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1. Základní identifikační a popisné údaje

1.1 Evidenční kód ZCHÚ, kategorie, název a kategorie IUCN

Evidenční kód ZCHÚ: 1238
Kategorie: PP
Název: Žižkova skalka
Kategorie IUCN: III (přírodní památka)

1.2 Platný právní předpis o vyhlášení ZCHÚ

vydal: Okresní národní výbor Prachatice
číslo: neuvedeno
dne: 1.7. 1989

1.3  Územně-správní  členění,  překryv  s jinými  chráněnými  územími  a  příslušnost 
k soustavě Natura 2000

kraj: Jihočeský
obec s rozšířenou působností třetího stupně:Prachatice
obec: Prachatice
katastrální území: Prachatice

národní park: -
chráněná krajinná oblast: - 
jiný typ chráněného území: - 

Natura 2000
ptačí oblast: - 
evropsky významná lokalita: -

Příloha 1:  Orientační mapa s vyznačením území  (1:50 000)

1.4 Vymezení území podle současného stavu katastru nemovitostí

Katastrální území: 732630  Prachatice

Číslo 
parcely 
podle 
KN

Číslo 
parcely 
podle 
PK nebo 
jiných 
evidencí

Druh  pozemku 
podle KN

Způsob  využití 
pozemku  podle 
KN

Číslo 
listu 
vlastni
ctví

Výměra 
parcely
celková 
podle KN
(m2)

Výměra 
parcely
v ZCHÚ (m2)

549/1 - ostatní plocha neplodná půda 10001 3080 3080
Celkem 3080

Výměra ZCHÚ byla zjištěna na základě výpisu dat z KN. 

Příloha 2: Katastrální mapa se zákresem ZCHÚ (1:1000)
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1.5 Výměra území a jeho ochranného pásma 

Druh pozemku ZCHÚ 
plocha v 0,0000 ha

OP
plocha v 0,0000 ha

Způsob využití 
pozemku

ZCHÚ 
plocha v 0,0000 ha

lesní  pozemky
vodní  plochy zamokřená plocha

rybník nebo nádrž
vodní tok 

trvalé  travní 
porosty
orná půda

ostatní zemědělské 
pozemky
ostatní plochy 0,3080 neplodná půda 0,3080

ostatní způsoby 
využití

zastavěné
plochy a nádvoří
plocha celkem 0,3080

Ochranné pásmo je pás široký 50 m od hranice přírodní památky

1.6 Hlavní předmět ochrany

1.6.1 Předmět ochrany podle zřizovacího předpisu

Selektivní denudací vypreparovaný, strmý, silně rozpukaný křemenný val, součást křemenné 
žíly. Historicky významné místo.

1.6.2 Hlavní předmět ochrany – současný stav

C. útvary neživé přírody 

útvar geologické podloží popis výskytu útvaru
křemenný 
skalní útvar 

mohutná  vyvřelá  čočkovitá  žíla  s výplní  tvořenou 
masivním bílým, nažloutlým až načervenalým křemenem 
(výrazná  součást  „Prachatického  křemenného  valu“), 
tvořící  výplň  poruchového  pásma  o celkové  délce  3,7 
km, probíhající zhruba 1 km od rozhraní prachatického 
granulitového masívu a pestré série moldanubika

severní  část  města 
Prachatice,  300  m 
severovýchodně od náměstí 

1.7 Dlouhodobý cíl péče
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Dlouhodobým cílem péče o ZCHÚ Žižkova skalka je  zachování krajinářsky významného 
terénního útvaru, který je navíc spjat také s historií Prachatic. Chráněno má být celé území 
uvnitř vymezených hranic, kde je přítomna významná část křemenné žíly.

2. Rozbor stavu zvláště chráněného území s ohledem na předmět 
ochrany

2.1 Stručný popis území a charakteristika jeho přírodních poměrů

PP Žižkova skalka se nachází v severovýchodní části města Prachatice (v blízkosti budovy 
České pošty) v nadmořské výšce 570-584 m,  na souřadnicích 49°01´s.š.,  a  14°00´01´´v.d. 
Žižkova skalka mající délku 130 m, šířku 25 m, obvod 305 m a západní, jižní a jihovýchodní 
expozici  je výrazným geomorfologickým jevem a součástí křemenného valu. Žíla celistvého 
křemene byla obnažena při zvětrávání a odnosu měkčích okolních hornin – granulitu. V jižní 
části ZCHÚ vystupuje čelo Žižkovy skalky 9,5 m vysoko nad okolní terén a stupňovitě se 
zvedá do svahu v délce 46 m, o šířce 14,5 m a o mocnosti  cca 15 m. K severu přechází 
křemenná žíla postupně na plochém hřbítku do úrovně terénu. Hřbet je na západní straně 
výrazně  omezený,  východní  omezení  žíly  je  zakryto  svahovými  hlínami.  Křemenný  val 
vzniklý na tektonické poruše severojižního směru se táhne v délce 3,8 km od Prachatic zhruba 
severovýchodním směrem až ke křižovatce silnic Prachatice-Těšovice-Běleč. Prachatická část 
křemenného valu je dlouhá cca 960 m, a to od jižní hranice CHÚ Žižkova skalka až po výšinu 
s kótou 626,1 m u „Háječku“, kde je val  v délce 1 km přerušen. Další část se objevuje 300 m 
severovýchodně od osady Ostrov, kde skalní výchoz strmě spadá do údolí Živného potoka, 
poté pokračuje ve formě několika skalek ke křižovatce uvedených silnic, v délce 1,9 km. 
Geomorfologie a geologie
Žižkova  skalka  spadá  do  Hercynského  geomorfologického  systému,  provincie  Česká 
vysočina,  subprovincie  Šumavská  soustava,  oblasti  Šumavská  hornatina,  celku  Šumavské 
podhůří, podcelku Prachatická hornatina, okrsku Libínská hornatina. 

