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Abstrakt 
Základním cílem tohoto projektu, zaměřeného na problematiku tisu červeného jako silně ohroženého 
druhu, je zastavení poklesu biologické rozmanitosti. Konkrétně vytvoření předpokladů pro úspěšné 
posilování populací a reintrodukci tisu v oblastech jeho současného, historicky doloženého, případně 
z hlediska biotopu možného výskytu, podpora efektivního využívání prostředků vynakládaných na 
záchranné programy tohoto rostlinného druhu, posílení právní ochrany lokalit s výskytem tisu 
červeného. Prostředkem k tomu je zpracování návrhu metodických postupů pro posilování populací a 
reintrodukci tisu, včetně návrhu dlouhodobě udržitelného diferencovaného lesnického hospodaření 
šetrného k tisu, které budou vycházet z výsledků výzkumu biologie, ekologie a rozšíření tisu, 
získaných v rámci tohoto projektu. V 1. pololetí roku 2009 se projekt v souladu s plánovaným 
postupem řešení soustředil na terénní výzkum populací tisu a na průběžné zpracovávání jeho výsledků. 
Doba řešení projektu: 2007 – 2010. 
 
Východiska řešení 
Tis červený je vyhláškou 395/1992 Sb. prohlášen za druh silně ohrožený. V podmínkách ČR patří k 
dřevinám nejvíce postiženým způsoby obhospodařování lesů. Vzhledem k jeho specifickým 
vlastnostem (značné dlouhověkosti a mimořádné schopnosti snášet zástin) je složkou lesních 
ekosystémů schopnou významně přispívat k jejich věkové a prostorové diverzitě. Tis je zároveň 
složkou potravy celé řady živočichů a tím nepřímo přispívá i ke zvýšení jejich druhové diverzity. 
Ve vymezení potenciálního přirozeného výskytu tisu červeného v ČR existuje dosud řada 
nezodpovězených otázek, týkajících se zejména vhodností biotopu, reálných a potenciálních rizik pro 
tis a způsobu obhospodařování lesů, umožňujícího zachování a reprodukci tisu. Výskyt tisu od 
minulosti po současnost naznačuje v jednotlivých časových horizontech zužování areálu. 
Rekonstrukce rozšíření tisu podle historických pramenů je však ovlivněna dostupností dat (mnohé 
archivní informace o výskytu tisu nebyly dosud zřejmě nalezeny) a ztrátou informací v čase. Cenným 
zdrojem údajů o původním výskytu tisu jsou nepochybně toponyma. Tento zdroj informací však nebyl 
dosud plně využit. Zodpovězení výše uvedených otázek má zásadní význam pro zpracování 
metodických postupů pro posilování populací a reintrodukci tisu a pro navržení lesnického 
managementu šetrného k tisu. Z uvedených skutečností se odvíjejí cíle prezentovaného projektu.  
 
Cíle řešení 
Základním cílem tohoto projektu, zaměřeného na problematiku tisu červeného jako silně ohroženého 
druhu, je zastavení poklesu biologické rozmanitosti. Konkrétně je cílem projektu:  

- vytvořit předpoklady pro úspěšné posilování populací a reintrodukci tisu v oblastech jeho 
současného, historicky doloženého, případně z hlediska biotopu možného výskytu, 

- podpořit efektivní využívání prostředků vynakládaných na záchranné programy tohoto 
rostlinného druhu, 

- posílit právní ochranu lokalit s výskytem tisu červeného. 
Prostředkem k tomu je zpracování návrhu metodických postupů pro posilování populací a reintrodukci 
tisu, včetně návrhu dlouhodobě udržitelného diferencovaného lesnického hospodaření šetrného k tisu, 
které budou vycházet z výsledků výzkumu biologie, ekologie a rozšíření tisu, získaných v rámci 
tohoto projektu.  
Z cílů projektu vyplývají hlavní okruhy problémů, které je v rámci tohoto projektu nutné řešit. Jsou to: 

- původní rozšíření tisu v ČR - má rozhodující význam pro směrování reintrodukcí tisu; 
- příbuznost fragmentů populací tisu - ovlivňuje přenositelnost reprodukčního materiálu tisu; 
- ekologické nároky tisu (ekosystémové parametry společenstev s výskytem tisu) jsou 

východiskem pro návrh managementových doporučení, jejich respektování je předpokladem 
pro účelné vynakládání prostředků na „tisové programy“; 
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- rozhodující a vedlejší rizikové faktory pro tis – musí být vzaty na zřetel při formulaci 
doporučení pro reintrodukci tisu a následnou péči, pro efektivní ochranu, příp. pro legislativu, 

- morfologická a ekologická variabilita tisu - umožňuje vyhodnotit příbuznost fragmentů 
populací tisu, její znalost je důležitá pro zachování genetické variability populací tisu při 
záchranných programech;  

- vhodný lesnický management – jeho definování má zásadní význam pro dlouhodobé přežívání 
populací tisu. 

 
Postup řešitelských prací ve vztahu ke schválenému 
harmonogramu 
Řešení v 1. pololetí roku 2009 probíhalo v souladu s harmonogramem projektu, viz Tab. 1.  

V období před zahájením terénních prací byla, s využitím výsledků terénního šetření z roku 2008, 
vytvořena podrobná "Metodika managementu populace tisu červeného v přírodní rezervaci V Horách 
(Terešovské tisy) a v souvisejícím území se zřetelem na posílení jeho populace v daném území a 
záchranu genofondu tohoto silně ohroženého druhu".  

Těžiště prací na projektu v roce 2009 spočívá v terénních šetřeních, sběru dat, pořizování 
fotodokumentace a tvorbě databáze o současných populacích tisu, jejich vlastnostech, zdravotním 
stavu, míře ohrožení a stavu biotopu. 

V průběhu 1. pololetí 2009 pokračovalo terénní šetření na levobřežních přítocích Vltavy mezi Davlí a 
Štěchovicemi a to v prostoru Kocáby a Bojovského potoka, kde dosavadní informace o stavu populace 
tisu byly značně neúplné a zastaralé. Výskyt tisu v okolí Bojovského potoka je nejméně na 4 dílčích 
lokalitách – fragmentech. Šetření v této oblasti není zatím ukončeno, pokračuje. V okolí Davle a 
Štěchovic probíhá šetření (lokalizace a základní dendrometrické charakteristiky) ve větším rozsahu, 
než v oblastech, které byly v posledních cca deseti letech již zpracovány.  

Od konce března do první poloviny dubna 2009 probíhaly terénní práce v CHKO Moravský kras a 
v souvisejícím okolí. Vzhledem k tomu, že v roce 1997 zpracovala K. Švehlová (Jelínková) 
diplomovou práci na téma Populační ekologie tisu červeného (Taxus baccata L.) v CHKO Moravský 
kras, v rámci které podrobně zmapovala výskyt tisu, soustředily se naše terénní práce především na 
ověření platnosti dat uváděných Švehlovou (1997). Dále jsme se zaměřili na posouzení aktuálního 
stavu populace tisu v Moravském krasu, na proměření a popis vzorku tisů charakterizujících místní 
populaci, na posouzení rizik ohrožujících populaci tisu a na stav lesních porostů s výskytem tisu. 
Prověření dílčích populací tisu a vzorkování proběhlo na lokalitách jižně od Sloupu (ve dvou částech), 
v Josefském údolí, ve Škaredém žlebu, Suchém žlebu a v širším okolí Skalního Mlýna, v okolí 
Lažánek, dále v údolí Svitavy na severozápad od Adamova, u Habrůvecké tůně, jižně od Rudice, dvě 
lokality u Olomučan (u Doubské a u Dívčí cesty) a v obci Šošůvka. Podrobně bylo v Moravském 
krasu šetřeno 77 tisů a lokalizace byla prověřena u 102 tisů. Pro nepřístupnost nebyla vzorkována 
lokalita Macocha. Výsledky šetření se aktuálně využily pro zpravování Metodiky péče o populaci tisu 
červeného v CHKO Moravský kras, která byla využita při zpracování plánu péče pro CHKO. 

V 1. pololetí 2009 proběhlo terénní šetření rovněž na lokalitě Kuchyňka u Závisti na Tišnovsku, dále 
na Žernůvce, ve Vohančicích, na lokalitách památných stromů v Dobravníku, na Pernštejně (kromě 
památného stromu i další tisy) a na Českomoravské vrchovině na lokalitě Tiský dvůr u Pikárce. 

Podrobné terénní šetření populací tisu se v rámci tohoto projektu v letošním roce provedlo i v NP 
Podyjí na lokalitách Brajtava, Gáliš, Hardeggská vyhlídka, Široké pole a dále na Znojemsku mimo NP 
Podyjí na lokalitách PR Tisová stráň u Lančova, Bílý kříž, Chřástky u Cornštejna a Lukov. Prověřena 
byla rovněž souvislost populace tisu v NP Podyjí a populací v NP Thayatal. 
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V červnu probíhaly terénní práce v oblasti Hřebečského hřbetu a na Svitavsku. O rozsahu terénních 
prací na jednotlivých lokalitách informuje příloha č. 1. 
O plánovaném a reálném průběhu řešení projektu od počátku řešení informuje následující 
harmonogram Tabulka 1.  
 
Tabulka 1 Harmonogram průběhu řešení projektu 

Rok 2007 2008 2009 2010 
Pololetí I. II. I. II. I. II. I. II. 

Shromažďování a studium literárních pramenů a dílčích 
databází o tisu, administrativní zajištění vstupů do 
ZCHÚ          

Příprava metodiky terénního výzkumu populací tisu  
         

Terénní výzkum populací tisu 
        

Průběžné zpracování výsledků terénního výzkumu, 
         
Syntéza výsledků do podoby ekosystémových 
parametrů společenstev charakteristických pro výskyt 
tisu červeného             
Vyhodnocení rizik ohrožujících existenci tisu, publikace 
dílčích výsledků, 
     

 

    
Zpracování závěrečné zprávy dokumentující výsledky 
řešení, vymezení ekologické amplitudy tisu, 
managementová doporučení pro lesní ekosystémy 
s výskytem tisu a komplexní doporučení pro záchranné 
a reintrodukční projekty tisu v ČR. 
 

 
 
 
 
 
 

    

 

    
Vysvětlivka: odstíny zelené barvy je vyznačeno plnění harmonogramu projektu v jednotlivých letech, šedou barvou 
plánovaný průběh řešení 
 

Práce na řešení projektu probíhají v souladu s harmonogramem, resp. v mírném předstihu v předběžné 
interpretaci výsledků a jejich předávání do praxe. 
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Dílčí výsledky  

Vyhodnocení toponym 
V 1. pololetí roku 2009 nebyly práce na systematickém vyhledávání toponym odvozených od tisu 
plánovány. Přesto při práci s mapovým a listinným materiálem byla získána a lokalizována další 
toponyma. Po vyloučení duplicity toponym a propojení toponym vážících se k jedné lokalitě bylo 
identifikováno 148 lokalit toponym souvisejících s tisem. V rámci projektu se z databáze Českého 
ústavu zeměměřického a kartografického v Praze objednalo z mapového podkladu v měřítku 1 : 
10 000 vyhledání místních názvů (místních a pomístních jmen) se slovními základy: 

- tis (např. Tisůvka, Tisvice, U Tisu, Hartisov aj.)  
- tiš (např. Ktiš, Ktiška aj.) 
- tís (např. Tísek aj.) 
- cis 
- čis (např. Čisovice aj.) 
- eib, eibe (např. Eibenbach, Eibenská cesta, Eibsche aj.) 
- taxus (např. Beim Taxus u Zátoně aj.), 

mezi nimiž je značná pravděpodobnost výskytu toponym odvozených od tisu. Výpis vedle „tisových“ 
toponym obsahuje množství dalších místních názvů s tisem nesouvisejících nebo sporných, např. od 
základu „tiš“ obsahuje, kromě od tisu odvozené Ktiše či Ktišky, také diskutabilní Tišnov, nebo jasně 
nesouvisející Tišinu či Františkov. Poskytnutý materiál vyžaduje kritické vyhodnocení, vyloučení 
duplicit s již nalezenými toponymy a doplnění dalších navazujících informací. Zpracování tohoto 
materiálu proběhne po skončení terénních prací. 
 

Metodika managementu populace tisu červeného v přírodní 
rezervaci V Horách (Terešovské tisy) a v souvisejícím území .... 

Metodika byla zpracována na podkladě výsledků řešení projektů v roce 2008 a je k dispozici jako 
samostatná příloha. Práce má rozsah 32 stran. V úvodní části se zabývá územně správní příslušností 
PR V Horách, její výměrou a vymezením, analyzuje stav a vývoj ochrany tisu na tomto území 
v minulosti, zabývá se přírodními podmínkami a současným stavem lesních porostů a způsobem jejich 
obhospodařování. Podrobně analyzuje současný stav tisové populace v PR V Horách a v nejbližším 
okolí a to jak z hlediska dendrometrických charakteristik šetřených stromů, charakteru vegetace v 
blízkosti tisů, tak zejména z hlediska vitality a zdravotního stavu tisů. Zvláštní kapitola je věnována 
faktorům poškozujícím a ohrožujícím populaci tisu v PR V Horách. V této kapitole jsou analyzovány 
společensko-politické a hospodářské faktory, biotické faktory a abiotické faktory. Z uvedené analýzy 
pak vychází metodika péče o populaci tisu v VR V Horách, která zahrnuje náměty pro úpravu 
legislativního rámce ochrany PR, doporučení pro managementová opatření a návrh druhové skladby a 
prostorové a věkové výstavby porostů. Viz samostatná příloha. 
 

Metodika péče o populaci tisu červeného v CHKO Moravský kras 
Metodika vychází z výsledků terénních prací provedených na počátku 2. čtvrtletí 2009. 
Management tisu v CHKO Moravský kras je nutné zaměřit na: 

- eliminaci rizikových faktorů, ohrožujících existenci stávající populace tisu a znemožňujících 
její reprodukci v rozsahu nezbytném pro její dlouhodobé zachování, 

- ochranu genofondu a zachování, resp. zvýšení genetické diverzity populace tisu, 
- posílení okrajových fragmentů populace tisu ohrožených zánikem a jejich propojení s 

„jádrem“ populace, 
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- reintrodukci tisu do zaniklých lokalit jeho výskytu, 
- osvětu týkající se ochrany tisu. 

