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1. Základní identifika ční a popisné údaje 
 
 
 
1.1. Eviden ční kód ZCHÚ, kategorie, název a kategorie IUCN 
 
Evidenční kód ZCHÚ:  2500 

Název ZCHÚ:  Granátová skála 

Kategorie dle Zákona 114/1992 Sb.:  přírodní památka 

Kategorie dle IUCN: IV. – přírodní památka 
 
 
1.2. Platný právní p ředpis o vyhlášení ZCHÚ 

Název: neznámý 

Vydal: Státní pozemkový úřad 

Číslo: 8.825/40 

Dne: 9. 12. 1940 
   

 
1.3. Územně-správní členění, překryv s jinými chrán ěnými územími a 
příslušnost k soustav ě Natura 2000 
 

Kraj:  Jihočeský 

Obec s rozšířenou působností třetího stupně:  Tábor 

Obec:  Tábor   

Katastrální území: Tábor 

Národní park: není 

Chráněná krajinná oblast: není 

Jiný typ chráněného území:  není 

Ptačí oblast:  není 

Evropsky významná lokalita:  není 
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1.4 Vymezení území podle sou časného stavu katastru nemovitostí 
 
 
Katastrální území: Tábor 

Číslo 
parcely 
podle KN 

Číslo parcely 
podle PK 
nebo jiných 
evidencí 

Druh pozemku podle KN Způsob využití pozemku 
podle KN 

Číslo listu 
vlastnictví 
 

Výměra parcely 
celková podle 

KN (m

2

) 

Výměra 
parcely 

v ZCHÚ (m

2

) 
697  ostatní plocha zeleň 10001 1365 1365 

Celkem  1375 
 
 
 
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 0   

vodní  plochy 0  zamokřená plocha 0 

 0  rybník nebo nádrž 0 

 0  vodní tok  0 

trvalé  travní 
porosty 

0   

orná půda 0   

ostatní zemědělské  
pozemky 

0   

ostatní plochy 0,1365  neplodná půda 0 

 0  ostatní způsoby 
využití 

0,1365 

zastavěné 
plochy a nádvoří 

0   

plocha celkem  0,1365   

 

Ochranné pásmo nebylo vyhlášeno. Dle zákona 114/1992 Sb. je jím území do vzdálenosti 50 
m od hranic ZCHÚ. 
 
 
1.6. Hlavní p ředmět ochrany 

1.6.1 Předmět ochrany podle z řizovacího p ředpisu 

Rulová skála s výskytem granátů 

1.6.2 Hlavní p ředmět ochrany – sou časný stav 

A. společenstva 
nejsou 
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B. významné druhy rostlin 

nejsou 

B. významné druhy živočichů 

nejsou 

C. útvary neživé přírody 

útvar  geologické podloží popis výskytu útvaru 

výchoz migmatitu 
s výskytem granátů 
(almandinu) 

PP leží na okraji jednotvárné 
sérii metamorfovaných hornin 
moldanubika, která je směrem 
na západ nahrazena horninami 
středočeského plutonu 

cca 20 m vysoký a 10 m široký 
skalní výchoz, narušený 
v minulosti lámáním kamene 

 
 
1.7 Dlouhodobý cíl pé če 
 
 
Dlouhodobým cílem péče je zachování migmatitového výchozu ve spodní části ZCHÚ. 
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2. Rozbor stavu zvlášt ě chrán ěného území s ohledem na 
předmět ochrany   

2.1 Stručný popis území  

Lokalizace 

ZCHÚ se nalézá v centru města Tábor nedaleko pravého břehu Lužnice u mostu spojující 
centrum města s čtvrtí Čelkovice. Mapa zobrazující polohu ZCHÚ je součástí přílohy. 

Geologie 

Granátová skála představuje žilný migmatitový útvar prostoupený místy aplitovými a 
pegmatitovými žílami. Granáty (vyrostlice almandinu) se nacházejí ve světlém neosomu, 
paleosom představuje tmavá biotitická pararula. Granáty dosahují velikosti vlašského ořechu, 
většinou jsou však podstatně menší. Geologická mapa je součástí přílohy. 