Křemenný val probíhá v granulitech, v severozápadních okraji prachatického granulitového 
masivu, přibližně 1 km od jeho okraje s rulami a v tektonickém zlomu, který prochází údolím 
Živného potoka. Křemenný val vznikl na puklině zemské kůry, která se začala vyplňovat ze 
zemského nitra vystupující žhavou masou obsahující kyselinu křemičitou, jejím ochlazením a 
ztuhnutím. K vyplnění trhliny hydrotermálními roztoky docházelo v permu, a to ve dvou až 
třech přínosných etapách. Celkem je možno je určit  10-15 generací křemene. Žíla na tzv. 
„Prachatické linii“je tvořena krystalovaným mléčně bílým až nažloutlým křemenem, místy 
načervenalým  vlivem  impregnace  hydrátů  železa  křemenem,  na  povrchu  žíly  je  možno 
sledovat  pokrytí  limonitovými  povlaky.  Hlavní  podélná  puklina  o  šířce  40-50  cm  je 
rovnoběžná se směrem žíly a je viditelná ve vrcholové části skalky. V drobných puklinách 
horniny tvoří křemen drúzy krystalků. V hornině je celkem nehojně zastoupen i živec (albit a 
bazičtější plagioklasy). Křemen místy projevuje určitý stupeň metamorfózy a obsahuje často 
uzavřeniny tlakem drcených okolních hornin. Podél puklin došlo mrazovým zvětráváním také 
k oddělování jednotlivých různě velkých ostrohranných balvanů horniny.
Podnebí
PP Žižkova skalka spadá do oblasti mírného klimatického pásu, mírně teplé klimatické oblasti 
(MT3).  Srážkový úhrn pro oblast,  ve které  se  ZCHÚ leží,  činí  350 – 450 mm. Udávaná 
průměrná teplota je 5,6°C. Podnebí lze charakterizovat krátkým, mírně chladným a vlhkým 
létem, dlouhým přechodným obdobím s mírně chladným jarem a mírným podzimem, dlouhou 
mírnou  až  mírně  chladnou  zimou.  Zajímavostí  této  oblasti  je  občasný  výskyt  fénového 
proudění způsobeného masívem Libínu.
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Pedologie 
Půdami v blízkosti křemenné žíly, která vystupuje na nebo k povrchu jsou litozemě (surové 
půdy) s hrubě skeletovitým rozpadem. Tento typ mělkých půd provází nevýrazná humifikace 
a nevýrazný humusový horizont, který nasedá přímo na rozpad matečné horniny. Na areál 
litozemí pozvolna navazují kambizemě dystrické (hnědé půdy silně kyselé) v regionu běžné. 
Vegetace 
Z fytogeografického hlediska se území řadí do oblasti mezofytika, fytogeografického okresu 
Šumavsko-Novohradské podhůří, podokresu Prachatické Předšumaví. Na území se nachází 
travnatá společenstva chudých písčitých a mělkých kamenitých půd řádu  Trifolio arvensi-
Festucetalia ovinae,  svazů  Hyperico perforati-scleranthion perennis  a  Plantagini-festucion 
ovinae. 
Na skalce a na větší části rozlohy CHÚ jsou nalétlé či šířící se dřeviny a byliny, a to mnohdy 
až do nejvyšších partií, kdy rostou ve spárách skalního útvaru např. bříza bělokorá (Betula 
pendula), bez černý (Sambucus nigra) jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia), líska obecná (Corylus 
avellana),  ostružiník maliník (Rubus idaeus)  se  zapleteným chmelem otáčivým (Humulus  
lupulus),  ostružiník  křovitý  (Rubus fruticosus  agg.),  trnka  obecná  (Prunus  spinosa),  růže 
šípková (Rosa canina), dub letní (Quercus robur) nebo břečťan popínavý (Hedera helix) na 
bázi skalního útvaru či brusnice borůvka (Vaccinium myrtillus) nebo jasan ztepilý (Fraxinus 
excelsior) ve skalních štěrbinách atd. 
Kromě dřevin z náletu jsou součástí chráněného území také starší vzrostlé stromy a keře např. 
borovice černá (Prunus nigra),  hloh obecný (Crataegus laevigata),  jabloň domácí (Malus 
domestica), jalovec obecný (Juniperus communis), javor klen (Acer pseudoplatanus), javor 
mléč  (Acer  platanoides),  lípa  srdčitá  (Tilia  cordata),  třešeň  ptačí  (Prunus  avium),  šeřík 
obecný (Syringa vulgaris) aj. 
Na mělkých půdách v okolí křemenné žíly se uplatňují diagnostické i  další  bylinné druhy 
chudých  trávníků  a  výslunných  kamenitých  míst  jako  např.  psineček  obecný  (Agrostis  
capillaris) a kostřava ovčí (Festuca ovina), hvozdík kropenatý (Dianthus deltoides), třezalka 
tečkovaná  (Hypericum perforatum),  pavinec horský (Jasione montana),  smolnička obecná 
(Lychnis viscaria),  jestřábník chlupáček (Hieracium pilosella),  mochny stříbrná (Potentilla 
argentea)  a  jarní  (Potentilla  tabernaemontani),  chmerek  vytrvalý  (Scleranthus  perennis), 
mateřídouška vejčitá  (Thymus pulegioides),  rozchodník ostrý  (Sedum acre)  aj.  V současné 
době dochází na těchto místech ke znatelnému spontánnímu zarůstání dřevinami z okolí. Do 
míst,  kde  je  hlubší  orniční  vrstva  (jih-jihovýchod  území)  se  natahují  druhy  běžných 
udržovaných  trávníků  bojínek  luční  (Phleum  pratense),  bršlice  kozí  noha  (Aegopodium 
podagraria),  chrastavec  rolní  (Knautia  arvensis),  jetel  luční  (Trifolium  pratense)  a  jetel 
plazivý  (Trifolium  repens),  jílek  vytrvalý  (Lolium  perenne),  jitrocel  kopinatý  (Plantago 
lanceolata), mochna nátržník (Potentilla erecta), pampeliška lékařská (Taraxacum officinale), 
pryskyřník  prudký  (Ranunculus  acris),  svízel  povázka  (Galium mollugo),  trojštět  žlutavý 
(Trisetum flavescens),  vikev  ptačí  (Vicia  cracca),  zvonek rozkladitý  (Campanula  patula), 
rozrazil rezekvítek (Veronica chamaedrys) atd. Tyto plochy jsou pravidelně koseny. 
Do území v minulosti pronikly také některé druhy z okolních zahrádek (západní část území) 
jmenujme  například  modřenec  hroznatý  (Muscari  neglectum),  sněženku  podsněžník 
(Galanthus  nivalis),  zlatici  převislou  (Forsythia  suspensa),  rozchodník  nachový 
(Hylotelephium telephium), tařici skalní Arduinovu (Aurinia saxatilis subsp.arduini), jalovec 
chvojku (Juniperus sabina) atd. Soupis botanických druhů nalezených na lokalitě je uveden 
v příloze 8 tohoto plánu péče.
Živočichové
Do okolí ZCHÚ Žižkova skalka byly v devadesátých letech 20. století umístěny ptačí budky, 
v nichž hnízdí např. sýkora koňadra (Parus major), sýkora modřinka (Parus caeruleus) nebo 
vrabec domácí (Passer domesticus). Ve skalním výklenku hnízdí rehek domácí (Phoenicurus 
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ochruros). V křovinách lze spatřit kosa černého (Turdus merula). Z dalších živočichů se zde 
vyskytují ještěrka obecná (Lacerta agilis) nebo slepýš křehký (Anguis fragilis). 
Historický význam 
Žižkova skalka je také historicky významným místem vyvýšeným nad Prachaticemi. Z této 
skalky řídil Jan Žižka 12.11.1420 obléhání města nebo odsud uděloval Karel Buquoy pokyny 
svým dělostřelcům při obléhání města během třicetileté války (25.9.1620). Na křemenném 
valu  v CHÚ stojí  výklenková  kaplička,  která  je  kulturní  památkou  a  především  součástí 
křížové cesty vedoucí z města ke hřbitovnímu kostelu Sv. Petre a Pavla u Starých Prachatic. 
V horní části ZCHÚ se nachází trojboký kamenný jehlan, zhotovený z prachatického dioritu. 
Tento jehlan je kulturní památkou a je veden ve jmenném seznamu nemovitých kulturních 
památek Jihočeského kraje pod č. 3507 III. kategorie. Na vyšším bloku křemenné skalky je 
vytesán nápis „Schillerfelsen“ o délce 80 cm.  
Využití 
Území je volně přístupné veřejnosti a zastává funkci městské klidové zóny. Přírodní památka 
má  vzhledem  ke  své  přírodní  (geologické)  a  historické  hodnotě  vzdělávací  význam, 
v minulosti  složila a  i  nadále  může být  využívána jako výukové místo pro děti  a  mládež 
z mateřských, základních a středních škol ve městě.

