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1. Základní údaje o ZCHÚ

1.1 Základní identifikační údaje
Ochrana části území o rozloze 15,121 ha byla již stanovena nařízením Okresního
úřadu Kroměříž č. 2/99 ze dne 1. 04. 1999 o zřízení přírodní památky Kurovický lom.
Vzhledem k tomu, že nové vyhlášení je přehlášením stávajícího zvláště chráněného území,
bude použit již existující název. Nově vedená hranice ochranného pásma přírodní památky
byla navržena tak, aby předmět ochrany Evropsky významné lokality Kurovice - lom byl do
navržené přírodní památky zahrnut.
Přírodní památka vyhlášená podle výše uvedeného výnosu Okresního úřadu Kroměříž
zůstává v platnosti do doby nabytí účinnosti nového nařízení rady Zlínského kraje o zřízení
přírodní památky Kurovický lom a zrušení částí stávajícího nařízení.
V daném případě jde o vyhlášení zvláště chráněného území v kategorii přírodní
památka s předmětem ochrany, který je v souladu s nařízením vlády č. 132/2005 Sb. ve znění
pozdějších předpisů na území stejnojmenné Evropsky významné lokality Kurovický lom
zařazené do národního seznamu evropsky významných lokalit. Čolek velký (Triturus cristatus)
je zařazena mezi druhy živočichů v souladu s Přílohou č. 2 k vyhlášce č. 166/2005 Sb. jako
druh v zájmu Evropského společenství, jehož ochrana vyžaduje vyhlášení zvláštních oblastí
ochrany.

1.1.1 Základní identifikační údaje stávajícího ZCHÚ
Identifikační číslo: 2017
kategorie ochrany: Přírodní památka
kategorie UICN: IV. řízená rezervace
název území: Kurovický lom
druh právního předpisu, kterým bylo území vyhlášeno: nařízení
orgán, který předpis vydal: Okresní úřad Kroměříž
číslo předpisu: 2/99
Datum schválení: 01. 04. 1999
Datum účinnosti: 01. 05. 1999
1.1.2 Základní identifikační údaje ZCHÚ po přehlášení
Identifikační číslo: kategorie ochrany: Přírodní památka
název území: Kurovický lom
druh právního předpisu, kterým bylo území vyhlášeno: orgán, který předpis vydal: číslo předpisu: Datum schválení: Datum účinnosti: Plán péče o přírodní památku Kurovický lom na období 2012 - 2022
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1.2 Údaje o lokalizaci území
kraj: 141 - Zlínský
okres: 3708 - Kroměříž
obec s rozšířenou působností: 7202 - Holešov
obec s pověřeným obecním úřadem: 72021 - Holešov
obec: 588636 - Kurovice
katastrální území: 677639 - Kurovice
GPS středu ZCHÚ: 49°16'24.693"N 17°31'20.464"E
Příloha:
Příloha č. M1 - Orientační mapa s vyznačením hranic ZCHÚ a OP

1.3 Stručný popis území
Lokalita se nachází 2,6 km SV od Tlumačova na severozápadním svahu Křemenné
(315 m). Jedná se o již nevyužívaný lom vápence s lomovým jezírkem a několika menšími
tůněmi. Těžební práce byly ukončeny v roce 1997. ZCHÚ Kurovický lom včetně OP se
rozkládá na ploše 17,4 ha (OP je vyhlášené a je na ploše 1,9 ha). Lokalita je v nadmořské
výšce 275 - 300 m n. m. Účelem vyhlášení přírodní památky byla ochrana geologické a
paleontologické lokality mezinárodního významu a ochrana lokality s výskytem zvláště
chráněných druhů obojživelníků a plazů (např. čolek velký, ropucha zelená, slepýš křehký).
Významnou část lokality představují plochy charakteru lesostepi s výskytem teplomilných
druhů rostlin. V místech po hlavní těžbě se nacházejí strmé skalní stěny a suťové svahy. Na
části území se vyskytuje smíšený les. V zájmovém území je poměrně hojný výskyt trnovníku
akátu (Robinia pseudoaccacia).

1.4 Vymezení území podle současného stavu katastru nemovitostí
Vlastníci pozemků byli vyhledáváni z internetového portálu ČÚZK - Nahlížení do
katastru nemovitostí (http://nahlizenidokn.cuzk.cz/) dne 6. 2. 2013.
ZCHÚ i OP Kurovický lom se rozkládá v katastrálním území 677639 - Kurovice. Celková
rozloha ZCHÚ Kurovický lom je 15,3956 ha a plochy v OP je 1,9691 ha.
Parcely v ZCHÚ (katastrální území 677639 - Kurovice)
Číslo
parcely
podle KN

284
282/3
282/6
283/1
283/2
283/3

Druh pozemku
podle KN

trvalý travní porost
trvalý travní porost
lesní pozemek
ostatní plocha
vodní plocha
ostatní plocha

Způsob využití pozemku podle
KN

zemědělský půdní fond
zemědělský půdní fond
PUPFL
jiná plocha
vodní nádrž umělá
jiná plocha
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Číslo listu
vlastnictví

140
140
140
140
140
140

Výměra parcely
celková podle KN
(m2)

7026
4528,7
99043,3
34518
10059,9
200
Celkem

Výměra parcely
v ZCHÚ (m2)

7026
4528,7
97623,5
34518
10059,9
200
2
153 956,1 m
2

Parcely v OP (katastrální území 677639 - Kurovice)
Číslo
parcely
podle KN

282/5
255/15
255/3
282/64
282/65
282/14
282/13
282/6
261/1
361
258/2

Číslo parcely
podle PK
nebo jiných
evidencí

-

-

Druh pozemku
podle KN

ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
lesní pozemek
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha

Způsob využití pozemku
podle KN

manipulační plocha
manipulační plocha
manipulační plocha
manipulační plocha
manipulační plocha
manipulační plocha
manipulační plocha
PUPFL
jiná plocha
ostatní komunikace
jiná plocha

Výměra parcely
Výměra parcely
Číslo listu
celková podle KN
vlastnictví
v OP (m2)
2
(m )

140
140
140
263
302
140
10002
140
140
10001
140

1732,5
713,8
1556,8
1951,6
1450,6
2468,2
5879,7
99043,3
5151,8
12090,8
1157,4
Celkem

1732,5
713,8
1556,8
1951,6
1450,6
2468,2
5879,7
802,4
1629,2
349,1
1157,4
2
19 691,3m

Vlastníci parcel v ZCHÚ (katastrální území 677639 - Kurovice)
Číslo
parcely
podle KN

284
282/3
282/6
283/1
283/2
283/3

Číslo listu
vlastnictví

140
140
140
140
140
140

vlastník
Zelina Miroslav
Zelina Miroslav
Zelina Miroslav
Zelina Miroslav
Zelina Miroslav
Zelina Miroslav

adresa vlastníka
Míškovice 142, 768 52
Míškovice 142, 768 52
Míškovice 142, 768 52
Míškovice 142, 768 53
Míškovice 142, 768 54
Míškovice 142, 768 55

Vlastníci parcel v OP (katastrální území 677639 - Kurovice)
Číslo
parcely
podle KN

282/5
255/15
255/3
282/64
282/65
282/14
282/13
282/6
261/1
361
258/2

Číslo listu
vlastnictví

140
140
140
263
302
140
10002
140
140
10001
140

vlastník
Zelina Miroslav
Zelina Miroslav
Zelina Miroslav
Zemědělská společnost KLM, s.r.o.
Drcman Václav Ing.
Zelina Miroslav
Pozemkový fond České republiky
Zelina Miroslav
Zelina Miroslav
OBEC KUROVICE
Zelina Miroslav

adresa vlastníka
Míškovice 142, 768 52
Míškovice 142, 768 52
Míškovice 142, 768 52
Míškovice 136, 768 52
Roštění 217, 768 43
Míškovice 142, 768 52
Husinecká 1024/11a, Praha, Žižkov, 130 00
Míškovice 142, 768 52
Míškovice 142, 768 52
Kurovice , 768 52
Míškovice 142, 768 52

Příloha:
Příloha č. M2 - Katastrální mapa se zákresem ZCHÚ/OP
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1.5 Výměra území

lesní pozemky

ZCHÚ - plocha
v ha
9,7623

vodní plochy

1,0060

-

trvalé travní porosty
orná půda
ostatní zemědělské
pozemky

1,1555
-

-

-

-

ostatní plochy

3,4718

1,8889

-

-

15,3956

1,9691

Druh pozemku

zastavěné
plochy a nádvoří
Celkem v ZCHÚ/OP
plocha celkem

OP - plocha v ha

Způsob využití pozemku ZCHÚ - plocha v ha

0,0802
zamokřená plocha

-

rybník nebo nádrž
vodní tok

1,0060
-

neplodná půda
ostatní způsoby využití

1,3216

17,3647 ha

1.6 Překryv území s jinými chráněnými územími
národní park: bez překrytí
chráněná krajinná oblast: bez překrytí
Natura 2000 (ptačí oblast): bez překrytí
Natura 2000 (EVL): CZ0723409 - Kurovice - lom
CHOPAV: ÚSES: LBC Křemenná 300200 (jako součást RBK 1582 Hrabůvka – Na skále)

1.7 Předmět ochrany ZCHÚ
1.7.1 Předmět ochrany ZCHÚ podle zřizovacího předpisu
Dle nařízení Okresního úřadu Kroměříž č. 2/99 ze dne 1. 04. 1999 o zřízení přírodní
památky Kurovický lom. je předmětem ochrany stávající ZCHÚ Kurovický lom ochrana
geologické a paleontologické lokality mezinárodního významu a ochrana lokality s výskytem
zvláště chráněných druhů obojživelníků a plazů (např. čolek velký, ropucha zelená, slepýš
křehký).
1.7.2 Hlavní předmět ochrany ZCHÚ – současný stav
Hlavními předměty ochrany je chráněné geologické a paleontologické hodnoty a
ochrana zvláště chráněných druhů a jejich biotopů. Prioritně jde o obojživelníky a plazi, ale
vyskytuje je zde také mnoho jiných zákonem chráněných druhů. Především se jedná o
bezobratlé živočichy, např. ze skupiny motýlů či brouků. V EVL, jež je součástí ZCHÚ, je
předmětem ochrany čolek velký (Triturus cristatus).
Plán péče o přírodní památku Kurovický lom na období 2012 - 2022
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A. Druhy

název druhu

aktuální početnost
nebo vitalita
populace v ZCHÚ

stupeň
ohrožení *

popis biotopu druhu

čolek velký
větší a hlubší tůňky s litorální vegetací; v lese i
40 - 60 jedinců
§2, EN
(Triturus cristatum)
mimo les v mechu, puklinách skal, pod kmeny
čolek obecný
jedinci až desítky
§2, LC
větší i menší tůňky s litorální vegetací; pod
(Triturus vulgaris)
jedinců
kameny, pod kořeny, tlející dřevo
čolek horský
jedinci až desítky
§2, NT
menší tůně s litorální vegetací i bez ní; pod
(Triturus alpestri )
jedinců
pařezy, spadlé stromy apod.
rosnička zelená
jedinci až desítky
§2, NT
mělké tůňky s litorální vegetací; vlhké listnaté
(Hyla arborea)
jedinců
lesy a křoviny
skokan ostronosý
jedinci až desítky
§2, EN
menší i větší vodní tůňky; listnaté, jehličnaté i
(Rana arvalis)
jedinců
lužní lesy, okraje močálů a rašelinišť
kuňka žlutobřichá
jedinci až desítky
§3, VU
větší i menší tůňky s litorální vegetací; drobné
(Bombina vari)egata
jedinců
lesíky a lomy, pukliny skal aj. zemní útvary
ropucha obecná
jedinci až desítky
§3, LC
Převážně velká vodní plocha v těžební jámě;
(Bufo bufo)
jedinců
kosmopolitní rozšíření
ropucha zelená
jedinci až desítky
§3, NT
převážně větší vodní plochy v těžební jámě;
(Bufo viridis)
jedinců
otevřená krajina i městská zástavba
užovka obojková
jedinci až desítky
§3, LC
prosluněné části PP, stráně apod.
(Natrix natrix)
jedinců
ještěrka obecná
jedinci až desítky
§2, NT
Osluněné svahy a suťová pole.
(Lacerta agilis)
jedinců
slepýš křehký
jedinci až desítky
§2, LC
Osluněné svahy a suťová pole.
(Anguis fragilis)
jedinců
*Dle vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb a červeného seznamu ohrožených druhů České republiky-obratlovci (Plesník, Hanzal,
Brejšková 2003).