Eliminace faktorů ohrožujících existenci stávající populace tisu a její 
reprodukci 
Pro dosažení výše uvedeného cíle je nezbytné: 
 zamezit škodám působeným na tisu zvěří

 po dobu, než bude snížení stavů zvěře na únosnou míru dosaženo, systematicky vyhledávat 
přirozenou obnovu tisu a na vhodných místech zajistit její 

, ať již se jedná o poškozování stávajících jedinců, 
nebo znemožnění odrůstání přirozené obnovy tisu, redukcí neúnosně vysokých stavů zvěře, 
zejména nepůvodních druhů; sledovat trend škod; 

ochranou před zvěří oplocením

- 

; 
funkčnost oplocení tisu musí být nejméně 20 let, nebo pokud není obnova tisu vysoká 
nejméně 1 m - lépe 1,5 m, při předčasném zániku oplocení mohou škody zvěří velmi rychle 
znehodnotit veškerou předchozí práci; dle podmínek diferencovaně použít  

individuální oplocení u jednotlivě se vyskytující (rozptýlené) přirozené obnovy, nebo 
výsadeb tisu, zejména v podmínkách, kde hrozí narušování oplocení např. pádem stromů; 
z hlediska trvanlivosti jsou výhodnější drátěné oplocenky, pod porostem také méně stíní, 
dřevěné

- 
 individuální oplocenky jsou naopak vhodnější na otevřené plochy,  

oplocení menších skupin

- 

 je vhodné tam, kde se doplňuje tis sadbou nebo se dostavuje 
přirozená obnova tisu plošně, nebo tam kde lze přirozenou obnovu s vysokou 
pravděpodobností očekávat (periodicky se objevuje, ale brzy pod tlakem zvěře zaniká), nebo 
v případě výsadby tisu; oplocenky vybavit přelézacími žebříky (bez nich hrozí narušování 
oplocení, branky jsou méně vhodné – nedůsledné zavírání), oplocenky situovat do prostoru 
mezi tisy ne přímo pod koruny tisů; 
oplocení větších souvislých partií (

 

o rozloze cca nad 0,5 ha) je vhodné tam, kde je třeba 
vyloučit vliv zvěře na dané lokalitě jako celku, kde je např. nutné kromě podpory přirozené 
obnovy chránit i staré tisy; 

zjemnění způsobů obnovy porostů – v lokalitách s výskytem tisu a v místech jeho potenciální 
přirozené obnovy vyloučit použití holosečí (známky poškození holosečným odcloněním nesou 
např. staré tisy u Lažánek v por. 102 B1a, nebo v SZ části Suchého žlebu v por. 819 D1b), i 
když regenerují, dojde vždy ke zhoršení jejich vitality; pokud z jakýchkoli důvodů nelze 
holoseč zcela vyloučit, je třeba v okolí tisů ponechat stabilní skupinu krycího porostu 
(zejména od J a JZ), vyloučit vytváření souvislých zapojených smrkových skupin (v takových 
skupinách tis pod útlakem smrku hyne nebo jen s obtížemi přežívá) v CHKO MK je řada 
dalších důvodů proč takové skupiny nevytvářet; ideální pro tis nejsou ani nesmíšené 
stejnověké skupiny stinných listnatých dřevin (např. buku), 

 

optimální je vznik věkově a 
prostorově diferencovaných smíšených porostů; 
používat šetrné těžební a transportní technologie - směrové kácení, citlivé přibližování dřeva, 
kolem transportních linek, zejména v místech změny směru transportovaného dřeva používat 
zábrany

Ochrana genofondu a zachování, resp. zvýšení genetické diverzity populace 
tisu 

 (ponechání vyšších pařezů, přenosné „odrážecí kříže“ apod.; velmi časté je poškození 
vrcholu nebo vylámání větví či oděr kůry tisu neusměrněným pádem káceného stromu, nebo 
odření paty tisu transportovaným kmenem (zcela aktuálně např. tis lokalizovaný pod č. 1882 
ve V části lokality u Lažánek), obojí podstatně zkracuje životnost tisu. 

Ochrana genofondu a zachování diverzity populace tisu spočívá především v realizaci následujících 
opatření: 

 omezit výsadbu zahradních kultivarů tisu v blízkostí lokalit současného přirozeného výskytu; 
nevhodné zahradní kultivary tisu v blízkosti jeho přirozených výskytišť jsou např. v prostoru 
objektu lanovky v Pustém žlebu, u bývalé administrativní budovy Adamovských strojíren – 
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hojně fruktifikující samčí tis, mladé výsadby jsou u domu pod skalní stěnou s přirozeným 
výskytem tisu u Sloupu, u domu proti jeskyni Jáchymka v Josefovském údolí a 
pravděpodobně i jinde; mocensky lze jen obtížně prosadit odstranění nepůvodních tisů 
v soukromých objektech, proto uplatnit osvětu, nabídnout za výhodných podmínek 
generativní reprodukční materiál tisu z vhodných místních zdrojů; včlenění původních tisů do 
ozelenění obcí a do zahrad nejen sníží riziko kontaminace genofondu tisu nevhodným 
materiálem, ale rozšíří jeho reprodukční základnu (bez nákladů na ochranu před zvěří); 

 při posilování okrajových populací tisu a propojování fragmentárních výskytů (viz další bod) 
používat generativní reprodukční materiál evidovaného původu získaný z většího počtu 
jedinců (alespoň ze 20 – 30 tisů) z odlehlé části areálu než je místo výsadby

 pro reprodukci (vypěstování sadebního materiálu) 
; 

využít v dostatečném rozsahu osivo 
z izolovaných samičích stromů ohrožených zánikem

 
;  

zabezpečit sběr osiva a produkci dostatečného množství kvalitního reprodukčního materiálu 
tisu

 lokality soustředěného výskytu tisu v severní části CHKO Moravský kras 

 vhodného evidovaného původu; sběr osiva (po vyřízení povolení!) organizovat z co 
největšího počtu mateřských stromů (raději menší množství osiva z více stromů, ponechat na 
stromě dostatek plodů pro přirozenou reprodukci) a evidovat až do výsadby (příp. výsevu) 
podle lokalit původu; 

navrhnout jako 
genovou základnu tisu 

Posílení okrajových fragmentů populace tisu ohrožených zánikem a jejich 
propojení s „jádrem“ populace 

a docílit odpovídající úpravy hospodaření. 

Lokality výskytu tisu ohrožené postupným zánikem, vhodné pro doplnění jsou aktuálně např.: 
rozptýlené výskyty tisu v severní části Pustého žlebu (por. 810 A, C; 813 E, F; 814 E), dále okrajový 
výskyt na rozhraní porostů 831 D, C), dále izolovaný výskyt tisů ve východní části Suchého žlebu 
(818 F, 819 D), zbytková populace tisu u Lažánek a u Sloupu, naléhavé je posílení výskytu tisu 
v Josefovském údolí a v údolí Svitavy u Adamova. Při výběru lokalit pro výsadby tisu je nutno vzít na 
zřetel i úroveň a intenzitu lesnického hospodaření ve vybraných porostech a možnost dohody 
s vlastníkem, resp. jeho odborným hospodářem. Při nedohodě je naděje na úspěch malá. 
Posílení fragmentů populace tisu lze dosáhnout: 
 zlepšením podmínek pro jeho přirozenou obnovu

 

 jednak ochranou před škodami zvěří (viz 
výše), jednak úpravou porostních poměrů (zejména úpravou zápoje a dřevinné skladby horní 
etáže), dále zjemněním způsobu obnovy porostu v horní etáži (viz výše); 
doplněním fragmentů populace tisu 

- 

reprodukčním materiálem z jiné části CHKO Moravský 
kras; při tom je nutné 

vybrat stanovištně vhodnou lokalitu, edafické kategorie na nichž se tis v CHKO MK nyní 
vyskytuje (J, A, X) jsou převážně extrémně skeletovité až skalnaté a pro umělou obnovu 
sadbou velmi obtížné, rovněž vybudování oplocení a jeho údržba, které je pro ochranu proti 
zvěři nezbytné, je mimořádně nákladné, pro výsadbu tisu je proto vhodné vybírat méně 
extrémní stanoviště s příznivějšími vlhkostními poměry, které zvyšuje pravděpodobnost 
přežití sadby v době přísušků do doby, než dostatečně zakoření; v podmínkách CHKO MK 
jsou to především: 3D - obohacené dubové bučiny (Querceto - Fagetum acerosum- 
deluvium) a 4D - obohacené bučiny (Fagetum acerosum - deluvium), případně nižší partie 
stinných svahů na SLT 3B - bohaté dubové bučiny (Querceto - Fagetum eutrophicum) a 4B 
- bohaté bučiny (Fagetum eutrophicum); v řadě případů se nebude možno vyhnout ani 
výsadbám na 3W - vápencové dubové bučiny (Querceto - Fagetum calcarium), případně 3W 
- vápencové bučiny (Fagetum calcarium), kde jsou terénní a vláhové podmínky méně 
příznivé a ztráty na sadbě mohou být vyšší; o doplnění tisu na extrémní SLT typu 2X - 
dřínová doubrava s bukem (Corneto - Fagi Quercetum xerothermicum), nebo 4X - 
dealpinská bučina (Fagetum dealpinum xerothermicum), lze provést síjí – vkládáním semen 
tisu do zahumusovaných vlhkých skalních spár mimo dosah zvěře, doporučuje se použít 
čerstvá nezaschlá semena, sebraná na počátku zralosti (růžové míšky, hnědozelená barva 



Rozšíření tisu červeného v České republice se zřetelem na jeho ekologickou amplitudu, vyhodnocení rizikových 
faktorů a zpracování komplexního návrhu opatření pro záchranu tohoto silně ohroženého druhu 

 

 9 

semen - zkrácení doby přeléhání), semena před výsevem zbavit míšků protřením na sítech a 
propláchnutím; 

- vybrat vhodný porost

- 

 – jsou to především smíšené listnaté nebo jehličnato-listnaté porosty 
ve středním až vyšším věku; optimální je zápoj kolem 50 -70%., výhodnější je zápoj 
výškově diferencovaný, pro podsadbu skupinami tisu jsou vhodné i porosty světlostních 
dřevin od ranného věku, kdy jsou již schopné poskytnout tisu přiměřený kryt, vhodné jsou 
rovněž porosty sukcesních dřevin, 
zvolit vhodné uspořádání a četnost podsadby

- 

, nepodsazovat tisem plošně a v hustém sponu, 
podsadbou vytvářet hloučky a menší skupiny (samostatně oplotitelné) čítající od 20 do 50 
sazenic tisu, při sponu výsadby kolem 3 m tomu odpovídá velikost skupin 0,02 – 0,05 ha, 
p o čet sku p in 2 až 4  na 1 h a; cílem b y mělo  b ýt d o žití cca 3 0 tisů n a 1 ha ve věku 
fruktifikace;  
použít sadební materiál generativního původu 

- 

(malá genetická diverzita vegetativně 
množeného materiálu a plagiotropní růst řízkovanců) získaný z velkého počtu rodičovských 
stromů, pokud možno z odlehlé lokality CHKO MK (viz výše); 
výsadby a obnovu tisu důsledně chránit před zvěří

Reintrodukce tisu do zaniklých lokalit jeho výskytu 

 alespoň do doby než dosáhne výšky 1,5 
m (podrobněji viz vpředu). 

Jako lokality pro reintrodukci tisu přicházejí v úvahu především stanovištně a porostně vhodné 
lokality ve střední části Moravského krasu, kde se tis s vysokou pravděpodobností přirozeně 
vyskytoval, hospodařením však byl vyhuben. Pro reintrodukci tisu platí stejné zásady jako pro 
posilování fragmentů populaci (viz výše).  

Osvěta týkající se ochrany tisu 
Komplex managementových opatření zaměřených na ochranu populace tisu v CHKO Moravský kras 
završuje osvěta. Je nutno ji rozvíjet na úrovni: 
 školní a volnočasové výchovy mládeže

 

 formou besed dětí a učitelů s odborníky, 
přírodovědných vycházek a tématicky laděných her, expozic v informačních centrech, 
digitálních i analogových propagačních materiálů (omalovánky, pexesa, klipy apod.) ve 
kterých se zdůrazní výjimečnost tisu, jeho zajímavé vlastnosti, funkce v přírodě, historické a 
kulturní vazby apod.; 
osvěty mezi širokou veřejností – zřizování naučných stezek a tabulí speciálně zaměřených na 
problematiku ochrany tisu, vyhlašování památných stromů a s tím spojené osvětové a kulturní 
akce – vhodným kandidátem je 6 krásných starých tisů v obci Šošůvka

 

, všechny mají 
parametry památných stromů, šíření původního kvalitního reprodukčního materiálu tisu mezi 
veřejností, za pro ni výhodných podmínek, náhradou za zahradní kultivary atd. 
osvěta na odborné úrovní mezi lesními hospodáři a technickým personálem, 

 

případně mezi 
pracovníky firem zajišťujících lesnické služby (pokusit se dohodnout se subjektem 
obhospodařujícím lesy, aby součástí smlouvy s dodavatelem služeb –„akciovkou“ bylo 
v CHKO povinné zaškolení, kde by se upozornilo i na problematiku ochrany tisu a sankce za 
jeho poškození), zaměřit se na poznání tisu a použití šetrných technologií a pomůcek 
snižujících škody (kde jinde než v CHKO). 
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Návrh na vyhlášení památných stromů tisu a stav PS tisu šetřených 
v rámci projektu v 1. pololetí 2009  
V průběhu řešení projektu v letech 2007 – 2009 bylo dosud nalezeno celkem 29 tisů odpovídajících 
svými parametry kritériím památných stromů, z toho u tří tisů z Tišnovska se již traduje, že 
památnými stromy jsou. V seznamu PS poskytnutém AOPK však tyto stromy nalezeny nebyly (jedná 
se o dva tisy u domova řádových sester Alžbětinek v obci Nelepeč-Žernůvka a o tis U Samsonů v obci 
Vohančice). Předběžný návrh jako podnět k jejich vyhlášení přináší příloha č. 2. Představu o 
charakteru tisů navrhovaných na vyhlášení za památné stromy poskytují následující fotografie na obr. 
1 až 4.  
Systematické šetření již vyhlášených památných stromů tisu není s ohledem na omezené finanční 
prostředky tohoto projektu možné. Přesto je v oblastech, kde probíhá terénní šetření v rámci tohoto 
projektu, stav některých památných stromů tisu prověřován. 
U tří z šetřených tisů není jistota, zda jsou jako památný strom vyhlášeny (viz výše) podrobněji 
v příloze č. 2) Je třeba prověřit aktuálnost seznamu památných stromů.  
Památný strom samčího tisu v Doubravníku ve dvoře domu čp. 25, který je v rámci tohoto projektu 
veden pod č. 1884, dosahuje 10,5 m výšky a 207 cm obvodu. Objekt aktuálně náleží pí. Zelenkové 
(tel. 720 561 932). Při zátěži sněhem nebo při silném větru naléhají větve tisu na elektrické vedení 
mezi obytným domem a hospodářskými budovami a poškozují je. Přes údajné urgence majitelky se 
dosud nepodařilo sjednat nápravu. Řešením je zakrácení několika větví (cca 3 – 4) asi o 2 m, při šíři 
koruny tisu kolem 12 m se nejedná o vážnější zásah. Nutno na místní úrovni rozumně smírně řešit. Tis 
má na kmeni staré zavalující se poranění v délce kolem 2 m a šíři cca 0,2 m – pravděpodobně od 
zásahu bleskem. Kontakt větví tisu s elektrickým vedením by mohl být příčinou zvýšeného rizika 
zásahu bleskem. Poranění kmene by bylo vhodné ošetřit a snížit tak riziko průniku houbové infekce do 
kmene. 
 

