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PPOOVVOODDŇŇOOVVÝÝ  PPLLÁÁNN  
OOBBCCEE  BBUULLOOVVKKAA  

  
 
Rozdělovník výtisků: 
č. 1  Obec Bulovka 
č. 2  Obec s rozšířenou působností město Frýdlant 
č. 3  Zpracovatel Ing. Vladimír Mrkvička ( fa Ing. Jan Papež Koordinace) 
 
 

PPoottvvrrzzeenníí  ssoouullaadduu  oodd  ppoovvooddňňoovvééhhoo  oorrggáánnuu  oobbccee  ss  rroozzššíířřeennoouu  ppůůssoobbnnoossttíí  §§  7799,,  ooddsstt..22,,    
ppííssmm..  aa))    zzáákkoonnaa  čč..  225544//22000011SSbb..,,  oo  vvooddáácchh  aa  oo  zzmměěnněě  nněěkktteerrýýcchh  zzáákkoonnůů  ((vvooddnníí  zzáákkoonn)),,  vvee  
zznněěnníí  ppoozzdděějjššíícchh  ppřřeeddppiissůů::  
  
  
  
  
  

  
SSttaannoovviisskkoo  sspprráávvccee  ttookkuu  vv  ssoouullaadduu  ss  §§7788,,  ppííssmm..  bb))  aa  §§8833,,  ppííssmm..  aa))  zzáákkoonnaa  čč..  225544//22000011SSbb..,,  
oo  vvooddáácchh  aa  oo  zzmměěnněě  nněěkktteerrýýcchh  zzáákkoonnůů  ((vvooddnníí  zzáákkoonn)),,  vvee  zznněěnníí  ppoozzdděějjššíícchh  ppřřeeddppiissůů:: 
 
 
 
 
 

PPoovvooddňňoovvýý  pplláánn  sscchhvváálliillaa  ssttaarroossttkkaa  oobbccee  ––  Romana  Šídlová  Romana Šídlová
ddnnee                                                                        ppooddppiiss  

Výtisk číslo: 1 

mailto:starosta@obec-bulovka.cz
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LLIISSTT  AAKKTTUUAALLIIZZAACCEE  
 

Aktualizace 
číslo 

Strana 
číslo 

Druh změny textu 
(upřesnění, rozšíření, zrušení) 

Platnost od 
(datum) Provedl / podpis 

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 
 
 
 
 
PPOOZZOORR  
Aktualizaci povodňového plánu provádět každoročně před jarním táním (§ 71 čl. 6 zákona č. 
254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů 
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OOBBSSAAHH  PPOOVVOODDŇŇOOVVÉÉHHOO  PPLLÁÁNNUU  

  

PPoořř..  
ččíísslloo  NNáázzeevv  oobbssaahhuu  SSttrraannaa  

OObbssaahh
PPoovvooddňňoovvééhhoo  pplláánnuu  
((ddllee  §§  7711  ččll..  22  vvooddnnííhhoo  

zzáákkoonnaa  vvee  zznněěnníí  ppoozzdděějjššíícchh  
ppřřeeddppiissůů)) 

11  ÚVOD 44 
věcná a grafická 

22  ROZSAH OHROŽENÍ 1111 
22..11..  Přirozená povodeň ovlivněná mimořádnými 

příčinami 1111  věcná   

22..22..  Zvláštní povodeň způsobená umělými vlivy 1111 věcná 
22..33..  Záplavové území (čáry rozlivu Q5  Q20  Q100) 1144 grafická 
33  OHROŽENÉ (DOTČENÉ) NEMOVITOSTI 1155 organizační a grafická 
44  ORGANIZACE POVODŇOVÉ OCHRANY 2299 organizační 

44..11..  Složení povodňové komise obce Bulovka 2299 organizační 
44..22..  Složení sousedních povodňových komisí   3300 organizační 
44..33..  Nadřízená povodňová komise ORP Frýdlant 3322 organizační 
44..44..  Opatření k ochraně před povodněmi 3333 organizační 
44..55..  Organizace hlásné a hlídkové služby 3344 organizační 
44..66..  Spojení na důležité organizace a právnické osoby 3344 organizační 

55  SMĚRNICE PRO ČINNOST POVODŇOVÉ 
KOMISE 3366  organizační 

66  PŘEHLED HLÁSNÝCH PROFILŮ 3388 věcná a grafická 
66..11..  Stupně povodňové aktivity, hlásné profily 3388 věcná 
66..22..  Kritická místa (místa zvláštní pozornosti) 4444  organizační a grafická 
77  PRVNÍ STUPEŇ POVODŇOVÉ AKTIVITY 4499 organizační 
88  DRUHÝ STUPEŇ POVODŇOVÉ AKTIVITY 5500 organizační 
99  TŘETÍ STUPEŇ POVODŇOVÉ AKTIVITY 5511 organizační 
1100  HLAVNÍ ČINNOST PO POVODNI 5522 organizační 
1111  EVIDENČNÍ A DOKUMENTAČNÍ PRÁCE 5544 věcná 

1122  PŘÍLOHY 5555  věcná,   
organizační a grafická  
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11..  ÚÚVVOODD 
  

Tento Povodňový plán je zpracován v souladu se zákonem č.254/2001Sb. §71, vodní zákon, ve 
znění pozdějších předpisů a odvětvovou technickou normou vodního hospodářství TNV 75 2931. 

Určuje a řeší organizační a technická opatření obce Bulovka potřebná k odvrácení nebo zmírnění 
škod při povodni na majetku a ochraně osob na k.ú. Bulovka. Vychází ze zkušeností posledních 
povodní a z charakteristiky území z hlediska hydrometeorologických, vodních a záplavových poměrů 
v oblasti umístění nemovitostí a dalších zařízení, z nutnosti organizovat přípravná opatření před 
povodní a technickoorganizační opatření při a po povodni. 
  
  
  
  

SSttrruuččnnýý  ppooppiiss  zzáájjmmoovvééhhoo  úúzzeemmíí::    

  
 
 

Obec Bulovka leží cca 5 km severně od města Frýdlant ve Frýdlantském výběžku. Pod správu 
obce Bulovka patří tři obce a to obce Bulovka, Arnoltice, a Dolní Oldříš. Obec je v průměrné 
nadmořské výšce 320 m. V obci žije zhruba 850 obyvatel. Katastrální území obce má výměru 2887 
hektarů. 

V katastrálním území obce protékají čtyři hlavní potoky se svými přítoky. Jsou to Červená voda 
(Oldříšský potok) v Dolní Oldříši. Kočičí potok protékající pod komunikací mezi obcemi Bulovka a 
Dolní Oldříš (číslo komunikace 2914), Bulovský potok a Arnoltický potok.  Dále se na katastrálním 
území obce nachází jedenáct rybníků. Tyto toky a příslušné rybníky, tvoří hlavní toky a nádrže 
ohrožujících obec Bulovka s jejími částmi povodní.  

 
 
 
 
 

Vodní toky na k.ú.: 

  
 Zdroj MZE ČR 

Legenda:  Správce toku            Lesy ČR, s.p.   
                            Povodí Labe, s.p.           

 
 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Hektar


Hlavní vodní toky a správci toků:  
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BBuulloovvsskkýý  ppoottookk  (identifikátor toku ID 10185654) 
KKooččiiččíí  ppoottookk  (identifikátor toku ID 10100627) 
ČČeerrvveennáá  vvooddaa  ((OOllddřřiiššsskkýý  ppoottookk  ))  (identifikátor toku ID 10104473) 
BBííllýý  ppoottookk  (identifikátor toku ID 10185174) 
 
Povodí Labe, s.p. Víta Nejedlého 951,  Hradec Králové 500 03, tel+420 495 088 111, přímý výkon 
správy toku  --  Povodí Labe, s.p., Adresa: Želivského 3297/5, 46605 Jablonec nad Nisou-Rýnovice,  tel: 
483 366 311 
Vodohospodářský dispečink –tel.: +420 495 088 720, +420 495 088 730 - trvalá dosažitelnost 
fax – +420-495 407 452, e-mail: vhd@pla.cz 

 
 
 
    

AArrnnoollttiicckkýý    ppoottookk  (identifikátor toku ID 10185156) 
Bezejmenný přítok Kočičího potoka (identifikátor toku ID 10185294) 
 
Lesy ČR, s.p. - Správa toků - oblast povodí Labe, Detašované pracoviště - organizační jednotka č. 247 , 
Adresa  Novoveská 61, Jablonec nad Nisou, 46601, tel: 483313325, Fax 483317325, GSM brána 
724523084, e-mail ls247@lesycr.cz 

 

 
 

 
 

Vedlejší vodní toky 
Kudy protéká Identifikační číslo Správce 

Bulovka směr Arnoltice 10185148 HOZ 
 10185147 Povodí Labe 
 10185150 Povodí Labe 
 10185149 Povodí Labe 
 10185146 Povodí Labe 
 10185654 - Bulovský potok Povodí Labe 
 10391643 Povodí Labe 
 10185152 Povodí Labe 
 10185153 Povodí Labe 
 10185151 Povodí Labe 
 10185154 Povodí Labe 
 10185155 Povodí Labe 
Arnoltice 10185156 - Arnoltický potok Lesy ČR 
 10185169 Povodí Labe 
 10185170 HOZ 
 10185171 Povodí Labe 
 10185172 Povodí Labe 
 10185173 Povodí Labe 
 10185174 - Bílý potok Povodí Labe 
Od Arnoltic k Višňové 10391645 LČR 
 10185187 Povodí Labe 

mailto:vhd@pla.cz
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 10185188 Povodí Labe 
 10185189 Povodí Labe 
 10185194 Lesy ČR 
 10185195 Lesy ČR 
 10185197 Lesy ČR 
 10185200 Povodí Labe 
 10185199 Povodí Labe 
 10185201 - Rybí potok Povodí Labe 
 10185203 Povodí Labe 
 10185204 Povodí Labe 
 10185219 Povodí Labe 
 10185218 Povodí Labe 
 10185206 - Pertoltický potok Povodí Labe 
   
Přítoky Arnoltického potoka 10185168 Lesy ČR 
 10185166 Lesy ČR 
 10185163 Lesy ČR 
 10185164 Lesy ČR 
 10185165 Lesy ČR 
 10391644 Lesy ČR 
 10185162 Lesy ČR 
 10185161 Lesy ČR 
 10185160 Lesy ČR 
 10185158 Lesy ČR 
 10185159 Lesy ČR 
 10185157 Lesy ČR 
   