B. Útvary neživé přírody
Útvar
Kurovický lom

Geologická charakteristika a popis útvaru
Přítomnost hranice mezi útvary jury a křídy, která dokládá vulkanismus v tomto období
(jediná na Moravě). Výskyt makrofosilíí, hl. aptychů, ale i řada dalších fosilních druhů
mikrofauny a mikroflóry. Severozápadní stěna lomu je jedinečnou sekvencí eolitických
sedimentů a fosilních půd zaznamenávající klimatické podmínky v období kvartéru.

Na lokalitě byl proveden inventarizační průzkum populace čolka velkého (Triturus
cristatus) v roce 2010/11. Tento druh je předmětem ochrany v EVL Kurovice – lom. Dle
tohoto průzkumu je stav jeho populace příznivý. Byl zaznamenán výskyt maximálně
jednorázově 17 jedinců v larválním stádiu. Na základě terénního průzkumu, stavu lokality a
znalosti biologických nároků druhu je populace v příznivém stavu.
Struktura populace je v dané lokalitě velmi příznivá a na základě získaných dat a
pozorování lze usuzovat na vitální populaci. Absolutní počet zjištěných exemplářů v
larválním stádiu dokládá i vhodnost stavu lokality k rozmnožování druhu. Tento stav se však
může velmi rychle měnit, jak dokládají rozdíly mezi jednotlivými návštěvami lokality.
Zimoviště druhu jsou v bezprostřední blízkosti shromaždišť. Druh na tato místa migruje
individuálně, takže nelze určit jasné směry tahu. Plocha v okolí shromaždišť je dostatečně
velká, aby zde mohlo zimovat až 90% zdejší populace.
Návrh managementu dle inventarizačního průzkumu čolka velkého:
Lokalita jako celek není bezprostředně ohrožena. Pokud by dlouhodobě nebyl
prováděn management, hrozilo by postupné zazemňování vodních ploch. V krátkodobém
Plán péče o přírodní památku Kurovický lom na období 2012 - 2022
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horizontu (1-2 roky) je třeba provádět odlov ryb, které se do malých vodních ploch šíří
(střevlička východní - Pseudorasbora parva). Na základě terénních zjištění a porovnání s
literaturou jsou ochranářská opatření pro zvýšení početnosti, resp. udržení druhu v
příznivém stavu, zjevná.
Pro zlepšení stavu předmětu ochrany jsou nutná následující ekologická, legislativní a
ekovýchovná opatření:
1. Odlov ryb v jednotlivých tůních v období mimo rozmnožování a případného zimování
předmětu ochrany (září až říjen). Způsob provedení elektrickým agregátem nezaručuje úplné
odlovení, přesto sníží početní stav ryb na minimum. Nejúčinnější metodou je odčerpání vody
z vodních ploch a její opětovné načerpání (přes filtr). Tuto metodu lze vhodně zkombinovat s
dalším opatřením (odstranění nárůstu). Obě metody lze aplikovat pouze na vodních plochách
mimo vlastní velkou plochu v jámě lomu.
2. Prosvětlení zarůstajících tůní, a to buď za plného stavu vody, nebo po jejím
odčerpání. Vždy však mimo období rozmnožování a zimování druhu.
3. Zbudování dalších vodních ploch v prostoru dna lomu, kde je dostatečný prostor.
4. Informační panel o významu lokality s upozorněním na vhodné chování, především
běhajících psů – přenos střevliček mezi tůněmi a ukládání exkrementů a jiných odpadků.
Hodnocení populace čolka velkého (Triturus cristatus) a hodnocení celkového
současného stavu jeho biotopu je v souladu se stupnicí hodnocení stavu z hlediska ochrany
(www.biomonitoring.cz). Inventarizační průzkum provedl RNDr. Jiří Veselý, autorizovaná
osoba pro hodnocení dle § 67 podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., č. autorizace
OEKI/1595/05, Čeperka, Vrchlického 92, PSČ 533 45, IČ: 73595845, DIČ: CZ5904281515 a
Josef Moravec, Poradenská a konzultační činnost v oblasti ekologie, Vrdy, Smetanovo
náměstí 320, PSČ 285 71, IČ: 74907492, DIČ: CZ6509160790.
1.7.3 Obecný popis druhu/biotopu tvořící hlavní předmět ochrany
Název: čolek velký (Triturus cristatum)
Kategorie zákonné ochrany: silně ohrožený
Červený seznam ČR: ohrožený
Ekologie a biologie: Čolek velký žije v rybnících, tůních,
jezírkách v lomech, hlinicích a pískovnách, vzácněji i v
zatopených příkopech podél cest, závlahových kanálech,
požárních nádržích a ve vybetonovaných koupalištích s
dostatečnou potravní nabídkou. Obecně preferují velcí čolci
hlubší a větší vody než malé druhy čolků. Na jaře (v nižších
polohách již od druhé dekády března) se vyskytují ve vodě,
kde dochází k páření a kladení vajíček. Dospělí čolci setrvávají
ve vodě (tzv. vodní fáze života) přibližně čtyři až pět měsíců
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(myslí se tím populace nikoli jedinci). Pak vodu opouštějí a žijí na souši pod kameny, padlým
dřevem, v mechu a dalších zemních úkrytech, ať již v lese či mimo les. Jejich akční rádius
(vzdálenost putování od vody) je ca do 400 m, ale ve výjimečných případech bylo
zaznamenáno 900 m a v jednom případě až 1290 m. Z vajíček se zhruba po 1–2 týdnech
(záleží na teplotě vody) líhnou larvy, které se živí planktonem, drobnými bezobratlými,
zoobentosem atp., a přibližně po třech, čtyřech i více měsících metamorfují. Velké druhy
čolků jsou více vázány na vodu než malé, proto i nedospělé čolky nalezneme jak na souši, tak
i ve vodě. Část populace zimuje v zemních úkrytech: puklinách skal, sutích, opuštěných
norách savců, ve sklepích a podobných úkrytech, zbylá část na dně vodních nádrží zahrabána
v bahně a detritu.
Celkové rozšíření: Střední, severní a část východní a západní Evropy. Rozšířen v Anglii až po
severní Skotsko, na západě od pobřeží Atlantiku ve Francii a Beneluxu, přes Německo,
Dánsko, Českou republiku, Rakousko, Slovensko, Polsko a Ukrajinu do Ruska, zhruba po Ural
(do malé oblasti Asie zasahuje v okolí Jekaterinburgu). Na severu přes Pobaltské státy a jižní
Finsko po střední Švédsko a Norsko. Územím ČR a především Slovenskem probíhá jižní
hranice areálu (na jižní Moravě se dotýká areál příbuzných druh T. carnifex a T. dobrogicus,
na Slovensku je rozšířen pouze v pohořích, v nížinách žije parapatrický T. dobrogicus).
Rozšíření v ČR: Kromě menších oblastí na jižní Moravě byl
původně čolek velký na našem území rozšířen prakticky
plošně od nížin do nadmořské výšky 800 m. V současnosti je
počet jeho lokalit značně zredukován, ubyl především ve
středních Čechách, severně, východně a jihovýchodně od
Prahy. Hojnější je dosud v Podkrušnohoří, Doupovských
horách a jejich okolí, na Ostravsku, mezi Kladnem a
Rakovníkem, místy v jižních Čechách, na střední Moravě a v okolí Chebu a Plzně. Nová
hlášení pocházejí z jižního rozhraní Čech a Moravy.
Ohrožení: Hlavní příčinou výrazného úbytku „velkých čolků" v České republice jsou rozsáhlé
změny v krajině a rybničním obhospodařování, k nimž došlo po druhé světové válce. Díky
extenzivnímu a celkově odlišnému využívání krajiny byla v minulosti v krajině celá řada málo
využívaných nebo nevyužívaných vodních ploch. S postupujícím tlakem na produkci krajiny
však tato stanoviště prakticky zmizela. Druhy ustoupily především v důsledku změn vodního
režimu v krajině (odvodňování luk a lesů pod záminkou meliorací, regulace potoků a
zatrubňování drobných vodotečí, proměna luk v pole, chemizace v zemědělství, intenzivní
využití každého kousku půdy v rámci náhradních rekultivací praktikovaných v 70. a 80. letech
20. století, rekultivace lomů a pískoven a podobné zásahy). V posledních letech přistupují
faktory jako automobilismus, nešetrné rybářské obhospodařování rybníků (vysoké rybí
obsádky), zarůstání okolí vod spojené s jejich zastíněním a snad nejhorší dva faktory vůbec:
zarybňování jezírek v lomech a pískovnách a devastační odbahňování rybníků. Počínaje
druhou polovinou 20. století se zvyšují stavy černé zvěře. Nárůst stavů je prudký, prasata
mění své chování a dá se tedy hovořit o novém limitujícím faktoru či predátoru pro
obojživelníky (i plazy) v obecné rovině. Černá zvěř likviduje nejen drobné tůňky, ale jako
všežravec může být zahrnuta jako predátor čolků především v suchozemském období jejich
života.
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Péče o druh: Nejdůležitější je ochrana a údržba vhodných biotopů. Drobné vodní plochy
ohrožené zazemněním je důležité kontrolovat a podle potřeby zbavovat organického
materiálu a příliš zastiňujících dřevin. Někdy je prospěšné je i mírně prohloubit. V případě
ohrožení lokality zemními úpravami (stavba, oprava komunikace) je možné v sousedství
původního místa vybudovat náhradní tůňku. Aktivní ochrana by měla spočívat i v budování
nových nádrží na místech, kam by mohli čolci přirozeně migrovat.

1.8 Předmět ochrany EVL se kterou je ZCHÚ v přektyvu
Dle přílohy č. 850 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb., kterou se zřizuje EVL Kurovice lom, je předmětem ochrany čolek velký (Triturus cristatus).