 
Sloup u Davle (Praha západ) samčí tis č. 
1919 v zahradě u Matysů, výška 10,7 m, 
obvod 157 cm 

 
Mohutný vitální samčí tis za zdí v zadním traktu objektu křivoklátské lesovny 
„Nechlebárna“ 

Obr. 1 Ukázka tisů doporučených k vyhlášení za památné stromy (1. část) 
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Kohoutovická hájenka, samičí tis č. 
1547 

 
Samčí tis č. 1542 u zámečku Dřevíč - 
jeden z osmi tisů 

 
Samičí tis č. 1536 u zámečku Dřevíč 
s výškou přes 16 m 

Obr. 2 Ukázka tisů doporučených k vyhlášení za památné stromy (2. část) 
 
Další památný strom tisu v Doubravníku ve dvoře domu čp. 85 U Sedláčků (aktuálně u Šenkeříků) je 
bohatě plodící samičí jedinec vedený v rámci tohoto projektu pod č. 1885. Tento tis je vysoký 13,1 m 
a má obvod kmene 232 cm. Přestože kmen byl v minulosti pravděpodobně zasažen bleskem a má 
odříznuté přízemní větve je plně vitální. Tis se spontánně obnovuje v místech, kde se nekosí tráva (v 
plotu na rozhraní pozemku), tam jsou dva mladé vitální tisy vysoké kolem 2 m. Bylo by vhodné 
zajistit jejich ochranu, neboť je snaha majitele sousedního pozemku tisy odstranit.  
 

 
Samčí tis č.1793 v Šošůvce u čp. 180, 
věk kolem 160-ti let 

 
Dvojice samčích tisů č.1794 a 1795 
v Šošůvce u čp. 21 

 
Mohutný samičí tis č. 1796 v Šošůvce 
ve dvoře čp. 103 

Obr. 3 Ukázka tisů doporučených k vyhlášení za památné stromy (3. část) 
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Vitální samičí tis č. 1546, vysoký 13,3 
m, s obvodem 141,8 cm na 
Křivoklátsku v Roztokách u chat pod 
silnicí č. 201  

Samčí a samičí tisy č. 1880 a 1881 
v Žernůvce u Tišnova v zahradě 
domova seniorů řádových sester 
Alžbětinek deklarované jako památné 
stromy v seznamu AOPK nejsou.  

Pata samčího tisu č. 1878 u Samsonů 
čp. 5.ve Vohančicích u Tišnova, 
v místě je tis deklarovaný jako 
památný strom v seznamu AOPK není 

Obr. 4 Ukázka tisů doporučených k vyhlášení za památné stromy (4. část) 
 
Památný samčí strom tisu u hradu Pernštejna je v rámci tohoto projektu evidován pod č. 1888. Je to 
srostlý dvoukmenný tis, což významně zvyšuje nebezpečí rozlomení kmene a vznik hniloby v místě 
srůstu. Tento tis dosahuje výšky 20 m (v roce 2009 byla provedena 4 opakovaná měření laserovým 
výškoměrem typu Vertex I,: 20,0; 19,9; 20,0 a 20,0 m). Potvrzuje se tak měření z roku 2001 (19,5 m 
výškoměrem Sunto). V evidenci památných stromů je z roku 2001 uvedena výška 16,5 m. Obvod 
tohoto tisu zjištěný v dubnu 2009 je 461,7 cm (v evidenci PS 455 cm z roku 2001, což je v toleranci 
tloušťkového přírůstu a reálné přesnosti měření, Zatloukal, 2001 naměřil obvod 458 cm ). Strom nese 
stopy starého poškození kmene (charakter odpovídá poškození bleskem) se známkami postupující 
hniloby. S přihlédnutím k vysokému věku je tis relativně vitální. V souvislosti s vyhlášením tohoto 
tisu stromem roku 2005 došlo k úpravám okolí, které zhoršily půdní podmínky tohoto PS. Zatímco 
v roce 2001 byla půda v okolí tisu pokrytá listnatou opadankou okolního listnatého porostu a 
humusem typu mul, po úpravě vznikla pod korunou tisu plošinka se půdou zhutněnou sešlapem a bez 
humusu. Oplocení kmene má čistě symbolický charakter a pro ochranu stromu není přínosem. Lze 
očekávat, že tato změna se časem negativně promítne do vitality tisu. Současný stav pernštejnského 
tisu dokumentuje následující foto obr č. 5 
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Celkový pohled na památný strom 
Pernštejnský tis, v tomto projektu 
evidovaný pod č. 1888, samčí jedinec, 
srostlý dvoják vysoký 20,0 m 
s obvodem 461,7 cm 

 
Pernštejnský tis je v prsní výšce srostlý 
dvoják, to zvyšuje jeho zranitelnost 
rozlomením. V místě srůstu a na 
poranění kmene je patrná hniloba. 
Šipka označuje staré podélné poranění 
kmene způsobené patrně úderem 
blesku. Symbolické oplocení. 

 
Zhutněná půda bez humusové vrstvy 
zhoršuje půdní prostředí v kořenovém 
prostoru Pernštejnského tisu 

Obr. 5 Pernštejnský tis, celkový pohled, stav kmene a charakter oplocení, zhutnění půdy, stav v dubnu 
2009 
 

Terénní výzkum tisu a předběžné vyhodnocení získaných dat 
V prvním pololetí roku 2009 probíhaly terénní práce na projektu v přírodních lesních oblastech 10 
Středočeská pahorkatina v návaznosti na šetření z roku 2008 v údolí Kocáby a dále v prostoru mezi 
Sloupem u Davle a Bojanovickým potokem, dále v PLO 16 Českomoravská vrchovina na lokalitě 
Tiský dvůr u Pikárce, v oblasti Českomoravské vrchoviny budou práce pokračovat ve 2. pololetí 
letošního roku. V PLO 30 Drahanská vrchovina proběhla terénní šetření tisu v Moravském krasu, 
zbývá provést šetření v lokalitě výskytu tisu v PR Taramka (Špraněk), ležící v severní části Drahanské 
vrchoviny. V PLO 33 Předhoří Českomoravské vrchoviny proběhlo terénní šetření tisu na Znojemsku a 
to jak v NP Podyjí tak na lokalitách mimo národní park. Prověřeny byly i návaznosti výskytu tisu na 
lokalitách v NP Podyjí na lokality v Rakousku v NP Thayatal. V rámci PLO 33 proběhly terénní práce 
řešící problematiku tisu také v prostoru Tišnovska a Pernštejna. 

Přírodní lesní oblast 10 Středočeská pahorkatina 
Pokračující šetření v lokalitě „Kocába“ 
V lokalitě Kocába pokračovalo vyhledávání a výzkum tisu v návaznosti na terénní práce v roce 2008, 
které skončily na úrovni 1. splavu nad silnicí směr Slapy. V roce 2008 se tam lokalizovalo a popsalo 
21 tisů nad 1 m výšky. Šetření v 1. pololetí 2009 postoupilo cca o 2 km proti proudu Kocáby. 
Lokalizovalo se dalších 84 tisů, z toho 26 individuálně a dalších 58 ve třech skupinách, kdy pro hustý 
výskyt s rozestupy menšími než přesnost rozlišení GPS, nebo pro nedostupnost nebylo možné 
lokalizovat jedince. Celkový počet dosud zjištěných tisů v lokalitě Kocába je 105. Z toho 5 
dospělých tisů je v zahradě domu č.p. 72 na pravém břehu poblíž 1. splavu. Jsou to tisy semenného 
původu, u nichž lze předpokládat, že pocházejí ze zdejší populace a při reprodukci komunikují 
s okolními tisy ve volné přírodě. Velmi pravděpodobně vstupují účinně do reprodukce, protože 
v jejich okolí je na obou březích nejvíce mladých tisů. Celkem bylo na Kocábě dosud detailně popsáno 
34 tisů (z toho 1 v zahradě není zahrnut do dalšího hodnocení).  
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V této lokalitě uvádí PROCHÁZKA, PILÁT (1928) pouze 3 tisy, z toho v dosud šetřeném úseku je pouze 
jeden strom, další by měly být výše proti proudu, HOFMAN (1966) uvádí u Kocáby „pouze 6 tisů 
(průměrná výška 4 m, obvod 50 cm).“  
Lokalita Kocába, zejména její pravý břeh v blízkosti splavu, patří k nemnoha výjimečným místům, 
kde se tis nejen zmlazuje, ale i zdárně odrůstá. Příčinou je zřejmě blízkost obydlí a frekventovanost 
místa, které ruší zvěř a snižují tak škody působené zvěří na obnově. Na věkové rozvrstvení obnovy lze 
nepřímo usuzovat u četnosti tisů ve výškových třídách znázorněných na grafu, viz obr 6. Graf zahrnuje 
vedle podrobně šetřených tisů i skupiny tisů a nedostupné tisy, u nichž byla výška odhadnuta.  
 

Četnost šetřených tisů ve výškových třídách na lokalitě 
Kocába
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Obr. 6 Výškové rozvrstvení populace tisu na lokalitě Kocába v úseku cca 2 km proti proudu od křížení se 
silnicí směr Slapy. 
 
Průměrná výška 33 detailně šetřených tisů v lokalitě Kocába je 2,7 m, největší dosud zjištěná výška na 
této lokalitě je 10 m, při čemž téměř 1/5 šetřených tisů měla výšku mezi 1,0 až 1,3 m. Odhadnutý věk 
tisů kolem 1 až 2 m výšky se zde pohybuje mezi 15 a 35 roky. Průměrný obvod šetřených tisů 
přesahujících výčetní výšku je 14,5 cm. Nejtlustší zjištěný tis měl obvod 70 cm, Většina tisů zde je 
jednokmenných. Výrazná vícekmennost byla zjištěna pouze u tří starých tisů. 
Tisy v lokalitě Kocába se těší poměrně dobré vitalitě. Průměrný počet ročníků jehličí zde činí 6,1, 
přičemž maximálně se zde zjistilo 9 ročníků jehličí, dosti běžně se vyskytovalo 7 – 8 ročníků, zjištěné 
minimum byly 4 ročníky jehličí. 
Vzhledem k nízkému věku tisů se u 67 % jedinců nepodařilo určit pohlaví, 21 % byli jedinci samčí a 
12 % samičí.  
O charakteru populace tisu v lokalitě Kocába informují obr. 7 a 8. 
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Mladý tis č. 094 charakteristický pro 
lokalitu Kocába 

Ani obnova tisu pod 1 m výšky není na 
Kocábě citelně poškozována zvěří.  

Starší samičí tis č. 1756 v rozpadajícím 
se smíšeném porostu ve střední části 
svahu na pravém břehu Kocáby výše 
proti proudu. 

Obr. 7 Charakter tisů v lokalitě Kocába 
 

 
Obr. 8 Odrůstající skupina tisové obnovy na pravém břehu Kocáby nad splavem 
 
Pokračující šetření v lokalitě „Tisy v okolí Bojovského potoka a Sloupu u Davle“ – viz obr. 9 
Tisová stráň u Bojovského potoka - informaci o výskytu tisu v této lokalitě, čerpající jak ze starších 
pramenů (Kořenského), tak z vlastních poznatků, uvádí PROCHÁZKA, PILÁT (1928): v roce 1927 – na 
holé stráni (pasece) rostlo 60 – 100 stromů, nejstarší kolem 100 let, cca 1/3 z nich vysoká 2 – 3 m 
(výjimečně vyšší) ostatní sotva odrůstající z trávy, dobrý zdravotní stav, stromový charakter, výskyt 
zmlazení. KOŘENSKÝ (1898 in PROCHÁZKA, PILÁT, 1928) popisuje lokalitu jako: porostlou duby, 
habry, buky, jedlemi, smrčím, šípkem, místy vystupuje břidlice, v porostu tisy ve věku 30 – 40 let – 
potomci někdejšího lesa tisového, jež ještě v 50 letech 19. stol. pokrýval celé úbočí, všechny silné tisy 
se vykácely v roce 1852 (kmeny použity na stavbu krovů). HOFMAN (1966) lokalitu uvádí pod 
označením „Tisová stráň“, potvrzuje výskyt tisu, neuvádí však počet stromů, zmiňuje se pouze o 15 ks 
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přirozené obnovy tisu ve vyšších partiích lokality, dále uvádí, že „tisy na Tisové stráni trpí útlakem 
dnes již vzrostlé smrčiny a jsou všechny ořezány“  
Stará hora (sousedící s bojovskou lokalitou) byla porostlá tisovým lesem do roku 1860 – 61, kdy 
byly tisy vykáceny, zbytky tisových pařezů v lokalitě Haberna s „objemem“ (myšleno asi obvodem) 
82 cm, tj. cca o průměru cca 26 cm (PROCHÁZKA, PILÁT, 1928). HOFMAN (1966) lokalitu neuvádí.  
Terénní šetření provedené do poloviny roku 2009 zjistilo v tomto zájmovém území výskyt tisu na 
čtyřech dílčích lokalitách na pravobřežní straně Bojovského potoka, a jeden tis kulturního původu ve 
Sloupu a to: 

- v pravostranném bočním žlebu k Bojovskému potoku, mezi Řeřichovým vrchem (kóta 365 m 
n. m.) a lokalitou V Haberně se v dubnu 2009 zjistilo 21 živých tisů, 1 tisová souš po 
brutálním ořezu větví a 1 tisový pařez – dosud živý s regenerující větví. Na této lokalitě v roce 
2001 bylo ještě nejméně 25 tisů (ZATLOUKAL et. al, 2001),  

- v údolí potoka Rejžák na západním úpatí lokality V Haberně se v dubnu 2009 zjistily 2 tisy, 
další dva tisy měly být podle sdělení místních obyvatel (z nedalekého objektu U Matysů) na 
západním úbočí Haberny pod bývalou obůrkou v jedlové tyčovině. Tyto tisy se nepodařilo 
nalézt, zřejmě zanikly v důsledku dlouhodobého zástinu v plně zapojené jedlové tyčovině; 
prověřovalo se i severozápadní úbočí Haberny nad Bojovským potokem, tam však tisy 
zjištěny nebyly, jejich ojedinělý výskyt však nelze zcela vyloučit, 

- další skupina 28 tisů a 3 starších tisových pařezů se v dubnu 2009 zjistila na severním až 
severovýchodním úbočí hřebene mezi lokalitou V Haberně a Starou horou (kóta 324 m n. m.), 
výskyt přesahuje až těsně za potok na jižní úpatí Staré hory; další tis, který nebyl nalezen, má 
růst ještě níže směrem k Bojovskému potoku (ZÍKA, 2009), 

- největší skupina tisů se zjistila na lokalitě Tisová stráň nad Bojovským potokem. Během 
dosud probíhajících terénních prací se zde lokalizovalo a popsalo 58 tisů a četná obnova; 
počet zjištěných tisů v této lokalitě není konečný (další zjištěné tisy nebyly ještě lokalizovány 
a popsány), 

- jeden starý samčí tis kulturního původu s parametry památného stromu roste v zahradě u 
domu p. Matyse ve Sloupu u Davle; tis s vysokou pravděpodobností pochází z místní 
populace, neboť rodina Matysů vlastní lesy s výskytem tisu kolem Bojovského potoka. 