Vegetační poměry 

Spodní část skály je vez vegetace, v horní části lze identifikovat ruderalizované fragmenty 
skalní vegetace s Hylotelephium maximum a mechorosty, která dále směrem vzhůru přechází 
do ruderální parkové vegetace.  

2.3. Historie využívání území a zásadní pozitivní i  negativní vlivy lidské činnosti 
v minulosti 
 
Část skály byla v minulosti odlámána na materiál pro dláždění ulic i stavbu domů. Část skály 
je zastavěna. 

2.4. Škodlivé vlivy a ohrožení území v sou časnosti 
 
Jediným reálným rizikem je vandalismus v podobě kreslení po skále a vyrýpávání granátů. 
Přirozené procesy potenciálně znehodnocující přírodní památku (zejména vegetační sukcese) 
jsou velmi pomalé. 

2.5. Současný stav zvlášt ě chrán ěného území  

Spodní, nejvýznamnější část skalního výchozu je v odpovídajícím stavu nevyžadujícím 
změny.  

2.6. Zhodnocení výsledk ů předchozí pé če a dosavadních zásah ů do území a 
závěry pro další postup 

V roce 2008 bylo provedeno poměrně rozsáhlé odstranění náletových dřevin, které se 
uchycují v puklinách skály a poškozují její celistvost. Předchozí odstranění prováděl OkÚ 
Tábor v 90. letech. 
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V roce 2007 byla provedena odborná sanace uvolněné části skalního masivu firmou 
Geotechnika a.s. Praha. Uvolněná část skály byla na místě rozbita a použita k vyzdění 
podpůrného pilíře zbývající části.  

Předchozí péče se zaměřila též na využití osvětového potenciálu lokality - na místě je 
instalován velmi obsáhlý informační panel, doplněný leštěnou plochou přímo na skále. Pro 
následující období nejsou plánovány žádné cílené managementový zásahy, pouze udržování 
současného stavu (odstraňování náletových dřevin, obnova informačního panelu v případě 
poškození apod.). 
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3. Plán zásah ů a opat ření  

3.1. Rámcové zásady pé če o území 

V období platnosti plánu péče se management zaměří na udržování současného, plně 
vyhovujícího stavu. Jediný plánovaný zásah spočívá v odstranění dřevinného náletu ke konci 
plánovacího období. 

3.2. Zásady hospodá řského nebo jiného využívání ochranného pásma v četně 
návrhu zásah ů a přehledu činností 

Nejsou. 

3.3. Zaměření a vyzna čení území v terénu 

Zaměření a vyznačení území bude třeba řešit v případě přehlášení (viz následující bod). 

3.4. Návrhy pot řebných administrativn ě-správních opat ření v území 

Vzhledem k tomu, že nejcennější část skalního výchozu zaujímá pouze malou část území 
současné přírodní památky, bylo by vhodné vymezit na tomto místě zvláštní parcelu a 
přehlášením omezit ZCHÚ pouze na ni. Geodetické zaměření nové plochy přírodní památky, 
která takto bude omezena pouze na vlastní skalní blok a jeho nejbližší okolí, bylo provedeno 
v roce 2009. 

3.5. Návrhy na regulaci rekrea čního a sportovního využívání území ve řejností 

V případě nadměrného vandalismu lze uvažovat o instalaci kamery ve spolupráci s městem 
Tábor. 

3.6. Návrhy na vzd ělávací využití území 

Osvětový a vzdělávací potenciál lokality je plně využit – je zde instalován obsáhlý informační 
panel doplněný leštěnou plochou přímo na skále s dobře patrnou strukturou horniny. 