Přehled zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů  (na základě vyhlášky č.395/1992 
Sb.)

název druhu aktuální 
početnost  nebo 
vitalita  populace 
v ZCHÚ

kategorie 
podle vyhlášky 
č. 395/1992 Sb.

popis biotopu druhu 

Sněženka podsněžník 
(Galanthus nivalis)

do 5 exemplářů druh ohrožený zastíněné místo v západní části 
území,  v bylinném  patře  pod 
vzrostlými dřevinami

Tařice skalní Arduinova 
(Aurinia saxatilis  
subsp.arduini)

do 10 exemplářů druh ohrožený západní část území, na skalce, 
slunné místo

 
Uvedené  druhy  v  tabulce  nejsou  na  lokalitě  původní,  v minulosti  byly  pravděpodobně 
pěstovány někde v okolí, postupně se rozšířily do území a zplaněly.

2.2  Historie  využívání  území  a  zásadní  pozitivní  i  negativní  vlivy  lidské  činnosti 
v minulosti

a) ochrana přírody
Přírodní památka Žižkova skalka byla vyhlášena na základě návrhu Bohuslava Nauše 1.7. 
1989 s tím, že toto území je významným výrazně morfologickým a krajinotvorným prvkem 
geologické  povahy,  dosahovalo  (stále  dosahuje)  vědeckého  významu  především  v oboru 
geologie, je historicky spjaté s historií města Prachatice a rovněž je z něj výhled na město. 
V návrhu na vyhlášení (již z 27.5. 1970) byla vyjádřena určitá obava z toho, že by v případě 
nevyhlášení tohoto území mohlo dojít k nežádoucí zástavbě. 5.7. 1985 bylo Odborem kultury 
a  ochrany  přírody  v Prachaticích  písemně  sděleno,  že  plán  města  Prachatice  respektuje 
Žižkovu skalku  a  počítá  s jejím zachováním a  ochranou jako  přírodního  výtvoru,  v jehož 
okolí  nebude  již  prováděna  žádná  výstavba.  V roce  2003  (27.2.),  na  základě  několika 
stížností, které předcházely, bylo uskutečněno jednání Městského úřadu Prachatice, odboru 
Životního  prostředí  a  šetření  v terénu  na  přírodní  památce  a  zjednána  náprava  ve  věci 
zanedbání  údržby  stávající  zeleně  a  chybějícího  označení  v terénu.  Poté  bylo  Sdružením 
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Dřípatka (na jaře 2003) provedeno vyznačení území a především zrealizována prořezávka, 
odstranění náletových dřevin včetně ostružiníku (Rubus sp.) u paty a na některých stěnách 
křemenné skalky.  Od roku 2003 nebyly provedeny na ploše CHÚ žádné zásahy ochranné 
povahy.  Kromě neutěšeného  stavu  zeleně  je  území  výrazně  znečištěno  odpadky  (ač  není 
vyhlídkovým místem, neboť přes vzrostlé dřeviny nelze téměř nikam dohlédnout), je hojně 
navštěvováno. Územím je v jihozápadní části  procházeno, což zvyšuje erozi půdy v tomto 
cípu ZCHÚ, přestože hned vedle,  za hranicí  území,  vede vyasfaltovaná cesta.  Navíc byla 
existence této nově vzniklé pěšiny dlouhodobě podpořena umístěním kamenných „šlapáků“ 
zřejmě  s cílem zajištění  šetrnějšího  průchodu,  což  se  minulo  účinkem.  V roce  2009  byla 
Městským  úřadem  v Prachaticích,  Odborem  životního  prostředí,  projevena  snaha  v 
co nejbližší  době řešit  výřez bující  zeleně na ploše přírodní památky (především vyřezání 
ostružiníku v bezprostřední blízkosti skalky). 

g) rekreace a sport
Na severovýchodním okraji  CHÚ Žižkova skalka  stojí  kaplička,  která  je  součástí  křížové 
cesty  končící  na  prachatickém  hřbitově.  Okolí  Žižkovy  skalky  je  odnepaměti  využíváno 
k vycházkám obyvatel  města,  protože  se  jedná  příjemné  a  fotogenické  místo  díky  zeleni 
obklopující skalní útvar. Navíc cesty podél západní a východní hranice chráněného území 
spojují střed města s hustou městskou zástavbou. 

i) jiné způsoby využívání
Především v době po vyhlášení ZCHÚ (v devadesátých letech 20.  století)  sloužilo  území 
k výuce studentů a žáků základních škol a dětí z mateřských školek ve městě díky své snadné 
dostupnosti.  Tuto  plochu  ekopedagogicky  využívalo  také  Centrum  ekologické  výchovy 
Dřípatka při naplňování cílů svých výukových programů. Na některé dřeviny v chráněném 
území a  v jeho okolí  byly vyvěšeny ptačí  budky. Všechny výše popsané činnosti  neměly 
negativní dopad na stav chráněného území.  

