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Seznam použitých zkratek
CR

cestovní ruch

ČOV

čistírna odpadních vod

ČSÚ

Český statistický úřad

ČP

číslo popisné

ČR

Česká republika

CHLÚ

Chráněné ložiskové území

LHO

Lesní hospodářské osnovy

LHP

Lesní hospodářský plán

LK

Liberecký kraj

M

jednostopá motorová vozidla

MAS

místní akční skupina

O

osobní a dodávková vozidla

ORP

Obec s rozšířenou působností

PUPFL

Pozemek určený k plnění funkce lesa

RURÚ

Rozbor udržitelného rozvoje území

SAS

Státní archeologický seznam

SV

součet všech vozidel

TO

telefonní obvod

TV

těžká motorová vozidla

ÚAN

Území s archeologickými nálezy

ÚAP

Územně analytické podklady

ÚP

Územní plán

ÚPD

Územně plánovací dokumentace

ÚSES

Územní systém ekologické stability

VN

vysoké napětí

ZPF

Zemědělský půdní fond
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1. Cíle dokumentu
Průzkumy a rozbory slouží jako podklad pro další fáze tvorby územního plánu. Jejich cílem je
zanalyzovat současný stav řešeného území na základě jeho dosavadního vývoje (určení hodnot a limitů,
shromáždění záměrů na změny a zjištění střetů v řešeném území) a pomocí této analýzy také nastínit možnosti
dalšího územního rozvoje.
Dokument vychází zejména z relevantních veřejně dostupných textových a grafických materiálů a z
terénního průzkumu zpracovatele.

2. Základní údaje o území
Obec o rozloze 2887 ha se skládá ze tří katastrů (Arnoltice, Bulovka, Dolní Oldřiš). Tato tři sídla jsou
rozmístěna v jedné linii s orientací severovýchod-jihozápad při silnici třetí třídy č. 2914. Obecní úřad i většina
další dostupné občanské vybavenosti se nachází přímo v Bulovce, která tvoří těžiště celého území. Obcí
s rozšířenou působností i pověřenou obcí je město Frýdlant. Okresním i krajským městem je Liberec.
K 1. lednu 2012 žilo v obci Bulovka, dle Ministerstva vnitra, 945 obyvatel a hustota osídlení tak činila 33
2
obyvatel na km .

3. Širší územní vztahy
Obec Bulovka se nachází v nejsevernější části Libereckého kraje, ve Frýdlantském výběžku. Její severní
část tvoří státní hranici s Polskem. Fyzickogeografickým určujícím prvkem je poloha ve Frýdlantské pahorkatině
ohraničené z jihu strmými svahy Jizerských hor a severně naopak volně klesající do rozsáhlých rovin
Středoevropské nížiny. Nadm. výška řešeného území se pohybuje v rozmezí 467 až 272 m n. m.
Sousedními obcemi jsou ve správním území ORP Frýdlant Horní Řasnice, Dolní Řasnice, Krásný Les,
Frýdlant, Višňová, Pertoltice. Z polské strany je to v okrese Zgorzelec obec Sulików a v okrese Lubań obce
Platerówka a Lesna. Izolovanost Frýdlantského výběžku (z jedné strany horským hřebenem, ze strany druhé
státní hranicí) se negativně odráží v sociogeografických charakteristikách celého Frýdlantska. Tabulka č. 1
přibližuje silniční vzdálenosti a přibližné časy dosažitelnosti do vybraných center osídlení.
Obcí s rozšířenou působností i pověřenou obcí je Frýdlant, který leží 5 km jihozápadně na silnici I/13.
Krajské město Liberec se nachází 25 km jižně, rovněž na silnici I/13. Jeho dostupnost je však značně ztížena
masivem Jizerských hor.
Sídla Bulovka a Arnoltice jsou napojena na veřejný skupinový vodovod Bulovka, který zásobuje i další
obce v severozápadní části výběžku. Vzhledem k makropoloze celého Frýdlantska je řešené území mimo hlavní
trasy elektrické energie a zemního plynu. Elektrická energie je do Bulovky dodávána z transformoven Bezděčín
(400/220/110kV) a Babylon (400/110kV) přes transformovnu Frýdlant - Větrov (110/22kV) na úrovni 22 kV. Plyn
v obci není zaveden.
V rámci dopravy má nadregionální význam silnice I/13 procházející přímo řešeným územím. Vede
z Karlových Varů, přes Ústí nad Labem (jako „Podkrušnohorská magistrála“) a dále přes Liberec a Frýdlant do
Habartic. V Polsku komunikace pokračuje pod číslem 355 a ve městě Zgorzelec se napojuje na celoevropsky
významnou trasu Dresden – Wroclaw.
Tabulka č. 1: Vzdálenosti a dopravní časy z Bulovky do vybraných center osídlení
město

Frýdlant

Zawidów

Görlitz

Liberec

vzdálenost (km)
čas (min)

8
10

11
13

27
30

32
37

Mladá
Boleslav
82
67

Ústí n.
Labem
114
113

Hradec
Králové
131
122

Praha

Berlín

140
102

243
183

4. Politika územního rozvoje, územně plánovací dokumentace kraje a územně
analytické podklady
4.1.

Politika územního rozvoje

Řešená oblast není zahrnuta do rozvojových oblastí ani os a nespadá ani do specifické oblasti. Územím
neprochází žádný celorepublikově významný koridor. Obecné republikové priority vyjmenované v kapitole 2.2
budou ve výrokové části územního plánu respektovány.

4.2.

Územně plánovací dokumentace kraje

V rámci zásad územního rozvoje Libereckého kraje se Bulovky týkají především následující body, na
které je třeba v územním plánu brát zřetel:


rozvojová osa nadmístního významu ROS8 Liberec – Frýdlant – Černousy – hranice ČR



specifická oblast nadmístního významu Frýdlantsko SOB4



prvky ÚSES nadmístního významu – nadregionální biocentrum NC68 Poustecká obora, regionální
biocentrum RC1788 Řasnice, nadregionální biokoridor K25MH
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oblast krajinného rázu – OKR 01 Frýdlantsko, podoblast – POKR 01-2 Habarticko - Bulovsko



krajinný typ – lesní krajina, lesozemědělská krajina



chráněné ložiskové území – štěrkopísky



oblast nadmístního významu pro prověření územní studií – Prověření rozvoje potenciálu
cestovního ruchu oblastí cestovního ruchu Frýdlantsko a Jizerské hory (US1), Řešení zásobování
pitnou vodou specifické oblasti SOB4 Frýdlantsko (US4)

Veškeré zásady pro usměrňování územního rozvoje a úkoly pro územní plánování, tak jak je ZÚR
v souvisejících odstavcích zmiňují, budou v dalších fázích ÚP respektovány.

4.3.

Územně analytické podklady

Územně analytické podklady byly vydány jak na úrovni Libereckého kraje, tak na úrovni ORP Frýdlant.
V obou případech jde již o první aktualizaci těchto dokumentů.
ÚAP Libereckého kraje
V případě krajských ÚAP je Bulovka hodnocena v rámci rozboru udržitelného rozvoje území z hlediska
tří pilířů udržitelného rozvoje. Řešené území, a Frýdlantsko obecně, patří z hlediska hospodářského pilíře
k podprůměrným částem kraje. Obdobná je situace v rámci sociálního pilíře, což není překvapivá informace za
předpokladu, že oba pilíře jsou velice úzce provázány. Nejlepších výsledků řešené území dosahuje
v environmentálním pilíři (průměrné až nadprůměrné hodnoty), který charakterizuje kvalitu životního prostředí.
Dále jsou zmiňovány konkrétní záměry, hodnoty a limity, které se kryjí s již zmiňovanými zásadami
územního rozvoje Libereckého kraje. Výjimku tvoří mezinárodní cyklokoridor M5 Ostritz - Harrachov (hranice ČR Višňová - Frýdlant - Raspenava - Kořenov - Harrachov) zanesený pouze do ÚAP LK. Řešené území protíná
v jihozápadním cípu v rámci NC 68 Poustecká obora.
ÚAP ORP Frýdlant
ÚAP obce s rozšířenou působností jsou, vzhledem k území, jež analyzují, nejpodrobnější. Celkově je
Bulovka v rámci vyváženosti pilířů udržitelného rozvoje území na stupnici -2 až +2 hodnocena číslem -1
v hospodářském pilíři a hodnotou 0 v pilířích sociálním a environmentálním.
V rámci RURÚ jsou konkrétní problémy týkající se i obce Bulovka zmíněny v následujících kategoriích:








hospodářská základna – výroba, služby, cestovní ruch:
- vytváření územních předpokladů pro programovou obnovu zejména živočišné výroby a netradičních
forem využívání zemědělských pozemků, jejíž současná místně nízká úroveň má negativní dopady na
stav krajiny (rozšiřování počtu menších a rodinných farem, ekologické zaměření zemědělského
hospodaření, propojení zemědělského hospodaření s aktivitami cestovního ruchu…)
- řešení pozůstatků opuštěných zemědělských staveb jejich odstraněním nebo novými způsoby
zemědělským i nezemědělským využíváním
- řešení územních podmínek pro zkvalitnění a dobudování infrastruktury cestovního ruchu
- zabránění nekoordinované expanzi nevhodných forem CR a dalšího zatěžování přírodně cenných území
dopravní infrastruktura a dopravní systémy:
- postupně budovat infrastrukturu cyklistické dopravy s cílem jejího většího zapojení do systému osobní
přepravy na kratší vzdálenosti v řešeném území v kontextu širších vztahů
- rozšíření sítě cyklostezek oddělených od komunikací pro motorová vozidla, sjednocení systému
cyklotras
technická infrastruktura:
- nedostatečná technická infrastruktura zejména odkanalizování objektů, absence veřejných kanalizačních
řadů svedených na centrální čistírnu odpadních vod v některých obcích nebo jejich částech
- čištění odpadních vod řešit po částech na malých domovních čistírnách (kde je to ekonomicky únosné),
při individuálním řešení vyžadovat účinný čistící koncový stupeň
- vytváření podmínek pro vyšší využití obnovitelných zdrojů energií (zejména biomasy – při odpovědném
posouzení ploch pro pěstování, fotovoltaických systémů a geotermální energie zejména pro lokální
užití; pro využití energie větru zodpovědně posuzovat umístění větrných elektráren ve vztahu
k ochraně přírody a krajiny)
obyvatelstvo, vzdělání, zdravotnictví, kultura:
- výrazný podíl sezónních uživatelů území
- v rámci Studie problematiky školství (Katedra geografie Technické univerzity v Liberci, 2002) byla
malotřídka v Bulovce zařazena do kategorie „školy plně perspektivní“
- neuspokojivý stav stavebního fondu včetně dochovaných historicky i architektonicky cenných staveb a
souborů
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- chátrání nevyužívaných objektů a souborů zejména historického fondu průmyslové architektury z období
industrializace
- identifikace střetů záměrů plošného rozvoje sportovně rekreačních areálů se zájmy ochrany přírody a
krajiny a s problémy zatížení území
bydlení, zaměstnanost:
- velký počet zanedbaných domů a podprůměrná technická vybavenost domů /bytů
- velmi nízká intenzita bytové výstavby
- velký počet objektů individuální rekreace
- dlouhodobě vysoká míra nezaměstnanosti (Bulovka převyšuje i průměr ORP) a zároveň nízká nabídka
volných pracovních míst
geologie, geomorfologie, nerostné suroviny:
- řešení střetů zájmů surovinové politiky se zájmy ochrany přírody v CHLÚ
- negativní vliv polského dolu a elektrárny Turów
hydrologie, klimatologie, půdní fond:
- zajištění ochrany vodních toků před znečištěním důslednou likvidací produkovaných odpadních vod
- zajištění ochrany území před zvýšeným odtokem srážkových vod maximálním zadržením těchto vod
v místě vzniku úpravou ploch, návrhem retenčních dešťových zdrží
- regulace zástavby v územích, kde není možná ochrana území před víceletými vodami
- hospodářský rozvoj přizpůsobit především v oblasti zemědělství a lesního hospodářství původním
klimatickým podmínkám a stanovištním podmínkám dotčených lokalit
- vytvoření územních podmínek pro zvyšování podílu melioračních a zpevňovacích dřevin v území mimo
lesní pozemky
ochrana přírody a krajiny:
- střet zájmů ochrany přírody se zájmy surovinové politiky v biocentru NC68 Poustecká obora
nadregionálního biogeografického významu
- ujednocení označení prvků ÚSES dle Koncepce ochrany přírody a krajiny LK a zajištění vzájemných
územních návazností
- negativní vliv liniových staveb (současných i navrhovaných) na přirozené migrační trasy organismů při
zvyšující se fragmentaci krajiny

5. Další plánovací dokumenty
Koncept územního plánu obce Bulovka
Ing. arch. Jan Sedlák rozpracoval pro obec v roce 2006 její první ÚPD, která se však dostala pouze do
fáze konceptu. Jedná se o textovou část a grafickou část zahrnující hlavní výkres, výkres ÚSES, ložisek
nerostných suroviny a stanovených záplavových území, výkres technického vybavení, výkres ploch
doporučených k pěstování energetických rostlin a dřevin.
Strategický plán LEADER Místní akční skupiny Mikroregion Frýdlantsko
V roce 2011 byla zpracována aktualizace strategického plánu LEADER, který vychází z Integrované
strategie území Místní akční skupiny Frýdlantsko z roku 2007. Jedná se o rozvojový dokument stanovující
dlouhodobé cíle pro členy MAS. Tyto strategické cíle jsou shrnuty do následujících odstavců:
- Frýdlantsko je venkovskou oblastí, která nabízí kvalitní podmínky pro život v obcích.
- Podnikání vytváří příležitosti k obživě a nepoškozuje cenné přírodní prostředí. Zemědělství se podílí na
péči o kulturní krajinu.
- Kvalitní infrastruktura vytváří podmínky pro veškeré aktivity.
- Péče o přírodní, kulturní a historické dědictví znamená i jeho dobrou znalost a kreativní využívání ve
prospěch udržitelného rozvoje.
- Frýdlantsko je prosperující oblast využívající příležitostí příhraničního regionu.

6. Stav území – doplňující analýza
6.1.

Přírodní podmínky

Geologie a geomorfologie
Geologicky je řešená oblast součástí nejsevernější jednotky Českého masivu, Lugické oblasti (podle
historického území Lužice). V prostoru Frýdlantska se střetávají její dílčí části, Krkonošsko-jizerské krystalinikum
a Lužický masiv. V obou částech dominuje žula. Ze sedimentů převažují třetihorní vulkanity (čediče, znělce),
pánevní sedimenty a čtvrtohorní usazeniny ledovcového původu (hlíny, spraše, štěrky, písky).
6
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Zařazení z hlediska geomorfologie názorně předkládá následující tabulka č. 2. Zajímavostí je skutečnost,
že geomorfologické zařazení končí na úrovni celku (Frýdlantská pahorkatina), což je teprve šestá úroveň
z celkových deseti dle členění, které je uplatňováno v Česku.
Tabulka č. 2: Geomorfologické zařazení řešeného území
Česká vysočina
Krkonošsko - Jesenická
Krkonošská
Frýdlantská pahorkatina

provincie
subprovincie
oblast
celek

Hydrologické poměry a klima
Celé území náleží k povodí Odry, tedy Baltskému úmoří. Je odvodňováno z větší části tokem Smědá,
která pramení jako Bílá Smědá v rašeliništích mezi Smědavskou horou a Jizerou v nadmořské výšce téměř 1000
m n. m. Již na území Polska se vlévá do Lužické Nisy a ta dále do Odry. V samotné Bulovce se nacházejí menší
toky. Mezi nejvýznamnější z nich patří:
Bulovský potok: Vodoteč odvodňující rozhodující část řešeného území. Tvoří pravý přítok Smědé s ústím
ve Višňové (nadm. výška 225 m). Pramení jihovýchodně od Bulovky ve výšce 432 m n. m. Plocha povodí činí 40
2
km a délka toku 13 km. Kvalita vody je téměř v celém úseku pstruhová. Tato vodoteč se největší mírou podílela
na katastrofálních povodních v létě 2010 v Bulovce, resp. po soutoku s Arnoltickým potokem také v Arnolticích.
Arnoltický potok: Pramení rovněž jihovýchodně od Bulovky, avšak na opačném úpatí kopce Vyhlídka. Do
řešeného území vstupuje v katastru Arnoltic a do Bulovského potoka se vlévá při křížení silnic I/13 a III/2914.
Kočičí potok: Pramení ve výšce 415 m n. m. v lese mezi Dolní Oldřiší a Bulovkou. Směřuje přímo na
2
západ ke státní hranici, jejíž část tvoří. Do Smědé ústí již v Polsku. Celková plocha povodí činí 30 km .
Oldřišský potok:. Pramení rovněž v lese jihovýchodně od Dolní Oldřiše. Teče severním směrem skrz její
zastavěné území a tvoří tak její urbanizační osu. V Polsku se vlévá do Lužické Nisy.
Řešené území leží na pomezí dvou klimatických regionů, MT9 a MT2 (viz tab. č. 3). MT9 patří v rámci
Česka mezi teplejší. Je charakteristický dlouhým, teplým, mírně suchým létem, krátkým, mírným jarem a
podzimem a krátkou, mírnou zimou s nevýraznou sněhovou pokrývkou. Naproti tomu MT2 je celkově chladnější.
Nutno zmínit, že se jedná o obecné charakteristiky, které nabývají značných odchylek vlivem např. regionálních
terénních konfigurací (nárazníkovou zónou v podobě Jizerských hor nebo vysokými haldami z dolu Turów).
Tabulka č. 3: Charakteristika klimatického regionu
klimatický region