Dolní Oldříš směr hranice 10185319 Povodí Labe 
 10104473 - Červená voda 

(Oldříšský potok) 
Povodí Labe 

 10145513 (J pod Tisovcem) Povodí Labe 
 10185320 Povodí Labe 
   
Mezi Dolní Oldříší a Bulovkou 10185292 Povodí Labe 
 10185293 Povodí Labe 
 10100627 - Kočičí potok Povodí Labe 
 10185291 Lesy ČR 
 10185294 Lesy ČR 
 10185295 HOZ 
 
 
 
 
 
  



Vodní díla(rybníky) na k. ú. obce (z hlediska povodňového ohrožení): 
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VVooddnníí  ddíílloo  jjee  
nnaa  ttookkuu  

VVllaassttnnííkk,,  pprroovvoozzoovvaatteell  
((kkoonnttaakkttnníí  oossoobbaa)),,  

ssppoojjeenníí  

  
UUmmííssttěěnníí  vvooddnnííhhoo  ddííllaa  

  

  
PPoozznnáámmkkaa  

Bulovský potok, 
- Výsluní 

6,2 km na toku 

Junkl Vlastislav 
Bulovka 135 

 
 

Bulovský potok, 
Arnoltický les 
7,5 km na toku 

ČR, Lesy ČR, s.p., LS 
Frýdlant, Žitavská 3276, 

Frýdlant, 464 01 
 

Bulovský potok, 
Arnoltická tůň 
8,2 km na toku 

Český rybářský svaz, Místní 
organizace Frýdlant, Máchova 

120, Frýdlant, 464 01 
 

Bulovský potok, 
Nad 

Kretochvílem 
8,2 km na toku 

Křepelová Eva, Sametová 
838/17, Liberec 6-Rochlice, 

460 06 
 

Bulovské 
hraniční 

I.,II.,III.- Kočičí 
potok 

Luňáček-Říhová  

Oldříšský potok  
- název rybníku 
– Oldříš - Chytil 

Chytil Jan Ing., U 
Kanálky, 1417/1, Praha, 

Vinohrady, 120 00 
tel: 602682088 

 

Oldříšský potok 
– název rybníku 

-U Hranic 

Zenklová Ivanka, Elišky 
Krásnohorské 135/7, 

Praha, Josefov, 110 00 
bzenkl@seznam.cz 

 

Oldříšský potok  
- název rybníku 

- Nový 

Chytil Jan Ing., U 
Kanálky, 1417/1, Praha, 

Vinohrady, 120 00 
 

Oldříšský potok  
- název rybníku 
není uvedeno 

U domu č.p. 59  



Oldříšský potok  
- název rybníku 
– Oldříš -LČR 

Lesy ČR, s.p., LS 
Frýdlant, Žitavská 3276, 

Frýdlant, 464 01 
 

 

 
 
 Příslušný vodoprávní úřad: 
  

Adresa -Městský úřad Frýdlant, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, T.G.Masaryka 37, 
Frýdlant 464 13, oddělení životního prostředí, vodního hospodářství. 

Spojení na oddělení vodního hospodářství: 

Jméno a příjmení Funkce Telefon 

Ing. Hudousková Ivana  vodní hospodářství 482 464 024 
  
  
  
  
  
  
  

Příslušné související povodňové komise: 

  
  
  

 Povodňová komise obce s rozšířenou působností město Frýdlant - nadřízená povodňová komise 
 Povodňová komise obce Višňová - níže toku Bulovského potoka 
 Povodňová komise obce Dolní Řasnice – Katastrální území pramene  Arnoltického  potoka 
 Povodňová komise obce Habartice – níže toku Kočičího potoka 
 Povodňová komise obce Miedziane ( nadřízená obec Zawidów) (Polsko) - níže toku Červené vody 

(Oldřišského potoka)  
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Mapa zájmového území č.1 
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Mapa zájmového území č.2: 
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22..  RROOZZSSAAHH  OOHHRROOŽŽEENNÍÍ  
  
2.1. Přirozená povodeň ovlivněna mimořádnými příčinami 

PPřřiirroozzeennoouu  ppoovvooddnníí  jjee  ppoovvooddeeňň  zzppůůssoobbeennáá  ppřříírrooddnníímmii  jjeevvyy  ttjj..  ssiittuuaaccee,,  ppřřii  kktteerrýýcchh  hhrroozzíí  zzaappllaavveenníí  
úúzzeemmíí,,  nneebboo  ssiittuuaaccee  oozznnaaččeennéé  ppřřeeddppoovvěěddnníí  ppoovvooddňňoovvoouu  sslluužžbboouu  ppooddllee  §§  7733  ooddsstt..11  zzáákkoonnaa  čč..  225544//22000011  
SSbb..,,  oo  vvooddáácchh  aa  oo  zzmměěnněě  nněěkktteerrýýcchh  zzáákkoonnůů  ((vvooddnníí  zzáákkoonn))  vvee  zznněěnníí  ppoozzdděějjššíícchh  ppřřeeddppiissůů,,  vvčč..  zzáákkoonnaa    čč..  
2200//22000044  SSbb..  nneebboo  ppoovvooddňňoovvýýmmii  oorrggáánnyy,,  zzeejjmméénnaa  ppřřii::  

 
 

-  déletrvajících vydatných dešťových srážkách, popř. prognóze nebezpečí intenzivních dešťových 
srážek, očekávaném náhlém tání, nebezpečném chodu ledů nebo při vzniku nebezpečných ledových zácp 
a nápěchů (viz dále); 

- dosažení směrodatného limitu vodního stavu, nebo průtoku ve vodním toku a jeho stoupající tendenci. 
 
 
Přirozené povodně vyskytující se v zájmovém území lze rozdělit do několika hlavních typů: 
 
 

- zimní a jarní povodně způsobené táním sněhové pokrývky, popřípadě v kombinaci s dešťovými 
srážkami; letní povodně způsobené dlouhotrvajícími regionálními dešti; vyskytují se zpravidla na všech 
tocích v zasaženém území, obvykle s výraznými důsledky na středních a větších tocích; 
- letní povodně způsobené krátkodobými srážkami velké intenzity (i přes 100 mm za několik málo hodin) 
zasahujícími poměrně malá území; mohou se vyskytovat kdekoliv na malých tocích a nelze se proti nim 
prakticky bránit (extrémně rychlý průběh povodně).  
 

Rozsah ohrožení: na k.ú. obce Bulovka od Bulovského potoka ohroženo 54 nemovitostí, od 
Arnoltického potoka při naplnění Bukovského potoka 29 nemovitostí, od Arnoltického potoka 8 
nemovitostí a od Červené vody (Oldříšský potok) 3 nemovitosti.  (viz. ohrožené nemovitosti v bodě  3. 
tohoto plánu). 

 

Povodňovou aktivitu pro svůj územní obvod vyhlašuje příslušný povodňový orgán – PK obce Bulovka 

 

Základní zabezpečovací práce spočívají: 
 -  zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby, 

 -  řízení a zajištění mimořádných manipulací na vodních dílech (rybnících), 

 - sledování ledových jevů, zjišťování rozsahu a charakteru nebezpečných úseků, 

 -  odstraňování překážek ve vodních tocích, uvolňování koryta (zajištění průtočnosti). 
 
 

2.2. Zvláštní povodeň způsobená umělými vlivy 
Povodeň způsobena umělými vlivy, a to především protržením hráze vodního díla, je teoreticky možná. 

 
Obecně se jako příčina k protržení hráze zvažuje několik způsobů: 
+ technická příčina havárie díla malá pravděpodobnost 
+ zemětřesení (velmi malá pravděpodobnost) 
+ letecká katastrofa - pád letadla do hráze (velmi malá pravděpodobnost).  



Převládající směry extravilánového splachu (voda z polí a luk) 
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Směr toku 

 
 

Směr toku 
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 Legenda: směr extravilánového splachu 
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22..33..  Záplavové území (Q5  Q20  Q100) není pro obec Bulovka definována 
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33..  OOHHRROOŽŽEENNÉÉ  ((DDOOTTČČEENNÉÉ))  NNEEMMOOVVIITTOOSSTTII    
  

 
Poř. 
Číslo 

 

Vlastník 
nemovitosti 

Číslo 
Popis. 
Nebo 
eviden 

 
Telefonní 

spojení 
Pro případ 
varování 

 

Počet osob 
Do 60 

Nad 60 let 
Poznámka Foto ohrožené (dotčené) 

nemovitosti 

ŘŘAAZZEENNOO  PPOO  TTOOKKUU  NNÍÍŽŽEE  
Nemovitost je ohrožená od Bulovského potoku v Bulovce 

1 Dana 
Drahoňovská  195  

do 60- 0 

nad 60- 2 
Bulovka 315, 

Bulovka, 464 01 

 

2 Miroslav Kejzlar  
Eva Kejzlarová 12  

do 60- 2 

nad 60- 0 

Nemovitost je 
ohrožena od 

meliorace mezi 
objekty č.p.12 a 

195 

 

3 Luděk Zlesák  
Jitka Zlesáková  315  

cca 30 

do 60- 

nad 60- 

Bytová 
jednotka, majitel 
Perlová 236/13, 
Liberec, Liberec 
II-Nové Město, 

460 01    

4 Věra Dvořáková 213  

do 60- 1 

nad 60- 0  

 

5 Václav Čuban 256  

do 60- 1 

nad 60- 1  

 



 
Poř. 
Číslo 

 

Vlastník 
nemovitosti 

Číslo 
Popis. 
Nebo 
eviden 

 
Telefonní 

spojení 
Pro případ 
varování 

 

Počet osob 
Do 60 

Nad 60 let 
Poznámka Foto ohrožené (dotčené) 

nemovitosti 

6 Josef Hančík   

do 60- 0 

nad 60- 0 
Bydliště: 

 Dolní Oldříš 11 

 

7 František Tryzna 
Eva Tryznová 233  

do 60- 2 

nad 60 - 0 
 

 

8 Miroslav Pulchart 214  

do 60- 4 

nad 60- 0  

 

9 Obecní Úřad   

do 60- 0 

nad 60- 0 stodola 

 

10 
Petr Raiman   

Pavlína 
Raimanová 

106  

do 60- 8 

nad 60- 0  
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Poř. 
Číslo 

 

Vlastník 
nemovitosti 

Číslo 
Popis. 
Nebo 
eviden 

 
Telefonní 

spojení 
Pro případ 
varování 

 

Počet osob 
Do 60 

Nad 60 let 
Poznámka Foto ohrožené (dotčené) 

nemovitosti 

11 Michal Horňák 312  

do 60- 0 

nad 60- 0 
v současné době 

na prodej 

 