2.3 Související plánovací dokumenty, správní rozhodnutí a právní předpisy
Přírodní  památka Žižkova skalka je součástí  Územního plánu sídelního útvaru Prachatice, 
který byl schválen městským zastupitelstvem dne 31. října 1994 a který neobsahuje žádná 
vymezení  vztahující  se  k tomuto  území.  Žižkova  skalka  je  v mapě  k  územnímu  plánu 
vyznačena jako veřejná zeleň. 

2.4 Škodlivé vlivy a ohrožení území v současnosti

f) rekreace a sport
Při  popisu  škodlivých  vlivů  je  bráno  v potaz,  že  ochranná  opatření  se  vztahují  nejen  na 
křemenný skalní  útvar,  ale na celé  území,  tedy i  ta místa,  kde křemenný val nevystupuje 
viditelně na povrch. Zároveň je potřeba uznat, že přírodní památka situovaná uprostřed města 
s sebou přináší větší či menší komplikace, počínající hromaděním odpadků, častým venčením 
psů, sběrem bylin a plodů přes zvýšení sešlapu některých taxonů krátkostébelných rostlinných 
společenstev a jejich eliminaci či úplnou likvidaci,  znehodnocování vlastního skalního útvaru 
barvami ve spreji, končícími vznikem pěšin (zkratek), které napomáhají eroznímu smyvu a 
odnosu půdy a tím rozvolnění a rozrušení rostlinného pokryvu a snižování mocnosti půdního 
profilu.  Na  plochu  území  se  rovněž  rozšířily/šíří  některé  rostliny  z nedalekých  zahrádek 
přiléhajících k obytným jednotkám. Doplňkové ilustrační fotografie jsou umístěny v příloze 7.

 
2.5 Současný stav zvláště chráněného území a přehled dílčích ploch
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2.5.3 Základní údaje o útvarech neživé přírody

Příloha 5: Tabulka „Popis dílčích ploch a objektů“ 
Příloha 3: Mapa dílčích ploch a objektů (na podkladě ortofota, měřítko 1:800)

2.5.4 Základní údaje o nelesních pozemcích

Příloha 5: Tabulka „Popis dílčích ploch a objektů“ 
Příloha 3: Mapa dílčích ploch a objektů (na podkladě ortofota 1:800)

2.6 Zhodnocení výsledků předchozí péče a dosavadních zásahů do území a závěry pro 
další postup

Zásah do zeleně, který byl v chráněném území uskutečněn na jaře 2003 výrazně zredukoval 
invazivní ostružiník (Rubus sp.) po obvodu větší části skalního útvaru a obnažil ho. Zamezeno 
bylo také jeho šíření do míst se suchomilnou vegetací. Dobře voleným výchovným zásahem 
byla  také  probírka  některých  starších  dřevin  rostoucích  především  v jižní,  západní  a 
jihozápadní  části  území.  Důsledná  prořezávka  trnek  (Prunus  spinosa)  ve  východní  části 
území,  šeříků (Syringa vulgaris),  růží  šípkových (Rosa canina),  bezů černých (Sambucus  
nigra) aj. byla nadmíru žádoucí. Vedle redukce dřevin byla vyznačena hranice chráněného 
území. Stav ZCHÚ Žižkova skalka je, vztaženo k roku 2009, v neuspokojivém stavu. Vedle 
dopadů  způsobených  člověkem  (viz  2.4.  f))  je  problematická  několikaletá  absence 
jakýchkoliv  zásahů  do  keřové  a  stromové  složky,  proto  by  bylo  vhodné  provést  údržbu 
přírodní  památky ve  srovnatelném rozsahu jako  v roce  2003,  v co  možná nejbližší  době. 
Pozornost by měla být s určitou pravidelností soustředěna také na zachování čistoty v areálu 
ZCHÚ a na vyřešení problému s vyšlapanou cestou v jihozápadním rohu chráněného území.  

2.7 Stanovení prioritních zájmů ochrany území v případě jejich možné kolize
Prioritním  zájmem  ochrany  přírodní  památky  je  zachování  geologického  útvaru  jímž  je 
křemenný  skalní  útvar,  který  je  zároveň  jednou  z dominant  města  Prachatice.  Ke  kolizní 
situaci dochází v případě ochranářského přístupu a využití prostoru ZCHÚ Žižkova skalka 
obyvateli města jako odpočinkového místa a zeleného prostranství s vyhlídkovým bodem, a to 
nejen  v  současnosti,  ale  i  v časech  minulých.  Právě  nemalá  návštěvnost  a  s tím  spojené 
pohazování  a  odkládání  odpadu  na  ploše  celého  CHÚ,  znečišťování  skalního  výchozu 
barvami  ve  spreji  nebo vyšlapávání  nových cest  mohou zastínit  ochranářský záměr kvůli 
kterému bylo území vyhlášeno přírodní památkou. Za spíše okrajový nedostatek může být 
považována  přítomnost  nepůvodních  zahrádkových  druhů  rostlin  na  ploše  území  nebo 
umístění mobilního plastového kontejneru s posypovou solí na východním hranici Žižkovy 
skalky.   
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3. Plán zásahů a opatření 

3.1 Výčet, popis a lokalizace navrhovaných zásahů a opatření v ZCHÚ

3.1.1 Rámcové zásady péče o území nebo zásady jeho jiného využívání

c) péče o nelesní pozemky

Typ managementu na ploše 1 provádět probírku dřevin, zamezit šíření rychlerostoucích 
stromů a keřů z okolí do ZCHÚ, redukce křovin, důkladná likvidace 
ostružiníku  (Rubus  sp.),  odstraňování  napadané  dřevní  hmoty. 
Odklizení biomasy mimo chráněné území. Odklizení odpadků.

Vhodný interval probírka a prořezávka: 1x za 3 roky
odklizení odpadu: 1x za rok

Minimální interval probírka a prořezávka: 1x za 3 roky
odklizení odpadu: 1x za rok

Pracovní nástroj křovinořez, vidle, hrábě, motorová pila, dvouruční nůžky
Kalendář pro management do konce října
Upřesňující podmínky -

Typ managementu na plochách 2, 3 provádět výřez a zamezování šíření náletových 
dřevin,  především ostružiníku (Rubus sp.), odstranění dřevní hmoty 
z plochy, odklizení odpadků.