1.9 Cíl ochrany ZCHÚ
 Zachování biotopů chráněných druhů (zejména čolka velkého) a vytvoření
optimálních podmínek pro uchování a rozvoj jejich populací.
 Uchování geologického útvaru s paleontologickými nálezy.
 Vytvoření podmínek umožňujících samostatné autoregulační procesy v ekosystému.
 Omezení výskytu a šíření nepůvodních druhů rostlin i živočichů.
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2. Rozbor stavu ZCHÚ s ohledem na předmět ochrany
2.1 Stručný popis území a charakteristika jeho přírodních poměrů
Lokalita se nachází 2,6 km SV od Tlumačova na severozápadním svahu Křemenné
(315 m). Jedná se o již nevyužívaný lom vápence s lomovým jezírkem. Těžební práce byly
ukončeny v roce 1997. Lokalita je v nadmořské výšce 275 - 300 m n. m. Účelem vyhlášení
přírodní památky je ochrana geologické a paleontologické lokality mezinárodního významu a
ochrana lokality s výskytem zvláště chráněných druhů obojživelníků a plazů (např. čolek
velký, ropucha zelená, slepýš křehký). Významnou lokality představují plochy charakteru
lesostepi s výskytem teplomilných druhů rostlin. V místech po hlavní těžbě se nacházejí také
strmé skalní stěny a suťové svahy. Na části území se vyskytuje smíšený les. V zájmovém
území je poměrně hojný výskyt trnovníku akátu (Robinia pseudoaccacia).
Z klimatického hlediska spadá území do teplé klimatické oblasti T2 (E. Quit 1984),
která je charakterizována dlouhým, teplým a suchým létem, velmi krátkým přechodným
obdobím s teplým jarem i podzimem, místně teplou a suchou zimou a s velmi krátkým
trváním sněhové pokrývky. Roční úhrn srážek je 500-550mm. Průměrná roční teplota je 89°C.

Charakteristika
počet letních dnů

hodnota
50 - 60

počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více

160 - 170

počet mrazových dnů

100 - 110

počet ledových dnů

30 – 40

průměrná teplota v lednu ve °C

-2 až-3

průměrná teplota v červenci ve °C

18 - 19

průměrná teplota v dubnu ve °C

8-9

průměrná teplota v říjnu ve °C

7-9

průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více

90 - 100

srážkový úhrn ve vegetačním období v mm

350 - 400

srážkový úhrn v zimním období v mm

200 – 300

počet sněhových dnů
počet dnů zamračených
počet jasných dnů

40 - 50
120 – 140
40 – 50

Geologické podloží celé oblasti budují flyšové horniny karpatských příkrovů, převažují
pískovce, podružně zastoupeny jsou jíly a jílovce račanské a slezské jednotky.
Severovýchodně od Tlumačova se nachází ojedinělý bradlový útržek vápenců
svrchnojurského až spodnokřídového stáří, na kterém leží také ZCHÚ Kurovický lom. Podložní
horniny jsou na úpatích svahů často překryty svahovými sedimenty a sprašovými hlínami.
Původní stěnový vápencový lom byl využíván k těžbě jílovitého vápence a slínovce.
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Na vývoji půd podílely jako mateční půdní materiály kurovické vápence a usazeniny
karpatského flyše (slínovce) většinou překryté sprašemi a sprašovými uloženinami. Tomu
odpovídají potenciální půdní typy, kterými zde jsou hnědozemě. Na vlastním území lomu
jsou však tyto půdy buď odkryty, nebo zcela přeměněny antropogenní činností.
Hydrologické poměry: Okolí řešeného území je obecněna podzemní vody chudé,
protože je budováno téměř nepropustnými horninami. Zásoby podzemních vod jsou zde
doplňovány sezónně. Nejvyšších úrovní dosahují v březnu až dubnu, nejnižší většinou v říjnu
až listopadu. Průměrný specifický odtok podzemních vod je nižší než 1 l. s-1. km-2.
Vlastní lom leží v pramenné oblasti bezejmenného potoka ústícího zleva do Mojeny u
Tlumačova. Celé zájmové území patří mezi oblasti se středně velkým vodohospodářským
potenciálem. Specifický odtok se pohybuje pod 2 l.s-1.km-2. V hydrologické bilanci převažuje
výpar nad odtokem (poměr přibližně4:1).
Geomorfologické zařazení území:
Systém: Alpsko-himalájský
Subsystém: Karpaty
Provincie: Západní Karpaty
Podprovincie: Vnější Západní Karpaty
Oblast: Slovensko-moravské Karpaty
Celek: Vizovická vrchovina
Podcelek: Zlínská vrchovina
Okrsek: Tlumačovské vrchy

Vegetaci území lze rozdělit do tří částí - lesní porosty, vodní biotopy a porosty na
obnažených stěnách a svazích lomu. Lesní porosty jsou vyvinuty především v okrajových
částech území. Z velké většiny se jedná o kulturní obhospodařované porosty, které tvoří dub
(Quercus sp.), lípa (Tilia sp.) a smrk ztepilý (Picea abies) s běžným ruderálním podrostem.
Pouze nad jihozápadní stěnou lomu je lesní porost druhově poměrně zachován a je možné
klasifikovat ho jako svaz Tilio – Acerion převahou lípy (Tilia sp.), javoru klenu (Acer
pseudoplatanus) a habru obecného (Carpinus betulus). V podrostu těchto porostů se
vyskytují typické hájové druhy rostlin (kokořík, konvalinka, sasanka). Ve většině porostů je
silně přimíšen i trnovník akát (Robinia pseudoacacia), který se z těch míst šíří do biotopů
vzniklých na lomových stěnách.
V tůních v severní a západní části území je kvalitně vyvinuta mokřadní vegetace,
vzácně se vyskytují i vodní makrofyta. Hlavní složku vegetace tvoří porosty orobince
širolistého (Typha latifolia), rákosu obecného (Phragmites australis), bahniček (Eleocharis
sp.), sítin (Juncus sp.), které doplňuje několik druhů křovitých vrb (Salix sp.) a vzácně i rdest
vzplývavý (Potamogeton natans). Největší vodní nádrž, která vznikla zatopením centrální
části lomu, je takřka bez vodní vegetace.
Významné biotopy jsou vytvořeny i na bezlesích na svazích a v skalních stěnách. Díky
kombinaci silně zásaditému podkladu a absenci keřového i stromového patra, se zde
vyskytuje řada vzácných a zajímavých druhů rostlin. Především svah pod severozápadní
stěnou lomu má charakter lesostepi s výskytem teplomilných druhů rostlin. Mezi
nejvýznamnější patří např. hořec křížatý (Gentiana cruciata). Část svažitých pozemků tvoří
pohyblivé sutě s převážně výskytem jarních efemér a druhá ze společenstva Galeopsietum
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angustifoliae. Z dřevin se zde uplatňují především pionýrské druhy jako bříza bělokorá
(Betula pendula) a vrba jíva (Salix caprea).
Významná je i fauna území. Historicky zde bylo několikrát zaznamenáno hnízdění
výra velkého (Bubo bubo). Vodní tůně hostí poměrně početné populace obojživelníků. Kromě
čolka velkého (Triturus cristatus), který je zde předmětem ochrany, se zde vyskytuje i kuňka
žlutobřichá (Bombina variegata), ropucha obecná (Bufo bufo), skokan zelený (Pelophylax
esculentus) a vzácně i rosnička zelená (Hyla arborea). Z plazů zde byla zaznamenána početné
populace užovky obojkové (Natrix natrix), ještěrky obecné (Lacerta agilis) a slepýše křehkého
(Anguis fragilis). Neméně významný je i výskyt svižníka polního (Cicindela campestris) nebo
střevlíka Scheidlerova (Carabus scheidleri).

2.2 Přehled zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů
název druhu

latinský název

stupeň ohrožení*

popis biotopu druhu, další poznámky

čolek velký

Triturus cristatus

SO / EN / A, B

čolek obecný

Triturus vulgaris

SO / NT / -

čolek horský

Triturus alpestris

SO / NT / -

rosnička zelená

Hyla arborea

SO / NT / B

skokan ostronosý

Rana arvalis

SO / EN / B

kuňka žlutobřichá

Bombina variegata

O / VU / A, B

ropucha obecná

Bufo bufo

O / NT / -

ropucha zelená

Bufo viridis

O / NT / B

skokan zelený

Pelophylax esculentus
complex

Stupeň ochrany dle
přesnější
determinace

veškeré vodní plochy na lokalitě; zimuje na souši i
ve vodě

Lacerta agilis
Anguis fragilis
Natrix natrix

SO / NT / B
SO / LC / O / LC / -

prosluněné části PP, stráně apod.
okraje lesů, paseky
vodní plochy a jejich okolí

Maloe sp.
Carabus scheidleri
Carabus ullrichi
Cicindela campestris

O / dle druhu / O / -/ O / -/ O / -/ -

zlatohlávek tmavý

Oxythyrea funesta

O / -/ -

krytohlav

Cryptocephalus vittatus
Chaetopteroplia
segetum

- / EN /

stepní, lesostepní lokality, louky, polní cesty
louky, pole, prosvětlené lesy a zahrady
okraje lesů, pastviny, pole, lomy
okraje lesů, pastviny, pole a lesní cesty
lesostepní lokality; staré stromy, nejčastěji buk,
dub, vrba
květnaté louky, okraje lesů

- / EN / -

okusuje listy a květy; široké rozšíření

skvrnuška
pomněnková

Ethmia pusiella

- / NT /

střevlík měděný

Carabus cancellatus

- / NT/

OBOJŽIVELNÍCI

PLAZI
ještěrka obecná
slepýš křehký
užovka obojková
BEZOBRATLÍ
majka
střevlík Scheidlerův
střevlík Ullrichův
svižník polní

listokaz

Plán péče o přírodní památku Kurovický lom na období 2012 - 2022

větší a hlubší tůňky s litorální vegetací; lese i
mimo les v mechu, puklinách skal, pod kmeny
větší i menší tůňky s litorální vegetací; pod
kameny, pod kořeny, tlející dřevo
menší tůně s litorální vegetací i bez ní; pařezy,
spadlé stromy apod. / byl zaznamenán před
několika lety pracovníkem AOPK
mělké tůňky s litorální vegetací; vlhké listnaté
lesy a křoviny
menší i větší vodní tůňky; listnaté, jehličnaté i
lužní lesy, okraje močálů a rašeliniště
větší i menší tůňky s litorální vegetací; drobné
lesíky a lomy, pukliny skal aj. zemní útvary
Převážně velká vodní plocha v těžební jámě;
kosmopolitní rozšíření
Převážně velká vodní plocha v těžební jámě;
otevřená krajina i městská zástavba

vlhké a stinné biotopy jako okraje lesů zahrady a
pole
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název druhu

latinský název

stupeň ohrožení*

popis biotopu druhu, další poznámky

čmelák zemní
čmelák zahradní
batolec
batolec
lišaj pryšcový

Bombus terrestris
Bombus hortorum
Apatura ilia
Apatura iris
Hyles euphorbiae

O / -/ O / -/ O / -/ O / -/ O / EN / -

otakárek fenyklový

Papilio machaon

O / -/ -

otakárek ovocný

Iphiclides podalirius

O / VU / -

bělásek hrachorový

Leptidea sinapis

- / VU / -

perleťovec fialkový

Boloria euphrosyne

- / VU / -

přástevník
kostivalový

Euplagia
quadripunctaria

- / -/ A /
Natura2000

podzemní prostory v blízkosti luk, mezí aj.
louky, meze, zahrádky apod.
především lužní lesy v teplejších oblastech
vlhké smíšené, listnaté a lužní lesy
meze, okraje lesíků; živná rostlina-pryšec chvojka
bezlesé stanoviště, agrocenózy, kulturní louky,
zahrady, stepi a lesostepi, raně sukcesní
plevelová společenstva; živná rostlina-řada druhů
z čeledi miříkovitých
výslunné skály, stráně, skalní stepi a lesostepi,
místa s křovinatou vegetací; živná rostlina-hlohy a
slivoně
suché křovinaté stráně, skalní lesostepi, lemy a
světliny listnatých lesů, výslunné paseky; vyhýbá
se vlhkým a studeným stanovištím
paseky a světliny v listnatých i jehličnatých lesích,
též široké a výslunné lesní okraje, křovinaté louky
a lesostepi, zářezy cest apod.
skalnaté lesostepi, osluněné křovinaté stráně,
řídké teplomilné doubravy, teplé suťové lesy, ale i
osluněné lesní průseky