12 Miroslav Kejzlar  
Eva Kejzlarová 150  

do 60- 2 

nad 60- 0  

 

13 Naděžda 
Štecherová 100  

do 60- 2 

nad 60- 1  

 

14 Bohumil Živný  7  

do 60- 0 

nad 60- 0 

Prodejna: adresa 
majitele 

Arnoltice 121, 
Bulovka, 

Arnoltice, 464 
01 

 

15 Michal Kanči   
Květa Kančiová 204  

do 60- 7 

nad 60- 2  
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Poř. 
Číslo 

 

Vlastník 
nemovitosti 

Číslo 
Popis. 
Nebo 
eviden 

 
Telefonní 

spojení 
Pro případ 
varování 

 

Počet osob 
Do 60 

Nad 60 let 
Poznámka Foto ohrožené (dotčené) 

nemovitosti 

16 Petr Dvořák  
Eva Dvořáková 154  

do 60- 2 

nad 60- 2  

 

17 Lidmila 
Jiroušková  113  

do 60- 0 

nad 60- 0 
Bulovka 288, 

Bulovka, 464 01 

 

18 Lidmila Jiroušková 288  

do 60- 0 

nad 60- 1  

 

19 
Ladislav Papírník 

Jaroslava 
Papírníková 

231  

do 60- 0 

nad 60- 2  

 

20 Vojtěch Fako 
Jolana Faková 208  

do 60- 0 

nad 60- 2  
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Poř. 
Číslo 

 

Vlastník 
nemovitosti 

Číslo 
Popis. 
Nebo 
eviden 

 
Telefonní 

spojení 
Pro případ 
varování 

 

Počet osob 
Do 60 

Nad 60 let 
Poznámka Foto ohrožené (dotčené) 

nemovitosti 

21 Pavel David   
Dana Davidová 11  

do 60- 3 

nad 60- 0  

 

22 
Cyril Fülöp  

Marian Fülöp 
Marie Fülöpová 

186  

do 60- 4 

nad 60- 0  

 

23 Božena 
Oehmeová E46  

do 60-  

nad 60-  

 

24 rekonstrukce  bez 
popisného čísla   

do 60- 

nad 60-  

 

25 Kočičovi 113  
do 60- 

nad 60- 

Lidmila 
Jiroušková 
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Poř. 
Číslo 

 

Vlastník 
nemovitosti 

Číslo 
Popis. 
Nebo 
eviden 

 
Telefonní 

spojení 
Pro případ 
varování 

 

Počet osob 
Do 60 

Nad 60 let 
Poznámka Foto ohrožené (dotčené) 

nemovitosti 

ŘŘAAZZEENNOO  PPOO  TTOOKKUU  NNÍÍŽŽEE  
Nemovitost je ohrožená od Bulovského potoku - Arnoltice 

26 Irena BÍLÁ 
Milan BÍLÝ 107  

do 60- 7 

nad 60- 2 
 

 

27 Michala 
FAKOVÁ 68  

do 60- 4 

nad 60- 0 
 

 

28 
Václav 

MUCHA 
Jarmila 

NOVOTNÁ 

156  

do 60- 1 

nad 60- 0 

Novotná: 
Bulovka 247, 
Bulovka, 464 

01 
 

29 
Václav 

MOČÁRKO 
Helena 

MOČÁRKOVÁ 

155  

do 60- 1 

nad 60- 2 
 

 

30 Blanka 
NOVOTNÁ 48  

do 60- 0 

nad 60- 0 

Arnoltice 3, 
Bulovka, 
Arnoltice,  

464 01 
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Poř. 
Číslo 

 

Vlastník 
nemovitosti 

Číslo 
Popis. 
Nebo 
eviden 

 
Telefonní 

spojení 
Pro případ 
varování 

 

Počet osob 
Do 60 

Nad 60 let 
Poznámka Foto ohrožené (dotčené) 

nemovitosti 

31 David DOBRÍK 32  
do 60- 0 

nad 60- 0 

 

Prodejna: 
adresa majitele 

Americká 
706/39, 
Liberec, 

Liberec III-
Jeřáb, 460 07 

 

32 Václav DOUŠA 152  
do 60- 0 

nad 60- 1 

Bergerovo 
nám. 174, 
Stráž nad 

Nisou, 463 03 

 

33 Josef ČÍŽ 
Marcela 
ČÍŽOVÁ 

88  

do 60- 

nad 60- 

Chalupa 

Čížová: 
Purkyňova 

592/25, 
Liberec, 

Liberec XIV-
Ruprechtice, 

460 14 
 

34 Iveta 
DÁVIDOVÁ 

72  
do 60- 4 

nad 60- 0 

Jizerská 299, 
Hejnice,  
463 62 
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Poř. 
Číslo 

 

Vlastník 
nemovitosti 

Číslo 
Popis. 
Nebo 
eviden 

 
Telefonní 

spojení 
Pro případ 
varování 

 

Počet 
osob 

Do 60 
Nad 60 let 

Poznámka Foto ohrožené (dotčené) 
nemovitosti 

36 

Lucie 
DURCOVÁ 

Vojtěch 
NIEDERMERT

L 

151  
do 60- 4 

nad 60- 0 
 

 

37 Michal ŠTEKL 
Jaroslava 

ŠTEKLOVÁ 
41  

do 60- 2 

nad 60- 1 
 

 

38 Eva 
Kubáčková 20  

do 60- 0 

nad 60- 1 
 

 

39 Jitka 
KRÝCHOVÁ 96  

do 60- 0 

nad 60- 1 
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Poř. 
Číslo 

 

Vlastník 
nemovitosti 

Číslo 
Popis. 
Nebo 
eviden 

 
Telefonní 

spojení 
Pro případ 
varování 

 

Počet osob 
Do 60 

Nad 60 let 
Poznámka Foto ohrožené (dotčené) 

nemovitosti 

40 Vladimír ŠAK 
Dana ŠAKOVÁ 

93  
do 60- 5 

nad 60- 0 
 

 

41 Jana 
ŘEHÁKOVÁ 99  

do 60- 1 

nad 60- 1 
 

42 Ján FAKO 115  
do 60- 5 

nad 60- 0 
 

43 

Jindřiška 
FLIEGEROVÁ 

Luboš KADLEC 

Jana VANÍČKOVÁ 

Václav KADLEC 

110  
do 60- 0 

nad 60- 1 

Dukelská 184/20, 

Moskevská 110, 

Arnoltice 2, 

Arnoltice, 464 01 

Arnoltice 110 

Liberec, Liberec 
VI-Rochlice,  

460 06 

Raspenava,  
464 01 

Bulovka, 
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Poř. 
Číslo 

 
Vlastník 

nemovitosti 

Číslo 
Popis. 
Nebo 
eviden 

 
Telefonní 

spojení 
Pro případ 
varování 

 

Počet 
osob 

Do 60 
Nad 60 let 

Poznámka Foto ohrožené (dotčené) 
nemovitosti 

44 

Jan 
KRATOCHVÍL 

Ivana 
KRATOCHVÍLOV

Á 

54  
do 60- 4 

nad 60- 0 
 

 

45 Antonín 
DOČEKAL 112  

do 60- 0 

nad 60- 0 

Raisova 146, 
Frýdlant,  
464 01 

46 Michal KUKLA 133  
do 60- 3 

nad 60- 0 
 

 

47 Marek 
PRŮCHA 

Pavel PRŮCHA 
E7  

do 60- 0 

nad 60- 0 

Stodola 

Arnoltice 69, 
Bulovka, 
Arnoltice,  

464 01 
 

48 

Michael 
FRIDRICH 

 
MUDr. Marcela 
FRIDRICHOV

Á 
 

MUDr. Naděžda 
HANSENOVÁ 

74  
do 60- 

nad 60- 

U Cihelny 209, 
Zdiby, Přemyšlení, 
250 66, Zahradní 
468/16, Liberec, 

Liberec XI-
Růžodol I, 460 01 

Velenická 330/2a, 
Plzeň, Božkov, 

326 00 
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Poř. 
Číslo 

 

Vlastník 
nemovitosti 

Číslo 
Popis. 
Nebo 
eviden 

 
Telefonní 

spojení 
Pro případ 
varování 

 

Počet 
osob 

Do 60 
Nad 60 

let 

Poznámka Foto ohrožené (dotčené) 
nemovitosti 

49 Milan HÝBL 
Radislava 

HÝBLOVÁ 
12  

do 60- 0 

nad 60- 0

Čapkova 1167, 
Frýdlant,  
464 01 

 

50 Miroslav 
PELINKA 42  

do 60- 1 

nad 60- 2
 

 

51 
Petr GÄNSEL 
Mgr. Martina 
LACINOVÁ 

GÄNSELOVÁ 

E12  
do 60- 0 

nad 60-0 

Chata: 

Revoluční 411, 
Chrastava, 463 

31 
 

52 
Miroslav 
MUCHA 

Květoslava 
MUCHOVÁ 

126  
do 60- 2 

nad 60- 0
 

 

 

53 Piskáčkovi 
není 

uvede
no 

 
do 60- 4 

nad 60- 0
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Poř. 
Číslo 

 

Vlastník 
nemovitosti 

Číslo 
Popis. 
Nebo 
eviden 

 
Telefonní 

spojení 
Pro případ 
varování 

 

Počet 
osob 

Do 60 
Nad 60 

let 

Poznámka Foto ohrožené (dotčené) 
nemovitosti 

54 Ladislav RAJN E8  
do 60- 0 

nad 60- 0

Chalupa 

Anny Letenské 
1680/11, 

Praha, 
Vinohrady, 

120 00  

  
ŘŘAAZZEENNOO  PPOO  TTOOKKUU  NNÍÍŽŽEE  

Nemovitost je ohrožená od Arnoltického potoku - Arnoltice 

55 Obec 
BULOVKA 131  

do 60- 6 
z toho 1 
ZTP dítě 

nad 60- 1

 

56 Jozef BUŽO 
Božena 

BUŽOVÁ 
17  

do 60- 2 
-20 nelze 
určit 

nad 60- 

 

 

57 Františka 
IVIČIČOVÁ 145  

do 60- 0 

nad 60- 1
 

 

58 Ján FERENC 
Monika 

FERENCOVÁ 
18  

do 60- 2 
-20 nelze 
určit 

nad 60- 0
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Poř. 
Číslo 

 

Vlastník 
nemovitosti 

Číslo 
Popis. 
Nebo 
eviden 

 
Telefonní 

spojení 
Pro případ 
varování 

 