Vhodný interval probírka a prořezávka: 1x za 3 roky
odklizení odpadu: 1x za rok

Minimální interval probírka a prořezávka: 1x za 3 roky
odklizení odpadu: 1x za rok

Pracovní nástroj křovinořez, vidle, hrábě, motorová pila, dvouruční nůžky
Kalendář pro management do konce října
Upřesňující podmínky -

d) péče o rostliny 
Na území jsou některé botanické druhy, které si zasluhují zvláštní pozornost, přestože nejsou 
na tomto území původní (viz. 2.1.), proto je vhodně jejich výskyt v ZCHÚ zachovat. Redukce 
šíření některých keřů a ostružiníku (Rubus sp.) by měla přispět nejen k obnažení stěn skalního 
výchozu, ale také k zachování poměrně vysoké druhové rozmanitosti společenstev chudých 
trávníků a slunných míst. Zároveň by mělo být dbáno na to, aby v území již nevznikaly další 
pěšiny a nebyly tak uměle zmenšovány plochy přirozeného rostlinného krytu. 

e) péče o živočichy 
V keřích a ve větvích stromů na území přírodní památky se zdržuje řada ptačích druhů, kteří 
zde mají svá hnízda. Výskyt a početnost avifauny podporuje také několik ptačích budek, které 
byly v území vyvěšeny v devadesátých letech minulého století. V tomto směru by mohly být 
stávající budky zrevidovány, opraveny a vyvěšeno několik dalších. 

f) péče o útvary neživé přírody
Jelikož je skalní útvar přístupný veřejnosti, měla by být dodržována určitá pravidla související 
se  zachováním  tohoto  místa  v co  nejlepším  stavu  blízkém  přírodě.  K  informovanosti 
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veřejnosti  by  mohla  přispět  tabule  s pokyny  pro  návštěvníky  CHÚ  (viz.odstavec  3.5.). 
K udržování čistoty a zabránění vandalismu by možná napomohly častější  kontroly území 
městskou pořádkovou policií. Vysoká návštěvnost je pro území zátěžová a není žádoucí např. 
z důvodu  napomáhání  erozi  iniciálních  půd  a  rozvolňování  rostlinných  porostů.  Skalní 
lezecké aktivity, venčení psů, sběr bylin nejsou na území přírodní památky žádoucí.

g) zásady jiných způsobů využívání území
Tato problematika je rozvedena blíže v bodě 3.5.

3.1.2 Podrobný výčet navrhovaných zásahů a činností v území

c) útvary neživé přírody

Příloha 5: Tabulka „Popis dílčích ploch a objektů“

Kromě navržených zásahů v příloze 5, je potřeba dbát na omezení aktivit poškozujících skalní 
vyhlídku a její okolí, především zabránit hromadění odpadků, zajistit a provádět pravidelné 
čistění území, zamezit znehodnocování skalní vyhlídky barvami ve spreji, omezit sešlap atd. 
(více rozvedeno např.  v kapitole  3.1.1.  f).  Orgán ochrany přírody by měl  zvážit  vyčištění 
skalních útvarů znehodnocených barvami ve spreji (tento zásah je navrhován v závislosti na 
jeho proveditelnosti).   

d) nelesní pozemky
Příloha 5: Tabulka „Popis dílčích ploch a objektů“
Příloha 4: Mapa návrhu zásahů a opatření

Kromě  uvedeného  v tabulce  „Popis  dílčích  ploch  a  objektů“v příloze  5  je  vhodné  ještě 
připojit,  že  situaci  nejvíce  ohroženého  místa  sešlapem  nacházejícího  se  při jihozápadním 
okraji  ZCHÚ,  blíže  popsanou  v závěru  kapitoly  2.2.  a),  umístění  kamenných  nášlapů 
evidentně  neřeší,   vhodnějším  postupem  by  mohla  být  podpora  vzniku  jiné  biologické 
překážky např. vysazení živého plotu podél asfaltového chodníku.

3.2  Zásady  hospodářského  nebo  jiného  využívání  ochranného  pásma  včetně  návrhu 
zásahů a přehledu činností

Ochranné  pásmo  nebylo  zřizovacím předpisem z 1.7.  1989  vyhlášeno  (citace  z vyhlášky: 
„ochranné pásmo se pro tento chráněný přírodní výtvor nezřizuje“),  je jím tedy dle § 37 
zákona č. 114/1992 Sb. pás do vzdálenosti 50 m od hranice ZCHÚ. Ochranné pásmo zahrnuje 
okolní  městskou  zástavbu,  chodníky,  městskou  zeleň.  V  ochranném  pásmu  je  nutno 
uskutečňovat  pouze  takové  zásahy,  které  nepovedou  k  narušení  přírodní  památky.  Žádný 
speciální management se nenavrhuje.

3.3 Zaměření a vyznačení území v terénu

Ve  vyhlašovacím  dokumentu  z 1.7.  1989  je  uvedeno,  že  Žižkova  skalka  se  nachází  na 
katastrálním území Prachatice, parcele číslo 594/1 dosahující výměry 0,3019 ha. V katastru 
nemovitostí je naopak uvedeno, že chráněné území se nachází na parcele 549/1 o výměře 
3,080  ha.  V údajích  z  katastru  nemovitostí  a  vyhlášky  vznikl  rozpor  v čísle  parcely  i  ve 
výměře parcely. Z uvedeného také vyplývá, že přírodní památka, dle katastru nemovitostí, se 
zřejmě nachází na celé ploše parcely 549/1, nikoliv na její části, na což by mohl poukazovat 
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údaj výměry území uvedený ve vyhlášce. Ve vyhlašovacím dokumentu totiž není zmíněno, že 
by se ZCHÚ nacházelo jen na části parcely.  
Pruhové  značení  hranic  ZCHÚ,  které  bylo  provedeno  v roce  2003,  je  sice  v souladu 
s vyhláškou MŽP ČR č. 395/1992 Sb., ale není již v některých partiích příliš viditelné. Tabule 
s  malým státním znakem byla  vztyčena  na  jednom místě  (u  jižní  přístupové  cesty)  a  je 
v současnosti  téměř  schovaná  v porostu  ostružiníku  (Rubus  sp.).  V tomto  plánu  péče  je 
navrhováno umístit  na severní  hranici  ZCHÚ ještě  jednu tabuli  s malým státním znakem. 
Revize  a  obnova  pruhového  značení  hranic  přírodní  památky  a  tabulí  s  malým  státním 
znakem je doporučována jednou za pět let.

3.4 Návrhy potřebných administrativně-správních opatření v území

K realizaci  opatření  navrhovaných plánem péče nejsou potřebná další  správní  rozhodnutí. 
Pouze by mělo dojít ke změně zápisu poznámky v katastru nemovitostí, kde je pro dotčené 
území  vedena  poznámka  označující  způsob  ochrany  nemovitosti  jako  nemovitá  kulturní 
památka. Navrhuje se, aby byla provedena změna této poznámky a v poznámce pro způsob 
ochrany nemovitosti bylo vedeno, že se jedná o menší chráněné území.   