počet letních dnů

počet dnů
s teplotou >10°C

počet mrazových
dnů

počet ledových
dnů

průměrná teplota
v lednu

průměrná teplota
v dubnu

průměrná teplota
v červenci

průměrná teplota
v říjnu

počet dnů se
srážkami > = 1
mm

úhrn srážek ve
vegetačním
období

úhrn srážek
v zimním období

počet dnů se
sněhovou
pokrývkou

počet
zamračených dnů

počet jasných dnů

MT9

40
až
50

140
až
160

110
až
130

30
až
40

-3 až
-4

6 až
7

17 až
18

7 až
8

100 až
120

400 až
450

250
až
300

60 až
80

120 až
150

40
až
50

MT2

20
až
30

140 až
160

110
až
130

40
až
50

-3 až
-4

6 až
7

16 až
17

6 až
7

120 až
130

450 až
500

250
až
300

80 až
100

150 až
160

40
až
50

Fauna a flora
Fytogeografické zařazení koreluje s geomorfologickým. Řešené území spadá do fyt. okrsku Frýdlantská
pahorkatina. Převládající původní vegetační jednotkou je les středoevropského typu a to smíšený (jedle, smrk,
borovice, javor klen, lípa, habr, buk, dub), ve vazbě na živné půdy potom i čistě listnatý. Ve vlhkých nivách větších
toků rostly lesy lužní (olše, vrba). Náhradní pokryv tvoří jehličnaté a smíšené lesy, pastviny a vlhké louky i
intenzivně obhospodařovaná zemědělská půda. Celkový přehled struktury půdy podává tabulka č. 4.
Tabulka č. 4: Struktura půdy na území obce Bulovka v roce 2010
z toho (v ha)

Celková
výměra
(ha/
%)

zemědělská
půda

orná
půda

zahrady

2887
100

1666
57,7

574
34,4

21
1,3

z toho:
sady

chmelnice

vinice

3
0,2

0
0

0
0

trvalé
travní
porosty
1068
64,1

lesní
půda

vodní
plochy

zastavěné
plochy

ostatní
plochy

1071
37,1

12
0,4

21
0,7

117
4,1
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Vývoj osídlení

6.2.

Bulovka je jednou z vůbec nejstarších obcí na Frýdlantsku. První zmínka pochází z roku 1346,
ze záznamů míšeňského biskupství, ale v údolí Bulovského potoka jsou doloženy již lužickosrbské osady. Obec
se historicky dělila na Horní a Dolní Bulovku. Dolní Oldřiš a Arnoltice byly samostatné. K administrativnímu
sloučení všech tří částí došlo ve druhé polovině 20. století.
Z hlediska zástavby se (stejně jako v případě ostatních obcí Frýdlantska) jedná o urbanisticky hodnotné
liniové (lánové) uspořádání podél toku, resp. podél cesty tok sledující. Postupem času zástavba stoupala výše do
svahů, ale do dnešních dnů se dochovaly i zcela solitérní dvory.
Mezi nejvýznamnější stavby patří kostely Michaela archanděla v Bulovce, sv. Martina v Dolní Oldřiši a
sv. Maří Magdaleny v Arnolticích. Kromě již zmíněné urbanistické struktury, řady původních hrázděných domů či
sakrálních plastik, stojí za zmínku také kaštanové aleje jižně od Arnoltic a Bulovské arboretum, které bylo
relativně nedávno založeno v severním výběžku řešeného území.

Plochy dle způsobu využití

6.3.

V řešeném území lze identifikovat následující plochy s převažujícím způsobem využití tak, jak je
vyjmenovává vyhláška č. 501/2006 Sb. s podrobnějším členením v souladu s jejich způsobem využívání.
Bydlení
Bydlení je dominantní funkcí zastavěného území. Plochy jsou v naprosté většině soustředěny v rámci
hlavní urbanizační osy podél Bulovského potoka, resp. silnice III/2914. Pouze v samotné Bulovce je částečně
rozvinuta alternativní urbanizační osa kolmá na osu hlavní, která sleduje silnici III/2913 směrem do Krásného
Lesa a fragment rozptýlené zástavby jihovýchodně od předešlého.
Obecně si zástavba stále drží svůj charakter reprezentovaný především venkovským bydlením
v rodinných domech, ale v obci přibývá rodinných domů příměstského a městského typu a také se zde nachází
několik bytových domů.
Občanské vybavení
Jednotlivé typy ploch občanské vybavenosti se nacházejí ve všech katastrech řešeného území. Nejvyšší
zastoupení však mají v centru obce, Bulovce. Z funkčního hlediska lze plochy občanské vybavenosti dále dělit na:
veřejná infrastruktura: plochy převážně nekomerční občanské vybavenosti sloužící pro vzdělávání a
výchovu, sociální služby a péči o rodiny, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva.
komerční zařízení malá a střední: plochy sloužící například pro administrativu, obchodní prodej, ubytování,
stravování, služby atd. Tyto plochy se částečně prolínají s plochami bydlení.
tělovýchovná a sportovní zařízení: plochy a zařízení k provozování sportovních aktivit.
hřbitovy: plochy hřbitovů a urnových hájů.
Veřejná prostranství
Podle § 34 zákona 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) se veřejným prostranstvím rozumí všechna
náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy
sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru. V řešeném území se jedná zejména
o centrální nezastavěné plochy sídel, návsi a uliční prostory v zastavěném území.
Dopravní infrastruktura
V řešeném území je zastoupena pouze silniční. Představuje v území veškeré silnice včetně funkčně
souvisejících pozemků, místní a účelové komunikace, parkoviště a dále pozemky dopravního vybavení a
dopravního zařízení (garáže, autobusové zastávky atd.).
Technická infrastruktura
Mezi technickou infrastrukturu se v případě Bulovky řadí inženýrské sítě, které zahrnují elektrorozvody,
komunikační vedení a veřejný vodovod.
Výroba a skladování
V rámci výroby a skladování převládají plochy lehkého průmyslu a zemědělské výroby. Ty jsou doplněny
o další plochy s rozdílným způsobem využití, kde je v rámci přijatelných mezí realizována drobná, především
samozásobitelská, zemědělská a řemeslná výroba. Plochy výroby a skladování se vymezují v přímé návaznosti
na dopravní infrastrukturu.
Zeleň
Plochy zeleně v rámci zastavěného území. Zahrnují také specifické plochy zbořenišť.
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Vodní a vodohospodářské plochy
Představují přirozené, regulované i umělé vodní plochy, nádrže a vodní toky v území.
Lesní plochy
Plochy lesní zahrnují zejména pozemky určené k plnění funkce lesa, pozemky staveb a zařízení lesního
hospodářství a pozemky související dopravní a technické infrastruktury. Tyto v řešeném území zabírají třetinu
všech ploch.
Plochy smíšené nezastavěného území
V plochách smíšených nezastavěného území je kladen důraz na přírodní složku, která je doplněna o
zemědělský ráz (plochy orné půdy, luk a pastvin), případně o charakter rekreační (dvě konkrétní plochy: tábor na
jihu a arboretum na severu katastru Bulovky).

6.4.

Obyvatelstvo

K 1. lednu 2012 činil počet obyvatel v obci Bulovka 945. Jeho dlouhodobý vývoj a s tím související vývoj
zástavby zobrazuje graf č. 1. Ten zaznamenává vývoj počtu obyvatel i domů v desetiletých (sčítacích) periodách
od roku 1869 do roku 2011. Již od roku 1869 je patrný kontinuální pokles, avšak mezi lety 1930 a 1950 (v roce
1940 sčítání neproběhlo) nabývá rozdíl hodnoty přes 1000. Číslo 1000 je také mez, pod kterou od té doby počet
obyvatel lehce osciluje až dodnes. Nejvýznamnějším zlomem je rok 1950. Jako první zachycuje obec bez
německého (do té doby převažujícího) obyvatelstva. Počet domů sleduje s určitým opožděním vývoj počtu
obyvatel.
Období posledních dvaceti let přibližuje graf č. 2. Počínaje rokem 1991, kdy měla Bulovka historicky
vůbec nejméně obyvatel (703), dochází k pozvolnému nárůstu bez větších odchylek. Z tohoto stabilního vzestupu
se dá usuzovat na dlouhodobější trend růstu počtu obyvatel (viz tabulka č. 5 a její komentář).
Graf č. 1: Dlouhodobý vývoj počtu obyvatel a domů v Bulovce

Graf č. 2: Vývoj počtu obyvatel v Bulovce za posledních dvacet let
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Tabulka č. 5 zaznamenává vybrané demografické charakteristiky za roky 2000 – 2010. Zásadní vliv na
podobu celkového přírůstku má stěhování dosahující hodnot od -2 až k +29. Naproti tomu přirozený přírůstek je
k extrémním výkyvům méně náchylný a pohybuje se v rozmezí -5 až +9. Oba ukazatele nabývají pouze ve
čtyřech případech záporných hodnot. Celkově lze tedy konstatovat, že po celé dvě poslední dekády dochází
k progresivnímu demografickému vývoji vyjádřenému kladnými čísly jak v případě přirozeného, tak migračního
přírůstku, který značí pozvolný nárůst počtu obyvatel obce.
Tabulka č. 5: Vývoj pohybu obyvatel Bulovky v letech 2000 – 2010
Rok
Narození
Zemřelí
Přirozený přírůstek
Přistěhovalí
Vystěhovalí
Migrační přírůstek
Přírůstek celkový

6.5.