Celkový počet dosud zjištěných tisů v okolí Bojovského potoka je 110 jedinců nad 1 m výšky. Do 
tohoto počtu je zahrnuto i 5 tisů nižších (0,5 až 0,7 m), které původně výšku 1 m přesahovaly, ale po 
poškození vrcholu výška živé části klesla. 
 

 
Obr. 9 Lokality s výskytem tisu kolem Bojovského potoka a Sloupu u Davle (schematické znázornění) 
 

21 tisů 
 

2 tisy 

28 tisů + 3 staré pařezy 
 

>58 tisů + obnova, šetření pokračuje 

 

1 kulturní tis u domu 
p. Matyse 
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Současný výskyt tisu v okolí Bojovského potoka je nepochybně pouhým jedním z fragmentů 
původního masivního výskytu tisu v oblasti Povltaví. Dokládají to i starší literární prameny 
(KOŘENSKÝ , 1898; PROCHÁZKA, PILÁT, 1928) 
Dosud zjištěné tisy na pravobřežních svazích Bojovského potoka dosahují v průměru 4 m výšky, 
nejvyšší tis, který se nachází v lokalitě mezi Habernou a Starou horou má výšku 13,5 m. Průměrný 
obvod měřených tisů (průměr z počtu jedinců vyšších než 1,3 m) zde činí 286 mm (měřeno ve výšce 
1,3 m od paty stromu), tomu odpovídá výčetní tloušťka 91 mm. Pohlaví se podařilo určit u 54 % tisů. 
Z nich 42 % bylo samčích a 58 % samičích. Šetřené tisy měly v průměru 6,4 ročníků jehličí, nejvíce se 
zjistilo 10 ročníků jehličí, nejméně 3,5 (neuvažují-li se souše). Oproti ostatním lokalitám výskytu tisu 
v tomto území se velikostí, věkem a výskytem obnovy výrazně odlišuje Tisová stráň nad Bojovským 
potokem. Průměrné dendrometrické údaje tisů z jednotlivých lokalit a jejich srovnání s hodnotami za 
ČR zjištěnými v roce 2001 uvádí následující tabulka 2. 
 
Tabulka 2 Předběžné dendrometrické charakteristiky dosud šetřených tisů na lokalitách v okolí 
Bojovského potoka 
Lokalita Počet 

šetření 
Výška 

m 
Obvod 

cm 
Tloušťka 
d1,3 v cm 

Ročníky 
jehličí 

A) boční žleb k Bojovskému potoku mezi 
Řeřichovým vrchem a Habernou 

6 7,7 37,0 11,8 7,8 

B) v údolí potoka Rejžák na západním úpatí 
lokality V Haberně 

2 5,8 31,0 9,9 7,2 

C) S až SV úbočí hřebene mezi lokalitou 
V Haberně a Starou horou 

28 
(pro ročníky 
jehličí 14) 

5,5 37,8 12,0 5,7 

Průměr lokalit A + B + C 36 5,9 37,3 11,9 6,3  
D) Tisová stráň za Bojovským potokem 58 2,9 21,2* 

(15,3)  
6,7* 
(4,9) 

6,6 

Průměr lokalit A + B + C + D 94 4,0 28,6* 
(23,7) 

9,1* 
(7,5) 

6,4 

Průměrné hodnoty ČR (ZATLOUKAL et al, 2001) 563 8,0 64,9 20,7 6,6 
* Průměrný obvod z počtu jedinců vyšších než 1,3 m, v závorce průměr ze všech šetřených jedinců tisu. 
 
O struktuře populace tisu ve sledované lokalitě vypovídá její tloušťkové a výškové rozvrstvení. 
Z porovnání početnosti tisů v obvodových třídách zjištěných na lokalitě Tisová stráň Hofmanem 
(1966) se šetřením v rámci tohoto projektu je zřejmé, že v průběhu posledních 43 let se podstatně 
zvýšil podíl mladých tisů z přirozené obnovy, tj. obvodová třída do 20 cm (tloušťka do 6,7 cm). Snížil 
se podíl tisů s obvodem mezi 21 až 60 cm, což odpovídá tloušťkám mezi 6,7 až 19.1 cm. Mírně se 
zvýšil podíl tisů v obvodových třídách nad 60 cm, tj. o tloušťkách kolem 20 cm a výše.  
Přesun o jednu obvodovou třídu výše během sledovaného intervalu (43 let) odpovídá průměrnému 
ročnímu tloušťkovému přírůstu 1,4 mm, tj. šíři letokruhu 0,7 mm, což je v daných podmínkách reálná 
hodnoty.  
Výrazný nárůst podílu nejnižší obvodové třídy svědčí o zlepšení podmínek pro přirozenou obnovu a o 
jejím odrůstání. Mezi obvodovou třídou do 20 cm a 21 až 40 cm došlo během 43 let k propadu z 57 na 
17 % a mezi obvodovou třídou 21 až 40 cm a 41 až 60 cm v témže období k poklesu ze 36 na 3 %. 
V nejvyšších obvodových třídách tisu došlo naopak k procentickému nárůstu jejich podílu na 
celkovém počtu zjištěných tisů (viz následující obr. 10) 
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Vývoj četnosti tisů v obvodových třídách v lokalitě Tisová stráň 
u Bojovského potoka dle šetření z let 1966 a 2009
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Obr. 10 Vývoj četnosti tisů v obvodových třídách v lokalitě Tisová stráň u Bojovského potoka dle šetření 
z let 1966 a 2009 
 
O rozdílech ve struktuře populace tisu na lokalitě Tisová stráň v porovnání s ostatními lokalitami 
v okolí Bojovského potoka vypovídá následující obr. 11. Je z něj patrná převaha tisů s obvodem mezi 
21 až 60 cm na lokalitách mimo Tisovou stráň. Tato obvodová třída zahrnuje obvykle tisy „mladší až 
střední generace“, které jsou na Tisové stráni slabě zastoupeny, ač struktura populace tisu v polovině 
60. let 20.stol. dávala předpoklady pro jejich vyšší podíl v současnosti. Naopak nejnižší obvodová 
třída, silně zastoupená na Tisové stráni, má na ostatních lokalitách kolem Bojovského potoka slabý 
podíl. 
 

Porovnáni četnosti tisu v obvodových třídách na lokalitě Tisová stráň 
se zbývajícími lokalitami u Bojovského potoka
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Obr. 11 Porovnání četnosti tisů v obvodových třídách v lokalitě Tisová stráň se zbývajícími lokalitami u 
Bojovského potoka 
 
Z práce Procházky a Piláta (1928) vyplývá, že v roce 1927 na holé stráni (pasece) rostlo 60–100 
převážně mladých tisů, nejstarší tisy zde měly sice kolem 100 let, ale cca 1/3 místních tisů byla vysoká 
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2 – 3 m (výjimečně vyšší) a ostatní sotva odrůstaly z trávy. HOFMAN (1966) téměř o 40 let později na 
Tisové stráni potvrzuje výskyt tisu, neuvádí však počet stromů, zmiňuje se pouze o 15 ks přirozené 
obnovy tisu ve vyšších partiích lokality a uvádí, že „tisy na Tisové stráni trpí útlakem dnes již vzrostlé 
smrčiny a jsou všechny ořezány.  
Tyto informace v kontextu se současným stavem lesních porostů a rekonstrukcí jejich vývoje 
vysvětlují mnohé z rozdílností struktury popisovaných populací tisu. 
Pokud tisy na Tisové stráni v roce 1927 většinou sotva odrůstaly z trávy a cca 1/3 jich dorůstala 2 – 3 
m, jednalo se velmi pravděpodobně převážně o tisy ve věkovém rozpětí mezi 15 – 30 roky, tzn., že 
v současnosti (2009) by těmto tisům bylo cca 100 – 110 let. Podle výsledků zjištěných Zatloukalem 
(2001) např. průměrná šíře letokruhů čtyřicetiletých tisů z Tiského dvora u Pikárce byla 1 mm. 
Průměrná šíře letokruhů tisu z Hřebečského hřbetu byla ve věku 82 let 0,73 mm. Lze proto 
předpokládat, že mladé tisy popisované Procházkou a Pilátem (1928) by, při průměrné šířce letokruhu 
kolem 0,7 mm, což je pro mladé tisy střízlivý odhad, dosahovaly v současnosti (tj.ve věku kolem 105 
let) tlouštěk kolem 15 cm. Tomu odpovídá obvod 47 cm, tzn. obvodová třída 41 – 60 cm, která patří 
na Tisové stráni k nejslaběji zastoupeným (3 %). Tisy v této obvodové třídě mají v podmínkách 
Bojovského potoka obvykle výšku mezi 5 – 7 m. Z analýzy výsledků z jištěných v roce 2009 je 
zřejmé, že značná část tisů popisovaná Procházkou a Pilátem (1928) pod smrkovým porostem zanikla. 
Ze starších tisů, které přežily zejména při okrajích smrkového porostu a ve smíšených a méně 
zapojených partiích, vznikla další generace tisů, reprezentovaná dobře zastoupenou nejnižší 
obvodovou třídou. Věk nejstarších tisů uváděných Procházkou a Pilátem (1928) je nyní kolem 180 - 
200 let. Do této kategorie zřejmě spadá několik nejsilnějších tisů. Největší dosud zjištěný obvod na 
Tisové stráni je 84 cm a 2 x 71,5 cm, na lokalitě mezi Habernou a Starou horou dokonce 121 cm a 
další obvod 75 cm. Vztáhneme-li k těmto tisům věk kolem 180 let, odvozený z údajů Procházky a 
Piláta (1928), pohybovala by se u těchto tisů průměrná šíře letokruhu mezi 0,06 – 0,11 mm. 
O výškové struktuře tisů na lokalitách kolem Bojovského potoka vypovídá následující obr. 12. 
 

Srovnání četnosti tisu ve výškových třídách na lokalitě Tisová stráň 
se zbývajícími lokalitami u Bojovského potoka
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Obr. 12 Porovnání četnosti tisů ve výškových třídách na lokalitě Tisová stráň se zbývajícími lokalitami u 
Bojovského potoka 
 
Výškové rozvrstvení tisu na pravobřežních svazích Bojovského potoka je třívrcholové. Výrazné 
kulminační body má výškové rozvrstvení tisu zejména na Tisové stráni. Jednotlivé vrcholy představují 
generace tisu a velmi pravděpodobně souvisí s hospodářským cyklem mýcení a obnovy porostů, 
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v nichž tis roste. Nejvýraznější vrchol ve výškové třídě 2,1 – 3,0 m představuje na lokalitě Tisová 
stráň nová generace tisů, vyrůstající ve smíšených porostech v okolí současné holiny vzniklé postupně 
po rozpadu smrkového porostu. Další, méně výrazný vrchol ve výškové třídě 5,1 až 6,0 m představují 
zřejmě tisy popisované Procházkou a Pilátem (1928) jako obnova. Poslední méně výrazný vrchol ve 
výškové třídě 8,1 až 9,0 m představují nejstarší přežívající tisy, zmiňované Procházkou a Pilátem 
(1928) jako přibližně stoleté.  
Kulminační body výškového rozložení tisu na zbývajících lokalitách u Bojovského potoka jsou méně 
výrazné (rozložení je vyrovnanější) a rozteč kulminačních bodů je větší. Velmi pravděpodobně je to 
důsledek příznivějších podmínek pro přežívání tisu v listnatých porostech; větší rozteč kulminačních 
bodů může být důsledkem delšího obmýtí listnatých porostů. 
Holosečná těžba, vyklízení dřeva a následná fáze zapojených mladých porostů vede ke ztrátám tisů. 
Tento jev je výrazný zejména ve stejnorodých smrkových porostech, kde tis nemůže využívat 
k asimilaci období po opadu listů a kde je vystaven podstatně větším rizikům v souvislosti s labilitou 
smrkových porostů a jejich plošným rozpadem. Příznivější podmínky pro existenci tisu vytvářejí 
zejména porosty listnaté a smíšené, v nichž tis dokáže využívat období, kdy jsou neolistěné, ale i 
porosty borové a modřínové, které korunami propouštějí více světla a jsou mnohem méně ohroženy 
plošnými kalamitními rozpady. 
Zatímco tisy na Tisové stráni se vyvíjely pod útlakem zapojeného smrkového porostu, který měl 
v době popisované Hofmanem (1966) kolem 40-ti let věku, tis na ostatních lokalitách vyrůstal pod 
převážně listnatými či smíšenými porosty s převahou listnáčů. Od této skutečnosti se odvíjel další 
osud porostů, pod kterými tis odrůstal i způsob jejich obhospodařování. To je příčinou odlišností ve 
struktuře jednotlivých fragmentů tisové populace. 
Tisová stráň u Bojovského potoka by mohla být v mnoha směrech modelovým příkladem důsledků 
hospodaření na stav populace tisu a jeho existenci. 
Zapojený smrkový porost na Tisové stráni, ve kterém vpředu uvedení autoři zmiňují výskyt tisu, se 
začal v posledních cca 10-ti letech (tj. ve věku kolem 80 - 90 let) rozpadat vlivem větru a působení 
kůrovce. Rozpad proběhl plošně asi ve třech etapách. Poslední zbytek smrkového porostu, 
vypovídající o jeho charakteru, zůstává při západním okraji, viz následující obr. 13.  

 

 

Zbytek smrkového porostu při západním okraji holiny, pod 
nímž, podle údajů Procházky, Piláta (1928) a Hofmana (1966), 
rostly tisy na Tisové stráni u Bojovského potoka. Na ploše 
původně zapojeného smrkového porostu, ani na holině po jeho 
rozpadu, se v roce 2009 nenalezly téměř žádné živé tisy. Tisy 
jsou pouze při jeho okrajích v horní části svahu, kde zmiňuje 
výskyt obnovy tisu Hofman (1966) a ve východním okraji 
holiny. Četný výskyt tisu začíná ve skalnaté východní části, 
kde se smrkový porost nezapojil, nebo rozpadl již dříve a kde 
je nyní věkově diferencovaný nepravidelný listnatý porost. 

Rozsáhlá holina po postupném rozpadu smrkového 
porostu na Tisové stráni u Bojovského potoka.  

Obr. 13 Zbytek smrkového porostu a holina po jeho rozpadu na Tisové stráni u Bojovského potoka -místo 
výskytu tisů v období let 1927 – 66 (Procházka, Pilát, 1928; Hofman, 1966) 



Rozšíření tisu červeného v České republice se zřetelem na jeho ekologickou amplitudu, vyhodnocení rizikových 
faktorů a zpracování komplexního návrhu opatření pro záchranu tohoto silně ohroženého druhu 

 

 21 

Důsledky rychlého kalamitního rozpadu smrkového porostu a vyklízení kalamitního dřeva těžce 
poznamenaly podstatnou část tisů, které útlak smrkového porostu přežily. Nejnázorněji o tom 
vypovídají následující obr. 14. 
 