Ethmia pusiella

-/ NT /

housenky jsou na podzim na bylinkách

Lanius collurio

O / -/

otevřená krajina s porosty trnitých keřů

kruštík polabský

Epipactis albensis

SO / C2 / -/ CITES

hořec křížatý

Gentiana cruciata

O / C3/

okrotice bílá

Cephalanthera
damasonium

O / C3 / -/ CITES

kavyl Ivanův

Stipa pennata

O / C3 /

rožec lepkavý

Cerastium glutinosum

- / C2 / -

zeměžluč spanilá

Centaurium pulchellum

- / C2 / -

bělozářka větvitá

Anthericum ramosum

- / C4a / -

zvonek moravský

Campanula moravica

- / C4 / -

ostřice latnatá

Carex paniculata

-/ C4a /

nadmutice
bobulnatá

Cucubalus baccifer

-/ C4 /

svída uherská

Swida hungarica
(Kárpáti)

- / C4a / -

vrba
rozmarýnolistá

Salix rosmarinifolia

- / C3 / -

vrbovka
rozmarýnolistá

Epilobium dodonaei

- / C4a / -

skvrnuška
pomněnková
PTÁCI
ťuhýk obecný
ROSTLINY

typickým biotopem je lužní les, někdy i na
okrajích cest a v příkopech / zdroj Batoušek, P.
(2008)
na vápenci; sušší louky, pastviny i v lemy křovin a
lesů/ zdroj Batoušek, P. (2008)
většinou na zásaditých půdách; listnaté lesy a
lesní lemy, výjimečně i na nezastíněných
stanovištích / zdroj Batoušek, P. (2008)
suché výslunné stráně, ve stepích / zdroj
Batoušek, P. (2008)
většinou na těžkých případně i zasolených či
mechanicky narušovaných půdách; vlhké pole
na vlhkých, obnažených a většinou zasolených
půdách, na slatinných loukách a u vlhčích cest
na půdách vápnitých a kyprých; světlé a suché
lesy a jejich okraje, slunné stráně a louky,
půdy minerálně silné, občas skřetovité; výslunné,
travnaté až křovinaté stepní stráně, skalních step,
lesostep / zdroj Batoušek, P. (2008)
bazické a minerálně bohaté podklady; slatinné
louky a mokřady, mokřadní olšiny, břehy potoků
a rybníků/ zdroj Batoušek, P. (2008)
na půdách vlhkých; lužní lesy, břehy vodních toků
a také dočasně zaplavované stanoviště/ zdroj
Batoušek, P. (2008)
vlhké i suché půdy v křovinách, lesní lemy,
pobřežní porosty i výslunní křovinaté stráně
preferuje slatinné až rašelinné louky, vlhké, s
vyšší hladinou podzemní vody, častěji na
silikátových podkladech
Primárně na štěrkových náplavách kolem řek či
na sutích, sekundárně kamenolomy, haldy apod.

*Stupeň ohrožení dle vyhlášky č. 395/1992 Sb. / dle Červeného seznamu (zdroj AOPK) / dle vyhlášky č.166/2005Sb. (A:druhy vyžadující
zvláštní územní ochranu, B: druhy živočichů a rostlin vyžadující přísnou ochranu) / NATURA 2000
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2.3 Historie využívání území a zásadní pozitivní i negativní vlivy lidské činnosti
v minulosti, současnosti a blízké budoucnosti
a) Ochrana přírody - V roce 1999 byl Kurovický lom prohlášen rozhodnutím OkÚ Kroměříž za
přírodní památku. Část ZCHÚ bylo zařazeno do seznamu evropsky významných lokalit
NATURA 2000 a to v příloze nařízení vlády č.132/2005 sb. v plném znění a později Sdělením
Ministerstva životního prostředí č.81/2008 Sb. o evropsky významných lokalitách, které byly
zařazeny do evropského seznamu. Severní část ZCHÚ je součástí lokálního biocentra LBC
Křemenná 300200 (označené dle OG ÚSES Kroměříž). Dané biocentrum je součástí
regionálního biokoridoru RBK 1582 Hrabůvka – Na skále (označení dle ÚTP). V severní části
ochranného pásma je trasován lokální biokoridor LBK 400296 Dubová – Křemenná. Celá
lokalita lomu Kurovice nyní představuje významný „biologický ostrov“ v „moři“ agrocenóz.
b) lesní hospodářství - Před zahájením těžby byl na tomto území převážně les s ostrůvkovitě
vloženými travními porosty. Lesní porosty byly pozměněny ve prospěch nepůvodních dřevin.
Silně se prosazující dřevinou, zejména na plochách ponechaných přirozenému vývoji, se stal
trnovník akát (Robinia pseudoaccacia), který zde byl v minulosti vysazován jako druh vhodný
pro včelařství.
c) zemědělské hospodaření - Lokalita je obklopena zemědělsky využívanou krajinou.
Přibližně kolem roku 1840 zde byla zahájena těžba vápence a od té doby je hospodaření na
lokalitě podmíněno tomuto způsobu využívání území.
d) rybník, nádrž - Současná vodní plocha byla vytvořena v rámci rekultivace, která začala v
roce 1997. Lomové jezírko vzniklo průsakem spodních vod do lomové jámy a v malé míře
také napájením dešťovými vodami. Vodní hladina je stabilizována uměle prohloubeným
vyrovnávacím příkopem zaústěným do Hájské příkopy. Tudy dochází k migraci čolka velkého
mezi nivou řeky Moravy a vodními plochami v lomu, vytvořením prohlubní v toku v blízkosti
lomu by se podpořil rozvoj jeho populace. Na území přírodní památky je také několik
dodatečně vyhloubených tůní o různých velikostech a hloubkách – hlavní místo výskytu a
rozmnožování čolka velkého (Triturus cristatus).
e) myslivost - V ZCHÚ ani v jeho OP nejsou umístěna myslivecká zařízení. Lokalita spadá do
honitby 7202110020 Hliník – Kurovice. Majitel pozemků uvažuje o zřízení oplocené obory, do
které by patřila většina plochy ZCHÚ. Oplocení obory by za určitých podmínek mohlo být
přínosem pro ochranu lokality – eliminace nepovoleného a rušivého rekreačního využívání.
f) rybářství - Rybářství není v území PP povoleno, avšak došlo již k nelegálnímu vysazení ryb
do lomové nádrže i většiny tůněk a probíhá zde tedy nelegální rybaření. V lomovém jezírku
byl zaznamenán výskyt dravých druhů ryb (štika) což vzhledem k absenci litorální vegetace
prakticky vylučuje možnost vývoje čolka velkého v této vodní ploše.
g) rekreace a sport Ačkoliv je koupání i táboření dle současné vyhlašovací dokumentace na
lokalitě zakázáno, je toto pravidlo velmi často porušováno a vodní nádrž vzniklá v lomové
jámě je z pohledu rekreace velmi exponovanou lokalitou. V současné době se jedná o zrušení
zákazu koupání, vzhledem k nemožnosti tomuto rušivému vlivu zabránit. Určitým řešením by
Plán péče o přírodní památku Kurovický lom na období 2012 - 2022
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bylo zřízení obory (záměr majitele pozemků). V každém případě by prospěla osvěta a
popularizace předmětu ochrany (prostřednictvím specializovaných firem – PR agentury,
centra ekologické výchovy atd.).
h) těžba nerostných surovin - V lokalitě byly těženy vápenité uloženiny už před rokem 1840.
Těžba byla v průběhu dalších let několikrát zastavena a obnovena. Z vápence se vyráběl
cement ve vápence v nedalekém Tlumačově, známý pod místním názvem kurovina. Starší
vytěžené plochy byly v minulosti částečně zavezeny hlušinou a prostor lomu byl z větší části
ponechán přirozenému vývoji. Ve spodní části jámy vzniklo jezírko průsakem spodních vod,
jeho hladina po ukončení těžby průběžně stoupala. Těžba v lomu již byla definitivně
ukončena a proběhla jeho rekultivace podle projektu zpracovaného firmou Arvita P spol. s
r.o. v roce 1997 a následujících aktualizací.
Možné ohrožení území
Vzniklé lomové jezírko je během léta velmi hojně využíváno ke koupání. Návštěvníci
nepřicházejí pouze pěšky či na kole, ale hojně přijíždějí také na motocyklech, se kterými
parkují až v centru přírodní památky. Nejen vjezd motorovými vozidly, ale i samotné koupání
a táboření je zde podle současné vyhlašovací dokumentace zakázáno. Všichni tito návštěvníci
tedy ohrožují klidný vývoj zdejších živočichů, jež jsou předmětem ochrany, a také své zdraví,
protože lomová stěna nad jezírkem není stabilní a mohou se z ní uvolňovat kameny.
Zanedbatelné není ani hromadění odpadků, které zde neukáznění návštěvníci nechávají. I
přes zákaz zde najdeme ohniště.
Dalším ohrožením lokality může být zarůstání vyhloubených tůní pro obojživelníky,
jejich vysychání, znečistění vody, například pohonnými kapalinami či oleji z motocyklů, a
„eutrofizace“ související s velkým množstvím návštěvníků. Velkým nebezpečím je existence
ryb téměř ve všech vyhloubených tůňkách. Ty mohou populace obojživelníků značně
poškodit a jejich výskyt je třeba redukovat.
Lesostepní a stepní společenstva ohrožuje agresivně se rozrůstající trnovník akát,
jehož zastoupení na lokalitě, především na některých částech, je nutno v pravidelných
intervalech redukovat. Pokud nebude redukce akátu zajištěna, lze předpokládat postupnou
degradaci lokality ochuzením rostlinných i živočišných společenstev. Lesní porosty mohou
být ohroženy nevhodně zvoleným hospodaření.