2000
5
6
-1
29
19
10
9

2001
4
4
0
20
17
3
3

2002
7
4
3
28
16
12
15

2003
9
5
4
42
13
29
33

2004
9
5
4
30
21
9
13

2005
10
7
3
24
33
-9
-6

2006
6
11
-5
23
25
-2
-7

2007
18
9
9
37
29
8
17

2008
14
8
6
32
30
2
8

2009
16
8
8
24
19
5
13

2010
12
16
-4
50
26
24
20

Domovní fond

Vývoj domovního fondu již byl naznačen v grafu č. 1. Maxima bylo dosaženo v roce 1900, 554 domů.
Minima naopak v roce 1980, 194 domů. Z celkového počtu 222 domů v roce 2011 jich bylo 194 trvale obydlených
(v rámci nich 170 rodinných a 21 bytových). Z 28 trvale neobydlených jich potom 10 sloužilo k rekreaci.

6.6.

Hospodářství

Souhrnný pohled na hospodářskou činnost v obci podává tabulka č. 6. Aby bylo možno hodnoty
porovnávat, jsou vyjádřeny jak absolutně, tak relativně.
Tabulka č. 6: Ekonomické subjekty se sídlem na území obce za rok 2011
abs.
945
173

rel. (%)
100

Zemědělství, lesnictví, rybolov

22

12,6

Průmysl

21

12

Stavebnictví

37

21,6

Doprava a spoje
Obchod, prodej a opravy mot. vozidel a
spotřebního zboží a pohostinství

7

4

45

27,1

10

5,6

Veř. správa, obrana, povinné sociální poj.

3

1,5

Školství a zdravotnictví

14

7,8

Ostatní veřejné, sociální a osobní služby

14

7,8

Státní organizace
Akciové společnosti
Obchodní společnosti
Družstevní organizace
Finanční podniky
Živnostníci
Samostatně hospodařící rolníci
Svobodná povolání
Zemědělští podnikatelé
Ostatní právní formy

1
0
15
0
0
135
0
2
5
15

0,6
0
8,6
0
0
78,1
0
1,1
2,9
8,7

podle právní formy

podle převažující činnosti

poč. ob.
poč. podn. subjektů

Ostatní obchodní služby

V Bulovce připadá na jeden podnikatelský subjekt přes pět obyvatel. V rámci převažující činnosti
dominuje „Obchod, prodej a opravy mot. vozidel a spotřebního zboží a pohostinství“, ve kterém podniká více než
čtvrtina subjektů. Téměř čtvrtina připadá také na stavebnictví. Relativně vysoké zastoupení mají ještě primérní
aktivity a průmysl. Z hlediska právní normy dominují s téměř osmdesáti procenty živnostníci.
Druhou tabulkou týkající se hospodářských charakteristik je tabulka č. 7. Shrnuje data o
nezaměstnanosti v Bulovce a paralelně v celém ORP i kraji za rok 2010. Z procentuálních hodnot
(relativizovaných počtem obyvatel daného administrativního celku) se potvrzuje rostoucí perifernost na
jednotlivých hierarchických úrovních. ORP Frýdlant dosahuje vyšších (horších) hodnot než kraj a Bulovka
dosahuje vyšších hodnot než ORP. Perifernost primárně prostorová se přelévá právě do charakteristik
sociogeografických.
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Tabulka č.7: Hodnoty nezaměstnanosti v Bulovce, ORP Frýdlant a Libereckém kraji za rok 2010
Poč.
uchaz.
o zam.
Bulovka

106

z toho podle délky nezaměstnanosti
více než 3
více než 6
více než 9
měsíce až 6
měsíců až 9
měsíců až 12
měsíců
měsíců
měsíců
13
12
13

do 3
měsíců
25

více než 12
měsíců
43

Počet
uchazečů o
zaměstnání dosažitelní

Míra
nezam.
(%)

99

24,3

rel. (%)

11,21

2,65

1,38

1,27

1,38

4,55

10,48

-

ORP

2167

626

344

172

146

879

2103

17

rel. (%)

8,68

2,51

1,38

0,69

0,58

3,52

8,42

-

25653

8221

4409

2405

2027

4886

24913

10

5,83

1,87

1,00

0,55

0,46

1,11

5,66

-

kraj
rel. (%)

6.7.

Rekreace a cestovní ruch

Dle studie Návrh nové rajonizace cestovního ruchu ČR (Masarykova univerzita, 2007) je řešené území
zařazeno do rajonu „venkovská krajina s velmi příznivými předpoklady pro cestovní ruch“, kde se snoubí
atraktivní poloha v podhůří Jizerských hor s málo intenzivně využívanou zemědělskou krajinou protkanou
relativně čistými vodními toky. V případě detailnějšího členění turisticko-rekreační funkce obcí připadá Bulovce
funkce „rozvojová“ (na škále 1 až 5, kdy 5 je nejvyšší, je to číslo 2). V rámci potenciálních rekreačních ploch patří
Bulovce hodnota 4, to znamená 57 až 74,9 % podíl potenciálních rekreačních ploch na celkové rozloze.
Řešeným územím prochází dvě turistické trasy (zelená a žlutá) a dvě cyklotrasy (č. 3006, 3016). Jako
záměr je veden mezinárodní cyklokoridor M5. Samotná Bulovka disponuje samoobsluhou a třemi pohostinstvími.
Širší škálu infrastruktury pro turisty potom doplňuje regionální centrum Frýdlant. Jak již bylo řečeno výše, dle
databáze ČSÚ se v území nacházelo k 26. 3. 2011 celkem 28 neobydlených domů, z nichž 10 sloužilo k rekreaci.
Z hlediska širších vazeb má pro Bulovku nezanedbatelný potenciál blízkost turistického centra vyššího
řádu (Frýdlant) a také budované středisko rekreace při zatopeném dolu (Berzdorfer See).

7. Ochrana kulturních a civilizačních hodnot
7.1.

Kulturní a památkové hodnoty

V Ústředním seznam kulturních památek je zaznamenáno celkem 8 nemovitých kulturních památek na
řešeném území. Zastoupeny jsou všechny katastry (viz tabulka č. 8).
Tabulka č. 8: Seznam kulturních pmátek
číslo rejstříku

katastr

101379

Arnoltice

ČP

památka

27108/5-4185

Arnoltice

33247/5-4186

Arnoltice

krucifix

33906/5-4184

Arnoltice

kostel sv. Maří Magdaleny

19908/5-4182

Bulovka

kostel Archanděla Michaela s farou

25868/5-4183

Bulovka

krucifix

18647/5-4187

Dolní Oldřiš

kostel sv. Martina

32047/5-4188

Dolní Oldřiš

smírčí kříž

lávka – mostek
48

venkovská usedlost

V obci se dále nacházejí další jednotlivé objekty s historickou, uměleckou či obecně kulturní hodnotou,
na niž je třeba brát zvláštní zřetel.
Archeologické lokality
Dle databáze Národního památkového ústavu (SAS) se v řešeném území nachází celkem tři evidovaná
území s archeologickými nálezy (viz tabulka č. 9). Spadají do II. kategorie (území s více jak 50%
pravděpodobností výskytu archeologických nálezů, nejvyšší kategorie I., nejnižší IV.).
Tabulka č. 9: Seznam území s archeologickými nálezy
poř. č. SAS

katastr

název UAN

kategorie UAN

reg. správce

03-12-18/1

Bulovka

Bulovka

II

Severočeské m. Liberec

03-12-17/1

Arnoltice

Arnoltice

II

Severočeské m. Liberec

03-12-13/1

Dolní Oldřiš

Dolní Oldřiš

II

Severočeské m. Liberec
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Technické a civilizační hodnoty

7.2.