   
Starý tis na hraně svahu při východním okraji 
rozpadlého smrkového porostu, žloutnoucí po 
náhlém odclonění. V okolí jsou patrné zbytky 
nevyklizeného dřeva. Tisová stráň. 
Stav 20. 5. 2009 

Tentýž tis po vyklizení zbytků 
kalamitního dřeva o 6 dnů později. 
Stav 26. 5. 2009 

Následky těžby a přibližování dříví na 
mladém tisu. Z původní výšky nad 1 m, 
kdy již urostl škodám působeným zvěří, 
byl tis odlomením vrcholu „zredukován“ 
na výšku kolem 0,5 m, tím je znovu 
vystaven okusu a vytloukání zvěře.  

  
Horní hrana svahu. Přibližování dřeva 
traktorovým navijákem bez použití 
směrových kladek v lanovkových terénech 
má za následek těžké poškozování tisů a 
narušení půdy. 

Vyklízení nekvalitního dřeva v podmínkách, kdy náklady na přiblížení překračují cenu 
dřeva, kdy mrtvé dřevo mělo zůstat v lese a plnit ekologické funkce a kdy přiblížením 
vznikají neúnosné škody na vegetaci i půdě. Údajným důvodem je splnění podmínek 
pro přiznání dotace na zalesnění!!! Tisová stráň 26. 5. 2009. 

Obr. 14 Poškození tisů při plošném rozpadu smrkového porostu a uplatnění nešetrných těžebních a 
transportních technologií 
 
Nerentabilní přibližování nekvalitního dřeva z těžkých terénů, kde mělo zůstat k plnění ekologických 
funkcí, bylo místním odborným hospodářem zdůvodňováno jako „vyčistění paseky“ jímž je 
podmíněno přiznání dotace na zalesnění. Nerentabilnost této činnosti nutně směřuje k použití 
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jednoduchých málo nákladných transportních technologií, nešetrných k životnímu prostředí. Pokud je 
skutečnost taková, jak byla OLH prezentována, svědčí o nízké úrovni koordinace práce příslušných 
ministerstev, nebo chybné interpretaci na úrovni nižších složek státní správy. 
Z dalších zátěžových faktorů, působících v území kolem Bojovského potoka, jsou velmi významné 
škody působené na tisu zvěří. Kromě okusu velmi významně brzdícího odrůstání obnovy, jsou mladé 
tisy často poškozovány vytloukáním paroží srnčí zvěře, případně otlučením či oděrem kmene při 
„značení teritoria srnců“. Škody působí rovněž prase divoké a to jednak podhraby při vytváření „loží“ 
při patách tisů, jednak oděrem kmenů tisu. Ve vztahu k praseti divokému není bez zajímavosti teorie, 
tradovaná zde mezi lesáky, že nástup obnovy tisu souvisí s nárůstem stavů této zvěře. Opodstatněnost 
této teorie je sporná, protože nárůst stavů černé zvěře je plošný, zatímco rozmach obnovy tisu je 
lokální a spíše výjimečný. Pozitivní působení prasete divokého na obnovu tisu by mohlo být 
způsobeno jednak narušováním půdního povrchu rytím zvěře, jednak šířením semen tisu trusem 
prasete divokého a jednak jako důsledek konkurenčního tlaku přemnožených prasat vůči srnčí zvěři. 
Navzdory výše uvedeným zátěžovým faktorům tis v lokalitě Tisová stráň u Bojovského potoka 
přežívá a reprodukuje se tak, že jeho početní stav v hodnoceném území během posledních 80-ti let 
neklesl, spíše je vyšší. Nadějný je zejména vysoký podíl mladých tisů a dobrá obnova tisu.  
Další pozoruhodnou skutečností je, že se tis šíří z exponovaných a extrémních stanovišť Tisové stráně 
do smíšených porostů borovice, modřínu a habru, nebo i do prosvětlených smrkových porostů na 
rovinatých stanovištích navazující plošiny. Potvrzuje to předpoklad, že tis extrémní stanoviště 
nevyhledává, ale byl na ně intenzivním lesním hospodářstvím či odlesněním zemědělsky využitelného 
území vytlačen. O charakteru mladé generace tisu na Tisové strání vypovídá obr. 15. 
 

   
Intenzivně zkousávaná a přesto vitální 
obnova tisu ve východním okraji 
kalamitní holiny po rozpadu smrkového 
porostu na Tisové stráni u Bojovského 
potoka 

Mladé tisy v listnaté skupině sousedící 
s kalamitní holinou po rozpadu 
smrkového porostu 

Mladý tis z přirozené obnovy 
v prosvětleném SM porostu na plošině 
sousedící s Tisovou strání 

Obr. 15 Charakter mladých tisů v prostoru Tisové stráně u Bojovského potoka a v jejím okolí. 
 

Přírodní lesní oblast 16 Českomoravská vrchovina 
Tisy u Tiského dvora (mezi Pikárcem a Bobrůvkou, severně od Křižanova) 
Lokalizace skupiny je zřejmá z mapky na obr. 16. Terénní šetření se zde uskutečnilo v dubnu 2009. 
V současné době je v této lokalitě hustá skupina celkem 70 tisů. Část z nich je silně utlačená a není 
dlouhodobě životaschopná. Skupina tisů byla vysazena na oglejeném stanovišti v roce 1960 v hustém 
sponu (cca 1,0 až 1,5 m) v počtu cca 100 ks. Tisy byly tehdy vysazeny společně s klenem a lípou do 
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kotlíku, vytvořeného skupinovou sečí ve starém smrkovém porostu. Porost byl 1. generací lesa na 
zemědělské půdě, smrk zde silně trpěl hnilobou. Padl větrem v roce 1982 (HOŘÍNEK st. 2001 – ústní 
sdělení, in ZATLOUKAL, 2001). Skupina tisů tak byla náhle uvolněna ve věku 22 let. Je 
pravděpodobné, že v té době již listnaté dřeviny předrůstaly tis a poskytovaly mu určitý zástin. Během 
následujícího vývoje klen a lípa výrazně skupinu tisu předrostly. Později byly listnáče nad tisem 
odstraněny v rámci výchovných zásahů. Tis nyní roste v dostatečně prostorné „světelné šachtě“, 
okolní porost vytváří příznivý boční kryt.. Předchozí šetření zde proběhlo v květnu 2001, tzn. před 
osmi roky. Tehdy byl tis 41 let starý a dosahoval průměrné výšky 6,7 m a tloušťky 82 mm, Nejvyšší 
tis byl vysoký 7,5 m.(ZATLOUKAL et al, 2001)  
V době šetření v roce 2009 byl porost 49 let starý. Střední výška skupiny byla 6,5 m, tzn. bez průkazné 
změny výšky oproti roku 2001 (záporný rozdíl je v rozpětí přesnosti zjištění). Průměrná tloušťka tisu 
ve skupině vzrostla na 109 mm. Nejvyšší strom tisu měl v dubnu 2009 výšku 7,7 m, tzn. o 0,2 m vyšší 
než v roce 2001. Přirozená obnova, která se kolem tisové skupiny v roce 2001 objevovala a nebyla 
tehdy poškozována zvěří (ZATLOUKAL et al, 2001), z části odrostla. V dubnu 2009 se zpětně proměřil 
přírůst jednoho z identifikovatelných jedinců obnovy rostoucích vedle skupiny, měřených v květnu 
2001. Tehdy měřil 102 cm, v dubnu 2009 byl vysoký 280 cm. Za 8 let tento mladý tis přirostl do 
výšky o 1780 mm, tj. v průměru o 222,5 mm ročně. Průměrný výškový přírůst obnovy tisu ve věku 
nad 10 let, zjištěný v roce 2001 z pěti jedinců obnovy, byl 181, 2 mm .(ZATLOUKAL et al, 2001). 
V roce 2009 byla obnova tisu již poškozována okusem zvěře a odrůstala s obtížemi.  
 

 
Obr 16. Přibližná lokalizace skupiny tisů u Tiského dvora u Pikárce 
 
Vývoj skupiny tisu ukazuje na nevhodnost výsadby tisu v hustém sponu. Hustá výsadba má za 
následek přeštíhlení tisu a riziko rozvratu sněhem. Možným řešením je pozdější redukce počtu jedinců 
tisu výchovným zásahem. Vzhledem k tomu, že tis je zvláště chráněným druhem je nutné pro 
výchovný zásah v něm vyřídit povolení. O charakteru skupiny tisů informuje obr. 17. 
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Hustá skupiny tisů z umělé výsadby v roce 1960 u Tiského dvora u Pikárce, 
okolní listnatý porost (LP, KL) je stejně starý s tisy.  

Přirozená obnova tisu poblíž vysazené 
skupiny 

Obr. 17 Skupina tisů a z ní pocházející obnova poblíž Tiského dvora u Pikárce 
 

Přírodní lesní oblast 39 Drahanská vrchovina 
Tisy v CHKO Moravský kras a v souvisejícím okolí 
Precizní šetření populace tisu v CHKO Moravský Kras provedla ŠVEHLOVÁ (1997). Lokalizovala při 
něm 2 561 tisů s výškou nad 0,5 m. Populace tisu v Moravském krasu tak tvoří téměř čtvrtinu všech 
tisů rostoucích v ČR na přirozených stanovištích. 
V rámci projektu SP/2d4/31/07 se v dubnu 2009 v terénu prověřily lokality výskytu tisu v CHKO 
Moravský kras a v přilehlém okolí. Prošetřil se stav populace tisů a jejich přirozené obnovy, pořídila 
se fotodokumentace, souřadnicemi se lokalizovalo 124 jedinců tisu a dendrometricky proměřilo a 
detailně popsalo 75 tisů v CHKO a v jeho okolí. 
Těžiště výskytu tisu je v severní části CHKO Moravský kras, v prostoru mezi Lažánkami a Sloupem 
(lokality Pustý žleb, Suchý žleb, Macocha, Punkevní údolí a okolí Skalního Mlýna, tisy u Lažánek, na 
hranici CHKO nasedají staré tisy v obci Šošůvka, pravděpodobně zaniklé výskyty jsou kolem Punkvy 
pod Arnoštovem směrem k Blansku, u Holštejna a severozápadně od Sloupu na lokalitě Neselov). Ve 
střední části CHKO je současný výskyt tisu pouze sporadický; z toho tisy u Habrůvecké tůně, jsou 
nepochybně vysazené (věkově shodné s okolním lesním porostem, kolem tisů jsou kamenné „mísy“ 
z doby výsadby, podobně jako u Picea omorica Purk. v okolním porostu), původ tisů u Rudice (Horní 
Rorepř) je nejistý (v současnosti z výskytu zbývá 5 tisů). Nepochybně původní je výskyt tisu na 
skalách v Josefském údolí nad jeskyní Jáchymka a pod Ruským křížem, nejistý je původ tisu západně 
od Býčí skály (na východní straně báze bradla u silnice na Křtiny). Výskyt tisu v údolí Svitavy na 
severozápad od Adamova je zřejmě původní, leží však těsně za hranicí CHKO Moravský kras. Ze 
dvou tisů uváděných pro tuto lokalitu ŠVEHLOVOU (1997) byl nalezen pouze samičí tis a nadějná 
obnova. Později neověřený výskyt tisu uvádí HUBÁLEK (1973 in ŠVEHLOVÁ, 1997) u jeskyně 
Výpustek jihozápadně od Křtin. Nepochybně z výsadby jsou dvě skupiny dospělých tisů, ležící 
jihozápadně od Olomučan. Jedna ze skupin je těsně u Doubské cesty na hranici CHKO (14 tisů), druhá 
méně četná skupina vysazených tisů je mimo území CHKO poblíž Dívčí cesty. Výskyt tisů u 
Olomučan a v obci Šošůvka byl lokalizován v rámci tohoto projektu, ŠVEHLOVÁ (1997) je neuvádí. 
V jižní části CHKO Moravský kras se v současnosti tisy nevyskytují a o jeho tamním výskytu 
v minulosti nebyly v literatuře nalezeny zmínky.  
Současný výskyt tisu se v CHKO Moravský kras soustřeďuje převážně do dubo-bukového a bukového 
vegetačního stupně, na silně skeletovité půdy - edafické kategorie J, X, A, v menším rozsahu W, B, D 
a U (ŠVEHLOVÁ, 1997). Podle poznatků z jiných lokalit na území ČR však tis přirozeně roste i na 
méně exponovaných stanovištích, např. na edafických kategoriích S, F, N a méně často i K 
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(ZATLOUKAL et al, 2001). Zřejmým důvodem, proč v současnosti tis v Moravském krasu roste 
převážně na extrémních a exponovaných, silně skeletovitých a dopravně nepřístupných stanovištích je, 
že tam tisu zbyla nika, kde byl hospodařením a zvěří méně postižen.  
Výsledky sčítání tisu (2561 ks) provedené ŠVEHLOVOU (1997) pro velikostní kategorie tisů nad 0,5 m 
lze s vysokou pravděpodobností rámcově potvrdit. Šetřením z dubna 2009 se zjistila v této velikostní 
kategorii ztráta 3 tisů (1 souš a 2 tisy uříznuté cca před dvěma roky), to představuje 4 % šetřených tisů. 
Tato ztráta se pravděpodobně doplnila z dorostu na místech pro zvěř nepřístupných. Další dva tisy 
lokalizované Švehlovou se nedařilo nalézt. Na lokalitě u Sloupu (ve svahu za čistírnou odpadních vod) 
byly nalezeny 2 staré pařezy po vytěžení tisu, jejich vznik však pravděpodobně spadá do období před 
šetřením ŠVEHLOVÉ (1997). 
U velikostních kategorií tisových keřů a juvenilních tisů (0,2 – 0,5 m výšky) s 538 tisy, lze u jedinců, 
které nejsou mimo dosah spárkaté zvěře, předpokládat oproti zjištěním ŠVEHLOVÉ (1997) značné 
ztráty.  
Dendrometrické charakteristiky tisů šetřených v roce 2009 v oblasti Moravského krasu uvádí 
následující tabulka 3. 
 
Tabulka 3 Dendrometrické charakteristiky tisů v Moravském krasu a v ČR (předběžné výsledky) 

Lokalita Počet 
šetření 

Výška 
m 

Obvod 
cm 

Tloušťka 
d1,3 v cm 

Ročníky 
jehličí 

Sloup (dvě dílčí lokality) 9 6,1 42,5 13,5 5,2 
Pustý žleb 9 7,0 48,0 15,2 5,3 
Suchý žleb 13 8,4 52,8 16,8 6,0 
Macocha (pro nedostupnost nešetřeno) - - - - - 
Punkevní údolí a okolí Skalního Mlýna 
(více dílčích lokalit) 

15 6,4 39,9 12,7 6,0 

okolí Lažánek 8 7,8 47,8 15,2 5,9 
Josefovské údolí  3 6,7 41,7 13,2 5,8 
Adamov –údolí Svitavy (těsně za hranicemi 
CHKO MK) 

1 6,3 36,0 11,5 5,8 

U Rudice – Horní Rorepř 
(původ nejistý – spíše z výsadby) 

1 
(+2 

odumř.) 