2.4 Související plánovací dokumenty, správní rozhodnutí a právní předpisy
- LHO LHC Bystřice pod Hostýnem 1. 1. 2002 – 31. 12. 2011
- LHP LHC Bystřice pod Hostýnem 1. 1. 2002 – 31. 12. 2011
- OPRL PLO 41 Hostýnsko-vsetínské vrchy a Javorníky
- Koncepce a strategie ochrany přírody a krajiny zlínského kraje (ARVITA P spol. s r. o.) Generel ÚSES okresu Kroměříž (ARVITA P spol. s r. o.)
- Zásady územního rozvoje Zlínského kraje
- Vyhlašovací dokumentace PP Kurovický lom z roku 1999 (číslo 2/99)
- Plán péče pro přírodní památku Kurovický lom na období 2001 -2010 (ARVITA P spol.
s r. o.)
- Rekultivace lomu Kurovice 1997 a aktualizace 1999 (ARVITA P spol. s r. o.)
Plán péče o přírodní památku Kurovický lom na období 2012 - 2022
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2.5 Současný stav ZCHÚ a přehled dílčích ploch

2.5.1 Základní údaje o lesních pozemcích
Základní údaje o lesních
Přírodní lesní oblast
Lesní hospodářský celek / zařizovací obvod
Výměra LHC (zařizovacího obvodu) v ZCHÚ (ha)
Období platnosti LHP (LHO)
Organizace lesního hospodářství
Nižší organizační jednotka

41 Hostýnsko-vsetínské vrchy a Javorníky
1191 - Bystřice pod Hostýnem
9,9043 ha
platnost skončila dnem 31.12.2011
Soukromí vlastníci
Soukromí vlastníci

Přehled výměr a zastoupení souborů lesních typů
Přírodní lesní oblast: 41 Hostýnsko-vsetínské vrchy a Javorníky
Soubor lesních
Přirozená dřevinná skladba
Název SLT
typů (SLT)
SLT (Plíva 1971)
Dubová buková doubrava
strdivková na svazích
Dubová buková doubrava
válečková
Obohacevá buková doubrava s
ostřicí chlupatou
Svěží buková doubrava biková s
ostřicí prstnatou
Obohacená dubová bučina ve
žlabech
Zakrslá dubová bučina biková

2B2
2B4
2D4
2S2
3D5
3Z3

DB7, BK(LP)2, HB1, JV, BRK
DBZ 6-7, BK 2, LP 0-1, HB 1, BB,
JV, BRK, JL
DBZ 6-7, BK 1-2, LP 1, HB 0-1, JV
0-1, JL, BB, BRK
DB7, BO2, (BK,LP,HB)1 BRK
BK 6-8, JV 0-2, DBZ 1-2, LP 1-2,
HB, JS, JD
BK 5, DBZ 4, BR 1, BO
PUPFL – porostní půda

Výměra (ha)

Podíl (%)

3,22

46 %

1,61

23 %

1,06

15,2 %

0,36

5,1 %

0,47

6,7 %

0,28

4%

7 ha

100 %

PUPFL – jiné pozemky a bezlesí

2,97 ha

Celkem

9,97 ha

Celková výměra lesních typů v ZCHÚ není shodná s výměrou PUPFL dle KN. Důvodem je přeparcelování pozemků v průběhu
platnosti LHO a vymezení LT i na ostatních plochách sloužících k lesnímu hospodářství (nad rámec PUPFL). 1zdroj pro data o
přirozené dřevinné skladbě vychází z klasifikačního systému ÚHÚL (http://moravske-karpaty.cz).

Porovnání přirozené a současné skladby lesa
Zkratka

Současné
zastoupení
(ha)

Název dřeviny

Současné
zastoupení
(%)

Přirozené
zastoupení
(ha)

Přirozené
zastoupení (%)

Jehličnaté dřeviny
BO
JD
MD
SM

Borovice lesní
Jedle bělokorá
Modřín opadavý
Smrk ztepilý

Pinus silvestris
Abies alba
Larix decidua
Picea abies

0,05
0,11

0,7 %
1,6 %

0,07
+
-

1%
+
-

Robinia pseudoacacia
Acer campestre
Fagus sylvatica
Betula veruccosa
Sorbus torminalis
Quercus robur

5,29
0,22
1,01

75,6 %
3,1 %
14,4 %

+
0,85 až 1,05
0,03
+
2,51

+
12,1 až 15 %
0,4 %
+
35,9 %

Listnaté dřeviny
AK
BB
BK
BR
BRK
DB

Trnovník akát
Javor babyka
Buk lesní
Bříza bělokorá
Jeřáb břek
Dub letní
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DBZ
HB
JIV
JL
JR
JS
JV
JVJ
KL
LP
OL
OS
TP
TR
VR

Dub zimní
Habr obecný
Vrba jíva
Jilm habrolistý
Jeřáb ptačí
Jasan ztepilý
Javor mléč
Javor jasanolistý
Javor klen
Lípa srdčitá
Olše lepkavá
Topol osika
Topol bílý
Třešeň ptačí
Vrba bílá

Quercus petraea
Carpinus betulus
Salix caprea
Ulmus minor
Sorbus aucuparia
Fraxinus excelsior
Acer platanoides
Acer negundo
Acer pseudoplatanus
Tilia cordata
Alnus glutinosa
Populus tremula
Populus alba
Cerasus avium
Salix alba

+
+
0,04
0,28
+
+
+
+
+

+
+
0,6 %
4%
+
+
+
+
+

1,76 až 2,08
0,48 až 0,59
+
+
až 0,2
0,83 až 1,04
-

25,1 až 29,7 %
6,9 až 8,4 %
+
+
0,3 %
11,9 až 14,9 %
-

PUPFL – porostní půda

7 ha

100 %

7 ha

100 %

PUPFL – jiné pozemky a bezlesí

2,97

2,97

9,97 ha

9,97 ha

Celkem

+ Minoritní nebo ojedinělý výskyt dřeviny. U současného zastoupení vychází z terénního průzkumu nebo vyplývá z LHP.
1zdroj pro data o přirozené dřevinné skladbě vychází z klasifikačního systému ÚHÚL (http://moravske-karpaty.cz).

Příloha:
Příloha č. M4 – Typologická lesnická mapa
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2.5.2 Základní informace o rybnících, vodních nádržích
V centrální části území se nachází lomové jezírko, které je i přes zákaz hojně
využíváno ke koupání místních obyvatel. Do jezírka byly nelegálně vysazeny ryby (včetně
dravých druhů ryb). Díky tomu a také díky absenci litorální vegetace je pro obojživelníky toto
jezírko nevhodné.
Z hlediska ochrany obojživelníků je nutné se soustředit na existující menší tůně a
budování nových tůní.
Název nádrže
Katastrální plocha
Využitelná vodní plocha
Plocha litorálu
Průměrná hloubka
Maximální hloubka
Postavení v soustavě
Manipulační řád
Hospodářsko-provozní řád
Způsob hospodaření
Intenzita hospodaření
Výjimka k aplikaci látek znečišťující vodu (krmiva, hnojiva)
Parametry zvláštních povodní (u rybníků III. kategorie)
Vlastník nádrže
Uživatel nádrže
Rybářský revír
Správce rybářského revíru
Zarybňovací plán
Průtočnost-doba zdržení

bez názvu
2
10 060 m
2
cca 8 500 m
2
pod 100 m + přilehlé tůňky
Přibližně 20 m
byl navrhnut, ale není schválen
nehospodaří se; menší chráněné území
nehospodaří se
není
Miroslav Zelina
není
-

2.5.3 Základní údaje o vodních tocích
Jediný vodní tok v území byl vyhlouben k odvádění vody z lomového jezírka a vede
podél hlavní přístupové cesty do ZCHÚ od Tlumačova. Prostřednictvím tohoto toku může
docházek k migraci čolka velkého (Triturus cristatus) a dalších obojživelníků mezi nivou řeky
Moravy a vodními plochami v ZCHÚ, vytvořením navržených prohlubní v toku v blízkosti
lomu by se zde čolek velký a další obojživelníci mohli i rozmnožovat.
Název vodního toku
Číslo hydrologického pořadí
Úsek dotčený ochranou (řkm od-do)
Charakter toku
Příčné objekty na toku
Manipulační řád
Správce toku
Správce rybářského revíru
Rybářský revír
Zarybňovací plán
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2.5.4 Základní údaje o útvarech neživé přírody
Kurovické bradlo patří do račanské jednotky magurského flyše. Tvoří jej kurovické
vápence a tlumačovské slínovce pocházející ze svrchní jury až spodní křídy. Vyskytují se zde i
brekcie svrchnokřídového stáří. Vápenité uloženiny tohoto "bradla" zde byly těženy už před
rokem 1840. Jejich těžba byla několikrát zastavena a zase obnovena. Jako surovina se zde
těžil jílovitý vápenec a slínovec světle šedé až nazelenalé barvy. Vytěžená hornina se
zpracovávala v tlumačovské cementárně, kde se z ní vyrábělo hydraulické vápno a cement.
Definitivní ukončení těžby, přesněji vynětí dobývacího prostoru z evidence, proběhlo
kolem roku 2006, přičemž
rekultivace započala v roce 1997. Unikátní je přítomnost hranice mezi formacemi jury
a křídy, která dokládá vulkanismus v tomto období (jediná na Moravě). Lokalita je navíc
pozoruhodná i jako naleziště fosílií, zejména aptychů. Aptychy jsou vápnité destičky, které
měly nejspíše funkci víčka uzavírající obývací komůrku prehistorických měkkýšů a monitů při
úplném zatažení živočicha do schránky. Vedle těchto zkamenělin zde byly nalezeny i rostra
belemnitů (další skupina vyhynulých mořských měkkýšů)a četné radiolárie (křemité kostry
mořských prvoků mřížovců). Byla zde nalezena i řada dalších fosilních druhů mikrofauny a
mikroflóry.
Severozápadní stěna lomu je jedinečnou sekvencí eolitických sedimentů a fosilních
půd zaznamenávající klimatické podmínky v období kvartéru. Tento často studovaný profil
vystupuje na čele račanské jednotky (tj. na bázi magurského nasunutí) a výsledky některých
výzkumů jsou uvedeny v přílohách.
2.5.5 Základní údaje o nelesních pozemcích
Nejrozsáhlejší plochy bezlesí se nacházejí kolem vodní nádrže a mají charakter stepi,
případně lesostepi a sutě. Aktuální stav využití pozemků ne zcela odpovídá údajům dle KN,
proto se můžou nezalesnění plochy nacházet na lesních pozemcích i naopak. Konkrétně se
jedná například o parcely 282/3 a 284, které jsou podle KN vymezeny jako trvalý travní
porost, v realitě se zde však nachází lesní porost. Naopak stepní a lesostepní společenstva v
okolí vodní plochy leží na pozemcích PUPFL a je zde uveden „režim bezlesí“.
2.5.6 Zhodnocení výsledků předchozí péče a dosavadních zásahů do území a závěry pro
další postup
V roce 1997 byla ukončena těžba a bylo tedy nutné provést rekultivaci lomových
stěna přilehlého okolí. Ve stejném roce byl zpracován plán rekultivace, který plně respektuje
poslání rezervace. Jeho aktualizace byla provedena v roce 1999, kdy vznikal také minulý plán
péče. Tyto dokumentace se tedy logicky prolínají. Celé území PP bylo rozděleno na několik
ploch a na každé z nich navržený management. Bohužel do praxe byla často převedena jen
počáteční opatření, blíže viz Plán péče o PP Kurovický lom, 2001-2010.