Dopravní infrastruktura
Širší vztahy
Klíčovým dopravním koridorem je pro Bulovku silnice první třídy I/13 (Karlovy Vary (I/6) - Most (I/15, I/27)
- Děčín (I/62) - Liberec (I/35, I/14) - Habartice - Polsko), která prochází přímo řešeným územím. Jejím
prostřednictvím je obec napojena na celostátní silniční síť. Další významné silnice patří do kategorie III. třídy.
Jedná se především o silnice III/2914 (páteř celého osídlení kolmá na I/13) a III/2913 (spojení s Krásným Lesem,
paralela k I/13).
Místní komunikace
Výše zmíněné silnice třetích tříd zajišťují i obsluhu řešeného území až po úroveň přístupu k jednotlivým
stavením. Tato síť je doplněna systémem místních a účelových komunikací, které rovněž umožňují přímou
obsluhu jednotlivých objektů. Jedná se ve většině případů o zpevněné, asfaltové cesty. Vzhledem k nenáročnému
provozu je jejich šířka dostačující a ve většině případů fungují také jako komunikace pro pěší.
Intenzita dopravy
Výsledky celostátního sčítání dopravy zobrazuje tabulka č. 10. V řešeném území se jedná o dva sčítací
úseky na silnici I/13. Barevně odlišeny jsou hodnoty, které jsou v dané kategorii vozidel a v daném úseku
nejvyšší. V případě osobních (O) a jednostopých (M) vozidel i celkové sumy (SV) dominuje rok 2010. Pouze
v rámci těžkých nákladních vozidel (TV) dosahuje nejvyšších hodnot rok 2005. Čísla naznačují rostoucí význam
silnice I/13, což jistě souvisí s postupnou přeshraniční integrací. U ostatních komunikací, kde sčítání nebylo
prováděno, lze předpokládat, že intenzity nepřekročí hodnotu 500 vozidel za 24 hodin průměrného dne v roce.
Tabulka č. 10: Intenzity dopravy v Bulovce v letech 2000, 2005 a 2010
rok
2000

komunikace
I/13
I/13

TV
241
140

O
1761
1198

14
14

SV
2016
1352

sčítací úsek
4-1370
4-1380

M

2005

I/13
I/13

366
248

2249
1340

10
11

2625
1599

4-1370
4-1380

2010

I/13
I/13

215
199

2457
1625

20
18

2692
1842

4-1370
4-1380

Dopravní závady
Největším problémem jsou momentálně škody na infrastruktuře způsobené poslední povodní.
Dlouhodobě nevyhovující je dále stav silnice III. třídy 2914 z Arnoltic do Dolní Oldřiše a to téměř v celém jejím
průběhu. Některé z místních a účelových komunikacímají nezpevněný povrch.
Kategorizace silnic
Z hlediska kategorizace silnic je pro silnici I/13 stanovena kategorie S9,5/70 a pro silnice třetích tříd
v řešeném území kategorie S 7,5/50.
Komunikace pro pěší
V zastavěném území vyhovují pro pohyb chodců (vzhledem k intenzitám dopravy a šířkovému
uspořádání) místní komunikace. Obcí vedou také zelená a žlutá turistická stezka.
Cyklistická doprava
Řešeným územím prochází cyklotrasy č. 3006 a 3016. V jihozápadním cípu území (ve stopě cyklotrasy
3016) je zohledněn záměr na realizaci cyklokoridoru mezinárodního významu M5 Ostritz - Harrachov (hranice ČR
- Višňová - Frýdlant - Raspenava - Kořenov - Harrachov). V místní části Dolní Oldřiš usiluje občanské sdružení
Tisovec o realizaci cyklostezky.
Hromadná přeprava osob
Hromadná přeprava osob je v řešeném území realizována autobusovou dopravou. Zajišťuje ji ČSAD
Liberec a. s. Na území Libereckého kraje je od 1. července 2009 zaveden Integrovaný dopravní systém
Libereckého kraje. Zahrnuje železniční, autobusovou i městskou hromadnou dopravu a jeho úkolem je zajištění
veřejné dopravy ve spolupráci s různými dopravci. Bulovka leží ve třech tarifních zónách (6016 – Bulovka-Dolní
Oldřiš, 6017 – Bulovka-Arnoltice a 6018 – Bulovka).
Doprava v klidu
Plochy pro parkování a odstavování vozidel se nacházejí převážně na soukromých pozemcích (včetně
garáží), v profilu místních komunikací a také na veřejných prostranstvích, především na návsi před obecním
úřadem (cca 30 míst), v Arnolticích na návsi před restaurací (cca 40 míst), u fotbalových hřišť v Arnolticích a
Bulovce (cca 20 míst u každého hřiště).
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Železniční doprava
Řešeným územím neprochází žádná železniční trať. Nejbližší zastávka se nachází na regionální
jednokolejné trati č. 039 Frýdlant – Jindřichovice pod Smrkem v Krásném Lese, 3,5 km jižně od obce.
Letecká a vodní doprava
Letecká a vodní doprava není v řešeném území provozována.
Ochranná pásma
Silniční
Problematiku ochranného pásma upravuje zákon číslo 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích (ve
znění pozdějších předpisů). Silniční ochranná pásma slouží k ochraně silnice a provozu na ní mimo souvisle
zastavěné území obcí. Je v nich zakázána nebo omezena stavební činnost, která by mohla ohrozit vlastní
komunikaci nebo provoz na ní.
Silničním ochranným pásmem se rozumí prostor ohraničený svislými plochami vedenými do výšky 50 m
a ve vzdálenosti 50 m od osy vozovky v případě silnice I. třídy a 15 m v případě silnice III. třídy.
Technická infrastruktura
Zásobování pitnou vodou
Sídla Bulovka a Arnoltice jsou zásobována ze skupinového vodovodu Bulovka. Zdrojem je vrtaná studna
na jižním okraji obce. Přímo ve zdroji dochází k úpravě vody v odkyselovací stanici. Ze zdroje je voda čerpána do
3
vodojemu Bulovka (2 x 150 m ). Potrubím DN 150 je voda přes redukční šachtu vedena ke spotřebitelům.
3
V Arnolticích je systém doplněn o vodojem Arnoltice (300 m ) s vlastním alternativním zdrojem a úpravnou vody.
V obou sídlech je celkově napojeno zhruba 75 % obyvatel. V Dolní Oldřiši jsou obyvatelé zásobováni individuálně
pomocí vlastních studní.
V Arnolticích je majitelem i provozovatelem vodovodu Frýdlantská vodárenská společnost, a. s.,
v Bulovce je též provozovatelem, ale majitelem pouze z jedné třetiny. Dvě třetiny patří přímo obci.
Závažným problémem pro oblast většiny Frýdlantska je postupný pokles hladiny podzemních vod
způsobený těžbou v nedalekém povrchovém dole Turów.
Kanalizace
Vzhledem k liniovému charakteru obce a délce této osy je realizace veřejné infrastruktury obecně
(kanalizace obzvláště) velmi náročná jak finančně, tak realizačně. I proto dosud v Bulovce veřejná kanalizace
nebyla vybudována. Dle Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje se v řešeném území nachází
pouze jedna čistírna odpadních vod, soukromá, která patří jatkám JORGA. Likvidace odpadních vod
v jednotlivých sídlech vypadá následovně:
Bulovka: Odpadní vody od 2 % obyvatelstva jsou akumulovány v jímkách a následně vyváženy na zemědělsky
využívané pozemky a od 5 % v jímkách vyvážených na ČOV Frýdlant se svozovou vzdáleností do 10 km. 60 % trvale žijícího
obyvatelstva předčišťuje odpadní vody v septicích s přepadem do vodotečí a 20 % v septicích se zasakováním. 5 % má
mikročistírny s přepadem do vodotečí a 5 % má mikročistírny se vsakováním. Zbylé odpadní vody jsou bez jakéhokoliv
předčištění vypouštěny do vodotečí.
Arnoltice: Odpadní vody od 2 % obyvatel jsou akumulovány v jímkách a následně vyváženy k likvidaci na
zemědělsky využívané pozemky a od 5 % v jímkách s odvozem na ČOV Frýdlant. Odpadní vody od 60 % obyvatelstva jsou
předčišťovány v septicích s přepadem do vodotečí a od 20 % v septicích se vsakováním. Odpadní vody od 10 % obyvatelstva
jsou po vyčištění v mikročistírnách vypouštěny do vodotečí. Zbylé odpadní vody jsou bez jakéhokoliv předčištění vypouštěny do
vodotečí.
Dolní Oldřiš: Část odpadních vod je akumulována v jímkách a následně vyvážena na zemědělsky využívané
pozemky (4 %) nebo k likvidaci ČOV Frýdlant (4 %). Odpadní vody od 58 % obyvatel jsou předčišťovány v septicích s přepadem
do vodoteče a od 22 % jsou po předčištění v septicích zasakovány do terénu. Splaškové vody od 8 % obyvatel jsou po vyčištění
v mikročistírnách vypouštěny do vodotečí, zbylé odpadní vody (4 %) jsou bez jakéhokoliv předčištění vypouštěny do vodotečí.
Dešťové vody ve všech sídlech jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do místních vodotečí
nebo vsakovány do terénu. To způsobuje obci za specifických podmínek problémy, neboť voda sváděná
neudržovanými příkopy, propustky a rýhami do vodotečí umocňuje povodňové stavy.
Zásobování teplem a plynem
Obec není plynofikována. Pro vytápění a ohřev jsou využívána převážně tuhá (fosilní) paliva, elektrická
energie, propan-butan a obnovitelné zdroje energie.
Zásobování elektrickou energií
Provozovatelem elektrické sítě je ČEZ Distribuce a. s.
Zásobování elektrickou energií probíhá pomocí vedení VN 22 kV vedeného z jihozápadu, z
transformovny Frýdlant - Větrov (110/22kV).
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Telekomunikace a radiokomunikace
Řešené území je napojeno z TO 48 Liberec. V obci funguje telekomunikační síť, na kterou jsou napojeny
všechny domácnosti. Vzhledem k dostatečné naddimenzovanosti sítě a rozvoji mobilní telekomunikace již
pravděpodobně nebude třeba dalšího rozšiřování.
Územím dále prochází v severojižním směru dálkový optický kabel. Vede podél silnice z Krásného Lesa
přes Bulovku dále do Pertoltic. Nacházejí se zde vysílače dvou mobilních operátorů (T-Mobile, Telefonica).
Nakládání s odpady
Nakládání s odpady vychází z koncepce odpadového hospodářství Libereckého kraje, který byl schválen
zastupitelstvem Libereckého kraje v prosinci 2004.
Odstraňování odpadů v řešeném území zajišťuje firma ASA, spol. s r. o. – provozovna Frýdlant. V obci
jsou dále instalovány kontejnery pro separovaný odpad (plasty, sklo, papír). Svoz nebezpečného a
velkoobjemového odpadu zajišťuje rovněž firma ASA.