Počet 
osob 

Do 60 
Nad 60 

let 

Poznámka Foto ohrožené (dotčené) 
nemovitosti 

59 Pavel BÍLÝ 148  
do 60- 4 

nad 60- 0
 

 

60 Luděk ZLESÁK 
Jitka 

ZLESÁKOVÁ 
60  

Sklad 

do 60- 0 

nad 60-0 
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61 Obec 
BU A 90  

do 60- 5 

nad 60- 1
 

LOVK

 

62 Jitka JEŽKOVÁ 94  
do 60- 3 

nad 60- 1

Adresa 
m

Dolní Řasnice 
Hynek KUPEC 

ajitele: 

 

  
ŘŘAAZZEENNOO  PPOO  TTOOKKUU  NNÍÍŽŽEE  

Nemovitost je ohrožen potok) – Dolní Oldříš á od Čevené vody (Oldříšský 

63 Karel Voves   
Rozalie Vovsová 87  

do 60- 1 

nad 60- 2
 

 

 



 
Poř. 
Číslo 

 

Vlastník 
nemovitosti 

Číslo 
Popis. 
Nebo 
eviden 

 
Telefonní 

spojení 
Pro případ 
varování 

 

Počet 
osob 

Do 60 
Nad 60 

let 

Poznámka Foto ohrožené (dotčené) 
nemovitosti 

64 Veronika 
Doskočilová E14  

do 60- 3 

nad 60- 1

Adresa 
majitele: 

Na Bendovce 
219/11, Praha, 

Bohnice, 
 181 00 

 

65 Josef Hančík  
Šárka 

Hančíková 
11  

do 60- 3 

nad 60- 1
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44..  OORRGGAANNIIZZAACCEE  PPOOVVOODDŇŇOOVVÉÉ  OOCCHHRRAANNYY  
  

44..11..  SSlloožžeenníí  PPoovvooddňňoovvéé  kkoommiissee  oobbccee  BBuulloovvkkaa  

  

PPoořř..  
ččíísslloo  FFuunnkkccee  vv  PPKK  TTiittuull,,  jjmméénnoo  aa  

ppřřííjjmmeenníí  SSppoojjeenníí BByyddlliiššttěě  

1 Předseda 
(starosta obce) Romana Šidlová 602124600 

607512234 Bulovka 24 

2 Místopředseda 
(místostarosta obce) Mgr. Miroslav Valášek  724239284 Bulovka 23 

3 
Člen 

(starosta SDH 
Bulovka) 

Jana Kolesová 606531006 Bulovka 307 

4 Člen 
(Velitel SDH Bulovka ) JUDr. Petr Dušek  728626497 Bulovka 31E 

5 Zapisovatelka Petra Jeřábková 722535776 Bulovka 266  
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44..22..  SSoouusseeddnníí  ppoovvooddňňoovvéé  kkoommiissee  
V případě vzniku povodně na k.ú. obce Bulovka okamžitě informovat PK Obce Višňová, 

PK Obce Habartice, PK Obce Dolní Řasnice, . 
  

  
PPoovvooddňňoovváá  kkoommiissee  oobbccee  VViiššňňoovváá  --  níže toku Bulovského potoka 

  

PPoořř..  
ččíísslloo  

FFuunnkkccee  vv  
PPKK  

FFuunnkkccee,,  
pprraaccoovviiššttěě  

TTiittuull,,  jjmméénnoo,,  
ppřřííjjmmeenníí  PPrraaccoovviiššttěě,,  aaddrreessaa,,  ssppoojjeenníí  AAddrreessaa  bbyyddlliiššttěě,,  

tteelleeffoonn  

1 Předseda Starostka obce Mgr. Vladimíra 
Erbanová    

482348168 
 721 036 158  

2 Místo-
předseda Místostarosta Tomáš Cýrus   607971547  

3 Člen Velitel SDH Lubomír Erban 724268909  

  
  

PPoovvooddňňoovváá  kkoommiissee  oobbccee  HHaabbaarrttiiccee  --  níže toku Kočičího potoka 
  

PPoořř..  
ččíísslloo  

FFuunnkkccee  vv  
PPKK  

FFuunnkkccee,,  
pprraaccoovviiššttěě  

TTiittuull,,  jjmméénnoo,,  
ppřřííjjmmeenníí  PPrraaccoovviiššttěě,,  aaddrreessaa,,  ssppoojjeenníí  AAddrreessaa  bbyyddlliiššttěě,,  

tteelleeffoonn  

1 Předseda Starosta František Kryšpín  607973670 
482345024 Habartice čp.30 

2 Místo-
předseda Místostarosta Jan Velzel 720319319 Habartice čp.138

3 Člen Velitel SDH  
Josef Novák 

728 264 113 
 mob. zásahové vozidlo 

 720 369 008 
Habartice čp.147
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PPoovvooddňňoovváá  kkoommiissee  DDoollnníí  ŘŘaassnniiccee  –k.ú. Arnoltického potoka  
 

PPoořř..  
ččíísslloo  

FFuunnkkccee  vv  
PPKK  

FFuunnkkccee,,  
pprraaccoovviiššttěě  

TTiittuull,,  jjmméénnoo,,  
ppřřííjjmmeenníí  PPrraaccoovviiššttěě,,  aaddrreessaa,,  ssppoojjeenníí  AAddrreessaa  bbyyddlliiššttěě,,  

tteelleeffoonn  

1 Předseda Starosta, 
 Ing. Robert Wildner 482 341 060  

2 Místo-
předseda 

Místostarosta, 
 Ing. Jaromír Farský   

3 Člen Velitel SDH, 
 Jaroslav Komárek 607565135  

 
PPoovvooddňňoovváá  kkoommiissee  PPoollsskkoo  -níže toku Červená voda (Oldřišský potok)  

 

PPoořř..  
ččíísslloo  

FFuunnkkccee,,  
pprraaccoovviiššttěě  

TTiittuull,,  jjmméénnoo,,  
ppřřííjjmmeenníí  PPrraaccoovviiššttěě,,  aaddrreessaa,,  ssppoojjeenníí  AAddrreessaa  bbyyddlliiššttěě,,  

tteelleeffoonn  

1 

Svazek obcí 
regionu 

Zgorzelec 
 

Janusz Grzeszczuk 

 

 
Telefon: +48 75 7752075  
Telefax: +48 75 7756421 
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44..33..  PPoovvooddňňoovváá  kkoommiissee  sspprráávvnnííhhoo  oobbvvoodduu  oobbccee  ss  rroozzššíířřeennoouu  ppůůssoobbnnoossttíí  mměěssttaa  FFrrýýddllaanntt--  
nnaaddřříízzeennáá  ppoovvooddňňoovváá  kkoommiissee 

 

Předseda PK: starosta města 
Frýdlant Ing. Dan Ramzer 606 673 286 

482312150 dan.ramzer@mu-frydlant.cz 

Místopředseda PK místostarosta 
města Frýdlant Jaroslav Vančura 606 262 603 

482312192 
jaroslav.vančura@mu-

frydlant.cz 

Místopředseda PK místostarosta 
města Frýdlant Ing. Petr Beran 602 189 364 petr.beran@mu-

frydlant.cz 

Zapisovatelka PK: tajemnice MěÚ Ing. Veronika 
Bubeníčková 

602 101 634 
482464062 

veronika.bubenickova@mu-
frydlant.cz 

Tajemník PK:  Josef Hurník 602101627 
482464035 

josef.hurnik@mu-
frydlant.cz 

Člen vedoucí Městské 
policie Frýdlant František Kloz 724179390 

482312303 
mestska.policie@mesto-

frydlant.cz 

Člen 

vedoucí 
obvodního 

oddělení Policie 
ČR Frýdlant 

npor. Bc. Josef 
Košek 

723035456 
482312105 kosek.josef@atlas.cz 

Člen velitel požární 
stanice Raspenava npor. Josef Hanzl 

724201986 
725070522 
950472185 

velitel.raspenava@volny.cz 

Člen 

vedoucí oddělení 
živostního 

prostředí MÚ 
Frýdlant 

Ing. Ivana 
Hudousková 

724848769 
482464024 

ivana.hodouskova@mu-
frydlant.cz 

Člen 

velitel jednotky 
sboru 

dobrovolných 
hasičů Frýdlant 

Josef Šperl 602101629 
603155104 

velitel.hasici@město-
frydlant.cz 

Člen 

hasič jednotky 
sboru 

dobrovolných 
hasičů Frýdlant 

Zdeněk Průša ml. 603274168 prusazdenek@seznam.cz 

Člen ředitel FVS a.s. 
Frýdlant Ing. Petr Olyšar 602426178 

482312122  
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44..44..  OOppaattřřeenníí  kk  oocchhrraanněě  ppřřeedd  ppoovvooddnněěmmii  
  

PPoovvooddňňoovvéé  pprroohhllííddkkyy  ((§§7722  vvooddnnííhhoo  zzáákkoonnaa,,  vvee  zznněěnníí  ppoozzdděějjššíícchh  ppřřeeddppiissůů))  
 
Povodňové prohlídky provádí povodňové orgány spolu se správcem toku. Povodňové prohlídky se 
provádějí nejméně jednou ročně: 

 před obdobím jarního tání (zpravidla březen), nebo 
 před obdobím letních povodní (zpravidla konec května). 

 
ZZ  pprroohhllííddeekk  ssee  zzpprraaccoovváávvaajjíí  zzááppiissyy,,  ppřřííppaaddnněě  ssee  ppoořřiizzuujjee  ddaallššíí  ddookkuummeennttaaccee  ((ffoottoo,,  vviiddeeoo))..  NNaa  zzáákkllaadděě  
pprroovveeddeennýýcchh  pprroohhllííddeekk  ssee  ppřřiijjíímmaajjíí  ppaattřřiiččnnáá  ooppaattřřeenníí,,  kktteerréé  vveeddoouu  kk  ooddssttrraanněěnníí  ppřřííppaaddnnýýcchh  rriizziikk  ppřřii  
ppoovvooddnnii  ((sskkllááddeekk,,  ššppaattnněě  zzaajjiiššttěěnnýýcchh  pplloovvoouuccíícchh  oobbjjeekkttůů,,  ooddssttrraanněěnníí  nneežžááddoouuccíícchh  kkřřoovviinn  aa  ddřřeevviinn  aappoodd..))..  
DDáállee  ssee  nnaa  zzáákkllaadděě  pprroohhllííddeekk  ppřřiijjíímmaajjíí  ddaallššíí  ooppaattřřeenníí,,  kktteerráá  vveeddoouu  kkee  zzvvýýššeenníí  kkaappaacciittyy  pprrooffiillůů  aappoodd..                                                  
  
DDáállee  ssee  ppoovvooddňňoovváá  pprroohhllííddkkaa  pprroovvááddíí  vvžžddyy  ppřřeedd  nneebbeezzppeeččíímm  vvzznniikkuu  ppoovvooddnníí  mmeezzii  11..  SSPPAA  aa  22..  SSPPAA  
nnaa  ppřřííkkaazz  ppřřeeddsseeddyy  PPKK,,  rroozzssaahh  PPoovvooddňňoovvéé  pprroohhllííddkkyy  uurrččíí  ppřřeeddsseeddaa  PPKK..  
  