3.5 Návrhy na regulaci rekreačního a sportovního využívání území veřejností

Na lokalitě  je  nežádoucí pořádání  hromadných sportovních akcí.  Lokalita by měla nadále 
sloužit jako odpočinková klidová zóna v centru města za dodržování ochranných podmínek a 
pořádku na lokalitě. Podle možností by bylo vhodné, aby bylo území PP častěji kontrolováno 
obecnou policií,  která  by zajistila  v rámci  svých možností  dodržování  veřejného pořádku. 
Jedním z dalších návrhů je to, že u vstupu do území by mohla být umístěna tabule obsahující 
pravidla chování návštěvníka zvláště chráněného území (toto sdělení by mohlo být i součástí 
informační tabule k CHÚ, o které je pojednáno v bodě 3.6.)

3.6 Návrhy na vzdělávací využití území

Území  může  být  předmětem  geologických,  botanických  a  zoologických  (např. 
ornitologických)  šetření.  Je  vhodným  areálem  pro  uskutečňování  přírodovědně  a 
environmentálně  zaměřených  výukových  programů  či  studijních  projektů  školních  a 
předškolních  dětí  a  mládeže.  Území  může  být  prostorem k odborným exkurzím,  dalšímu 
vzdělávání  pedagogických pracovníků  i  zájemců z řad veřejnosti,  navíc  dobře přístupným 
z města.V budoucnu  by  nebylo  špatné  Žižkovu  skalku  vhodnou  formou  více  propagovat 
v informačních materiálech města, na internetových stránkách nebo v textu na informačním 
panelu (velikost A4) umístěném na viditelném místě na hranici chráněného území. Je potřeba 
uvést, že podél hranice území vede naučná stezka a jedno z jejích zastavení Žižkovu skalku 
okrajově zmiňuje.

3.7 Návrhy na průzkum či výzkum území a monitoring

Na území  přírodní  památky  Žižkova  skalka  prováděl  Bohuslav  Nauš  v letech  1984-2000 
botanická šetření. V roce 1997 sestavil Jan Toman soupis dřevin v areálu chráněného území. 
V posledních devíti letech nebyl udělán podrobný botanický inventarizační průzkum, proto je 
doporučeno jej zhotovit. Stejně tak je navrhováno vyhotovit průzkum ornitologický. 
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4. Závěrečné údaje

4.1  Předpokládané  orientační  náklady  hrazené  orgánem  ochrany  přírody  podle 
jednotlivých zásahů (druhů prací) 

Druh zásahu (práce) a odhad množství (např. 
plochy) 
 

Orientační 
náklady  za  rok 
(Kč)

Orientační náklady 
za období platnosti 
plánu péče (Kč)

Jednorázové a časově omezené zásahy
Oprava  a  revize  stávajících  tabulí  s malým  státním 
znakem - 2 ks

---------- 1500

Doplnění tabule s malým státním znakem -1ks ---------- 2500
Případné  zhotovení  a  umístění  tabulky  s návštěvním 
řádem (A4) - 1 ks

---------- 3500

Případné zhotovení a umístění informační tabule (A4) 
– 1 ks

---------- 3500

C e l k e m (Kč) ---------- 11 000
Opakované zásahy
Probírka  a  prořezávka  dřevin  a  odkliz  biomasy 
z plochy CHÚ; 1x za 3 roky

2000 20 000

Likvidace ostružiníku (Rubus sp.) a výmladků; 1x za 3 
roky

2000 20 000

Vyčištění území od odpadu; minimálně 1x za rok 1000 10 000
Obnova pruhového značení (500 Kč/100 m); 1x za 5 
let

300 3000

C e l k e m (Kč) 5300 53 000

4.2 Použité podklady a zdroje informací

Albrecht, J. et al. 2003: Českobudějovicko. In: Mackovčin, P. et Sedláček, M. (eds.): Chráněná území 
ČR. Svazek VIII.AOPK ČR a EkoCentrum Brno. Praha.
Chábera, S. a kol. 1987: Příroda na Šumavě. Jihočeské nakladatelství České Budějovice. 
Chábera,  S.  1982:  Jihočeská  vlastivěda.  Geologické  zajímavosti  jižních  Čech.  Geologická  stavba 
jižních Čech. Jihočeské nakladatelství České Budějovice.
Kubát, K. (ed.) 2002: Klíč ke květeně České republiky. Academia. Praha.
Nauš,  B.  1996:  Rostliny křemenného valu u Prachatic.  Prachatice.  18.  (nepublikovaný dokument, 
osobní archiv B. Nauše)
Nauš, B. 1998: Žižkova skalka. Přírodní památka. Prachatice. 17. (nepublikovaný dokument, archiv B. 
Nauše)
Nauš,  B.  2006:  Chráněná  území  na  katastru  města  Prachatice.  Prachatice.  36.  (nepublikovaný 
dokument, osobní archiv B. Nauše)
Tomášek, M. 2000: Půdy České republiky. Český geologický ústav. Praha. 
Žíla, V. 2005: Atlas šumavských rostlin. Karmášek.
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Vyhláška Okresního národního výboru v Prachaticích z 1.7. 1989

Údaje katastru nemovitostí - http://nahlizenidokn.cuzk.cz/
Registr objektů ÚSOP AOPK ČR- http://drusop.nature.cz/

Šetření v terénu (Lenka Kovačiková): 24.4. 2009,  15.6. 2009, 18.8. 2009 a 1.9. 2009 
 
4.3 Seznam mapových listů

a) katastrální mapa (měřítko)
číslo mapového listu:

b) Státní mapa 1:5000 – odvozená
číslo mapového listu: Prachatice-5-8

c) Základní mapa České republiky 1:10 000
číslo mapového listu: 32-21-01

4.4 Seznam používaných zkratek

ZCHÚ – zájmové chráněné území
PP – přírodní památka
CHÚ – chráněné území  

4.5 Plán péče zpracovalo 

Sdružení členů a přátel Stanice mladých ochránců přírody Dřípatka Prachatice
Rumpálova 999
Prachatice
38301
www.ngodripatka.cz
ngo.dripatka@seznam.cz

terénní šetření, zpracování plánu péče: Ing. Lenka Kovačiková, Bohuslav Nauš, Mgr. Václav 
Kubička
příprava podkladů: Ing. Lenka Kovačiková, Bohuslav Nauš, Mgr. Martin Kubička