2,0 15,0 4,8 8,0 

Habrůvecká tůň (z výsadby) 7 
(+ 1 souš) 

10,4 70,9 22,6 4,8 

u Olomučan (Doubská a Dívčí cesta – část 
za hranicí CHKO; z výsadby) 

3 9,5 60,7 19,3 4,7 

Šošůvka (6 starých tisů v obci, výsadba, věk 
kolem 160 – 170 let, těsně za hranicí CHKO 
MK) nezahrnuto do průměru CHKO 

6 9,5 145,5 46,3 4,8 

Průměrné hodnoty Moravský kras 
mimo památných stromů v Šošůvce  
(dle šetření z dubna 2009) 

69 
(+3) 

7,5 48,3 15,4 5,6 

Průměrné hodnoty ČR  
(ZATLOUKAL et al, 2001) 

563 
 

8,0 64,9 20,7 6,6 

Poznámka: Údaje v tabulce jsou pouze orientační, neboť ve snaze zachytit i slabé fragmenty populace tisu je u nich intenzita 
výběru podstatně vyšší než u lokalit s četným výskytem tisu. Vzorkování bylo rovněž podstatně ovlivněno dostupností tisu, 
na nepřístupných skalách nebyly tisy vzorkovány, přestože jejich růstové charakteristiky a vitalita se zřejmě liší od tisů na 
stanovištích s příznivějšími podmínkami. 
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Podle výsledků šetření z dubna 2009 je obnova tisu jen velmi sporadická. Bohatá obnova tisu nebyla 
v CHKO Moravský kras vůbec zjištěna, Ojediněle se tis obnovoval v okolí pouze 21 % šetřených 
jedinců. Při vyrovnaném poměru pohlaví dospělých tisů tak obnova chyběla pod cca 60 % samičích 
tisů. Okusem bylo poškozeno 64 % obnovy tisu, zpravidla se jednalo o silný opakovaný okus 
znemožňující odrůstání obnovy. Obnova tisu odrůstala pouze na místech pro zvěř obtížně přístupných 
(na skalách), nebo na místech turisticky frekventovaných (např. v okolí jeskyň u Sloupu).  
O charakteru tisů v Moravském krasu vypovídá následující obr 18. 
Z počtu šetřených tisů vyšších než 1 m bylo bez poškození necelých 36 % jedinců. Na zbývajících 64 
% tisů se zjistil jeden nebo více druhů poškození. Spodní větve mělo okusem poškozeno 31 % tisů, 
pádem okolních stromů (tzn. poškozením větví nebo vrcholu) bylo postiženo téměř 16 % tisů, shodný 
podíl tisů měl poškozenou kůru kmene pádem kamenů, rovněž na 16 % tisů se vyskytovala 
bejlomorka tisová (Taxomyia taxi INCHB.). Vyskytovala se i na starých tisech z výsadby (Habrůvecká 
tůň, Olomučany)! Skuhravá (1965) výskyt bejlomorky tisové na tisech kulturního původu neuvádí, 
proto bývá výskyt této bejlomorky považován za jeden z indikátorů původnosti tisu. V tomto případě 
se však jedná zřejmě o přenos z početné přirozeně se vyskytující populace tisu na kulturní tisy.  
Ořez a lámání větví a postranních  k men ů  se zjistilo u  9  % tisů, rovněž 9 % tisů bylo poškozeno 
různými jinými faktory (např. bleskem, náhlým odcloněním aj.), těžbou nebo přibližováním bylo na 
kmeni či větvích poškozeno 8 % tisů, na 3 % tisů se zjistilo sání puklic (Parthenoleucanium sp.), u 
necelých 2 % tisů se zjistily deformace samčích květních a růstových pupenů hálčivcem 
(

Plná životnost se na jaře roku 2009 zjistila u 53 % šetřených tisů, 39 % mělo vitalitu mírně sníženou, 
4 % středně sníženou a další 4 % připadala na odumírající tisy a tisové souše.  

Cecidophyopsis psilapsis), ojediněle – rovněž na necelých 2 % tisů se zjistil ohryz nebo loupání kůry 
spárkatou zvěří. 

 

   
Jeden z posledních tisů v Josefském 
údolí nad jeskyní Jáchymka 

Tis v Pustém žlebu na skále Pod 
Salmovkou 

Jeden z tisů u obce Lažánky s kmenem 
čerstvě poškozeným nešetrnou těžbou 

Obr. 18 Tisy z oblasti Moravského krasu 
 
Poměr samčích a samičích tisů byl v rámci šetřeného vzorku zcela vyrovnaný, u 8 % tisů se 
nepodařilo pohlaví zjistit. Na jednotlivých lokalitách se poměr pohlaví odchyluje oběma směry. 
Z šetřených tisů bylo jen 35 % jedinců s jedním dále se nevidlícím kmenem, 60 % šetřených tisů se 
rozdvojovalo pod měřištěm nebo se vidlilo nad měřištem, 5% tisů bylo keřovitého charakteru. 
Určité riziko pro genofond tisu představuje možnost jeho kontaminace zahradními kultivary tisu, 
vysazovanými v bezprostřední blízkosti lokalit přirozeného výskytu. Takové výsadby zahradních 
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kultivarů tisu se zjistily např. v Josefovském údolí proti jeskyni Jáchymka, u objektu lanovky přímo 
v Pustém žlebu, starý bohatě kvetoucí zahradní kultivar tisu je před bývalou administrativní budovou 
Adamovských strojíren, nová výsadba „zahradních“ tisů je rovněž ve Sloupu v bezprostřední blízkosti 
přirozeného výskytu tisu na vápencových skalách.  
Přes značnou četnost populace tisů v Moravském krasu hrozí postupný zánik tisu na okrajových, 
zejména odtržených lokalitách s nízkou denzitou výskytu. Toto riziko se zvyšuje pokud v místě 
převládají samčí jedinci tisu a zejména škodami zvěří, znemožňujícími obnovu tisu mimo nepřístupná 
místa. Toto nebezpečí hrozí zejména rozptýleným výskytům v severní části Pustého žlebu (por. 810 A, 
C; 813 E, F; 814 E), dále okrajovému výskytu na rozhraní porostů 831 D, C. Zánikem je silně ohrožen 
izolovaný výskyt tisů ve východní části Suchého žlebu (818 F – tam tis nenalezen, 819 D – tam tři 
izolovaní samčí jedinci). Bez podpory je dlouhodobě nejistá udržitelnost zbytkové populace tisu u 
Lažánek a u Sloupu. Bez podpory obnovy a posílení z jiných částí populace hrozí bezprostřední zánik 
výskytu tisu v Josefovském údolí a v údolí Svitavy u Adamova. Rovněž protáhlý tvar a sevřenost 
žlebů, do nichž je výskyt tisu převážně soustředěn, snižuje možnost výměny genetické informace mezi 
vzdálenějšími částmi populace tisu. 

Přírodní lesní oblast 31 Českomoravské mezihoří 
Hřebečský hřbet 
V přírodní lesní oblastí Českomoravské mezihoří je významný výskyt tisu na Hřebečském hřbetu. kde 
se tis vyskytuje na lesní správě Svitavy. Těžiště výskytu je na revíru Mladějov a na revíru Nová Ves, 
okrajové výskyty jsou na revírech Boršov a Křenov. Dle inventury tisu provedené v roce 2003 LČR 
LS Svitavy by na této lesní správě mělo růst 333 tisů. V rámci tohoto projektu proběhly zatím terénní 
práce na revírech Nová Ves (viz obr. 19) a Boršov. Po uzávěrce této zprávy jsou v červnu plánovány 
práce na zbývajících revírech.  
 

   
Dospělý tis č. 2095 na LS Svitavy, 
revír Nová ves 

Perfektní výsadby tisu v individuálním 
oplocení na revíru Nová Ves 

Uvolnění tisu výchovným zásahem a 
upozornění dělníků na tis jako předmět 
ochrany, revír Nová Ves 

Obr. 19 Tisy na LS Svitavy, revíru Nová Ves a ukázka péče o ně  
 
Předběžné vyhodnocení dat z Hřebečského hřbetu není uzavřeno. Zatím lze konstatovat nízkou 
plodnost tisů v letošním roce. Obnova tisu se objevuje pomístně většinou v okruhu skupin se staršími 
samičími stromy. U vysokého podílu tisů se nepodařilo určit pohlaví. S vysokou pravděpodobností je 
mezi nimi značný podíl samčích stromů, u kterých v době šetření byly již opadlé odkvetlé květy a ještě 
nebyly vydiferencované květní pupeny. 
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Tisu je věnována příkladná péče. Poškození tisu nešetrnými technologiemi se prakticky nevyskytuje. 
Probíhá citlivá reintrodukce a posilování místné populace výsadbou tisu z místních zdrojů  
 
Svitavsko a Litomyšl 
Na Svitavsku

Mohutný starý samčí strom je v obci Dětřichovice (u Svitav, nezaměnit s nedalekými Dětřichovicemi 
u Moravské Třebové). Proměřen byl rovněž starý strom tisu semenného původu v Litomyšli za 
autobusovým nádražím u Centra pro funkční poruchy vidění (viz obr. 20). 

 se zatím prověřil stav PS ve Skleném, tento samičí tis byl v uplynulých letech ošetřen 
odstraněním odumřelých větví. Vzhledem k věku je v dobré kondici. V bezprostředním okolí stromu 
je četná přirozená obnova. 

 

 

  
Mohutný samčí tis č. 2166 
v Dětřichově, okres Svitavy, vysoký 
11,5 m s obvodem 160 cm, vhodný 
k navržení za památný strom, 

Památný samičí strom tisu ve 
Skleném na Svitavsku a přirozená 
obnova v jeho bezprostředním okolí 

Starý samčí strom tisu v Litomyšli u 
Centra pro funkční poruchy zraku, výška 
11,6 m, obvod 204 cm, vhodný 
k navržení za památný strom 

Obr. 20 Staré tisové stromy na Svitavsku a v Litomyšli 

Přírodní lesní oblast 33 Předhoří Českomoravské vrchoviny 
Tišnovsko a Pernštejnsko 
Výskyt tisu na Tišnovsku a Pernštejnsku představuje z hlediska původního rozšíření tisu významný 
spojující prvek mezi Drahanskou a Českomoravskou vrchovinou. Recentní přirozený výskyt tisu je 
v tomto území redukován na dvě lokality a to na PR Sokolí skála, kde se vyskytuje poslední obtížně 
přístupný tis na skále nad portálem železničního tunelu (lokalita byla revidována v roce 2001, v rámci 
tohoto projektu nebyla navštívena) a na lokalitu „Kuchyňka“ v lese na jihovýchodním úbočí kóty 420 
m n. m. Výrovka, cca 600 m na jih od osady Závist mezi Tišnovem a obcí Nelepeč – Žernůvka. 
Z místní populace tisů velmi pravděpodobně pocházejí i staré tisy ve Vohančicích a v Žernůvce, na 
Pernštejnsku pak dva památné stromy tisu v Doubravníku a památný tis u hradu Pernštejna viz obr 21. 
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Samičí tis v na lok. Kuchyňka, výskyt 
přirozené obnovy 

Starý tis U Samsonů ve Vohančicích Památný strom tisu u č. p. 85 
v Doubravníku  

Obr. 21 Tisy na Tišnovsku a Pernštejnsku 
 
O výskytu tisu na Tišnovsku v minulosti však vypovídají toponyma. Zhruba 5 km na sever od 
Tišnova, poblíž Šerkovic byla obec Tisová, která zanikla před rokem 1466. Její jméno vypovídá o 
středověkém výskytu tisu v této oblasti. Další toponymum „Tisůvka“ se váže k lesíku a kótě 536 m. n. 
m. západně od Pernštejnského Jestřebí. Samo místní jméno Tišnov spojuje s tisem Procházka, Pilát 
(1928). Hosák, Šrámek (1980) v publikaci zabývající se místními jmény na Moravě a ve Slezsku však 
místní jméno Tišnov od tisu neodvozují. Přesto výskyt tisu na Tišnovsku i výskyt „tisových“ toponym 
v okolí mohou pro tuto souvislost svědčit. 
Výskyt tisu a toponym odvozených od tisu na Tišnovsku znázorňuje mapa v příloze 3. 
 
Znojemsko 
Na Znojemsku se tis vyskytuje jednak v NP Podyjí na lokalitách Brajtava, Gáliš, Hardeggská vyhlídka 
a Široké pole, jednak na lokalitách mimo národní park v PR Tiso vá stráň ,  PR Bílý kříž.  Ojedinělý 
starý samčí tis roste v lese severozápadně od Lančova vpravo od silnice na Cornštejn na strmém svahu 
k Dyji. Mhutný tis kulturního původu, ale velmi pravděpodobně z místní populace, roste v zahradě 
domu č. p. 42 v obci Lukov ( v době šetření k němu nebyl přístup). Údajně se tisy vyskytují i na 
skalách pod hradem ve Znojmě (lokalita nebyla v rámci tohoto projektu prověřována) a v lesoparku 
pod zámkem ve Vranově nad Dyjí (jejich původ je pravděpodobně kulturní). Pro populaci tisu na 
Znojemsku je významný její kontakt s populací tisu v NP Thayatal. 
 

Nejvýznamnější lokalitou s výskytem tisu v Národním parku Podyjí je Brajtava, kde v současnosti je 
16 živých tisů, 1 tisová souš a přes 40 vitálních jedinců přirozené obnovy tisu ochráněných proti 
okusu. Na Brajtavě se podařilo pohlaví určit u 94 % tisů. Převládají tisy samčího pohlaví, připadá na 
ně 71 %, na samičí 29 % jedinců z těch, u nichž se podařilo pohlaví určit. Značná převaha samčích 
jedinců může být jednou z příčin, proč se tam obnova objevuje spíše sporadicky a jen místy. Představu 
o tisech na Brajtavě dává obr. 22. 

Tisy v NP Podyjí 

Další lokality v NP jsou již co do počtu tisu méně významné. Přehled o počtech a základních 
dendrometrických charakteristikách šetřených tisů podává následující tabulka 4. 
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Tabulka 4 Dendrometrické charakteristiky tisů v NP Podyjí 

Lokalita Počet 
šetření 

Výška 
m 

Obvod 
cm 

Tloušťka 
d1,3 v cm 

Ročníky 
jehličí 

Brajtava 15 
(+1 souš) 

+ 1 nešetřený  

8,1 
(10,0) 

75,5 
(63) 

24,0 5,4 

Široké pole * (1) 
 
 

(+ 1 souš) 

0,2 původní 
výška cca 2 
m, nyní pod 

vývraty 
(3,9) 

? 
 