3.7. Návrhy na pr ůzkum či výzkum území a monitoring 

V roce 2008-2009 probíhá podrobný geologicko-mineralogický průzkum lokality, v době 
zpracování tohoto plánu péče ještě nebyl dokončen. 
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4. Závěrečné údaje 
 
4.1. Předpokládané orienta ční náklady hrazené orgánem ochrany p řírody podle 
jednotlivých zásah ů (druh ů 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 
Nové geometrické zaměření v případě přehlášení ---------- 10000 
Nové vyznačení v terénu v případě přehlášení  2000 
Instalace doplňkové tabulky k informačnímu 
panelu informující o změně vymezení ZCHÚ 
v případě přehlášení 

 5000  

Odstranění náletových dřevin  30000 
   
C e l k e m (Kč) ---------- 47000 Kč 

Opakované zásahy 
   
C e l k e m (Kč)  0 Kč 

 

4.2. Použité podklady a zdroje informací 
 
Kubát, K. et al. [eds.] (2002): Klíč ke květeně České republiky. – Academia, Praha 

Informační leták k přírodní památce Granátová skála z roku 2008 (autor textu RNDr. Petr 
Rajlich, CSc.) 

 
Informace Ing. Milana Vláška, KÚ Jihočeského kraje 
 
http://drusop.nature.cz/ 
http://geoportal.cenia.cz 
http://mapy.nature.cz 

http://nts5.cgu.cz/website/geoinfo 
http://nahlizenidokn.cuzk.cz 

4.3 Seznam mapových list ů 
 
α)α)α)α) katastrální mapa (měřítko) 
číslo mapového listu: 

β)β)β)β) Státní mapa 1:5000 – odvozená 
číslo mapového listu: Tábor-4-9 

χ)χ)χ)χ) Základní mapa České republiky 1:10000 
číslo mapového listu: 22-24-20 
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4.4. Plán pé če zpracoval  

Smluvní zpracovatel: 

DAPHNE ČR – Institut aplikované ekologie 

Husova 622/45 
370 05 České Budějovice 
IČ 266 48 881 
tel.: 385 311 09 
daphne@daphne.cz, www.daphne.cz 

Autor: 

Mgr. Jiří Koptík  
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Mapové p řílohy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Mapa 1 – poloha ZCHÚ (označena červeným bodem) 

 
 
Mapa 2 – hranice ZCHÚ na podkladu ortofotomapy s katastrální mapou 
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    kenozoikum  

          kvartér  

 holocén  

    nivní sediment (fluviální nečlenené + sedimenty vodních nádrží) 

    smíšený sediment (deluviofluviální) 

    písčito-hlinitý až hlinito-písčitý sediment (deluviální) (složení pestré) 

 pleistocén  

    písek, štěrk (fluviální) (složení pestré) 

          neogén  

 miocén  

             jíly, jílovité písky, diatomitové jíly, diatomity (lakustrinní, fluviolakustrinní) 

     paleozoikum  

          karbon, perm  

    aplit, pegmatit, aplopegmatit s turmalínem 

    syenit (táborský typ, varieta Dražice) 

    křemenný syenit, granit (táborský typ, varieta Dražice) (složení amfibol biotit pyroxen) 

    syenit (táborský typ, varieta Náchod-Kokošín) (složení amfibol pyroxen) 

    syenit (táborský typ, okrajová varieta) (složení biotit) 

     paleozoikum až proterozoikum  

    granit až metagranit (složení dvojslídný) 

    erlan 

    ortorula až metagranit (složení dvojslídný) 

    perlová rula, migmatit flebit-stromatitového typu 

    pararula až migmatit (složení dvojslídný, biotit) 

      pararula (složení biotit, sillimanit biotit,+- cordierit, muskovit, granát) 

 
 
Mapa 3 – geologická mapa širšího okolí ZCHÚ (označeno zeleným bodem). Zdroj: Česká geologická služba 
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Příloha II. – Fotodokumentace 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Foto 1 Hlavní část skalního výchozu při pohledu 
od východu 

 
 
Foto 2 Spodní část skalního výchozu u cesty 

 

 
 
Foto 1 Leštěná plocha s dobře patrnou strukturou 
horniny. 