  
  
PPřřeeddppoovvěěddnníí  aa  hhlláássnnáá  sslluužžbbaa  ((§§  7733  vvooddnnííhhoo  zzáákkoonnaa  vvee  zznněěnníí  ppoozzdděějjššíícchh  ppřřeeddppiissůů))  
 
PPřřeeddppoovvěěddnníí  sslluužžbbaa::  
Předpovědní povodňová služba informuje povodňové orgány, popřípadě další účastníky ochrany před 
povodněmi o možnosti vzniku přirozené povodně a o dalším nebezpečném vývoji, o 
hydrometeorologických prvcích charakterizujících vznik a vývoj povodně, zejména o srážkách, vodních 
stavech a průtocích ve vybraných profilech. Tuto službu zabezpečuje Český hydrometeorologický 
ústav ve spolupráci se správcem povodí. 
 
Předpovědní služba je na území obce Bulovka organizována následovně: 

 prostřednictvím povodňové komise správního obvodu obce s rozšířenou působností města 
Frýdlant zpráva o nebezpečí povodně může přijít i prostřednictvím „hromadných sdělovacích 
prostředků“ 

 zpráva o nebezpečí povodně může přijít v případě lokálních vydatných dešťů nebo tajícího sněhu od 
obyvatel, kteří jsou v okolí vodotečí (potoků) nebo rybníků. 
  
  
HHlláássnnáá  sslluužžbbaa::  
Hlásná povodňová služba  
Hlásná povodňová služba zabezpečuje informace povodňovým orgánům pro varování obyvatelstva 
v místě očekávané povodně a v místech ležících níže na vodním toku, informuje povodňové orgány a 
účastníky ochrany před povodněmi o vývoji povodňové situace a předává zprávy a hlášení potřebná 
k jejímu vyhodnocování a k řízení opatření na ochranu před povodněmi. 
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44..55..  OOrrggaanniizzaaccee  hhlláássnnéé  aa  hhllííddkkoovvéé  sslluužžbbyy  
  
HHlláássnnoouu  sslluužžbbuu  zzaajjiiššťťuujjíí::  

Jméno a příjmení Telefonní spojení 

Jiří Kořinek 606 302 260 Dolní Oldříš 7E(Červená voda – Oldříšský potok) 

Jiřina Briestenská Bulovka 54 (Bulovský potok) 

Josef Dvořák 723 829 642 (Arnoltický potok) 
 

  
   V období povodňové aktivity bude v případě potřeby hlásná služba posílena o vybrané členy  
   PK obce.   
   Hlídková služba bude zajištěna členy SDH obce.     
    
 

  
    44..66..  SSppoojjeenníí  nnaa  nněěkktteerréé  ddůůlleežžiittéé  oorrggaanniizzaaccee::  
 

  
Název organizace 

 
Telefonní spojení, Fax 

 

E-mail 

Český hydrometeorologický 
ústav –  pobočka Ústí nad 

Labem 

ředitel: 472 706 027 
tel: 472 706 030 
fax: 472 706 024 

stálá služba tel: 724 192 203 

sekretariat-ul@chmi.cz 

Vodohospodářský dispečink 
Povodí Labe, s.p. 

Nepřetržitá povodňová služba 
tel: 495 088 720, 495 088 730 

fax: +420 495 088 733 
 

vhd@pla.cz  

Severočeská energetika, a.s. tel. 482 707 597        

Severočeská plynárenská, a.s. 840 113 355       
475 233 381        
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Spojení na právnické osoby (poskytnutí techniky – věcná pomoc): 
 
 

Organizace Technika, mechanizace 
 

Telefonní spojení 
 

Obecní Úřad Traktor Zetor 602124600 

Obecní Úřad Valník k traktoru  602124600 

Obecní Úřad Motorová pila 3ks 602124600 

Hasiči Bulovka AVIA  606531006 

Hasiči Bulovka  Motorová stříkačka  606531006 
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55..  SSMMĚĚRRNNIICCEE  PPRROO  ČČIINNNNOOSSTT  PPOOVVOODDŇŇOOVVÉÉ  KKOOMMIISSEE 

Stanoviště Povodňové komise obce Bulovka je na OÚ. Telefon.482 343 006, 482 343 091       
Fax 482 343 006  
 
Doporučené vybavení pracoviště povodňové komise: 

 Povodňový  plán,  Povodňová  kniha         Povodňový plán, Povodňová kniha
 PC s tiskárnou, SW MS OFFICE, s funkčním připojením na počítačovou síť Internet (minimálně 
s možností odesílat a přijímat elektronickou poštu) 

 televizní přijímač 
 ruční akumulátorové osvětlovací prostředky (nouzové osvětlení pracoviště PK) 
 mobilní telefony, telefony, fax, kreslící a psací prostředky 
 fotoaparát  s výkonným bleskem, videokamera, dalekohled, měřící pásmo 50 m 
 proviantní zabezpečení pro přípravu teplých nápojů a ohřev stravy, záložní oděv a obuv  

 
PPOOVVIINNNNOOSSTTII  ČČLLEENNŮŮ  PPOOVVOODDŇŇOOVVÉÉ  KKOOMMIISSEE::  

 
PPřřeeddsseeddaa  ppoovvooddňňoovvéé  kkoommiissee::  Romana Šídlová – Starostka obce  

 rozhoduje o svolání povodňové komise (PK)  
 řídí činnost PK  
 na základě zjištěných informací o povodňové situaci vydává rozhodnutí k řešení protipovodňových 
opatření, vyhlašuje jednotlivé stupně povodňové aktivity 

 organizuje  informování  a  varování  obyvatelstva  v  ohrožených  částech  katastru  obce  Bulovka  
(Bulovka,  Arnoltice,  Dolní  Oldříš)  (telefonicky  (SMS),  osobní  sdělení  -  spojky)) 
organizuje informování a varování obyvatelstva v ohrožených částech katastru obce Bulovka
(Bulovka, Arnoltice, Dolní Oldříš) (telefonicky (SMS), osobní sdělení - spojky

 rozhoduje o nasazení sil a prostředků  
 rozhoduje o vyžádání pomoci cestou nadřízené PK Frýdlant 
 schvaluje obsah informací pro sdělovací prostředky 
 informuje nadřízenou PK Frýdlant o vzniklé situaci a přijatých opatření 

 
Dále povinnosti ze zákona č.254/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů: 

- osobně jednou za rok řídí nácvik činnosti PK a provádí prověrky připravenosti PK  
- zodpovídá za aktualizaci Povodňového plánu  
- schvaluje a předává Zprávu o povodni (§76 zákona 254/2001 Sb.) 

      -  organizuje povodňovou prohlídku (§72 zákona 254/2001 Sb.) 
 

  
MMííssttooppřřeeddsseeddaa  ppoovvooddňňoovvéé  kkoommiissee::  Mgr. Miroslav Valášek  
V nepřítomnosti předsedy komise má stejné povinnosti a pravomoci jako předseda povodňové komise. 
Plní tyto úkoly: 

 spolu  s  předsedou  PK  organizuje  informování  a  varování  obyvatelstva  v  ohrožených  částech  katastru  
obce  Bulovka  -  telefonicky  (SMS),  osobní  sdělení  -  spojkyy 
spolu s předsedou PK organizuje informování a varování obyvatelstva v ohrožených částech katastru
obce Bulovka - telefonicky (SMS), osobní sdělení - spojk

■ spolu s předsedou PK obce rozhoduje o nasazení sil a prostředků v podřízenosti OÚ a smluvně 
zajištěné techniky od právnických osob a řídí nasazení této techniky a prostředků  

■ plní ostatní úkoly uložené předsedou PK 
 
 
 

 
V  době mimo povodňovou aktivitu provádí min. dvakrát do roka dohovory o zajištění zemních strojů (rypadla, 
nakladače, hutníci prostředky) autojeřábů, dopravní techniky (sklápěčky, valníky apod.), mobilní elektrocentrály, 
cisterny na vodu apod. Výsledky jednání o zajištěné technice a prostředků zapisuje vždy do Povodňové knihy. 
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ČČlleenn  ppoovvooddňňoovvéé  kkoommiissee::    JJaannaa  KKoolleessoovváá,,  JJUUDDrr..  PPeettrr  DDuuššeekk,,  aa  oossttaattnníí  jjmmeennoovvaanníí  ččlleennoovvéé  ppoovvooddňňoovvéé  
kkoommiissee 
  
■ vedou přehled o osobách, technice a prostředcích Sboru dobrovolných hasičů obce Bulovka a jejich 

součástí 
■ řídí hlásnou a hlídkovou službu a zabezpečují informace pro varování obyvatelstva v místě očekávané 

povodně 
■ vedou přehled o hlavních přívodech a rozvodech elektro (plynu) v obci (pro případ nutnosti rychlého 

odpojení) 
■ vedou přehled o místech lékařské pomoci (rychlá pomoc při úrazu) 
■ spolupracují s hygienickou a veterinární správou 
■ organizují likvidaci uhynulých zvířat 
■ organizují nouzové zásobování postižených oblastí pitnou vodou 
■ řídí způsob a místo ubytování evakuovaných osob (Evakuační místo je místní ZŠ a MŠ)  
■ organizují zásobování evakuovaného obyvatelstva potraviny, ošacení, apod. 
■ rozhodují o přidělení humanitární pomoci postiženým občanům  
■ zabezpečují spolupráci s ČČK a ostatními organizacemi (ADRA, ..) 