8. Ochrana přírodních hodnot
V řešeném území se nacházejí následující chráněná území dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, v platném znění.

Obecně chráněná území

8.1.

VKP registrované
V území se nachází jeden registrovaný významný krajinný prvek vyplývající z § 6 zákona č. 114/92 Sb. o
ochraně přírody a krajiny, v platném znění. Jedná se o Lípu malolistou v katastru Bulovky na parcele č. 1825/1.
VKP neregistrované
V území se nacházejí významné krajinné prvky vyplývající z § 3 odst. b zákona č. 114/92 Sb. o ochraně
přírody a krajiny, v platném znění. Významnými krajinnými prvky jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera
a údolní nivy.

Památný strom

8.2.

V území je evidován jeden památný strom (dle zák. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném
znění). Jedná se o Josefský dub v místní části Arnoltice.

Územní systém ekologické stability

8.3.

Podle § 4 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny zajišťuje vymezení systému ekologické
stability uchování a reprodukci přírodního bohatství, příznivé působení na okolní méně stabilní části krajiny a na
vytvoření základů pro mnohostranné využívání krajiny. Ochrana ÚSES je povinností všech vlastníků a uživatelů
pozemků tvořících jeho základ. Jeho vytváření je veřejným zájmem, na němž se podílejí vlastníci pozemků, obce i
stát.
V řešeném území se nachází nadregionální, regionální i lokální prvky systému ekologické stability.
V tabulce č. 11 jsou vypsány prvky ÚSES převzaté ze ZÚR LK a ÚAP ORP Frýdlant. Úkolem nového ÚP bude
kompletní revize, vymezení a zpřesnění jenodtlivých prvků ÚSES.
Tabulka č. 11: Seznam prvků ÚSES nacházejících se v řešeném území
úroveň
lokální
regionální
nadregionální

8.4.

prvek
biocentrum
biokoridor
biocentrum
biokoridor
biocentrum
biokoridor

značka
LC 182, LC 185, LC 1415, LC 1416, LC 1417, LC 1418, LC 1419, LC 1420, LC 1421
budou označeny v návrhu ÚP Bulovka
RC 1788
NC 68
K25MH

Ochrana vodních zdrojů

V souladu s ustanovením § 30 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní
zákon), je v řešeném území nutné respektovat ochranná pásma vodního zdroje.

8.5.

Zemědělský půdní fond

Strukturu půd v řešeném území znázorňuje tabulka č. 4 v kapitole 6.1. Z celkové rozlohy 2887 ha patří
do ZPF 1666 ha, tedy téměř 60 % území. Z toho 64 % ploch spadá do trvalých travních porostů, na kterých má
zemědělství extenzivní charakter. Samotná orná půda zaujímá 35 % rozlohy ZPF.
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Pozemky určené k plnění funkce lesa

Obecně je hospodaření na lesní půdě upraveno zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně některých
předpisů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Hospodaření v lesích je řízeno Lesním hospodářským
plánem (LHP – výměra nad 50 ha) nebo Lesními hospodářskými osnovami (LHO – výměra pod 50 ha)
zpracované na období deseti let. Podle lesního zákona jsou do pozemků určených k plnění funkce lesa zařazeny
i bezlesí (drobné vodní plochy, loučky pro zvěř, lesní skládky, nezpevněné cesty) a ostatní plochy (zpevněné
lesní cesty, políčka pro zvěř a jiné účelové stavby).
Aktuální stav lesa
Lesnatost území činí 37 % (v celém Česku je to 33 %, v Libereckém kraji 44 %). Souvislý pás lesa se
táhne v podobě polokruhu ze severu Bulovky přes jih Dolní Oldřiše na jihovýchod Bulovky. Druhá mocnější oblast
se nachází na jihu Arnoltic a plynule přechází do sousedního katastru Poustky. Tato oblast dohromady tvoří
nadregionální biocentrum Poustecká obora.
Lesní oblast, vegetační stupně
Podle lesnického členění leží dané území v přírodní lesní oblasti 20 – Lužická pahorkatina. Vegetační
stupňovitost odpovídá stupni 3 – dubobukový, až 4 - bukový. Vyjadřuje vztah mezi nadmořskou výškou a
biocenózou. Složení rostlinných a živočišných společenstev je závislé na geologickém podkladu, podnebí a
nadmořské výšce a vlivu lidské činnosti.

8.7.

Ostatní hodnoty území

Kromě výše uvedených hodnot vyplývajících z platných právních předpisů byly v řešeném území
identifikovány následující hodnoty zaznamenané v tabulce č. 12.
Tabulka č. 12: Další hodnoty území
Urbanistické a kulturní hodnoty
charakteristická urbanistická struktura řešeného
území – lánové uspořádání
historické funkční rozčlenění Arnoltic a Bulovky na
sídla s převahou hospodářských, resp. socioadministrativních aktivit
Přírodní a krajinné hodnoty

Požadavky k řešení
vymezením zastavěného území a zastavitelných ploch respektovat
charakteristické uspořádání zástavby v území
respektovat dlouhodobě utvářené funkční charakteristiky, především
vymezením příslušných funkčních ploch a veřejné infrastruktury

na jednotlivých vodotečích soustava rybníků
(některé zaniklé)
Technické, civilizační hodnoty

Požadavky k řešení
vymezením konkrétních funkčních ploch umožnit realizaci a další rozvoj
arboreta
chránit rozsáhlé barokní aleje a podpořit obnovení bývalé usedlosti včetně
umožnění rozličných funkčních konotací
vymezovat rozvojové plochy v území s nižší kvalitou zemědělských půd
nevymezovat nové rozvojové plochy v rámci PUPFL a podporovat
přirozenou skladbu dřevin
vymezení a kultivace jednotlivých rybníků jako významných ochranných a
retenčních prvků
Požadavky k řešení

poloha na silnici I. třídy I/13
značené turistické trasy (pěší, cyklistické), včetně
záměru mezinárodního cyklokoridoru
existence funkčního mikroregionu Frýdlantsko
strategicky umístěný zemědělský areál na severu
zastavěného území Bulovky

významnější ekonomické aktivity situovat při silnici I/13
zkvalitňování turistické infrastruktury, využití záměru průchodu
mezinárodního cyklokoridoru řešeným územím, obnova historických cest
kooperace se sousedními obcemi při tvorbě územního plánu
umožnění revitalizace této plochy brownfield a využití její výhodné polohy
v těžišti zemědělských ploch

arboretum Bulovka
krajinotvorně výjimečný územní celek v Arnolticích
zemědělské půdy I. a II. třídy ochrany BPEJ
výrazné zastoupení PUPFL

9. Zvláštní právní předpisy (civilní ochrana, obrana státu, ochrana ložisek nerostných
surovin, ochrana před povodněmi)
9.1.