Datum zpracování: říjen 2009

Součástí plánu péče jsou dále tyto přílohy a tabulky: 

Příloha č.1: Orientační mapa s vyznačením území (1: 50 000)
Příloha č.2: Katastrální mapa se zákresem ZCHÚ (1:1000)
Příloha č.3: Mapa dílčích ploch a objektů
Příloha č.4: Mapa návrhu zásahů a opatření
Příloha č.5: Tabulka „Popis dílčích ploch a objektů“
Příloha č.6: Fotografie PP Žižkova skalka
Příloha č.7: Fotografie nežádoucích jevů v PP Žižkova skalka
Příloha č.8: Přehled rostlinných taxonů
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Příloha 5

Popis dílčích ploch a objektů na nelesních pozemcích a výčet plánovaných zásahů v nich

označení 
plochy 
nebo 

objektu

název výměra 
(ha)

stručný popis charakteru plochy nebo objektu 
a dlouhodobý cíl péče

doporučený zásah naléhavost* termín 
provedení

interval 
provádění

A
0,077

(25 %)

Křemenná  žíla,  která  prochází  středem  PP Žižkova 
skalka  je  součástí  významného  „Prachatického 
křemenného  valu“  a  vystupuje  v některých  místech 
ZCHÚ  nad  povrch,  a  to  i  několik  metrů.  Zmíněný 
křemenný útvar je místy obnažený, někde je překryt 
surovými  půdami  s mělkým  orničním  horizontem  a 
porostlý vegetací nebo některými dřevinami, jindy je 
součástí uzavřenější skupiny stromů a keřů

Podrobněji rozepsáno u plochy 1 a 2, 
jejichž  součástí  je  tento  geologický 
útvar

- - -

1 0,1232
(40 %)

Jedná  se  převážně  o  severní,  severovýchodní  a 
západní část území,  blíže k hranici  ZCHÚ, kde jsou 
dominantní  starší  stromy  a  keře,  včetně  náletu 
mladých  dřevin.  Bylinné  patro  není  druhově  příliš 
rozmanité.  Součástí  této  plochy  je  také  menší  část 
obnaženého křemenného skalního útvaru (A)

Probírka starších dřevin (např. šeříku, 
jasanů,  javorů,  lípy…),  prořezávka 
křovin  a  odstraňování  náletu  trnek 
(Prunus  spinosa),  růží  šípkových 
(Rosa  canina),  jasanů  (Fraxinus 
excelsior),  lísek  (Corylus  avellana) 
atd., likvidace ostružiníku (Rubus sp.), 
odstranění polomů a napadané dřevní 
hmoty.  Odklizení  biomasy  mimo 
ZCHÚ

2 do konce 
října 1x za 3 roky

2 0,0924
(30 %)

Jedná se o plochu s bylinnými druhy chudých trávníků 
(hlavně  rostliny  svazu  Hyperico  perforati-
scleranthion perennis a Plantagini-festucion ovinae) + 
dřeviny  z náletu.  Lokalizace  ve  střední  části  území. 
Součástí  této  plochy  je  také  větší  část  obnaženého 
křemenného skalního útvaru (A)

Výřez  a  zamezování  šíření  náletu 
dřevin,  především ostružiníku (Rubus 
sp.),  a  to  zejména  v bezprostřední 
blízkosti  křemenného  valu  nebo  na 
jeho stěnách. Odklizení biomasy mimo 
ZCHÚ

2 do konce 
října 1x za 3 roky
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3 0,0924
(30 %)

Ostatní  plochy  k  nimž  je  řazeno  místo  téměř  bez 
vegetace  (severovýchodní  okraj  u  kapličky),  část 
západního  svahu  navazující  na  bytové  jednotky  se 
schodištěm a některými nepůvodními druhy rostlin a 
dvě menší zatravněné plochy v jižní části území, kde 
je  prováděno  sečení  zajištěné  Městem  Prachatice 
v rámci údržby městské zeleně

Výřez a zamezování šíření náletových 
dřevin,  především  likvidace 
ostružiníku  (Rubus  sp.)  -  významně 
v jižní části území. Odklizení biomasy 
mimo ZCHÚ

2 do konce 
října 1x za 3 roky

A,1,2,3 0,3080 Jedná se o celou plochu PP Žižkovy skalky Vyčištění celého území od odpadu 2 do konce 
října 1x ročně

A,1,2,3 0,3080 Jedná se o celou plochu PP Žižkovy skalky Revize pruhového značení a vymezení 
území v terénu 2 do konce 

října 1x za 5 let

* stupně naléhavosti jednotlivých zásahů, podle následujícího členění:
1. stupeň - zásah naléhavý (nelze odložit, je nutný pro zachování předmětu ochrany),
2. stupeň - zásah vhodný,
3. stupeň - zásah odložitelný,
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Příloha 8

Seznam botanických taxonů na lokalitě PP Žižkova Skalka. Šetření Bohuslava Nauše v letech 
1984-2000 doplněno o stav v roce 2009 (Lenka Kovačiková)