2.6 Stanovení prioritních zájmů ochrany území v případě jejich možné kolize
Významnější kolize mezi jednotlivými předměty ochrany zde nejsou. Dlouhodobě
však dochází ke střetu prioritních zájmů ochrany přírody a rekreace.
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3. Plán zásahů a opatření
Rozdělení lokality na deset dílčích ploch primárně vychází z revitalizační studie
(ARVITA P; 1997, 1999) a bylo opraveno s přihlédnutím k terénním průzkumům v roce 2010 a
současnému vymezení parcel.
Charakteristika jednotlivých ploch je následující.
Č.
PLOCHY

VÝMĚRA
(ha)

STAV DLE KN

1

3,91

Lesní pozemek – PUPFL,
Vodní plocha – vodní nádrž
umělá, Ostatní plocha – jiná
plocha

2

1,20

Ostatní plocha – jiná plocha

3

0,26

Lesní pozemek – PUPFL

4

1,09

ZPF – trvalý travní porost

5

1,91

Ostatní plocha – jiná plocha

6

1,56

Lesní pozemek – PUPFL

7

0,33

Lesní pozemek – PUPFL, ZPF
– trvalý travní porost

8

4,60

Lesní pozemek – PUPFL

9

0,18

Lesní pozemek – PUPFL

10

0,36

Lesní pozemek – PUPFL

Celkem

15,4

STAV DLE LHO
PUPFL – jiné
pozemky, bezlesí

PUPFL – porostní
půda, jiné
pozemky

PUPFL – porostní
půda, bezlesí
PUPFL – porostní
půda
PUPFL – porostní
půda
PUPFL – porostní
půda
PUPFL – porostní
půda

SKUTEČNÝ STAV
Hlavní lomová plocha s centrální
vodní plochou a drobnými
vodními tůňkami. Z dřevinné
vegetace převládá AK.
Lomová stěna s roztroušenou
vegetací, lesní porosty tvořené
převážně AK.
Nestabilní lomová stěna porostlá
AK
Rozvolněný lesní porost tvořený
převážně AK.
Lesní porost tvořený převážně
AK.
Lesní porosty s relativně
přirozenou dřevinnou skladbou.
Dubová mlazina.
Lesní porost tvořený převážně
AK.
Smrková kmenovina.
Lesní porost tvořený převážně
AK.

3.1 Výčet, popis a lokalizace navrhovaných zásahů a opatření v ZCHÚ
3.1.1 Rámcové zásady péče o území
a) péče o les
V lesních porostech je výrazně zastoupen trnovník akát (Robinia pseudoaccacia),
který je zde nepůvodní a invazní dřevinou. Tato dřevina bude v lesních porostech postupně
nahrazována stanovištně původními druhy dřevin. Dále bude v okrajových částech lesních
porostů (i mimo ně) probíhat likvidace javoru jasanolistého (Acer negundo). Na ploše č. 4
(parcela 284 a část parcely 282/3) bude stávající lesní porost rozvolňován až na úroveň
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jednotlivých výstavků, následně bude provedena iniciační výsadba keřů. Tímto opatřením
bude vytvořena (obnovena) lokalita vhodná pro širší biotu. Plocha č. 2 a č. 5 bude
obhospodařována lesnickým způsobem dle dále uvedených zásad.
V řešeném území se v lesních porostech vyskytují lokality s nestabilním podložím. Na
daných lokalitách bude přizpůsobeno hospodaření a je třeba monitorovat případný postup
sesuvu. Jedná se převážně o plochy č. 2, 3, 10 a severní část plochy č. 8.
V případě plochy č. 3 by při zpracování LHO bylo vhodné zahrnutí lokality do
kategorie PUPFL - jiné plochy (501). Na základě geologickém posouzení bude následně
možnost odstranění stávajícího lesního porostu pro odlehčení lokality.

Číslo směrnice

Kategorie lesa

Soubory lesních typů

25, 45

Les hospodářský 2B, 2D, 2S, 3D

Předpokládaná cílová druhová skladba dřevin
SLT
Druhy dřevin a jejich orientační podíly v cílové druhové skladbě (%)
2B (25) DBZ 60% až 70%, BK 20%, LP až 10%, HB 10%, JV, BB, BRK, JL DBZ 60% až 70%, BK 10% až 20%, LP
2D (25) 10%, HB až 10%, JV až 10%, KL, JS, JL, BB, BRK DB 70%, BO 20%, (BK,LP,HB) 10%, BRK BK 60% až
2S (25) 80%, JV až 20%, DBZ 10% až 20%, LP 10% až 20%, HB, JS, JD
3D (45)
Porostní typ A

Porostní typ B

Listnaté dřeviny (DB) mimo AK (25).

Dubová bučina (45).

Základní rozhodnutí
Hospodářský způsob (forma)
Podrostní, Výběrný. Pro přeměnu stávajících
porostů – Holosečný a Výběrný.
Obmýtí
Obnovní doba
150+ (pro
nepřetržitá
přeměnu 80)

Hospodářský způsob (forma)
Podrostní. Pro přeměnu stávajících porostů –
Holosečný.
Obmýtí
Obnovní doba
150 (pro přeměnu 80)

nepřetržitá

Dlouhodobý cíl péče o lesní porosty
Přeměna stávajících akátových porostů ve prospěch druhů cílové druhové skladby. U stávajících porostů s
výraznějším zastoupením cílových druhů dřevin (plocha č. 6 a 7) podporovat cílové dřeviny výchovnými
zásahy. Podporovat vertikální členění porostu (více etážový porost).
Způsob obnovy a obnovní postup, včetně doporučených technologií
Pro přeměnu lesních porostů (plocha č. 5, 8, 9 a 10) použít holosečný způsob obnovy s následnou sadbou
cílových druhů dřevin. Vzniklé pařezy chemicky ošetřit přípravkem zamezující pařezové výmladnosti. V
lokalitách s výrazným sklonem (v rámci HS 25) použít výběrný způsob hospodaření s podsadbou cílových
dřevin. Jedná se o severní část plochy č. 8 a plochu č. 10. U následných a stávajících porostů s přirozenou
druhovou skladbou použít podrostní nebo výběrný způsob hospodaření s využitím přirozené obnovy porostů.
Při obnově porostů (zvláště v lokalitách s výrazným sklonem) použít šetrné technologie pro soustřeďování a
odvoz dříví.
Způsob zalesnění, stanovení druhů a procento melioračních a zpevňujících dřevin při obnově porostu
Zalesnění pasek (náseků) bude provedeno sadbou. Zalesnění paseky bude provedeno sadbou. Volba dřevin
U výběrného způsobu bude provedena podsadba. bude vybrána z druhů cílové druhové skladby.
Volba dřevin bude vybrána z druhů cílové druhové
skladby (kromě borovice), u podsadeb použít
přednostně LP, HB a JV.
Péče o nálety, nárosty a kultury a výchova porostů, včetně doporučených technologií
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Při holosečném (násečném) způsobu hospodaření Vzniklá kultura bude oplocena. Dle aktuálního stavu
budou kultury oploceny. Dle aktuálního stavu bude bude provedeno vyžínání buřeně a likvidovány
provedeno vyžínání buřeně a likvidovány výmladky výmladky akátu.
akátu. U podsadeb bude provedena individuální
ochrana. V dubová mlazině(v ploše č. 7) bude
proveden výchovný zásah zaměřený na stabilitu
porostu a likvidaci akátu.
Opatření ochrany lesa včetně doporučených technologií
Při likvidaci akátu (výmladků) používat v nezbytném množství chemické prostředky (herbicidy). Ochrana
půdního krytu před narušením a následnou erozí (obzvláště na svazích lomových stěn). Mechanická ochrana
kultur a podsadeb (viz. výše).
Provádění nahodilých těžeb včetně doporučených technologií
Potenciálně možná je nahodilá těžba ve smrkové kmenovině v ploše č. 9 (při výrazném nárůstu gradace
podkorního hmyzu).
Poznámka
Způsob hospodaření bude uplatněn na ploše č. 6, 7, 8, 9, na severní části plochy č. 10 a na nelesní ploše č. 5.
Plocha č. 8 a 10 je součástí regionálního ÚSES (vložené LBC Křemenná do RBK 1582 Hrabůvka – Na skále).
Číslo směrnice

Kategorie lesa

Soubory lesních typů

01

Les ochranný

3Z

Předpokládaná cílová druhová skladba dřevin
SLT
Druhy dřevin a jejich orientační podíly v cílové druhové skladbě (%)
3Z

BK 50%, DBZ 40%, BR 10%, BO

Porostní typ A
Listnaté dřeviny (mimo AK)
Základní rozhodnutí
Hospodářský způsob (forma)
Výběrný
Obmýtí

Obnovní doba

150+ (pro přeměnu 80)

nepřetržitá

Dlouhodobý cíl péče o lesní porosty
Velmi pozvolná přeměna stávajícího akátového porostu ve prospěch druhů cílové druhové skladby a to
výběrným způsobem. Časový horizont přeměny lze předpokládat v desítkách let.
Způsob obnovy a obnovní postup, včetně doporučených technologií
Přeměna bude provedena postupným jednotlivým výběrem s následnou podsadbou. Skupinový výběr lze
použít v lokalitách s méně výrazným sklonem.
Způsob zalesnění, stanovení druhů a procento melioračních a zpevňujících dřevin při obnově porostu
Postupná obnova bude provedena podsadbou dřevinami LP, HB a JV.
Péče o nálety, nárosty a kultury a výchova porostů, včetně doporučených technologií
U podsadeb bude provedena individuální mechanická ochrana.
Opatření ochrany lesa včetně doporučených technologií
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Při likvidaci akátu (výmladků) používat v nezbytném množství chemické prostředky (herbicidy). Ochrana
půdního krytu před narušením a následnou erozí. U podsadeb bude provedena individuální mechanická
ochrana.
Poznámka
Způsob hospodaření bude uplatněn na ploše č. 8 – SLT 3Z, na jižní části plochy č. 10 a na nelesní ploše č. 2.