Ložiska surovin, poddolovaná a sesuvná území

V řešeném území se, dle aplikace České geologické služby – Geofond, nachází jedno chráněné
ložiskové území (tabulka č. 13), 12 ložisek nebo prognózních zdrojů (tabulka č. 14) a jedno bodové poddolované
území, kde se do 19. století těžila železná ruda (katastr Arnoltice, klíč 2742).
V tabulce č. 14 jsou zvýrazněny plochy ložisek nevyhrazených nerostů a výhradních ploch, jejichž
těžební potenciál je nejvyšší a které tak bude nutno zohlednit v územním plánu. Proto jsou zaneseny rovněž do
grafické části průzkumů a rozborů. Dalších deset položek jsou nebilancované plochy a prognózní zdroje
nevyhrazených nerostů. Ty jsou zmíněny z důvodu svého socioekonomického potenciálu.
Tabulka č. 13: CHLÚ v řešeném území
číslo CHLÚ

název

surovina

id. číslo

80000

Arnoltice - Pertoltice

štěrkopísky

65711149
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Tabulka č. 14: Ložiska a prognózní zdroje v řešeném území
číslo ložiska
3000800

název
Arnoltice-Pertoltice

organizace
Ladislav Šeda

surovina
štěrkopísky

způsob těžby
dřívější povrchová

3163600

Bulovka

neuvedena

štěrkopísky

dosud netěženo

5008300

Arnoltice

neuvedena

cihlářská surovina

dosud netěženo

9034100

Dolní Oldřiš 3

neuvedena

štěrkopísky

dosud netěženo

9035400

Arnoltice 2

Ministerstvo životního prostředí

štěrkopísky

dosud netěženo

9035500

Arnoltice 3

neuvedena

štěrkopísky

dosud netěženo

9036100

Horní Pertoltice

neuvedena

štěrkopísky

dosud netěženo

9036400

Dolní Oldřiš 1

Ministerstvo životního prostředí

štěrkopísky

dřívější povrchová

9036500

Bulovka 2

neuvedena

štěrkopísky

dosud netěženo

9036600

Dolní Řasnice 1

Ministerstvo životního prostředí

štěrkopísky

dosud netěženo

9036700

Bulovka 3

Ministerstvo životního prostředí

štěrkopísky

dosud netěženo

9036800

Dolní Oldřiš 2

neuvedena

štěrkopísky

dosud netěženo

9.2.

Radonové riziko

Problematiku ozáření z přírodních zdrojů ionizujícího záření a způsoby úprav vedoucí ke snížení ozáření
z přírodních zdrojů upravuje vyhláška č. 307/2002 zákona č. 18/1997 Sb. o mírovém využívání jaderné energie a
ionizujícího záření.
Kategorie radonového rizika geologického podloží je klasifikována třemi základními kategoriemi (1 nízká, 3 - střední a 4 - vysoká) a jednou přechodnou kategorií (2). Ve správním území obce Bulovka jsou uvedeny
indexy 2, 3 a 4 radonového rizika.

9.3.

Ochrana před povodněmi

Na vodních tocích v řešeném území není stanoveno záplavové území. Katastrofální povodně v létě 2010
však zasáhly i Bulovku (konkrétně sídla Bulovka a Arnoltice). Přibližný rozsah rozlivu dokumentuje zákres
z povodňového portálu Libereckého kraje (obr. č. 1) a dokresluje foto rekonstrukce mostu v Bulovce (obr. č. 2).
Obrázek č. 1: Rozsah rozlivu během povodně 2010 v Bulovce

Obrázek č. 2: Následky povodně 2010
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Civilní ochrana, obrana státu, požární ochrana a další specifické požadavky

Požadavky vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva, budou
respektovány v těch bodech, které danému území přísluší dle havarijního plánu a krizového plánu Libereckého
kraje v rozsahu předaných podkladů.
Území obce nezasahuje do žádné vnější zóny havarijního plánování. Není zde ani vybudován žádný
stálý úkryt pro ochranu obyvatelstva. Pro jeho ukrytí je možno využít improvizované, většinou suterénní, prostory
stávající zástavby.
Obyvatele postižené mimořádnou událostí bude možno ubytovat v Bulovce v budově obecního úřadu,
nebo budově školy, v Arnolticích v ubytovně a v Dolní Oldřiši v bývalém statku (majitel Ing. Chytil). Jako
shromaždiště obyvatel budou sloužit veřejná prostranství v jednotlivých sídlech.
Pro skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci je určena budova obecního úřadu.
V řešeném území se nenachází provozovatel nakládající s nebezpečnými látkami.
V případě vzniku požáru nebo jiných živelných katastrof se na záchranných, likvidačních a obnovovacích
pracích bude podílet místní sbor dobrovolných hasičů a nejbližší stálý hasičský sbor, sídlící ve Frýdlantu. Jako
zdroje požární vody v obci slouží vodovody pro veřejnou potřebu.
Pro uvažovanou výstavbu bude zajištěn dostatečný zdroj požární vody podle ČSN 73 0873 Požární
bezpečnost staveb – zásobování vodou a ČSN 75 2411 Zdroje požární vody a příjezdové komunikace pro
požární vozidla podle ČSN 73 0802, resp. ČSN 73 0804.

10. Určení problémů k řešení v územním plánu
10.1.

Rozvojový potenciál obce

Faktorem nejvýrazněji ovlivňujícím další rozvoj obce, je v socioekonomickém rámci její poloha při
komunikaci nadmístního významu, č. I/13, navíc v bezprostřední blízkosti státních hranic. V rámci
fyzickogeografickém potom umístění v relativně členitém severním podhůří Jizerských hor a zároveň v nivách
regionálně významných vodotečí.
Z hlediska dopravní infrastruktury jakožto stěžejního pilíře socioekonomického rozvoje území hraje
silnice I/13 zdaleka nejvýznamnější roli, umocněnou navíc absencí jakékoliv alternativy ať už v podobě železnice,
popř. vodních cest nebo letiště. Je v zájmu obce směřovat rozhodující hospodářský rozvoj právě k silnici I/13 a ve
spojení s možnými pobídkami, např. v podobě nízkých cen půdy, využít její polohy v rozvojové ose.
Údolní charakter území formuje do velké míry podobu zástavby a zároveň zavazuje podniknout cílené
kroky ke zvýšení retenčního potenciálu území, aby se předešlo opakování povodní z léta 2010. Pahorkatinná
geomorfologie výrazně omezuje možnosti intenzivního zemědělství a nabízí se tak možnost využít značnou část
ZPF pro pěstování energetických plodin. Ty by mohly jak navýšit kýženou schopnost území zadržet vodu, tak
podnítit hospodářský rozvoj obce (tím spíše v sousledu s navazujícím místním zpracováním.).
Významnější rozvoj cestovního ruchu je situován spíše do větších měst a především do samotných
Jizerských hor. Bulovka tak bude i nadále plnit převážně roli destinace pro individuální rekreaci. Určitý potenciál
skýtá záměr mezinárodního cyklokoridoru M5 vedený v jihozápadní části území.
Z hlediska urbanistické struktury obce je žádoucí zachovávat a dále rozšiřovat (v případech, kde je to
účelné nejdříve zahušťovat) dosavadní zastavěné území a rozvíjet tak jeho kompaktní strukturu, která má své
opodstatnění praktické i estetické.
Rozvojové plochy v Bulovce se budou týkat především bydlení a navazující občanské vybavenosti
(hlavní urbanizační osa podél silnice III/2914) a výrobních aktivit (jižní část území při silnici I/13 a jednotlivé areály
brownfield).

10.2.

Záměry

Záměrům vyplývajícím z nadřazených dokumentů se věnovala kapitola č. 4. Níže jsou zmíněny záměry
vyplývající z průzkumů a rozborů:
 vymezení rozvojových ploch pro bydlení a navazující občanskou vybavenost a to především v kontaktu
s identifikovaným dominantním jádrem celého území


koordinace výrobních areálů v zástavbě, jejich další rozvoj směřovat v rozhodující míře podél silnice I/13



umožnění konkrétních opatření pro navýšení retenčního potenciálu zejména volné krajiny

 podpora alternativního využívání ZPF, především pro pěstování energetických plodin včetně jejich
následného lokálního zpracování
 rozvoj technické a dopravní infrastruktury (včetně koordinace záměru přeložky silnice I/13 s ÚPD Pertoltice
a prověření možnosti alternativních vedení cyklotras v řešeném území)
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obnova stezek – prostupnost krajiny



funkční rehabilitace krajinotvorně výjimečného územního celku v Arnolticích



návrh opětovného využití chátrajících areálů



potenciál těžby štěrkopísků

Doplňující SWOT analýza

10.3.