 

■ organizují ostrahu majetku v zaplavených nemovitostech (opatření proti krádežím majetku 
evakuovaných občanů)  

■ zabezpečují provedení evidenčních a dokumentačních prací při a po povodni (foto,video) 
■ vedou centrální evidenci škod způsobených povodní na k.ú. obce Bulovka 
■ plní ostatní úkoly uložené předsedou PK 
 

  
  
  
ZZaappiissoovvaatteellkkaa::  PPeettrraa  JJeeřřáábbkkoovváá 

 aktivuje pracoviště PK  
 udržuje spojení se členy PK a ostatními spolupracujícími orgány 
 vede přehled o postižených a evakuovaných osobách při povodni (jméno, příjmení, datum narození, 
trvalé bydliště, místo nynějšího pobytu)  

 přijímá hlášení (nebo sama průběžně zjišťuje) situaci o zjištěném aktuálním povodňovém stavu z obce 
Dolní Řasnice 

 neprodleně informuje PK obce Višňová, Habartice, Zawidów (Polsko) a města Frýdlant (ORP) o 
aktuálním povodňovém stavu na k.ú. obce Bulovka 

 zaznamenává veškeré informace a rozhodnutí předsedy PK do Povodňové knihy  
 plní ostatní úkoly uložené předsedou PK 

 
 

 
Další členy povodňové komise aktivuje v případě potřeby starosta v souladu s  § 78 čl.1 vodního 
zákona 254/2001Sb. ve znění pozdějších předpisů. 
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66..  PPŘŘEEHHLLEEDD  HHLLÁÁSSNNÝÝCCHH  PPRROOFFIILLŮŮ  

  
 
 
 
 
6.1. Stupně povodňové aktivity (SPA) 
      /§70 čl.2 zákona 254/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů/ 
 

VVyymmeezzeenníí  hhllaavvnníícchh  ppoojjmmůů  ::  
Hlásný profil je místo na vodním toku sloužící ke sledování průběhu povodně. Hlásné profily se podle 
významu rozdělují do tří kategorií: 

Základní hlásné profily - kategorie A - jsou vybrané profily s vodoměrnými stanicemi 
na významných vodních tocích. Informace z těchto profilů jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně 
před povodněmi na národní úrovni, nebo jsou využívány pro předpovědní povodňovou službu. Jsou 
profesionálně provozované ČHMÚ nebo správci povodí. 

Doplňkové hlásné profily - kategorie B – jsou profily na vodních tocích, které jsou nezbytné pro 
řízení opatření k ochraně před povodněmi na regionální (krajské) úrovni.  Jsou zřizovány krajskými 
úřady a provozovány místně příslušnými obcemi. 

Pomocné hlásné profily – kategorie C – jsou účelové profily na vodních tocích, které mohou zřídit a 
provozovat pro své potřeby obce nebo vlastníci ohrožených nemovitostí. 
 
  

CC

AA  ((ČČHHMMÚÚ  ŘŘaassnniiccee))  

AA  ((ČČHHMMÚÚ  VViiššňňoovváá))  

AA  ((  PPLLaa  PPřřeeddlláánnccee  ))  

CC 

AA  ((PPLLaa  SSmměěddáá))  
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Stupně povodňové aktivity (SPA) vyjadřují míru povodňového nebezpečí. Jsou vázány na směrodatné 
limity, jimiž jsou zpravidla vodní stavy nebo průtoky v hlásných profilech na tocích, popřípadě na mezní 
nebo kritické hodnoty jiného jevu (denní úhrn srážek, hladina vody v nádrži, vznik ledových nápěchů a 
zácp, chod ledu, mezní nebo kritické hodnoty sledovaných jevů z hlediska bezpečnosti vodního díla a 
pod.). U zvláštních povodní vyjadřují vývoj a míru povodňového nebezpečí na vodním díle a na území 
pod ním. 

 
- první stupeň  ssttaavv  bbdděělloossttii ((nnaa  hhlláássnnéémm  pprrooffiilluu  oozznnaaččeenn  zzeelleennoouu    zznnaaččkkoouu            ) 

nnaassttáávváá při nebezpečí přirozené povodně a zaniká, pominou-li příčiny takového nebezpečí;  vyžaduje 
věnovat zvýšenou pozornost vodnímu toku nebo jinému zdroji povodňového 

 
- nebezpečí, zzaahhaajjuujjee  ččiinnnnoosstt  hhlláássnnáá  aa  hhllííddkkoovváá  sslluužžbbaa; na vodních dílech nastává tento stav při dosažení  
mezních hodnot sledovaných jevů a skutečností z hlediska bezpečnosti díla nebo při zjištění 
mimořádných okolností, jež by mohly vést ke vzniku zvláštní povodně, 

- druhý stupeň ssttaavv  ppoohhoottoovvoossttii  ((nnaa  hhlláássnnéémm  pprrooffiilluu  oozznnaaččeenn  žžlluuttoouu    zznnaaččkkoouu                          ))  
ssee  vvyyhhllaaššuujjee v případě, že nebezpečí přirozené povodně přerůstá v povodeň; vyhlašuje se také při 
překročení mezních hodnot sledovaných jevů a skutečností na vodním díle z hlediska jeho bezpečnosti;  
aakkttiivviizzuujjíí  ssee  ppoovvooddňňoovvéé  oorrggáánnyy  aa  ddaallššíí  úúččaassttnnííccii  oocchhrraannyy  ppřřeedd  ppoovvooddnněěmmii,,  uuvváádděějjíí  ssee  ddoo  ppoohhoottoovvoossttii  
pprroossttřřeeddkkyy  nnaa  zzaabbeezzppeeččoovvaaccíí  pprrááccee,,  pprroovváádděějjíí  ssee  ooppaattřřeenníí  kkee  zzmmíírrnněěnníí  pprrůůbběěhhuu  ppoovvooddnněě  ppooddllee  
ppoovvooddňňoovvééhhoo  pplláánnuu,,    

 
- třetí stupeň ssttaavv  oohhrroožžeenníí (nnaa  hhlláássnnéémm  pprrooffiilluu  oozznnaaččeenn  ččeerrvveennoouu    zznnaaččkkoouu             )   

ssee  vvyyhhllaaššuujjee při nebezpečí vzniku škod většího rozsahu, ohrožení životů a majetku v záplavovém území; 
vyhlašuje se také při dosažení kritických hodnot sledovaných jevů a skutečností na vodním díle 
z hlediska jeho bezpečnosti současně se zahájením nouzových opatření; pprroovváádděějjíí  ssee  zzaabbeezzppeeččoovvaaccíí  aa  
ppooddllee  ppoottřřeebbyy  zzáácchhrraannnnéé  pprrááccee  nneebboo  eevvaakkuuaaccee. 

 
 
  

Ilustrační foto 
označení 
pomocného 
hlásného 
profilu. 



Hlásný profil kategorie  A  - vodní tok Řasnice – 
Dolní Řasnice - Frýdlant
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Informace o povodňových stavech lze zjistit na internetových stránkách http://www.chmi.cz/portal 
nebo na 472 706 021      
 
 
    

SSttuuppeeňň  
ppoovvooddňňoovvéé  

aakkttiivviittyy  

OOddeeččeett  
ccmm 

PPrrůůttookk  
mm33ss--11  

I 60 2,55 
II 90      6,10 
III 120 11,5 

Popis umístění profilu: 
cca 100m za železničním přejezdem od města Frýdlant. 

NN  ––  lleettéé  pprrůůttookkyy  QQ11  QQ55  QQ1100 QQ5500 QQ110000 
PPrrůůttookk  ((mm33  //ss))  77,,99  1188,,88  2244,,99 4422,,00 5500,,88 

http://www.chmi.cz/portal
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CCeessttaa  zzíísskkáávváánníí  iinnffoorrmmaaccíí  oo  HHyyddrroollooggiicckkéé  ssiittuuaaccii  ppoommooccíí  iinntteerrnneettuu  --  Adresa: 
http://www.chmi.cz/portal 

 

 

 

klik

http://www.chmi.cz/portal
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PPoommooccnnýý  hhlláássnnýý  pprrooffiill  kkaatteeggoorriiee  „„CC  ““  --    BBuulloovvsskkýý    ppoottookk  --    mmoosstt  vv  AArrnnoollttiiccíícchh  
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PPoommooccnnýý  hhlláássnnýý  pprrooffiill  kkaatteeggoorriiee  „„CC  ““  --    BBuulloovvsskkýý    ppoottookk  --    mmoosstt  vv  oobbccii  BBuulloovvkkaa  uu  ddoommuu  
čč..pp..  221133  

 
 
 
 
 
 
  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

    

 



Povodňový plán obce Bulovka, Ing. Jan PAPEŽ   fa KOORDINACE   mob: 602 415 448 
             E-mail:janpapez@Koordinace.cz 

Stránka 44 z 55 
 

66..22..  KKrriittiicckkáá  mmííssttaa  ((mmííssttaa  zzvvllááššttnníí  ppoozzoorrnnoossttii))      
  

Obecně lze říci, že kritickými místy jsou všechny mosty, můstky, lávky a zatrubnění toku 

nedostatečnou průtočnou kapacitou. Při zanesení dochází k zpětnému vzdutí a vybřežení vody z koryta 

toku. Silami SDH při povodňových stavech tyto místa monitorovat a odstraňovat naplavené předměty! 

  
KKrriittiicckkáá  mmííssttaa  vv  oobbccii  BBuulloovvkkaa  jjssoouu  rroozzdděělleennaa  nnaa  ttřřii  oobbllaassttii  aa  ttoo  BBuulloovvsskkýý  ppoottookk  vv  BBuulloovvccee,,    BBuukkoovvsskkýý  aa  

AArrnnoollttiicckkýý  ppoottookk,,  ČČeerrvveennáá  vvooddaa  ((OOllddřřííššsskkýý  ppoottookk)).    
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AA))  KKrriittiicckkáá  mmííssttaa  oodd  BBuulloovvsskkééhhoo  ppoottookkaa  --  BBuulloovvkkaa  
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B) Kritická místa od  Bulovského a Arnoltického potoka - Arnoltice  
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C

  

  

C))  KKrriittiicckkáá  mmííssttaa  oodd  KKooččiiččííhhoo  ppoottookkaa  aa  Červené vody (Oldříšský potok)  
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77..  PPRRVVNNÍÍ  SSTTUUPPEEŇŇ  PPOOVVOODDŇŇOOVVÉÉ  AAKKTTIIVVIITTYY––  BBDDĚĚLLOOSSTT  
(tento stav nastává – nevyhlašuje se) 

Tento stav lze také přirovnat k ostražitosti, tedy ke stavu,  kdy povodňová komise musí věnovat velkou pozornost  
 vývoji  počasí  a vodním stavům na vodních tocích a rybnících (například už mnoho dní prší, voda nebezpečně stoupá, 
situace se zhoršuje, informace v mediích o nebezpečí povodní, nepříznivá  předpověď počasí). 
 