b) péče o nádrže a vodní toky
V důsledku nelegálního vysazení ryb do lomového jezírka došlo ke značnému snížení
početnosti i diverzity obojživelníků obývajících tuto vodní plochu. Díky včasnému zásahu a
vyhloubení nových tůněk se podařilo místní populace zachránit a tyto tůňky se tedy staly
zásadním prvkem z pohledu ochrany přírody. Jejich ochraně musí být i nadále věnována
velká pozornost (blíže viz „péče o živočichy“). Na drobném vodním toku odvádějící vodu
z lomového jezírka by bylo vhodné vyhloubit kaskádu tůní jako potenciální místo vývoje
obojživelníků. Prospěšná je také redukce a pročištění břehových porostů v okolí místní
vodoteče.
c) péče o nelesní pozemky
Aktuální stav využití pozemků ne zcela odpovídá údajům dle KN, proto se mohou
nezalesnění plochy nacházet na lesních pozemcích i naopak. Nejrozsáhlejší plochy bezlesí se
nacházejí kolem vodní nádrže a mají charakter stepi, případně lesostepi a sutě. Tyto plochy
budou i nadále udržovány ve stejném charakteru, tzn. je potřeba zamezit zarůstání a zastavit
tak sukcesi společenstev. V praxi to obnáší odstranění náletu trnovníku akát především z
okolí lomových stěna suťových polí, případně zařadit také seč bylinných porostů.
Parcely 282/3 a 284 mají v KN uvedený jako druh pozemku trvalý travní porost. Na
lokalitě je však porost akátu a porosty ostružiníku (Rubus spp.). Proto se navrhuje převést
druh pozemku v KN na ostatní plochu (krajinnou zeleň). V terénu je pak vhodné provézt
redukci současného porostu a iniciační výsadbu keřů. Tím se tyto plochy opět prosvětlí a
vytvoří se tak nový typ biotopů.
d) péče o rostliny
Redukce trnovníku akát (Robinia pseudoaccacia) i javoru jasanolistého (Acer
negundo) bude probíhat v lesních porostech i mimo ně. Nejúčinnější metodou na redukci
akátu se zdá být řez, případně vysekávání porostů, a následná aplikace koncentrovaného
herbicidu na ránu, čímž se zabrání nežádoucímu zmlazování. Likvidace tohoto druhy si však
vyžaduje nejméně tříletou péči (Mlíkovský, Stýblo; 2006). Je proto velmi důležité, aby se po
kácení akátin důsledně dbalo také na následné chemické ošetření pařezů.
Také je vhodné provádět občasnou seč bylinných porostů, aby byl zachován současný
stepní a lesostepní charakter na území lomu. V případě výskytu ruderálních a nepůvodních
druhů rostlin a ostružiníku je vhodná opakovaná seč. Zvláštní pozornost si zasluhuje centrální
a severovýchodní část lomu, kde se nachází cenné společenstvo s vrbovkou rozmarýnolistou
(Epilobium dodonaei). V JV části plochy č. 6 roste několik jedinců kruštíku polabského
(E.albensis), proto je vhodné udržování mozaikovitého charakteru biotopu. Pod lomovou
stěnou v horní polovině svahu v porostech vrb, jasanů, osik a bříz bylo dříve zaznamenáno
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několik desítek jedinců hořce křížatého (Gentiana cruciata), v těchto místech je tedy vhodné
provést prosvětlení redukcí dřevin.
e) péče o živočichy
Zásadním bodem péče o živočichy je ochrana vybudovaných tůněk, které se staly
útočištěm pro velké množství obojživelníků. Nebezpečnými jevy jsou především znečištění
spojené s porušováním zákazu rekreace a zákazu pro vjezd motorových vozidel, dále
zarůstání tůněk a jejich zarybnění. Vzhledem k vysokému riziku plynoucímu z osídlení tůněk
rybami je možné použít jakoukoliv bezpečnou metodu k redukci jejich populací.
Kontrolováno musí být také zanášení i zarůstání tůněk a v případě zaznamenání výrazného
zhoršení současného stavu, přistoupit k obnově tůněk.
Vhodné je také vytvoření nových tůní na vhodných místech. Tůň by měla být
přizpůsobena životním potřebám především čolka velkého (Triturus cristatus), jehož
populace zde značně poklesla a je zároveň předmětem ochrany EVL Kurovice – lom
(CZ0723409). To znamená, že tůně by měly být na nezastíněném místě s rozlohou 5−50 m2 a
s hloubkou do 80 cm. Tůně by měly mít pozvolné břehy s mělkými litorálními zónami
minimálně na polovině plochy tůně. Zcela nevhodné jsou nádrže se všemi strmými břehy. U
nově budovaných tůní je dobré umístit do nich jako úkryt například kamení, staré pařezy,
kůru nebo kmeny z odstraňování náletu. K tvorbě tůní je možné použít ruční nářadí, ale není
vyloučeno i použití těžší techniky – občasná větší disturbance půdního povrchu, spojená se
vznikem mělkých terénních depresí, obojživelníkům jednoznačně prospívá. Zeminu
vytěženou při tvorbě tůní je v menší míře možné navršit v okolí tůně na hromadu. U větších
tůní je potřebné zeminu odvézt. Tůně při zazemění na polovinu původní hloubky nebo při
zarůstání obnovovat v období srpen – konec září.
Území přírodní památky je velmi pestré a vyskytuje se zde mnoho typů habitatů,
proto je tu bohatá také entomofauna. Tato pestrost bude tedy i nadále zachována a
případně podpořená, např. zmíněným prosvětlením části lesního porostu.
f) péče o útvary neživé přírody
Lomové stěny jsou na některých místech nestabilní, často zde vznikají nátrže a hrozí
tak jejich sesunutí. Proto by bylo vhodné po odborném posouzení provézt odlehčení jejich
hran odtěžením okrajových dřevin, případně jiná stabilizující opatření navrhnuta odborně
způsobilou osobou. Vhodné je také prořezávání porostu u paty SZ lomové stěny tak, aby
nedošlo k zastínění významného geologického profilu. Doporučuje se také, aby na území
lokality byla umístěná tabule, která upozorňuje na nebezpečí kamenných lavin.

3.1.2 Podrobný výčet navrhovaných zásahů a činností v území

a) lesy
Plocha č. 3 – monitoring sesuvu podloží. Po přeřazení do kategorie PUPFL – jiné
pozemky v rámci nově zpracované LHO a po geologickém posouzení případně odstranit
stávající porosty.
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Plocha č. 5 – umístění holosečného obnovního prvku. Vzniklé pařezy budou natírány
herbicidem pro zamezení výmladnosti (opakovaně po tři roky). Dřevinná skladba sadebního
materiálu bude volena dle LT 2B2. Zalesněná paseka bude po výsadbě každoročně minimálně
jednou vyžínána a to do doby nezbytně nutné.
Plocha č. 6 – provést výchovný zásah pro podporu stability porostu, přednostně
odstraňovat AK a JVJ. Podpora biotopu zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin.
Plocha č. 7 – provést výchovný zásah. Při prořezávce se přednostně zaměřit na
odstraňování akátu, ve východní části redukovat bez černý (lokálně působí konkurenčně na
dub).
Plocha č. 8 – umístění jednoho (nebo více) holosečných obnovních prvků. Umístění
prvku bude dle náležitostí zákona 289/95 sb. (lesní zákon). Vzniklé pařezy budou natírány
herbicidem pro zamezení výmladnosti (opakovaně po tři roky). Obnova bude provedena
sadbou vyspělými prostokořennými sazenicemi v počtu 10000 ks/ha. Dřevinná skladba bude
tvořena směsí LP, DB a HB. Vzniklé plochy budou oploceny a min. 1x ročně vyžínány (pod
dobu nezbytně nutnou).
Plocha č. 10 – monitoring sesuvu podloží.

b) vodní plochy
Vybudování několika (3 - 5) nových tůní na vhodných místechv dílčí ploše č. 1. Tůně
by měli být nepropojené, osluněné, s hloubkou do 80 cm, plochou od několika m2 po až 50
m2 a pozvolnými břehy a mělčinami. V tůních je vhodné umístit například pařezy nebo větve
jako ukryt.
Vzhledem k velkému nebezpečí, které plyne z predačního tlaku ryb na obojživelníky,
se doporučuje redukovat jejich početnost ve vybudovaných tůňkách. Nejúčinnější metodou
je pravděpodobně použití elektrického agregátu, které by však muselo probíhat v období,
kdy se zde obojživelníci nevyskytují (zima) a také pod dohledem příslušného pracovníka
ochrany přírody.
Nutná je také kontrola zarůstání i zanášení tůněk. V případě výrazného zhoršení
současného stavu je potřeba funkčnost tůní obnovit.
Dále se navrhuje pročištění porostu kolem koryta vodního toku, kde převařuje
ruderální vegetace a nálety.
c) útvary neživé přírody
Je nezbytné zadat odborně způsobilé osobě vypracování geologického posudku, který
bude zaměřen na stanovení stability geologického výchozu a navrhne případná sanační
opatření (plocha č. 3).
Dále je vhodné provádět občasné odstranění náletové vegetace kolem paty lomové
stěny a ze suťových polí v SZ části lokality (plocha č. 1).
S přihlédnutím k nebezpečí sesuvů si vyžadují monitoring také suťové pole nad vodní
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hladinou (plocha č. 2), případně neupravené svahy v severní části chráněného území (plocha
č. 10 a 8).
d) nelesní pozemky
V centrální části PP na ploše č. 1, která se rozkládá kolem vodní nádrže, se navrhuje
provádění občasné seče za účelem zachování současného stepního až lesostepního
charakteru. Případná sečby měla být prováděna ručně vedenou sekačkou nebo
křovinořezem.
Především v okrajových částech plochy č. 1 je nutné pokračovat v odstraňování
akátu, včetně následné aplikace herbicidu. Použití herbicidu však musí probíhat
individuálním nátěrem, aby nebyly ohroženy vodní plochy na lokalitě.
Na ploše č. 4 se doporučuje provézt redukci stávajícího porostu a iniciační výsadbu
křovin.
Na vodním toku odvádějícím vodu z lomového jezírka (dílčí plocha č. 1, 4, 6, 7) by
bylo vhodné vybudovat kaskádu drobných vodních tůní (5 – 10) jako místo vývoje čolka
velkého a také z důvodu umožnění snadnější migrace do okolní krajiny.

Příloha:
Příloha č. T 1 - Popis dílčích ploch a výčet plánovaných zásahů v nich
Příloha č. M3 - Rozložení dílčích ploch v ZCHÚ

3.2 Zásady hospodářského nebo jiného využívání ochranného pásma včetně
návrhu zásahů a přehledu činností
Ochranné pásmo je ze zákona pás široký 50 m od hranic ZCHÚ. Pozemky v OP jsou
využívány některými obojživelníky jako zimoviště. Z toho důvodu je zde zakázána jakákoliv
chemizace (použití biocidů, nátěr sazenic dřevin proti okusu chemickými prostředky atd.).
Plochy na nelesních pozemcích je vhodné udržovat v charakteru lesostepi (každoroční kosení
travních ploch vysoko nastavenou lištou, prořezávka křovin v intervalu 3 - 5 let). Nutná je
eliminace neofytů (zejména trnovníku akátu).
Ke stavební činnosti, terénním a vodohospodářským úpravám, k použití chemických
prostředků a změnám kultury pozemku v ochranném pásmu je nezbytný souhlas orgánu
ochrany přírody.
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3.3 Zásady hospodářského nebo jiného využívání ploch ochranném pásmu
včetně návrhu zásahů a přehledu činností
Ochranné pásmo je na ploše 1,9 ha v severní a jihozápadní části lokality. Jedná se o
pozemky převážně v kategorii ostatní plocha. Jen 0,08 ha je lesní pozemek.
Severní část OP je tvořena příkrou lomovou stěnou, pásem lesního porostu na
horním okraji svahu a navazujícím travním porostem. Celá plocha je pokryta lesním
porostem. Plocha zde plní ochranou funkci před řícením stěny a je i potenciálním zimovištěm
obojživelníků. Po dobu platnosti plánu péče plochu ponechat bez zásahu.
Jihozápadní část OP je tvořena z části lesem na nelesních pozemcích (ostatní plocha)
a z části mozaikou TTP, křovin a vzrostlých stromů a menší část je na zemědělsky
obhospodařované ploše. Plocha plní funkci potenciálního zimoviště obojživelníků. Celou
plochu by bylo vhodné radikálně prosvětit do charakteru lesostepi. To znamená snížit
zakmenění až na úroveň 0,4. Dále odstranit nepůvodní druhy dřevin, přednostně ponechat
dlouhověké dřeviny (dub, lípa). Pravidelně jednou za 5 let provést v zimním období
prořezávku dřevina na pokryvnost maximálně 50% plochy.

3.4 Zaměření a vyznačení území v terénu
Hranice PP vyznačená v terénu ne vždy odpovídá vyhlášenému území, proto se při
obnově pruhového značení na stromech navrhuje její oprava. Na území PP nejsou žádné
tabule s označením chráněného území, je tedy potřeba jejich doplnění.
3.5 Návrhy potřebných administrativně-správních opatření v území
Území je chráněno formou přírodní památky, což je kategorie odpovídající. Lokalita je
také součásti soustavy Natura 2000. V současné vyhlašovací dokumentaci je uveden zákaz
koupání, který se nepodařilo za uplynulých 10 let prosadit a převézt do praxe, proto by bylo
vhodné provézt změnu ve vyhlašovací dokumentaci a tento zákaz vypustit.
V řešeném území je také potřebné dořešit nesrovnalosti v jednotlivých kulturách.
Často totiž stav uvedený v katastru nemovitostí neodpovídá stavu skutečnému.

