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Čas: 1 hod.

Granátová skála v Táboře                                     

Jihočeský kraj 

GPS: 49°24‘62“N, 14°39‘39“E

Václav Ziegler
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Tábor Granátová skála
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1. Granátová skála

1.
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Úvod
 Exkurze vás má seznámit nejen s vynikající geologickou památkou Granátová skála v Táboře, ale 

i s projevy zvětrávání hornin, způsobenými zemskou gravitací a lidským působením. Skalní výchoz se totiž nachází 
na lokalitě stavebně intenzivně využívané už od středověku (bývalý lom), a je tedy nutno předpokládat, že jeho 
nynější rozsah a tvar je výsledkem lidské činnosti. Musíme mít na paměti, že Granátová skála vznikla jako důsledek 
styku rul pestré série moldanubika s vyvřelým masivem syenitu táborského typu při výstupu středočeského plutonu.

Údolí pod Granátovou skálou.
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Start a konec exkurze
Přírodní památka Granátová skála v Táboře se nachá-
zí v centrální části města Tábor na pravém břehu řeky 
Lužnice, v parku Pod Kotnovem, pod zdmi ulice Na Par-
kánech, u kostela sv. Jakuba. Z táborského náměstí 
vás ke skále dovedou pěšky směrovky a sestup k ní je 
po schodech z ulice Na Parkánech. Od táborského ná-
městí je Granátová skála vzdálena cca 400 m jihozápad-
ním směrem (naproti mostu přes Lužnici do Čelkovic). 
Je součástí geologické expozice Pod Klokoty, který je 
rovněž na pravém břehu Lužnice v bývalém kamenolo-
mu pod Klokotským klášterem. Do Tábora se lze dobře 
dostat vlakem či autobusem a z obou těchto nádraží 
to věru není daleko na táborské náměstí. Cesta zpět je 
stejná, jen opačným směrem.

Vybavení
Rozhodně si s sebou vezměte geologické kladívko 
(nemáte-li, poslouží i zednické či obyčejné), tuž-
ku, zápisník, skládací či pásmový metr, staré noviny 
(na zabalení odebraných geologických vzorků) a lupu, 
abyste si mohli prohlédnout drobné minerály a zka-
meněliny na místě samém. Dobré je také s sebou mít 

Podél naučné stezky.
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aparát. Mohl by se nám hodit! Co mohl, bude se nám 
hodit!

Charakter krajiny
Charakterizujte vlastními slovy krajinu a její reliéf!
Nad hlubokým údolím, na pravém břehu řeky Lužni-
ce, naproti vodáckému tábořišti Suchomelův ostrov 
se tyčí geologicky zajímavý přírodní útvar Granátová 
skála. V hojném počtu se zde nalézají rudé graná-
ty typu almandinu až do velikosti lískového oříšku.  
Samotné město Tábor, na jehož jihozápadě (pod hra-
dem Kotnovem) se Granátová skála nachází, vystupu-
je nad zdejším krajem jako dominanta. Však bylo jeho 
zbudování tak plánováno, aby se dalo dobře bránit. 
Styk (kontakt) hornin moldanubika na  straně 
jedné a hornin středočeského plutonu na straně 
druhé daly vzniknout výraznému skalnatému ostro-
hu na řekou Lužnicí. Větší část skály byla v minulosti 
odtěžena a použita k výstavbě okolních domů, cest 
a např. i patníků, což dodalo samotné skále vystupu-
jící tvar. Směrem na jih od Tábora vystupují morfolo-
gicky nápadné kopce (Hýlačka, Babí hora), které jsou 
budovány pevnými horninami – ortorulami. Pojďme 
a prozkoumejme nyní skálu samotnou i ostatní geolo-
gické jevy s ní související.