 

 (16,5) 

- 3 

Hardeggská vyhlídka 2 7,0 41,0 13,1 6,5 
Gáliš 1 11,0 49,5 15,8 6 
NP Podyjí 18 

(19) 
8,1 

 
70,2 22,4 5,5 

* Nezahrnuto do dalších dendrometrických výpočtů 
 
Na lokalitě Široké pole rostly dva mladší tisy, jeden téměř 4 m vysoký odumřel v důsledku poškození 
kůry na celém obvodu kmene zvěří (loupáním nebo oděrem). Mladší tis, asi dvoumetrový, byl zavalen 
skupinovým vývratem. Dosud přežívá. Byl však vyvrácen směrem k Dyji a leží v dosahu možného 
vzdutí hladiny. Jeho vyhlídky na přežití jsou proto problematické. Obnova tisu na lokalitě Široké pole 
je teoreticky možná z výskytu tisu na rakouském břehu Dyje. 
Na lokalitě Hardeggská vyhlídka rostou dva dospělé samčí tisy na úpatí svahu. Obnova tisu se zde 
nevyskytuje. 
Na lokalitě Gáliš roste jeden vícekmenný samičí tis vyrůstající z jednoho základu. V okolí je dosti 
četná obnova, na zářezu cesty vhodná k vyzvednutí a dopěstování pro další výsadbu. 
 

   
Starý samčí tis č. 1956 v NP Podyjí na 
Brajtavě 

Starý odumřelý tis na Brajtavě. Ochráněná obnpova tisu na Brajtavě 
v okolí dospělých tisů 1959 - 1961 

Obr. 22 Tisy v NP Podyjí na lokalitě Brajtava 
 
Celkem se v NP Podyjí zjistilo 20 živých tisů (z toho 1 hynoucí) a 2 souše. 
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Výskyt tisu v Rakousku v NP Thayatal v počtu řádově v desítkýáh jedinců nasedá přes Dyji na 
lokality Široké pole a Gáliš. Tento kontakt je důležitý pro zachování genetické diverzity zbytkové 
populace tisu. 
 

V rámci tohoto projektu se šetřily lokality PR Tisová stráň, tis za Lančovem směrem na Cornštejn, PR 
Bílý kříž a tis kulturního původu v Lukově. 

Lokality s výskytem tisu na Znojemsku mimo národní park Podyjí 

Nejpočetnější výskyt tisu na Znojemsku je na lokalitě PR Tisová stráň ležící na severovýchod od 
Lančovského dvora na skalnatých svazích k Dyji. Při orientačním šetření v říjnu 2000 se zde zjistilo 
36 živých tisů nad 1 m výšky, z toho většina byla dospělých. Jen 4 tisy byly mladé se zhoršeným 
zdravotním stavem, tehdy se nalezly pouze 3 semenáčky na místech nedostupných zvěři (ZATLOUKAL 
et al, 2001). Šetřením v rámci tohoto projektu se v této lokalitě zjistil výskyt 38 živých tisů, 4 souše. 
Prakticky se zde nevyskytuje obnova tisu. Nalezl se pouze 1 málo vitální semenáček. Zjistily se četné 
pobytové znaky zvěře, jejíž škody jsou jednou z pravděpodobných příčin nedostatku obnovy tisu. 
S výskytem tisu na lokalitě PR Tisová stráň (u Lančova) nepochybně souvisí západněji se vyskytující 
izolovaný výskyt starého samčího tisu mezi Lančovem a Cornštejnem. 
Přibližně 10 km na západ od Vranova nad Dyjí leží při státní hranici s Rakouskem PR Bílý kříž. Na 
této velmi exponované lokalitě se během šetření v letošním roce zjistilo 9 tisů, z toho 8 tvořily staré, 
převážně vícekmenné tisy, jediný jednokmenný tis byl ve středním věku. Přestože se v PR Bílý kříž 
vyskytují výhradně samičí tisy, podařilo se zde nalézt pouze 1 ks vitální starší obnovy tisu. 
Na Znojemsku zjistilo se celkem 67 tisů rostoucích ve volné přírodě, 1 starý tis kulturního původu 
v obci Lukov a 6 tisů na skalách pod hradem ve Znojmě, jejichž původ je nejistý (informace 
pracovníků NP Podyjí). 
O dendrometrických charakteristikách přirozeně se vyskytujících tisů na lokalitách na Znojemsku 
mimo NP Podyjí a na Znojemsku celkem vypovídají údaje v tabulce 5, ukázky tisů z jednotlivých 
lokalit jsou na obr. 23. 
 
Tabulka 5 Dendrometrické charakteristiky tisů na Znojemsku mimo NP Podyjí a na Znojemsku celkem 

Lokalita Počet 
šetření 

Výška 
m 

Obvod 
cm 

Tloušťka 
d1,3 v cm 

Ročníky 
jehličí 

PR Tisová stráň u Lančova 38 6,6 52,1  5,9* 
Osamocený tis mezi Lančovem a 
Cornštejnem v lese severně od silnice na 
svahu k Dyji 

1 14,5 146,0  4,5 

PR Bílý kříž 9 7,3 53,8  6,9 
Skála pod hradem ve Znojmě 6 tisů nízkého vzrůstu se širokými korunami – v rámci projektu zatím 

nešetřeno informace z NP Podyjí 

Tis v Lukově u č. p. 42  (1) nepřístupný, jen fotodokumentace 

Znojemsko mimo NP Podyjí 48 6,9 54,4  6,1** 
NP Podyjí 18 8,1 70,2 22,4 5,5 
Znojemsko celkem 66 7,2 58,7  54*** 
* Ročníky jehličí šetřeny v PR Tisová stráň u Lančova na 26 jedincích. 
** Ročníky jehličí šetřeny na lokalitách mimo NP Podyjí na 36 jedincích 
*** Ročníky jehličí šetřeny na Znojemsku celkem na 54 jedincích 
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Samičí tis č. 1996 v PR Tisová stráň u 
Lančova  

Starý samčí tis č. 2116 severně od 
silnice mezi Lančovem a Cornštejnem. 

PR Bílý kříž, skupina samičích tisů č. 
2020 až 2023 

Obr. 23 Tisy na Znojemsku na lokalitách mimo NP Podyjí  
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Příloha č.1 Lokality výskytu tisu šetřené v rámci projektu, počet tisů 
s kompletním hodnocením a počet lokalizovaných tisů (znaménko – 
znamená z toho souše, znaménko + k tomu napočtené tisy bez lokalizace) Stav ke konci 1. pololetí 2009  

Lokalita 
 

Počet tisů 
hodnocených 

 

Počet tisů 
lokalizovaných 

GPS  
Označení jedinců 

 

 
Poznámky** 

PLO 3 Karlovarská vrchovina 

Kladská 
    

1 starý tis, výsadba – 
předběžná lokalizace, 
popis 

PLO 4 Doupovské hory 

Horní Hrad    
(LS Horní Blatná)    

1 starý tis, výsadba – 
předběžná lokalizace, 
popis 

PLO 5 České středohoří 
Boží zahrada –  
vrch Dubina  
(Taneček - Kolné) 1 1 T1726 

Druhý udávaný tis 
nenalezen 

PLO 6 Západočeská pahorkatina 

Netřeb PR 30  207 (-39)  T297-507 
Kompletní sčítání a 
lokalizace 

Netřeb mimo PR 15 70 (-2, +1) T226-T296 

Více dílčích lokalit, 
kompletní sčítání a 
lokalizace 

Zámecký park 
v Kanicích    

Orientační šetření, 
několik tisů semenného 
původu z výsadby + 
mladé tisy z obnovy. 

Chudenice 1 8 T508-T515 
Kompletní sčítání a 
lokalizace 

PLO 8a Křivoklátsko  
Stříbrný Luh PR 13 40 T664-T703 Vzorkování 

Stříbrný Luh mimo PR 16 48 T1058-T1105 

Nad chatami nad 
cestou, dosud 
neevidované. 
Kompletní sčítání a 
lokalizace 

Eremit 15  40 T717-T756 Vzorkování 

Eremit mimo 13  13 T704-T716, T757 
Kompletní sčítání a 
lokalizace 

Zpropadený zámek 17 66 (+4) T758-T825 

Kompletní sčítání a 
lokalizace 

PR Jezírka (vyhlášena 
1995) 12 14 T857-T870 

Kompletní sčítání a 
lokalizace 

Týřovské skály, Týřov, 
Vosník 8 27 (+ min.53) T828-T856 

Kompletní sčítání a 
lokalizace 
Vosník - vzorkování 

V Horách (Terešov) 
 PR i mimo 
 

35  
 
 

198  
 
 

T872-T1056, 
T194,T245,T415,T482,T488, 
T502,T579,T582, 
T746,T805,T806,T829,T846, 

Lokalizace, vzorkování 
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Lokalita 
 

Počet tisů 
hodnocených 

 

Počet tisů 
lokalizovaných 

GPS  
Označení jedinců 

 

 
Poznámky** 

Velká Buková a 
Roztoky pod silnicí 2 3 T871,T1057,T1546 

Kompletní sčítání a 
lokalizace, 2 izolované 
výskyty 

Soutok Střely s 
Berounkou 3 3 T1106-T1108 

Kompletní sčítání a 
lokalizace. U jednoho 
tisu část dat pro 
nepřístupnost 
odhadnuta 

Hamouz (Chlumská 
stráň) 31 

182 (+ 13) 
+ 25 dopočet 

v nešetřené části 
celkem cca 220 tisů T1109-T1290 

Sčítání, lokalizace, 13 
tisů započteno bez 
lokalizace 
(nepřístupnost, časové 
důvody) 

Severně od Emilovny 1 2 T826, T827  
Bělidlo 13 40 T1291-1330  

Krašov 19 63 T1331-T1393 

Kompletní sčítání a 
lokalizace mezi 
Podkrašovským 
mlýnem a Rakolusky  

Tis u Tříman 1 1 T1394 

Mohutný sólo tis. 
Navrhnout na památný 
strom. 

Dubensko  
 22 164 (+37) T1395-1535,T1636-T1658 

Kompletní sčítání a 
lokalizace 

mimo PR Dubensko 5 23 T1613-T1635 

Kompletní sčítání a 
lokalizace. Nesouvislý 
výskyt ve více dílčích 
částech po obou 
stranách údolí 

Zámek Dřevíč 8 8 T1536-T1543 

Kompletní sčítání a 
lokalizace. Staré 
plodné tisy i obnova 

Nechlebárna - Křivoklát 
 2 2 T1544-1545 

Dva mohutné tisy u 
objektu LČR. 
Navrhnout na památný 
strom. 

Kohoutovická hájenka 
 1 1 T1547 

Mohutný tis u hájenky 
+ odrůstající obnova 
kolem cest a v sadu (tis 
ve dvoře není 
započten) 

Zbiroh-zámek 
 
 
 
 
 0 65 T1548-T1612 

Sčítání,lokalizace. 
Nevzorkováno.Umělá 
různověká populace 
tisů zřejmě různého 
původu. Nejstarší tis 
údajně* z období vlády 
Rudolfa II. tzn. kolem 
400 let věku. 
Uvažovány jen tisy 
generativního původu, 
∑ 84 jedinců. Ve 
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Lokalita 
 

Počet tisů 
hodnocených 

 

Počet tisů 
lokalizovaných 

GPS  
Označení jedinců 

 

 
Poznámky** 

skupinách lokalizovány 
jen obvodové tisy (65 
ks). Přirozená obnova. 

PLO 10 Středočeská pahorkatina 

Slapy, pravý břeh Vlt. 80 80 (+1) T001 - T080 

Kompletní sčítání a 
lokalizace mezi 
Slapskou přehradou a 
Rabyňským potokem, 
dále po vyhlídku Máj 
převzato od ČSOP 
Vlašim. ∑ ≥ 375 tisů  

Štěchovice U Benzinky 0 1 

 
 
T 1759 

 
 
 
 

Kocába (Štěchovice 
Zadní konce - k 1. 
splavu) 2008 

21 
 

 

21 
 

 

T84-T104 
 
 

 

Kocába od 1. splavu cca 
1,5 km proti proudu pod 
Masečín 

 
13 

 

 
26 (+ 58) 

 

T 1732 – T 1757 
T1758 rezerva na tis na 
levém břehu (nad zahradami) 
 

Štěchovice – Zadní 
konce 3 3 T81-T83 

 
 
 

Štěchovice – levý břeh 
Vltavy směr Slapy 
 

11 
 
 

45 
 
 

T135 -T179 
 
 

Kompletní sčítání a 
lokalizace, šetření 
pokračuje, předběžné 
sčítání nejméně 140 
tisů, více dílčích lokalit 

Část blíže ke Slapům    

Zatím jen orientační 
průzkum a sčítání. 
Podrobně v r. 2009 

Kobylí dráha – pravý 
břeh – údolíčko pod 
Smetanovou vyhlídkou 

2 
zkráceně 

2 
 

T1828 -T1829 
 

měřil MK, LD 12.4. 09 
bez foto 

Kobylí dráha II – pravý 
břeh 

9 (+1) 
zkrác. popis 

9 (+1) 
 

T1830 –T1838 
 

rozpracováno (celkem 
minimálně 30 tisů 
1817- 27 rezerva 
Kobylí dráha II, 
 

Davle - Kopřivka    
Předběžná lokalizace 
20 tisů 

Čisovice    
Předběžná lokalizace a 
hodnocení 1 tis 

95 / 110  Lokality kolem Bojovského potoka a Sloupu 

na Z od Sloupu, boční 
údolí 1. lok. od JZ 

6 
 

21 
 (a 1 souš mimo T1896 – T1916 

Lokalizace živých tisů 
komplet + vzorkování 
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Lokalita 
 

Počet tisů 
hodnocených 

 

Počet tisů 
lokalizovaných 

GPS  
Označení jedinců 

 

 
Poznámky** 

šetřená již r. 2001  
(por. 7F, 7D) 

 lokalizaci) 

údolí potoka Rejžák 2 2 T1917-T1918 Komplet 

Sloup u Davle, u 
Matysů v zahradě  1 1 T1919 

Komplet, 
starý kulturní tis 

kolem potoka na úpatí 
Staré hory a hřebene 
směrem k Haberně 
 
 

14 
(s úplným 
hodnocením) 

14  
(se zkráceným) 

28 
 
 

T1920 – T1947 
 
 

T1952 -54 rezerva 
Kompletní lokalizace a 
hodnocení 
T1955 –začíná Podyjí 
 
 
 

Tisová stráň nad 
Bojovským potokem 
 
 

26 
úplné hodnoc. 

32 
zkrácené hod. 

58 
 
 

T2026-T2083 + lokalizovaná 
vitální obnova šetření 
pokračuje 
 

Kompletní lokalizace a 
hodnocení – pokračuje 

Medník – údolí Sázavy 29 30 T105-T134 
Kompletní sčítání a 
lokalizace 

Petrovice 3 4 
Pe1-Pe4 → 1948_51 
 

Staré tisy – výsadba, 
tis č.1949 vegetativní 
(nezahrnout do sumáře) 

Albertovy skály 5 15 T516-T530 Vzorkování 

Drbákov včetně tisů 
mimo PR 36 131 (-1, +18) T531-T663 

Vzorkování 
 

Z toho Drbákov mimo PR 5 10 + ? T618-T627 
dopočet upřesnit dle lesů 
ČR 

PLO 12 a 13 Předhoří Šumavy a Šumava (vč. Novohradských hor a jejich předhoří)  
Šetření pokračuje 

Ktiš v obci u konírny 1 1 T180  
Křižovické tisy 10 10 T216-T225  
U Kaple 9 34 T181-T215   

Chroboly    
22 tisů - šetření z r. 
2007 – pokračuje 

Ferdinandovo údolí    1 tis - šetření z r. 2007 

U Sušice v poli    
1 ks, prověření a popis 
duben 2008 

3 / 3 +70  PLO 16 Českomoravská vrchovina 
Tiský dvůr u Pikárce 
hustý tisový „kotlík“ a 
výsadba u cesty ke 
statku 

2  
(+ 1 zkrác.) 