 

I. stupeň povodňové aktivity (SPA) - nastává při zvýšení hladiny vody ve vodních tocích nad normální stav. 
Dosažení limitního stavu vodní hladiny v hlásném (hlásných) profilu (profilech) k zelené značce. 
 Hlavní úkoly a opatření I. stupně povodňové aktivity: 

  

PP..čč  ÚÚkkooll  --  ooppaattřřeenníí PPllnníí  --  ooddppoovvííddáá 

1 

 

Svolat část povodňové komise – posoudit vzniklou  situaci. Navázat 
spojení s nadřízenou povodňovou komisí ORP Frýdlant a PK obce Dolní 
Řasnice - informovat se o povodňové situaci (vodní stavy a prognózu 
vývoje povodňových stavů). Informovat PK obce Višňová, Habartice a 
Zawidów o zjištěných povodňových informacích (pozor - povinnost 
informovat níže toku). 

předseda PK 
+ povodňová komise 

2 

 

Zahájit činnost hlásné a hlídkové služby - průběžné sledování výšky vodní 
hladiny v potocích a na rybnících (viz. str. 34 tohoto plánu)  
 
(Poznámka – dochází ke stavu, kdy může dojít k ohrožení velkou vodou, ovšem  
také nemusí, velmi záleží na vývoji počasí, například  delší dobu prší (rychlé 
odtávání sněhu) půda je již dešťovými srážkami nasycena a voda se dále 
nevsakuje (nebo půda je promrzlá), kanalizace na dešťovou vodu je přeplněna 
voda teče po komunikacích, atd.). 

hlásná a hlídková 
služba  

posílená určenými 
členy PK a SDH  

3 

Sledovat informace hromadných sdělovacích prostředků o předpovědi 
počasí. Získávat informace od nadřízené PK ORP Frýdlant správce toku 
(vodohospodářský dispečink Povodí Labe). Průběžně sledovat prognózu 
vývoje a stavu počasí pomocí Českého hydrometeorologického ústavu - 
www.chmi.cz nebo získávat informace od pobočky ČHMÚ Ústí nad 
Labem (viz důležitá spojení). 

  ppoovvooddňňoovváá  kkoommiissee    

4 
Provést povodňovou prohlídku (závady, důraz na předměty v těsné 
blízkosti břehové hrany vodních toků - složené dříví, popelnice, auta, atd. 
nebezpečí zanesení průtočných profilů). 

SDH + určené osoby 
PK 

5 Zjistit informace o manipulaci na  rybnící na k.ú. obce Bulovka. PK 

6 
Připravit nezbytný počet pracovníků s technikou do hotovosti. Navázat 
spojení s právnickými osobami, které poskytují vyčleněnou techniku a 
materiál. 

SDH + určené osoby v 
PK 

7 Vyčlenit dostatečné množství ochranných pomůcek pro práci ve vodě 
a v dešti, kontrola základních zdravotnických pomůcek. SDH + PK 

8 Prověřit provozuschopnost výstroje, nářadí a materiálu nutného pro práci 
(provazy, bidla, háky atd.). Zprovoznit svítilny. SDH + PK 

9 Doplnit PHM do vozidel a techniky, která by byla nasazena při povodni. 
Přezkoušet náhradní zdroje elektrické energie. SDH + určené osoby 

10 
 

Průběžně provádět zápisy do Povodňové knihy.(Provádět fotodokumentaci) 
 
 

zapisovatelka 
 
  

http://www.chmi.cz/


Povodňový plán obce Bulovka, Ing. Jan PAPEŽ   fa KOORDINACE   mob: 602 415 448 
             E-mail:janpapez@Koordinace.cz 

Stránka 50 z 55 
 

88..  DDRRUUHHÝÝ  SSTTUUPPEEŇŇ  PPOOVVOODDŇŇOOVVÉÉ  AAKKTTIIVVIITTYY  --  PPOOHHOOTTOOVVOOSSTT 
(POZOR - tento stav se již vyhlašuje – provádí se varování fyzických a právnických osob 

 je to povinnost ze zákona!) 
II. stupeň povodňové aktivity se vyznačuje tím, že koryta potoků jsou naplněna po břehovou hranu a 
místy dochází k vybřežování vody.  Nad zastavěným územím došlo k přívalovým dešťům nebo delší 
dobu vydatně prší (rychlé odtávání sněhové pokrývky) a dochází k rychlému naplňování rybníků.  
Vodní hladina dosahuje v hlásném profilu (hlásných profilech) k žluté značce (jsou dosaženy limitní 
hodnoty odpovídající II. SPA).  

 
 
 
 
 

       Časový plán při vyrozumění povodňové komise: 
ČČaass  ČČ  PPooppiiss ččiinnnnoossttii 

Č + 0 Některý z pověřených členů PK obdrží zprávu o blížící se povodni 
do Č + 10 min Člen komise prověří zpětným dotazem pravdivost zprávy 
v Č + 10 min Vyrozuměný člen PK neprodleně vyrozumí ostatní členy PK 
v Č + 1 hod Musí být vybraní členové PK na pracovišti PK 
 
 
 

 
Hlavní úkoly a opatření II. stupně povodňové aktivity: 

 

PP..čč..  ÚÚkkooll  ––  ooppaattřřeenníí PPllnníí  --  ooddppoovvííddáá 

1 

 
 

Svolat celou PK. Prověřit telefonické spojení s nadřízeným stupněm 
(povodňová komise obce s rozšířenou působností Frýdlant) a sousední 
PK. Zjistit aktuální stav a vývoj povodňové situace (informace od 
ČHMÚ a správce povodí – vodohospodářský dispečink).  

 

předseda PK 
 povodňová komise 

SDH 

2 Průběžně zjišťovat stav výšky hladin v potocích a rybnících.  

hlásná a hlídková sl. 
SDH 

3 
 

Informovat PK obce Višńová, Habartice, Dolní Řasnice a Zawidów 
(Polsko) o vzniklé povodňové situaci na k.ú. obce Bulovka. 

 

zapisovatelka 

4 
 

Pohotovost vybraných technických prostředků a smluvně zajištěné 
techniky od právnických osob. 
 

SDH a smluvně zajištěná 
technika 

5 

 

Na základě prověřených zpráv vyhlásit II. stupeň povodňové aktivity 
– varovat fyzické a právnické osoby  (viz.část 3 tohoto plánu a příloha 
číslo 2). 
Pro varování ohrožených osob použít – telefonní spojení (SMS), osobní 
sdělení – spojky (SDH).  

předseda PK  a 
povodňová komise 

+ členové SDH 

6 Nabít akumulátory mobilních telefonů na plnou kapacitu.  
Ve spolupráci s PČR instalovat zákazy vjezdu do ohrožených míst. povodňová komise 

7 Příprava a instalace povodňových zábran. Řešit osobní a věcnou pomoc 
vybraným občanům ( nemocní, imobilní, věkově starší ,atd.). SDH + určení pracovníci

8 
 

Informovat nadřízenou PK ORP Frýdlant o provedených opatření. 

 

předseda PK 
9 

 

Průběžně vést záznamy do Povodňové knihy. 

 

zapisovatelka 
10 

 

Provádění evidenčních a dokumentačních prací (foto, video). 

 

určený člen PK 
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99..  TTŘŘEETTÍÍ  SSTTUUPPEEŇŇ  PPOOVVOODDŇŇOOVVÉÉ  AAKKTTIIVVIITTYY  --  OOHHRROOŽŽEENNÍÍ  
(POZOR - tento stav se opět  vyhlašuje –  provádí se varování fyzických a právnických osob) 

        
  K vyhlášení použije povodňová komise stejné nástroje jako v předchozím II. stupni povodňové 
aktivity, navíc je možné použít varovnou sirénu (všeobecná výstraha). 
        Dochází ke stavu, kdy voda z potoků již vybřežuje a zaplavuje okolí, je naplněna retence rybníků. 
Hladina vody dosáhla v hlásném profilu (hlásných profilech) k ččeerrvveennéé značce (byly dosaženy limitní 
hodnoty pro vyhlášení III.SPA).  

 
 
 
 

Je ohroženo zdraví a životy lidí a je přímo ohrožen majetek občanů a obce v záplavovém území.     
   
 
 

Hlavní úkoly a opatření  III. stupně povodňové aktivity:  
PP..čč  ÚÚkkooll  -- ooppaattřřeenníí PPllnníí  -- ooddppoovvííddáá 

1 

 

Monitorovat stav hladin ve vodních tocích a rybnících na katastru obce. 
Zhodnotit situaci a vývoj počasí, rychlost stoupání hladin vody (získat 
informace od ČHMÚ, správce povodí, nadřízené PK ORP Frýdlant). Na 
základě těchto  informací  vyhlásit III. SPA (využít  přílohu číslo 2. pro hlášení 
nadřízené PK ORP Frýdlant).  

předseda PK 
povodňová komise

2 Nabít akumulátory mobilních telefonů na plnou kapacitu.  PK 

3  Informovat PK obce Višńová, Habartice, Dolní Řasnice a Zawidów (Polsko)  o 
povodňové situaci na k.ú. obce Bulovka zapisovatelka 

4 Odvoz (odtah) vozidel zaparkovaných uvnitř záplavového území, nebo 
v blízkosti toku. řidiči, SDH,PK 

5 V případě nebezpečí zaplavení rozvaděčů elektrické energie (plynu) vypnout 
hlavní přívody.   určený člen PK 

6 Nebezpečně zatopené prostory nebo cesty označit viditelným varováním. 
Vyznačit objížďky. Instalovat zákazy vjezdu (spolupráce s PČR).   PK, SDH, PČR 

7 Odstraňovat naplavené předměty zabezpečovat průtočnost (viz kritická místa).  SDH 

8 
V případě potřeby zabezpečit evakuaci ohrožených osob do místní ZŠ a 
MŠ(logistické zajištění – strava, ošacení, informace příbuzným, atd.). 
telefon na ředitelku ZŠ 724880684 

povodňová komise 
+ SDH+ ředitelka 

ZŠ 

9 Předcházet možnému zamoření vody a půdy škodlivinami  - ropné produkty, 
barvy, hnojiva, atd. – informovat občany. určený člen PK 

10 Podle požadavků občanů poskytnout personální, technickou a materiální pomoc 
(věcná a osobní pomoc starším osamoceným občanům, invalidům, atd…). SDH, PK 

11 Podle stavu a situace plnit záchranné práce a evakuaci ohrožených občanů a 
domácího zvířectva. SDH, PK 

12 Zajištění majetku v zaplavených oblastech (ostraha majetku). PK, SDH, PČR 

13 Průběžně informovat nadřízenou PK ORP Frýdlant v případě potřeby požádat o 
pomoc. předseda PK 

14 Zápis do povodňové knihy provádět průběžně.  
Mýt trvalý přehled o evakuovaných občanech. 

zapisovatelka 

15 Provádění evidenčních a dokumentačních prací  (foto, video). 
Poskytnout informace obyvatelstvu a médiím. PK 

16 Rozdělit služby členům PK – nepřetržitá činnost. předseda PK 
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1100..  HHLLAAVVNNÍÍ  ČČIINNNNOOSSTT  PPOO  PPOOVVOODDNNII  
 