Průzkum lokality
Samotná Granátová skála je mohutný skalní 
výchoz se specifickým petrografickým slože-
ním, vzniklý na  kontaktu pararul moldanubika 
a  vyvřelého syenitu táborského typu (součást 
středočeského plutonu). Zdejší specifická hornina 
obsahuje hojné granáty. Zvětrávání, působené přiro-
zenými silami i činností člověka, vede k postupnému 
rozpadání tohoto výchozu hornin.
1. Zdejší Granátová skála vznikla na styku dvou geo-
logických celků – moldanubika a středočeského plu-

tonu. Moldanubikum tvoří jižní a jihozápadní část 
Českého masivu (vlastně Čech a jihozápadní Moravy) 
a budují ji silně přeměněné (metamorfované) horni-
ny, které vznikly v starohorách a starších prvohorách. 
Středočeský pluton je vnitřně komplikované těle-
so (skládá se z řady různých typů vyvřelých hornin). 
Rozkládá se přibližně mezi Říčany u Prahy, Táborem 
a Klatovy a vystoupil k povrchu podél hlubokého 
zemského zlomu (středočeský šev) na rozhraní mol-
danubika a Barrandienu. Horniny, které se podílely 
na vzniku Granátové skály, jsou středně zrnité biotitic-

ké pararuly pestré série moldanubika a drobnozrnný 
syenit táborského typu (syenit je hornina, která téměř 
neobsahuje křemen, zato obsahuje hojnost draselné-
ho živce, biotitu a pyroxenu a kyselých sodno-vápena-
tých živců). Určitě si udělejte fotografii skály.
2. Základní horninou, která tvoří Granátovou 
skálu, je takzvaný merismit (agmatit), vzniklý 
smíšením na styku rul pestré série a syenitu tá-
borského typu. Hornina je tvořena dvěma složkami, 
tmavší, základní substrát je bývalá biotitická pararula 
a světlý podíl je odvozen z vyvřeliny a tvoří ho dra-
selný živec, plagioklas, křemen a granát. Světlá slož-
ka, které se říká metatekt, obsahuje všechny granáty 
vzniklé při tuhnutí horniny na úkor původní horniny 
pararuly. I zde bude dobrá fotodokumentace, případ-
ně si můžete vzít malý vzorek zdejší horniny. Pozor, 
neotloukejte skálu, stačí, když si seberete malý úlomek  
na úpatí skály!!! 

3. Zdejší granáty bychom měli řadit mezi almandi-
ny, obsahují však v menší míře i pyropovou složku. 
Almandin je granát, který obsahuje železo, kdežto py-
rop obsahuje místo železa hořčík. Místní granáty jsou 
červené až červenohnědé a mají tvar nepravidelných 

Detail horniny.

Granátová skála.
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zrn. Výskyt krystalového tvaru, kosočtverečného dva-
náctistěnu, je vzácný. Zpravidla tvoří menší zrna, jen 
výjimečně dosahují velikosti vlašského ořechu. Snad 
se vám podaří najít menší upadlý vzorek s granáty.               
4. Na zdejší Granátové skále můžeme pozorovat 
i  projevy zvětrávání hornin, způsobené vnějšími 
geologickými silami (vítr, déšť, mráz, sluneční záření) 
a také zemskou gravitací a lidským působením. Skalní 
výchoz se totiž nachází na lokalitě stavebně využívané 
už od středověku (bývalý lom), a je tedy nutno před-
pokládat, že jeho nynější rozsah a tvar je také výsled-
kem lidské činnosti. Je sice pravda, že všechny tyto 
síly působí dlouhodobě, ale již v dnešní době může-
me vidět, jak se i skála drobí a postupně rozpadá. Od-
lamují se malé úlomky i velké balvany. Tento rozpad je 
určitě dobře dokumentovatelný, hlavně fotograficky. 
A můžete je porovnat s fotografiemi třeba z doby před 
padesáti lety. Určitě takové najdete na internetu nebo 
ve starší literatuře. Tak nezapomeňte fotografovat!                                                                                      
5. Granátová skála je také součástí geologické expo-
zice Pod Klokoty. Záměrem této geologické expozi-