3 
(+ cca 70) 

 
T1893 – T1895  
 

Vzorek, lokalizace, 
kulturní původ 

     
     

PLO 17 Polabí 
Poděbrady    4 staré tisy z výsadby + 
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Lokalita 
 

Počet tisů 
hodnocených 

 

Počet tisů 
lokalizovaných 

GPS  
Označení jedinců 

 

 
Poznámky** 

 
 

četná obnova, 
předběžná lokalizace, 
popis 

Brandýs n. L. u zámku 2   

Fotodokumentace, 
posouzení růstu a 
vitality tisu v Polabí, 
kulturní původ 

PLO 18 a Severočeská pískovcová plošina 

Vinný vrch u Svojkova  1 1 T1724 
Kompletní sčítání a 
lokalizace 

Maršovický vrch  
 
 5 5 (+40) T1727-T1731 

Lokalizace skupin, 
sčítání, vzorkování. 
Kulturní původ, 
založeno v hustých 
skupinách, 
lokalizovány obvody 
skupin 

PLO 19 Lužická pískovcová vrchovina  
Naděje u Cvikova 1 1 T1714 Lokalizace, sčítání 
Velká Tisová (výsadby) 2 3 T1722,T1723, T1725 Vzorkování 
Výzkumná plocha 
VÚLHM č. 390 - Líska    

Lokalizace skupiny 

Hvozd 1 1 T1707 Lokalizace, sčítání 
Jezevčí tis u Rybniště 1 1 T1721 Lokalizace, sčítání 
Krompach 6 6 T1708-T1713 Lokalizace, sčítání 

PLO 20 Lužická pahorkatina 
Dymník 2 6 T1715-T1720 Lokalizace, sčítání 

21 b Ještěd 

Horní Sedlo 21 b 23 37 (+ 40) T1659-T1695 

Vzorkování, počty 
převzaty ze šetření 
VÚLHM,aktualizovány 

Dolní Sedlo 21 b  8 8 T1696-T1703 Lokalizace, sčítání 
Jelení louky 21 b 0  3  T1704-T1706 Lokalizace, sčítání 

77 / 102   šetřeno/lokalizováno  PLO 30 Drahanská vrchovina                       

Josefské údolí 3 3 T1760 - T1762 
Kompletní sčítání a 
lokalizace 

Adamov            – údolí 
Svitavy na SZ 1 1 T1763 (+ popis obnovy) 

Kompletní sčítání a 
lokalizace (1 tis 
nenalezen) 

Habrůvecká tůň 
(kulturní původ) 7 25 (-1) T1764 - T1788 

Kompletní sčítání a 
lokalizace 

na J od Rudice (Horní 
Rorepř) 2 

 
 4 (+3, z toho 1 

souš) T1789 – T1792 

(1789 – obrůstající 
pařez), 1792 ještě další 
tis odříznutý, pařez 
mrtvý 

Šošůvka v obci 6 6 T1793- T1798 

Kompletní sčítání a 
lokalizace (navrhnout 
na PS) 
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Lokalita 
 

Počet tisů 
hodnocených 

 

Počet tisů 
lokalizovaných 

GPS  
Označení jedinců 

 

 
Poznámky** 

Sloup – Z část (nad 
čističkou) 4 4 T1799 – T1802 

Vzorkování 

Sloup – v část (u 
jeskyní) 5 5 T1803 – T1807 

Vzorkování 

Pustý žleb 9 9 T1808 – T1816 Vzorkování 

Suchý žleb 14 14 T1839 – T1852 

1817- 27 rezerva 
Kobylí dráha II, 
Vzorkování 

širší okolí  
Skalního Mlýna 15 16 T1853 – T1868 

 
Vzorkování 

okolí Lažánek 
8 

 
8 

 
T1869 – T1874 
T1882 – T1883  

Vzorkování 

u Olomučan – Doubská 
cesta (kulturní původ) 
 

1 
 

1 (+13) 
 

T1875  
 

Vzorek, lokalizace – 
kompaktní vyrovnaná 
skupina 

u Olomučan – Dívčí 
cesta (kulturní původ) 
 

2 
 

2  
 + 6 

T1876– T 1877  
 

Vzorek, lokalizace – 
volnější skupina 
(T1878 – 1881 viz 
Tišnovsko) 

PLO 31 Českomoravské mezihoří  
82 / 82    PLO 31 část Hřebečský hřbet 

revír Křenov     

revír Boršov  14 14 

T2099, T2102, T2103, 
T2104, T2105 ,           
T2148 až T2156 

Dle sčítaní LČR OI 
Svitavy z r. 2007 by na 
Boršově mělo být 18 
tisů, tzn. 4 tisy se 
nepodařilo nalézt 

revír Nová Ves 67 67 

T2084 – T2098 
T2100 – T2101, 
T2106 – T2147, 
T2158 – T2165, 

čísla mezi - viz Boršov,  
T2157 – vz Udánky 

revír Mladějov     
Hájenka Udánky 1 1 T2157  

3 / 3   PLO 31 část Svitavsko a Litomyšl 
Dětřichov okres Svitavy 1 1 T2166  
Sklené 1 1 T2167  
Litomyšl 1 1 T2168  

PLO 33 Předhoří Českomoravské vrchoviny 
12 / 13 PLO 33 část - Tišnovsko – Pernštejnsko 

Vohančice čp.5 PS U 
Samsonů - Tišnovsko 1 1 T1878 

Komplet 

Lok. Kuchyňka, Závist 
u Tišnova (pod 
Výrovkou) 1 1 T1879 

Komplet 

Žernůvka Domov . 
Alžbětinek - Tišnovsko 2 2 T1880 – T1881 

Komplet 
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Lokalita 
 

Počet tisů 
hodnocených 

 

Počet tisů 
lokalizovaných 

GPS  
Označení jedinců 

 

 
Poznámky** 

Doubravník PS u čp. 25 
aPS u čp 85 (U 
Sedláčků) + 2x mladý 

4 
 

4 
 

T1884 – T1887 
 

Komplet 

PS Pernštejnský tis 1 1 T1888 Komplet 
Pernštejn za hradem – 
opačný svah než PS 3 4 (+10) T1889-T1892 

Vzorek , lokalizace 

21/ 21 +1  PLO 33 - část Znojemsko v NP Podyjí 

Brajtava 
 

15 + 1 
zkrácený 

 

16 (-1 souš) 
+1 bez lokalizace a 

popisu 

T1955 – T1970 
+ cca 40 ks ochráněné 
obnovy 

Téměř kompletní 
lokalizace i popis 

Široké pole 
návaznost s Rakouskem 
 

2 
 

2 
(-1 až 2) 

T2010 –T2011 
 

Komplet 
1 tis suchý, 1 zavalený 
dosud živý) 

Pod Hardeggskou 
vyhlídkou 2 2 T2012-T2013 

Komplet 

Gališ 
návaznost s Rakouskem 
 1 1 

T2114  
+ obnova  

komplet 

49/50   PLO 33 - část Znojemsko mimo NP Podyjí 
PR Tisová stráň u 
Lančova 
 
 
 

26 
 plné hod. 

13 
 zkrác. hodnoc. 

39 
(-1 souš) 

další 3 souše bez 
čísla 

T1971-T2009 
 
 
 

Komplet 

Lukov v zahradě čp. 42 - 1 T2015 lok. dle fotomapy 
mohutný strom 
nepřístupný 

u silnice k Cornštejnu 1 1 T2016 komplet 
PR Bílý kříž 9 9 T2917 – T2025 komplet 
Znojmo - skála pod 
hradem   Informace z NP Podyjí 

nepřístupny ? 
neověřeno 

Nad stezkou pod 
zámkem Vranov   VZ kolem r. 2004 

asi z kultury, 
ověřit 

     
     
     

suma k 1. pol. 2009   
Poslední číslo Litomyšl 
2168 

 

* Informace o původu tisu z období rudolfinských parkových úprav z informační tabule u tisu. 
** Pod pojmem „vzorkování“ se rozumí hodnocení náhodně vybraných jedinců tisu, včetně jejich lokalizace. 

Kompletním sčítáním a lokalizací se rozumí lokalizace jednotlivých tisů a obvodů skupin s dopočtením tisů 
uvnitř skupin, event. nedostupných tisů. Termín lokalizace a sčítání se používá u lokalit s malým počtem tisů. 
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Příloha č. 2 Seznam tisů doporučených k vyhlášení za památné stromy (stav šetření k 31.5.2009) 
Lokalita Čis. tisu Pohlaví Výška Obvod Poznámka 
Krašov – Třímany 1394 M 8,7 189 Vitální zdravý tis při okraji lesa za rozlehlým 

lánem na S od Tříman (cca proti Krašovu) 
Horní Hrad, por. 432 A - F 13,3 88,5 Mírně snížená vitalita, není lokalizován GPS 
Křivoklát lesovna „Nechlebárna“ dva tisy 1544 M 14,7 255,8 Mohutný tis za zdí objektu, mírně snížená 

vitalita  
Dtto 1545 M 12,7 201,3 Vícekmenný, ve dvoře, vitalita plná 

11,3 180,0 
Křivoklátsko – Kohoutovická hájenka 1547 F 14,9 242 Dvoják, vitalita plná, majetek Colorredo-

Mansfeld, zmlazení v okolí 15,9 218 
Křivoklátsko – zámeček Dřevíč skupina 8 tisů 1536 F 16,7 120 Uváděny rozměry jen hlavních kmenů 
Dtto  1537 F 14,3 176,2  
Dtto 1538 F 12,9 152  
Dtto 1539 F 13,5 217,8  
Dtto 1540 M 12,1 91,8  
Dtto 1541 F 14,5 109,6 Dvojkmen 

8,1 101,8 
Dtto 1542 M 19,5 295 Odlomena část koruny - vítr 
Dtto 1543 F 11,0 76  Menší a mladší, ale zahrnout do skupiny 

9,3 69,8 
Křivoklátsko – Roztoky pod silnicí 201 u chat 1546 F 13,3 141,8  
Naděje u Cvikova 1714 F 10,5 254 Srostlý vícekmenný 
Jezevčí tis u Rybniště, Jiřetín pod Jedlovou 1721 F 13,1 168 na Z úbočí kóty 588m Šibeniční vrch 
Šošůvka Moravský kras mimo CHKO  
V zahradě u čp. 180 
 

1793 M (F) 9,5 176 Vlastník by proti vyhlášení zřejmě nenamítal, 
samčí strom s občasným výskytem tisinek, 
uschlý vrchol (3 m – odříznutý) jinak vitální 
strom , věk kolem 150 – 160 let 
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Příloha č. 2 Seznam tisů doporučených k vyhlášení za památné stromy (stav šetření k 31.5.2009) - pokračování 
Lokalita Čis. tisu Pohlaví Výška Obvod Poznámka 
Šošůvka – dvojice tisů blízko u sebe, proti kapličce 
v předzahrádce domu čp. 21  

1794 
severnější 

M 10,5 123 Plně vitální strom od spodu vyvětvený do cca 4 
m 

Dtto 1795 
jižnější 

M 11,1 103 Dtto 

Šošůvka ve dvoře doku čp. 103 1796 F 9,4 d0,5 165 
d1,65101  

Plně vitální bohatě plodný strom, opakovaně se 
rozvidluje, dle ústního podání strom starý kolem 
160 let 10,2 d1,65138  

Šošůvka tis u stodoly před koncem obce přes silnici 
proti čp. 122 

1797 M 7,6 121 Strom v minulosti poškozen bleskem, 
regeneroval, snížená vitalita – strom 
v ohrožení, vlastník pozemku uvažoval o jeho 
pokácení kvůli vjezdu na pozemek 

Šošůvka u čp. 41, postranní ulička k vysílači na 
Helišově skále 

1798 M 8,3 185 Ořez spodních větví,  

Vohančice u Tišnova u Samsonů čp. 5.  
v místě deklarovaný jako památný strom v seznamu 
AOPK není ? 

1878 M 12,1 204,5 Strom ve dvoře těsně u domu, obestavěn, 
prorůstá střechou zádveří,snížená vitalita 
v důsledku udusání půdy, uschlý vrchol 

Tisy v Žernůvce u Tišnova (Nelepeč-Žernůvka) okr. 
Brno – venkov, v zahradě domova seniorů řádových 
sester Alžbětinek (dva blízko rostoucí stromy - rozestup 
cca 2 m), deklarované jako památné stromy 
v seznamu AOPK nejsou ? 

1880 F 12,0 95 Vyvětvení spodních větví, 

Dtto 1881 M 13,2 227 Vyvětven do cca 3 m 
Sloup u Davle (Praha západ) v zahradě u Matysů 1919 M 10,7 157 Mírně snížená vitalita, vlastník vyhlášení PS 

navrhuje 
Litomyšl, samčí tis nad autobusovým nádražím u 
Centra pro funkční poruchy vidění 

2168 M 11,6 204 Tis roste v plotě na rozhraní chodníku a 
zahrady, středně snížená vitalita 

Dětřichov okr. Svitavy (ne u Mor. Třebové) dolní konec 
obce vlevo při silnici ve směru na Opatovec 

2166 M 11,5 160 Vejčitá koruna od země 
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Příloha č. 2 Seznam tisů doporučených k vyhlášení za památné stromy (stav šetření k 31.5.2009) - pokračování 
Lokalita Čis. tisu Pohlaví Výška Obvod Poznámka 
Tis v parku za zámkem v Petrovicích 1948 F 16,5 133 V Petrovicích jsou ještě další dva staré tisy pravděpodobně 

stejného semenného původu a to: 
 před zámkem – nyní v soukromé zahradě – samčí, 
dvojkmen 10,5 a 8,3 m a 105 a 48 cm a 
v Táborské ulici u domu na pozemku bývalého zámeckého 
zahradníka dvojkmen s obvody cca 120 a 100 
s redukovaným vrcholem pod elektrickým vedením) 
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Příloha č. 3 Výskyt tisu a toponym odvozených od tisu na Tišnovsku.  

 
 
 

Toponymum Tisůvka – lesík a kóta 536 m  

2 památné tisy + obnova 

PR Sokolí skála, přirozený výskyt tisu, 
v současnosti poslední exemplář na skále 
nad S portálem železničního tunelu 

věkovitý samčí tis U Samsonů 
ve Vohančicích 

2 věkovité tisy v Žernůvce 

Lokalita Kuchyňka - dospělý plodný samičí tis + 
obnova v lese u osady Závist, pod kótou 420 m n. m. 
Výrovka 

Návaznost na tisy v Mor. krasu 

Toponymum Tisová – zaniklá 
obec před rokem 1466  
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