- po poklesu (opadnutí) velké vody  odvolá  povodňová komise  III. a II.  SPA  
      (stejným způsobem jako v předchozích případech dochází k vyrozumívání právnických a  
      fyzických osob) 
- při vstupu do nemovitostí (po opadnutí vody) dbát zvýšené pozornosti s ohledem na zdraví a 

bezpečnost  
- odčerpávat vodu ze sklepů silami SDH (popřípadě požádat o pomoc nadřízenou PK nebo sousední 

sbory dobrovolných hasičů) pouze tehdy pokud nemůže dojít k narušení statiky domu   
- v případě, že byl vypnut hlavní vypínač elektrické energie a voda „namočila“ elektroinstalaci nebo lze 

důvodně předpokládat, že voda nebo vlhkost pronikla k elektroinstalaci (např. zásuvky byly pod 
vodou), tento vypínač nezapínat do doby, než bude provedena kontrola kvalifikovaným pracovníkem  

- provedení dokumentačních prací způsobených škod vzhled po povodni (fotodokumentace, popřípadě 
videozáznam, označení výšky povodňové vody) 

- informovat nadřízenou PK,  případně  požádat o pomoc při odstraňování následků po povodni 
- zahájit odstraňování škod, odvoz odpadu a provedení dezinfekce všech zaplavených obytných 

prostor 
- provedení soupisu a odhad finančních škod způsobených povodní 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

rukavice a holínky 
umýt savem nebo 
saponátem 

Je nutné si uvědomit, že nedodržováním 
hygienických zásad může v případě vzniku 
záplavového nebezpečí dojít k vážnému 
ohrožení zdraví, popřípadě i života, 
nebo negativnímu dopadu na životní 
prostředí a  majetek ! 
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HHllaavvnníí  úúkkoollyy  aa  ooppaattřřeenníí  ppoo  ppoovvooddnnii::  

  

PP..čč..  ÚÚkkooll  --  ooppaattřřeenníí  PPllnníí  --  ooddppoovvííddáá  

1 
Zjistit způsobené škody na majetku obce. 
Průběžně provádět evidenční a dokumentační činnost (foto,video)  
(viz bod 11 tohoto plánu). 

určený člen PK 

2 Stanovit pořadí prací na odstraňování škod, úklidu komunikací. PK, SDH 

3 V nemovitostech a objektech po opadnutí vody zahájit hrubé úklidové 
práce, odvoz odpadu 

vlastníci + hasiči a 
dobrovolníci 

4 Všechen zaplavený materiál postupně vyvézt na volné, vyčištěné a oschlé 
prostranství. určené osoby 

5 Co nejdříve omýt zaplavený dřevěný nábytek čistou vodou a nechat 
schnout. určené osoby 

6 Krytinu podlah ze zaplavených objektů odstranit na základ a vše nechat 
schnout.  

vlastníci + hasiči a 
dobrovolníci  

7 Otevřít a vyčistit pod odborným dohledem elektrikáře, (plynaře) zaplavené 
elektrické zásuvky, krabice, rozvodné skříně. určené osoby 

8 Zabezpečit vysoušecí techniku pro vytopené nemovitosti. určený člen PK 

9 Pomocí proudové vody odstranit vrstvy usazeného bahna.  vlastníci + hasiči a 
dobrovolníci  

10 Opravit poškozené oplocení proti vniknutí nepovolaných osob. 
 

vlastníci 

11 Zajistit ostrahu vyplavených nemovitostí před zcizováním majetku 
občanů.   

vlastníci, 
PK, SDH 

12 Na základě rozsahu prací na odstraňování následků řešit s nadřízeným 
personální a materiální výpomoc.  předseda PK 

13 
 
 

Vyžádání statiků ke kontrole statiky objektů.  

 

předseda PK 
14 

 

Informace nadřízenému stupni o odstranění následků povodně. předseda PK 
15 Zápis do povodňové knihy provádět průběžně. zapisovatelky 

16 

 

Připravit se na zpracování Zprávy o povodni (§76 vodního zákona – osnova je v příloze 
tohoto plánu). 
Zpracovanou Zprávu předložit ORP Frýdlant zpravidla do jednoho měsíce 
od odvolání III. stupně povodňové aktivity (osnova zprávy o povodni je 
uvedena v příloze tohoto plánu). 

 

určený člen PK a 
předseda PK 
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1111..  EEVVIIDDEENNČČNNÍÍ  AA  DDOOKKUUMMEENNTTAAČČNNÍÍ  PPRRÁÁCCEE  
 
Záznamy v povodňové knize: 
a) doslovné znění přijatých zpráv s uvedením odesílatele, způsobu a doby převzetí (např. záznam telefonátu), 
b) doslovné znění odeslaných zpráv s uvedením jejich pramene, adresátů, způsobu a doby odeslání, 
c) obsah příkazů, 
d) popis provedených opatření, 
e) výsledky povodňových prohlídek. 

       Zápisy do povodňové knihy provádějí jen osoby tím pověřené; jsou povinny každý zápis podepsat. 

 
Každá zpráva se zaznamenává následujícím způsobem: 
A. Telefonické zprávy (fonogramy) se zapisují do povodňové knihy, také se mohou telefonické zprávy nahrát 

na diktafon a později přepsat buď ručně do povodňové knihy nebo na počítači. Přijaté zprávě se přidělí 
evidenční číslo, dále se doplní  od koho byla přijata, kdy byla přijata, její zápis, komu, kdy a jakým 
způsobem předána. 

B. U zpráv, které jsou již v tištěné formě, např. fax (z faxových zpráv se musí provést kopie na kopírce, 
pokud je fax vytištěn na termopapíru), nebo jiná písemnost, fotografie, mapy, kopie novinových článků 
apod. se přidělí evidenční číslo z povodňové knihy (do povodňové knihy se uvedou pouze údaje kdy a od 
koho zpráva přišla, komu a jak byla předán, dále stručný název zprávy a obsah), zpráva se tímto číslem 
označí a uloží do desek pro ukládání dokumentů (jedná se o desky s rychlovazačem). 

C. Zprávy na CD, magnetofonových páskách a videokazetách se evidují jako ostatní zprávy podle bodu B. 
 

Zákres do pracovní mapy Povodňové komise Bulovky 
Do pracovní mapy povodňové komise se provádějí pravidelné zákresy povodňové situace a vždy se 

udává čas vzniklé situace, do mapy se rovněž zakreslují objížďky a další opatření spojená s řízením práce 
povodňové komise (mapa je přílohou tohoto plánu). 
 
 Označování nejvýše dosažené hladiny vody 

Označení nejvýše dosažené hladiny vody se silami obce provede pouze provizorně tak, aby byla známa 
výše hladiny a později mohla být výše hladiny osazena normovou vodní značkou 
 (ČSN 75 2911).  
 
Foto a video dokumentace 

V průběhu povodně, ale především po kulminaci jednotlivých povodňových vln je nutné provést 
objektivní fotografickou a video dokumentaci. Dokumentaci provádí pověřený člen povodňové komise obce. 
Dokumentace se zakládá do povodňové knihy. Dokumentace slouží k objektivnímu zachycení způsobených 
škod po povodni a pro zpracování souhrnné zprávy o povodni. 

 
Souhrnná zpráva z povodně 

Z každé povodně se zpracovává souhrnná Zpráva o průběhu povodně (§76 zákona 254/2001 Sb. 
vodní zákon ve znění pozdějších předpisů. Ve Zprávě jsou uvedena všechna důležitá data o povodni. 
Především začátky a konce jednotlivých akcí, které povodňová komise organizovala, souhrn škod na majetku, 
mapa se zákresem zaplaveného území, kopie důležité foto a video dokumentace. Doporučení k odstranění 
škod a následků po povodni, návrhy na zlepšení apod. Osnova Zprávy o povodni je v příloze. 
  



Povodňový plán obce Bulovka, Ing. Jan PAPEŽ   fa KOORDINACE   mob: 602 415 448 
             E-mail:janpapez@Koordinace.cz 

Stránka 55 z 55 
 

1122..  PPŘŘÍÍLLOOHHYY  
(výtisk č.1 plná verze, výtisk č.2 a č.3  bez příloh) 

 
1.    Povodňová kniha  
2.    Možný vzor vyhlášení II. (III.) stupně povodňové aktivity 
3.    Možný vzor odvolání II. (III.) stupně povodňové aktivity 
4.    Možný vzor tiskové zprávy 
5.    Desky pro ukládání přijatých dokumentů 
6.    Pracovní mapa 1 : 10 000 
7.    CD  (obsah – Povodňový plán + přílohy 12.1. -  12.4.) 
8.    Pomůcky:  Vysvětlení pojmu „stoletá povodeň“, Metodický pokyn odboru ochrany vod MŽP,     
                          Schémata přenosu informací, Varovné signály a  evakuace, Osnova zprávy o   
                           povodni, Označení vozidel PK a visačky členů PK. 
 
 
    PPoouužžiittáá  lliitteerraattuurraa  
  
-  Zákon č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění   
   pozdějších předpisů, 

 -  Odvětvová technická norma vodního hospodářství TNV 75 2931 POVODŇOVÉ PLÁNY, 
 -  Metodický pokyn odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k zabezpečení  
    hlásné a předpovědní služby, 
-  internet, foto z povodně. 
  
  
  
SS  oobbssaahheemm  ttoohhoottoo  pplláánnuu  jjsseemm  sseezznnáámmeenn((aa))::   

  

PPoořř..  
ččíísslloo  TTiittuull,,  jjmméénnoo,,  ppřřííjjmmeenníí  DDaattuumm  PPooddppiiss  

  
PPoozznnáámmkkaa  

11  RRoommaannaa  ŠŠiiddlloovváá        
22  MMggrr..  MMiirroossllaavv  VVaallááššeekk        
33  JJaannaa  KKoolleessoovváá        
44  JJUUDDrr..  PPeettrr  DDuuššeekk        
55  PPeettrraa  JJeeřřáábbkkoovváá        
66          
77          
88          
99          
1100          
1111          

  
  

TTeennttoo  ddookkuummeenntt  nneepprrooššeell  jjaazzyykkoovvoouu  úúpprraavvoouu.. 
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