ce v Táboře je předvést široké veřejnosti vybrané dru-
hy hornin, které nás obklopují a jsou součástí neživé 
přírody našeho okolí. Expozice je koncipována tak, že 
návštěvníkům představuje exponáty hornin regionu 
Jihozápad s jednotlivými popisy ke každému vysta-
venému exempláři, s geologickou mapkou, zákresem 
lokality výskytu a fotografiemi z místa sběru. V zájmu 
prezentace struktury vybraných vzorků byly prove-
deny maloplošné výbrusy. V táborském infocentru 
jsou návštěvníkům k dispozici propagační materiály, 
dřevěné turistické známky a pamětní razítko s logem 
expozice. Expozice je volně přístupná po celý rok. Při 
zpáteční cestě si nezapomeňte vyzvednout zmíněné 
propagační materiály a expozici si nafotografujte.                                                                                        

Nyní již můžete nastoupit zpáteční cestu, kterou si ur-
čitě zpestříte výstupem po schodech zpátky k hradu 
Kotnovu. Potom už vás čeká jen práce ve škole. Ne 
proto, abyste „dřeli“, ale proto, abyste si utřídili poznat-
ky a podělili se o ně se spolužáky, kamarády a kama-
rádkami.

Úkoly a otázky po exkurzi nikoliv  
už v terénu, ale ve škole 
Shromáždíme všechny vzorky, nákresy i fotografie, 
které jsme během exkurze připravili. Pokuste se po-
dle literatury určit sebrané horniny a minerály. Urči-
tě si připravte i nákres trasy exkurze se zakreslenými 
zastaveními, kdyby si někdo chtěl tuto trasu projít. 
A také:      
1. Určete si všechny přinesené vzorky z exkurze a řád-
ně je popište! A prostudujte si doporučenou literatu-
ru. Je to velmi, velmi užitečné. Daleko užitečnější než 
to pracně hledat v počítači. V psané literatuře to máte 
jako na dlani!
2. Nakreslete si plánek exkurze a vyznačte do něj svá 
zastavení a místa sběrů vzorků.
3. Teď už nebude velká práce dát dohromady vý-
stavku pro školu, kamarády či dokonce rodiče, 
které na  ni můžete pozvat! Nezapomeňte však 
vystavené materiály označit cedulkami, na  kte-
rých bude název vzorku, kde a kdy jste ho sebrali 
a kdo ho sebral! Hodně úspěchů, mladí přátelé!

Detail horniny s granáty.
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Rozpad skály.

Fo
to

 V
. Z

ie
gl

er



6

VYCHÁZKA

G
ra

ná
to

vá
 s

ká
la

 v
 T

áb
oř

e                                     A ještě ta doporučená literatura !
Albrecht, J. et al. (2003): Českobudějovicko. In: Mackovčin, P., Sedláček, M. (eds): Chráněná území ČR, svazek VIII. – AOPK ČR a EkoCentrum Brno. Praha.
Bernard, J. H. (2000): Minerály České republiky. – Academia. Praha.
Beurlen, K., Lichter, G. (1997): Zkameněliny. – Ikar. Praha.
Habětín, V., Knobloch, E. (1981): Kapesní atlas zkamenělin. – SPN. Praha.
Chlupáč, I. et al. (2002): Geologická minulost České republiky. – Academia. Praha.
Košťák, M. (2004): Dávný svět zkamenělin. – Granit. Praha.
Košťák, M., Mazuch, M. (ed.) (2011): Putování naším pravěkem. – Granit. Praha.
Ložek, V. (2007): Zrcadlo minulosti. – Dokořán. Praha.
Medenbach, O., Sussiecková-Fornefeldová, C. (1995): Minerály. – Ikar. Praha.
Němec, F. (1972): Klíč k určování nerostů a hornin. – SPN. Praha
Sejkora, J., Kouřimský, J. (2005): Atlas minerálů České a Slovenské republiky. – Academia. Praha.
Ziegler, V. (2002): Geologická školní technika rychle a stručně. – Pedagogická fakulta UK. Praha.
 

Další průvodce pro výlety do terénu lze stáhnout na portále o neživé přírodě Svět geologie:

http://www.geology.cz/svet-geologie/vylety/vylety


