byla ve dnech  

23. až 25. srpna 2016 koordinátory Spolkové republiky Německo a České republiky pro 

práce na společných státních hranicích v části hranic se Svobodným státem Sasko 

uskutečněna 18. prohlídka státních hranic (příloha 20). Prohlídky se zúčastnili zástupci 

odborníků pro vodohospodářská opatření obou stran a Ministerstva životního prostředí 

České republiky. 

 

9.3 Požadavky Hraniční komise na Stálý výbor Sasko podle článku 13 odstavce 2 

Smlouvy 

(18. zasedání Stálého výboru Sasko, bod 9.3) 

 

Stálý výbor Sasko vzal na vědomí, že kromě aktualizací seznamu hraničních vod 

projednávaných již pod bodem 3.6 požádala Hraniční komise o navrácení hraničního 

vodního toku S 12 Zlatý potok/Goldbach v hraničním úseku II mezi hraničními znaky 

24/24 D a 24/28 D do polohy podle hraničního dokumentárního díla. Hraniční komise to 

odůvodňuje přirozenými změnami většího rozsahu. 

 

Komise proto pověřila na svém 19. zasedání pod bodem 6 číslo 1 Protokolu Stálý výbor 

Sasko, aby tuto žádost projednal a o výsledku informoval Hraniční komisi 

prostřednictvím zmocněnců do konce dubna 2017. 

 

Stálý výbor Sasko vzal na vědomí, že obě strany tuto záležitost vnitrostátně projednaly  

a v lednu resp. v únoru 2017 si prostřednictvím vedoucích delegací sdělily výsledek. Na 

obou stranách převažují ve smyslu článku 9 odstavec 1 věta 1 Hraniční smlouvy 

ekologické zájmy. Nejsou dány žádné naléhavé důvody pro navrácení dotčeného úseku 

do původní polohy podle hraničního dokumentárního díla. Opatření k navrácení by také 

odporovala cílům Rámcové směrnice o vodách. V lednu resp. v únoru 2017 předložili 

oba vedoucí delegací prostřednictvím zmocněnců předsedům Hraniční komise 

zdůvodnění, proč nemají být tyto úseky přeloženy zpět do původní polohy. Tím byl úkol 

pod bodem 6 Protokolu o 19. zasedání Komise splněn. 
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10. Příprava dalšího zasedání Česko-německé komise pro hraniční vody v říjnu 2017 

(18. zasedání Stálého výboru Sasko, bod 10) 

 

Stálý výbor Sasko konstatoval, že Stálému výboru Sasko nebyly na 19. zasedání Komise 

zadány žádné další nové úkoly, kromě úkolů projednaných pod bodem 1.3, 3.6 a 9.3. 

 

Návrhy na záznamy do Protokolu o 20. zasedání v říjnu 2017 včas odsouhlasí 

sekretariáty, resp. vedoucí delegací. To se týká předběžně témat 

 

- stav implementace Rámcové směrnice na hraničních vodách, 

- nový výpočet kóty maximální hladiny retenčního prostoru pro vodní nádrž 

Rauschenbach, 

- spolupráce s Hraniční komisí, 

- test hlásných cest. 
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11. Příprava dalšího zasedání Stálého výboru Sasko 

(18. zasedání Stálého výboru Sasko, bod 11) 

 

Stálý výbor Sasko se na návrh vedoucích delegací dohodl, že příští zasedání se 

uskuteční ve dnech od 20. do 22. června 2018 v České republice. 

 

Stálý výbor Sasko pověřil sekretariáty, aby připravily a předložily společný návrh 

Zápisu o 20. zasedání Stálého výboru Sasko. Pro odsouhlasení návrhu se bude porada 

sekretariátů konat ve Spolkové republice Německo.   

 

Stálý výbor Sasko požádal odborníky obou stran, aby předložili podklady nutné  

k přípravě Zápisu o jeho 20. zasedání sekretariátům do konce dubna 2018. 

 

Dáno v Eibenstocku dne 23. června 2017 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce 

českém a německém, přičemž obě znění mají stejnou platnost. 

 

Každá strana předá kopii Zápisu ve svém jazyce pro informaci sekretariátu MKOL/IKSE. 
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