Druh Druh (latinsky)
Barborka obecná Barbarea vulgaris
Barvínek menší Vinca minor
Bedrník obecný Pimpinella saxifraga
Bedrník větší Pimpinella major
Bez černý Sambucus nigra
Bika bělavá Luzula luzuloides 
Bika ladní Luzula campestris
Bodlák obecný Carduus acanthoides
Bojínek luční Phleum pratense
Bolehlav plamatý Conium maculatum
Bolševník obecný Heracleum sphondylium
Borovice černá Pinus nigra
Bršlice kozí noha Aegopodium podagraria
Brusnice borůvka Vaccinium myrtillus
Břečťan popínavý Hedera helix
Bříza bělokorá Betula pendula
Česnek planý Allium oleraceum
Čičorka pestrá Securigera varia
Devaterník velkokvětý tmavý Helianthemum grandiflorum subsp.obscurum
Divizna černá Verbascum nigrum
Dub letní Quercus robur
Hadinec obecný Echium vulgare
Heřmánek terčovitý Matricaria discoidea
Heřmánkovec nevonný Tripleurospermum inodorum 
Hloh obecný Crataegus laevigata
Hluchavka bílá Lamium album
Hluchavka nachová Lamium purpureum
Hrušeň obecná Pyrus communis
Hulevník lékařský Sisymbrium officinale
Huseníček rolní Arabidopsis thaliana
Huseník lysý Arabis glabra
Hvozdík kropenatý Dianthus deltoides
Chmel obecný Humulus lupulus
Chmerek vytrvalý Scleranthus perennis
Chrastavec rolní Knautia arvensis
Jabloň domácí Malus domestica
Jahodník truskavec Fragaria moschata
Jalovec chvojka Juniperus sabina
Jalovec obecný Juniperus communis
Jasan ztepilý Fraxinus excelsior
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Javor klen Acer pseudoplatanus
Javor mléč Acer platanoides
Jeřáb prostřední Sorbus intermedia
Jeřáb ptačí Sorbus aucuparia
Jestřábník chlupáček Hieracium pilosella
Jestřábník Lachenalův Hieracium lachenalii
Jestřábník oranžový Hieracium aurantiacum
Jestřábník zední Hieracium murorum
Jetel luční Trifolium pratense
Jetel plazivý Trifolium repens
Jetel rolní Trifolium arvense
Jílek vytrvalý Lolium perenne
Jitrocel kopinatý Plantago lanceolata
Jitrocel větší Plantago major
Kakost maličký Geranium pusillum
Kakost smrdutý Geranium robertianum
Kapraď osténkatá Dryopteris carthusiana
Kapraď samec Dryopteris filix-mas
Kapustka obecná Lapsana communis
Kebrlík lesní Anthriscus sylvestris
Kokořík vonný Polygonatum odoratum 
Kokoška pastuší tobolka Capsella bursa-pastoris
Kokrhel menší Rhinanthus minor
Konopice pýřitá Galeopsis pubescens
Kontryhel ostrolaločný (obecný) Alchemilla vulgaris
Konvalinka vonná Convallaria majalis
Kopřiva dvoudomá Urtica dioica
Kostřava ovčí Festuca ovina
Kozinec sladkolistý Astragalus glycyphyllos
Krabilice zlatoplodá Chaerophyllum aureum
Kručinka barvířská Genista tinctoria
Křivatec žlutý Gagea lutea
Kuklík městský Geum urbanum
Kuřinka červená Spergularia rubra
Lebeda rozkladitá Atriplex patula
Lípa srdčitá Tilia cordata
Lipnice hajní Poa nemoralis
Lipnice luční Poa pratensis 
Lipnice roční Poa annua
Líska obecná Corylus avellana
Locika kompasová Lactuca serriola
Loubinec pětilistý Parthenocissus quinquefolia
Máchelka podzimní Leontodon autumnalis
Máchelka srstnatá Leontodon hispidus
Mák vlčí Papaver rhoeas
Mateřídouška vejčitá Thymus pulegioides
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Metlička křivolaká Avenella flexuosa
Mléč zelinný Sonchus oleraceus
Mléčka zední Mycelis muralis
Modřenec hroznatý Muscari neglectum
Mochna jarní Potentilla tabernaemontani
Mochna nátržník Potentilla erecta
Mochna stříbrná Potentilla argentea
Mrkev obecná Daucus carota
Osívka jarní Erophila verna
Ostružiník křovitý Rubus fruticosus agg.
Ostružiník maliník Rubus idaeus
Ovsík vyvýšený pravý Arrhenatherum elatius
Pampeliška hladká Taraxacum sect. Erythrosperma
Pampeliška lékařská Taraxacum officinale
Papradka samičí Athyrium filix-femina
Pavinec modrý Jasione montana
Pelyněk černobýl Artemisia vulgaris
Pcháč oset Cirsium arvense
Pomněnka rolní Myosotis arvensis
Prasetník kořenatý Hypochaeris radicata
Protěž bažinná Gnaphalium uliginosum
Pryskyřník hlíznatý Ranunculus bulbosus
Pryskyřník plazivý Ranunculus repens
Pryskyřník prudký Ranunculus acris
Pryšec obecný Euphorbia esula
Psineček obecný Agrostis capillaris
Psineček obecný Agrostis capillaris
Ptačinec trávovitý Stellaria graminea
Pustoryl věncový Philadelphus coronarius
Pýr plazivý Elytrigia repens
Rdesno ptačí Polygonum aviculare
Rozchodník nachový Hylotelephium telephium (Sedum argutum)
Rozchodník ostrý Sedum acre
Rozrazil douškolistý Veronica serpyllifolia
Rozrazil rezekvítek Veronica chamaedrys
Rozrazil rolní Veronica arvensis
Rozrazil trojklaný Veronica triphyllos
Rožec obecný Cerastium holosteoides
Rožec plstnatý Cerastium tomentosum
Růže šípková Rosa canina
Řebříček obecný Achillea millefolium
Řeřišničník písečný Cardaminopsis arenosa
Silenka nadmutá Silene vulgaris
Silenka nicí Silene nutans
Sléz přehlížený Malva neglecta
Slivoň obecná Prunus insititia
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Smělek jehlancovitý Koeleria pyramidata
Smolnička obecná Lychnis viscaria
Smrk ztepilý Picea abies
Sněženka podsněžník Galanthus nivalis
Srha laločnatá Dactylis glomerata
Starček obecný Senecio vulgaris
Starček přímětník Senecio jacobaea
Svízel nízký Galium pumilum
Svízel povázka Galium mollugo
Svízel přítula Galium aparine
Svlačec rolní Convolvulus arvensis
Šeřík obecný Syringa vulgaris
Škarda dvouletá Crepis biennis
Štírovník růžkatý Lotus corniculatus 
Šťovík kyselý Rumex acetosa
Šťovík menší Rumex acetosella
Šťovík tupolistý Rumex obtusifolius 
Tařice skalní Arduinova Aurinia saxatilis subsp.arduini
Tavolník van Houtteův Spiraea vanhouttei
Tolice dětelová Medicago lupulina
Tořice japonská Torilis japonica
Trnka obecná Prunus spinosa
Trojštět žlutavý Trisetum flavescens 
Truskavec ptačí Polygonum aviculare
Třešeň ptačí Prunus avium
Třezalka tečkovaná Hypericum perforatum
Tuřice měkkoostenná Carex muricata
Večernice vonná Hesperis matronalis
Vikev chlupatá Vicia hirsuta
Vikev ptačí Vicia cracca
Vikev setá Vicia sativa
Violka rolní Viola arvensis
Violka vonná Viola odorata
Vlaštovičník větší Chelidonium majus
Vratič obecný Tanacetum vulgare
Vrba jíva Salix caprea
Zemědým lékařský Fumaria officinalis
Zlatice převislá Forsythia suspensa
Zlatobýl obecný Solidago virgaurea
Zvonek kopřivolistý Campanula trachelium 
Zvonek okrouhlolistý Campanula rotundifolia
Zvonek rozkladitý Campanula patula 
Zvonek řepkovitý Campanula rapunculoides
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