3.6 Návrhy na regulaci rekreačního a sportovního využití území veřejností
Především koncem jara a v létě je střední část lokality hojně navštěvována turisty,
kteří se zde koupají, táboří, vjíždí motorovými vozidly, zanechávají odpadky a volně zde
pobíhají psi. Všechny tyto činnosti jsou podle současné vyhlašovací dokumentace zakázány a
narušují klidný vývoj obojživelníků a plazů, kteří jsou zde předmětem ochrany.
Pro zlepšení této situace lze v centrální části lokality instalovat dočasné přenosné
oplocení, které by koncentrovalo návštěvníky v okolí lomového jezírka, a prostor kolem
tůněk by byl exponován méně, než je tomu v současnosti. Toto lehké oplocení by zde mohlo
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být od května do září a nezbytnou podmínkou pro jeho instalaci je zajištění volného průchod
obojživelníků a plazů, např. několika centimetrovým odsazením oplocenky od povrchu půdy.
Na lokalitu by měl být také zakázán vstup psům. Především v letním období by měl
být zajištěn odvoz odpadu a případně instalován odpadkový koš. V rámci snahy o snížení
negativních vlivů návštěvnosti je možné také to, aby majitel místních pozemků omezil vstup
na svůj pozemek. Pravidla takového omezení i všechny ostatní zásahy do přírodní památky
však musí být odsouhlaseny věcně a místně příslušným orgánem ochrany přírody.
Zlepšení by zasluhovalo také zabezpečení příjezdových cest proti vjezdu motorových
vozidel.

3.7 Návrhy na vzdělávací využití území
Informační tabule
U hlavních přístupových cest do ZCHÚ by bylo vhodné umístit informační tabuli o
předmětu ochrany, managementu lokality a soustavě chráněných území Natura 2000.
Osvětová kampaň
Jak se ukazuje, represivní opatření v ochraně přírody vůči veřejnosti nezřídka vedou
spíše ke zhoršení než ke zlepšení situace. Vzhledem k neustálým konfliktům mezi zájmy
ochrany přírody a rekreačním využíváním lokality navrhujeme svěřit odborné firmě (Public
relations agentura) vypracování projektu na popularizaci předmětu ochrany a navození
kladného vztahu uživatelů lokality k její ochraně.
Projekt by mohl zahrnovat například osvětovou kampaň ve školách, exkurze do
lokality, besedy s veřejností, vydání osvětového materiálu, koncert pro „čolka“,
populárněvědecké články v tisku a podobně. Čolek velký (Triturus cristatus) je poměrně
zajímavé zvíře, pro tento účel dobře použitelné.
Navození kladného vztahu místních obyvatel (uživatelé, majitel) k přírodní památce
Kurovice – lom považujeme za důležitý prostředek ochrany lokality.

3. Návrhy na průzkum či výzkum a monitoring předmětu ochrany území
Vzhledem k historii této lokality a nedávno provedené revitalizaci je toto území
ideální pro různé výzkumné práce. Otevřely se zde velké možnosti pro výzkum sukcese
jednotlivých biotopů a monitoring chráněných druhů živočichů. Výzkumný potenciál mají
stále i geologické a paleontologické prvky území.
Na dané lokalitě musí být pravidelně monitorován stav populací obojživelníků a plazů,
kteří jsou zde hlavním předmětem ochrany. Především obojživelníci jsou totiž citlivou
skupinou, která může relativně rychle zareagovat na nevhodné podmínky prostředí. Dále je
doporučováno provedení komplexního inventarizačního entomologického a botanického
průzkumu. Všechna získaná data budou důležitá pro vyhodnocení zvoleného managementu
a budou sloužit jako podklady pro následující plán péče.
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4. Závěrečné údaje
4.1 Předpokládané orientační náklady hrazené orgánem ochrany přírody
podle jednotlivých zásahů (druhů prací)
Druh zásahu (péče) a odhad množství
Obnova značení v terénu (pruhové + stojany)
Cedule se státním znakem (4 ks)
Informační tabule (1 ks)
Údržba nelesních společenstev (převážně plocha č. 1) – sečení, redukce invazních a
náletových druhů dřevin, opakovaná aplikace herbicidu
Těžba a soustředění (cca 0,5 ha v ploše č. 5) *
Zalesnění paseky (cca 0,5 ha v ploše č. 5)
Vyžínání paseky (cca 0,5 ha v ploše č. 5)
Oplocení paseky (cca 0,5 ha v ploše č. 5)
Redukce invazních a náletových druhů dřevin, aplikace herbicidu (převážně v
plochách č. 4 a 5)
Iniciační výsadba keřů a následná péče (v ploše č. 4)
Prosvětlení porostu v ZO (2x za platnost plánu péče)
Fytocenologický průzkum
Inventarizační entomologický průzkum (Lepidoptera, Coleoptera, makrozoobentos)
Inventarizační průzkum obojživelníků a plazů
Inventarizační ornitologický průzkum
Hnízdní budky (instalace a údržba)
Posouzení stability lomových stěn
Sanace lomových stěn
Vybudování nové tůňky
Vybudování kaskády tůní na vodním toku
Údržba tůněk
Redukce rybí obsádky
Osvětová kampaň
Svoz odpadu
Celkem (Kč) *

Orientační náklady
(Kč)
6 800
4 800
10 000
160 000
55 000
100 000
50 000
35 000
105 000
15 000
64 000
11 000
22 000
5 000
5 000
15 000
15 000
30 000
30 000
30 000
8 000
15 000
150 000
20 000
961 600 Kč

* Těžbou dříví vznikne kromě nákladů i výnos z těženého dříví. Předpokladem je, že celkové náklady převýší výnosy.
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Zwach I., (2009): Obojživelníci a plazi České republiky. Grada Publishing a.s.

Ústní sdělení:
Pavelčík Petr, Krajský úřad Zlín, Odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení ochrany
přírody a krajiny, Výkon státní správy - NATURA 2000, Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 21, 761
90 Zlín
Šálek Pavel, 60/14 ZO ČSOP VIA Hulín, předseda.
Elektronické zdroje:
Zvláště chráněná území Zlínského kraje: http://nature.hyperlink.cz/
Plán oblasti Povodí Moravy: http://www.pmo.cz/pop/2009/Morava/End/kestazeni.html
ČUZK - nahlížení do katastru nemovitostí: http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastr.aspx
ÚHUL: http://geoportal2.uhul.cz/index.php
HEIS – Hydroekologický informační systém VÚV: http://heis.vuv.cz/
Geologické a geovědní mapy: http://www.geologicke-mapy.cz/
Ústav územního rozvoje: http://www.uur.cz/
Mapové podklady:
Základní mapa České republiky 1:10 000 číslo mapového listu: 25-31-13
Základní mapa České republiky 1:5 000 číslo mapového listu: Kroměříž 2 - 9
Quitt, E. (1977): Klimatické oblasti ČR - mapa 1:500 000. ČSAV, Brno

4.3 Seznam používaných zkratek
C1 - Kriticky ohrožený druh podle Černého a červeného seznamu České republiky
C2 - Silně ohrožený druh podle Černého a červeného seznamu České republiky
C3 - Ohrožený druh podle Černého a červeného seznamu České republiky
C4 - Vzácnější taxony vyžadující další pozornost podle Černého a červeného seznamu České
republiky
CR – Kriticky ohrožený – Critically endangered
ČR – Česká republika
EVL – Evropsky významná lokalita
EN – endangered (ohrožený)
KN – katastr nemovitostí
KÚ – krajský úřad
ČÚZK – Český úřad zeměměřický a katastrální
LC - málo dotčený (Least Concern)
LHP – lesní hospodářský plán
LHO – lesní hospodářské osnovy
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NT - téměř ohrožený (Near Threatened)
PLO - přírodní lesní oblast
PP – plán péče
PUPFL – půda určená k plnění funkce lesa
ÚTP – územně technický podklad
TTP – trvalý travní porost
VKP - významný krajinný prvek
ZCHÚ – zvláště chráněné území
ZO – základní ochrana
§1 - Kriticky ohrožený druh podle Vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb.
§2 - Silně ohrožený druh podle Vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb.
§3 - Ohrožený druh podle Vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb.

4.4 Plán péče zpracoval
Plán péče byl z podstatné části převzat z plánu péče o přírodní památku Kurovický
lom, který vytvořila v roce 2011 firma ARVITA P spol. s r.o. (Příčná 1541, 765 02 Otrokovice,
tel. 577 938 161). Tento plán péče byl částečně přepracován a doplněn (změna OP, rozšíření
některých managementových zásahů).
Plán péče o navrhovanou přírodní památku Kurovický lom zpracovala Lenka
Pavelčíková (Králová) a Petr Pavelčík v roce 2012.
Kontakt zpracovatele:
Mgr. Lenka Pavelčíková (Králová)
e-mail: pavelcikova.lk@seznam.cz
IČO: 86914987
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5. Fotodokumentace
Obr. 1: Celkový pohled na lokalitu lomové jezírko (duben 2012)

Obr. 2: nestabilní svahová stěna
(duben 2012)

Obr. 3: lomové jezírko (fotografie
převzata z plánu péče o PP Kurovický
lom)
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Obr. 4: jedna z vybudovaných tůní
(fotografie převzata z plánu péče o
PP Kurovický lom)

Obr. 5: odtoková část lomového
jezírka s bohatým litorálním
porostem (fotografie převzata
z plánu péče o PP Kurovický lom)

Obr. 6: mělká tůň (fotografie
převzata z plánu péče o PP Kurovický
lom)

Plán péče o přírodní památku Kurovický lom na období 2012 - 2022

33

Obr. 7: Tůň s výskytem čolka
velkého (Triturus cristatus)
(fotografie převzata z plánu péče o
PP Kurovický lom)

Obr. 8: část geologického profilu
(fotografie převzata z plánu péče o
PP Kurovický lom)

Obr. 9: lomová hrana geologického
profilu (fotografie převzata z plánu
péče o PP Kurovický lom)
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Obr. 10: tůň s ostrůvkem (duben
2012)

Obr. 11: menší vyschlá tůň (duben
2012)

Obr. 12: jedna z vybudovaných tůní
(duben 2012)
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Obr. 13: Ortofotosnímek z roku 1950 (sever na horním okraji snímku)

Obr. 14: Ortofotosnímek z roku 2009 (sever na horním okraji snímku)
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6. Přílohy

Součástí plánu péče jsou tyto přílohy
Tabulky:
Příloha č. T 1 - Popis dílčích ploch a výčet plánovaných zásahů v nich
Příloha č. T 2 - Popis lesních porostů a výčet plánovaných zásahů v nich

Mapy:
Příloha č. M1 - Orientační mapa s vyznačením hranic ZCHÚ a OP
Příloha č. M2 - Katastrální mapa se zákresem ZCHÚ a OP
Příloha č. M3 - Rozložení dílčích ploch v ZCHÚ
Příloha č. M4 – Lesnická typologická mapa
Příloha č. M5 – Karta EVL
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