V následující tabulce č. 15 je řešené území zjednodušeně, avšak komplexně, popsáno pomocí SWOT
analýzy. Ta v deseti směrech zahrnujících jak fyzickogeografické, tak sociogeografické charakteristiky shrnuje
nejdůležitější vlastnosti území a zařazuje je do kategorií „silné stránky“ (Strengths), „slabé stránky“
(Weaknesses), „příležitosti“ (Opportunities) a „hrozby“ (Threats) dle toho, jaký je jejich význam pro území
z hlediska současnosti i budoucnosti.
Tabulka č. 15: SWOT analýza Bulovky
1. Horninové prostředí a geologie
Silné stránky
- existence CHLÚ, prognózních zdrojů a nevyhrazených ploch
štěrkopísků
Příležitosti
- potenciál těžby štěrkopísků
2. Vodní režim
Silné stránky

Slabé stránky
- poddolované území
- existence několika ploch s vysokým radonovým rizikem
Hrozby
- narušení přirozených geolog. poměrů těžbou v dolu Turów

Příležitosti

Slabé stránky
- záplavy na Bulovském potoce
- změna vodního a klimatického režimu v souvislosti s dolem
Turów
Hrozby

- podpora přirozeného charakteru toků a zvyšování retenční
schopnosti krajiny

- odklad realizace ochranných protipovodňových opatření
- další pokles retenční schopnosti krajiny

- vlastní zdroje pitné vody

3. Hygiena životního prostředí
Silné stránky

- vysoká kvalita čistoty ovzduší a vodních toků
Příležitosti
- postupná plynofikace a odkanalizování obce

Slabé stránky
- předešlá silná stránka odvislá od povětrnostních podmínek
(elektrárna Turów)
- absence většího pokrytí území veřejnou kanalizací
- dovezený odpad v bývalém teletníku v Arnolticích
- existence několika ploch brownfields
Hrozby
- chátrání místních brownfields
- další rozvoj těžby a následného spalování uhlí v Bogatyni

4. Ochrana přírody a krajiny
Silné stránky

Slabé stránky
- absence rozsáhlejší oddílné kanalizace i plynofikace obce
- existence prvků ÚSES, registrovaných i neregistrovaných VKP
- silnice I/13 jako významná bariéra v systému přirozené
a památného stromu
migrace fauny a flory
Příležitosti
Hrozby
- rozšíření a propojení systému ekologické stability nejen
- odklad realizace veřejné kanalizace
v rámci řešeného území
- realizace těžby štěrkopísků v biologicky hodnotných
- obnova původních cest (žádoucí fragmentace krajiny)
lokalitách
5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa
Silné stránky
Slabé stránky
- existence bonitně nadprůměrných ploch
- převažující podíl zemědělských ploch s nízkým stupněm
- méně úrodné části ZPF využívány z velké části extenzivně
ochrany
- PUPFL tvoří více než třetinu řešeného území
Příležitosti
Hrozby
- útlum zemědělské výroby na kvalitních půdách
- rozvoj alternativních forem zemědělství včetně pěstování
- výsadba monokultur namísto obnovy přirozené dřevinné
biomasy a jejího následného lokálního využití
skladby
- růst rozsahu a druhové diverzifikace lesů
- špatné obhospodařování ZPF jako jedna z příčin nízké
retence vody v krajině
6. Veřejná dopravní a technická infrastruktura
Silné stránky
Slabé stránky
- existence dvou turistických tras a dvou cyklotras
- veřejný vodovod
- krajský integrovaný dopravní systém
- územím prochází důležitá dopravní tepna, silnice I/13

- absence veřejné kanalizace
- nevyhovující stav silnic III. třídy č. 2914 a 2913
- specifická prostorová struktura obce – obtížná realizace
jakékoliv technické infrastruktury
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Příležitosti
- realizace kanalizace a ČOV pro jednotlivá sídla
- zvyšování kvality a doprovodných služeb v oblasti pěších tras
a cyklotras
7. Sociodemografické podmínky
Silné stránky
- v posledních dvou dekádách pozvolný kontinuální růst počtu
obyvatel
- v případě přirozeného i migračního přírůstku převažují kladné
hodnoty
Příležitosti
- rozšíření občanské vybavenosti a služeb místního charakteru
- využití dostupných ploch pro bydlení
8. Bydlení
Silné stránky
- zachovalá forma lokálně tradičního venkovského bydlení
- kulturně hodnotné historické stavby
Příležitosti
- podpora rekonstrukce stávající obytné zástavby i rozvoj
výstavby nové
9. Rekreace a cestovní ruch
Silné stránky
- v celém území přírodně atraktivní prostředí
- síť značených tras
- blízkost centra vyšší občanské vybavenosti (Frýdlant)
- arboretum Bulovka
- barokní kaštanové aleje v Arnolticích
Příležitosti
- participace na budovaném turistickém středisku
nadregionálního významu Berzdorfer See
- využití ekonomického potenciálu místních chatařů a chalupářů
- alternativní vedení cyklo- a turistické trasy centrem Bulovky
10. Hospodářství
Silné stránky
- v rámci ekonomických subjektů s 80 % převládají živnostníci
Příležitosti
- koordinace hospodářské spolupráce s okolními obcemi,
městem Frýdlant a dále se zahraničními obcemi
- rozvoj pěstování a zpracování biomasy jakožto významný
socioekonomický impuls pro řešené území

průzkumy a rozbory

Hrozby
- dlouhodobý odklad řešení nevyhovujícího stavu v oblasti
odstraňování odpadních vod
Slabé stránky
- v posledních 80 letech pokles obyvatel o polovinu (oblast
demograficky zásadně poznamenaných Sudet)
- počátky prostorové sociální segregace v Arnolticích
- absence stálé lékařské ordinace
Hrozby
- odliv mladých obyvatel do center rozvoje (Frýdlant, resp.
Liberec, Görlitz)
- nabalování problémů vlivem ghetoizace několika prostor v
Arnolticích
Slabé stránky
- Bulovka i Arnoltice ohroženy záplavami Bulovského potoka
Hrozby
- nadměrná a nekoordinovaná výstavba „na zelené louce“
nebo v záplavovém území
- postupné stárnutí domovního fondu
Slabé stránky
- nízká navazující turistická infrastruktura
- sezónnost rekreačního využití území
Hrozby
- výraznější nárůst bytů sloužících pouze k rekreaci

Slabé stránky
- vysoká míra nezaměstnanosti (24 %)
- vysoký podíl vyjíždějících za prací
Hrozby
- odsávání kvalifikovanějších pracovníků většími sídly
- omezení rozvoje v důsledku existence přírodních limitů

Problémy, střety a ohrožení v území

10.4.

Následující tři tabulky č. 16, 17 a 18 postupně rozepisují jednotlivé problémy k řešení plynoucí jak
z nadřazených dokumentů, tak z tohoto dokumentu, vzájemné střety záměrů se současnou situací a ohrožení
v území vyplývajících především z přírodních charakteristik řešeného území.
Tabulka č. 16: Problémy k řešení
Urbanistické

Požadavky k řešení

opuštěné výrobní areály (brownfields)
specifická, na realizaci veřejné infrastruktury náročná,
struktura obce

Dopravní

navrhnout funkční využití, případně rekultivaci
vymezit rozvojové plochy s ohledem na existující veřejnou
infrastrukturu
směřovat rozhodující rozvoj socioadministrativních aktivit
do jádra sídla Bulovky a podpořit tak její dominantní roli
Požadavky k řešení

nevyhovující stav páteřní komunikace III/2914

umožnit její rekonstrukci

přesah přeložky silnice I/13 v Pertolticích do řešeného území

koordinace záměru s ÚPD Pertoltice
v rámci vymezení ploch s rozdílným způsobem využití
podpořit úpravu parametrů
Požadavky k řešení
realizace dílčích opatření vedoucích ke zlepšení stavu
čištění odpadních vod (sídelní ČOV, domácí ČOV, včetně
možných alternativ např. v podobě kořenové čistírny)

absence dominantního centra obce

nevyhovující parametry napojení III/2914 na I/13
Technické
nevyhovující stav v oblasti odstraňování odpadních vod
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Environmentální

Požadavky k řešení

opětovné vybřežení Bulovského potoka

podpořit navýšení retenční schopnosti volné krajiny
koordinovat vedení prvků ÚSES v rámci řešeného území i
na území sousedních obcí

provázanost prvků ÚSES

Tabulka č. 17: Střety se záměry
Střety v území
záměr těžby v nadregionálním biocentru
potenciál těžby v krajinně hodnotném území a v blízkosti
zastavěného území

Požadavky k řešení
koordinovat rozsah i intenzitu potenciální těžby
s dotčenými orgány
realizaci projektu podmínit podrobným vyhodnocením
všech rizik

Tabulka č. 18: Ohrožení v území
Ohrožení v území

Požadavky k řešení

existence bodového poddolovaného území
zástavba v historicky zaplavovaném území nivy Bulovského
potoka

nevymezovat v této ploše zastavitelné území
navýšení retenčního potenciálu volné krajiny
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