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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 roce 2008 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 roce 2008 probíhalo v souladu s harmonogramem projektu. V období před zahájením 
terénních prací se řešily: 

- poslední úpravy metodiky sběru dat (SW dořešení designu pracovní databáze a systému 
ukládání dat sebraných v terénu), 

- probíhal systematický vyhledávací výzkum zdrojů toponym a jejich exploatace, tyto práce 
v menším rozsahu probíhaly i v mezidobí terénních šetření, 

- vytvořila se databáze toponym a založila databáze lokalit, 
- toponyma byla lokalizována v mapách, byly k nim přiřazeny souřadnice S-JTSK a byla 

propojena na mapová díla serveru oblastních plánů rozvoje lesa, z nichž byly získány údaje 
lesnické typologie, nadmořské výšky, aktuální správní příslušnosti, případně polohy 
v obrysové mapě lesů ve vlastnictví státu; tyto práce průběžně pokračují, tak jak jsou nalézána 
další toponyma. 

- provedl se průnik mapy toponym s geologickou mapou ČR, 
- provedl se průnik mapy toponym s mapou půdních asociací ČR, 
- zahájení terénních výzkumů, 
- předběžně se vyhodnotily informace z průniku mapových vrstev výskytu toponym 

s geologickou mapou a mapou půdních asociací 
Těžiště prací na projektu spočívalo v roce 2008 v terénních šetřeních, sběru dat, pořizování 
fotodokumentace a tvorbě databáze o současných populacích tisu, jejich vlastnostech, zdravotním 
stavu, míře ohrožení a stavu biotopu. Terénní práce probíhaly od března do října. V terénu bylo v roce 
2008 prověřeno 47 lokalit s výskytem tisu, z toho na 34 lokalitách proběhlo kromě hodnocení vzorku 
tisů kompletní sčítání jedinců a jejich lokalizace (jednotlivých výskytů, nebo obvodu souvislých 
skupin), na dalších 6 lokalitách proběhlo hodnocení vzorku tisů a jejich lokalizace, na 5 lokalitách 
proběhlo prověření stavu tisů a charakteru biotopu s lokalizací podle map. Na dalších 2 lokalitách 
proběhla lokalizace bez vzorkování. 2 lokality mají šetření z roku 2007. 
O plánovaném a reálném průběhu řešení projektu v jednotlivých letech 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   
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Rok 2007 2008 2009 2010 
Pololetí I. II. I. II. I. II. I. II. 

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 komplexních doporučení pro záchranné a 
reintrodukční projekty tisu v ČR.          
Poznámka: šedá barva – plánovaný průběh řešení;  odstíny zelené barvy – řešení v jednotlivých letech.  

 
Dílčí výsledky  

Zpracování a vyhodnocení toponym 
Excerpovala se databáze onomastického oddělení ÚJČ AV ČR v Praze, vzniklá v 60. až 70. letech 20. 
století, obsahující pro Čechy bez oblasti Sudet (dříve německé jazykové oblasti) cca 600 tis. položek 
pomístních jmen. Z ní se získalo 101 položek pomístních jmen odvozených od slova tis. 
Vyhledáváním v obdobné databázi  ÚJČ AV ČR v Brně, kde jsou soustředěna pomístní jména pro 
Moravu a Slezsko, bylo nalezeno 22 toponym nepochybně odvozených od tisu, z nich část však již 
byla dříve lokalizována z různých mapových zdrojů. Krom toho byla prověřena další toponyma  (cca 
40) potenciálně související s tisem (Tišnov, Tištín, Tiškov, Tišský zadek, Jívy, Híví, Hyvy a různé 
variace těchto místních a pomístních jmen). HOSÁK & ŠRÁMEK (1970, 1980)  v uvedených případech 
neodvozují tato jména od tisu. Jiný názor zastával PROCHÁZKA & PILÁT (1928) který uvádí „Také na 
Moravě i na Slovensku mohli bychom uvésti řadu jmen k tisu se vztahujících (např. Tišnov, 
Tišnovice) ..“. Rovněž toponyma odvozená od slovního základu „jiva“, „jíva“, „iva“, které jsou podle 
Chadta (1911) staroslovanským, či staročeským synonymem pro tis, případně od „iwa“, „iwe“, 
„Yew“, což jsou výrazy užívané pro tis ve starogermánských či keltských jazycích a v současné 
angličtině, dává PROCHÁZKA & PILÁT (1928), inspirován CHADTEM do souvislosti s tisem, když 
uvádí: „ Od druhé formy pojmenování pro Taxus baccata nalezl jsem dvanáct jmen obcí v různých 
obměnách, jako Jíva, Jívany (snad sem náleží i Jevany?), Jíví, Jivina .....Conwentz i Chadt vztahují i 
tato jména povšechně k tisu, je tomu skutečně tak, nebo se tato jména vztahují k jívě....Zajímavo však 
je, že mnohá sem se vztahující lokální jména ....mají v jazyce německém pro totéž místo zřetelný 
kořen „eib“. Tak Ivaň nazývá se Eibes, Ivančice něm. jsou Eibenschitz ...“ Dále uvádí obdobné 
příklady mimo území ČR. Celkem bylo v ČR nalezeno kolem 60 místních a pomístních jmen se 
slovním základem „jiva“, „iva“, „ive“, „hiva“, „hyva“. U těchto toponym (Jivina, Jivany, Jívoví, Jíva, 
Híví aj.) nelze zcela vyloučit souvislost s výskytem tisu. Vzhledem k souběžné vztažitelnosti těchto 
toponym k jívě (Salix caprea), případně vrbám a k výhradám jazykovědně – historickým (LOUCKÁ, 
2008, osobní sdělení), zpochybňujícím přenositelnost těchto místních názvů mezi keltským, 
germánským a posléze slovanským osídlením, nebyla tato toponyma do dalšího vyhodnocení již 
zahrnuta. Kritickou analýzu využití toponym odvozených od slovního základu „jiva“, „jíva“, „iva“, 
případně od „iwa“, „iwe“ předkládá také HOFMAN (1966). Další výrazy pro tis, uváděné CHADTEM 
(1911) „negoj“ a „sabina“ jako staroslovanské, mají z hlediska topomastického stejně problematickou 
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souvztažnost s tisem jako předchozí „jíva“, krom toho je ani Chadt pro území Čech a Moravy neuvádí. 
Řešení tohoto jazykového problému přesahuje rámec zadaného úkolu. Možnost jejich souvislosti 
s tisem je však nutno mít i nadále na zřeteli. 
Vyhodnotily se literární prameny: PROFOUS A.,1947: Místní jména v Čechách, jejich vznik, původní 
význam a změny I., 1. vydání Praha 1947, další díly: II. Praha 1949, III. Praha 1951, IV.&  SVOBODA 
J., Praha 1960, HOSÁK L., ŠRÁMEK R., 1970: Místní jména na Moravě a ve Slezsku I,  A - L, 
HOSÁK L., ŠRÁMEK R., 1980: Místní jména na Moravě a ve Slezsku II, M – Ž dodatky, 
doplňky, přehledy, Academia Praha, SEDLÁČEK A., 1998: Místopisný slovník historický království 
českého, reedice vydání z roku 1908, PRANTL F. et al, 1954: Ochrana Československé přírody a 
krajiny, díl II., Nakladatelství Československé akademie věd, Praha, MUDRA P., NOVÝ P., ŘEPA P., 
1988: Dřeviny Tachovska, účelový tisk, ONV Tachov, tisk Stráž 107 Cheb, OLIVOVÁ-NEZBEDOVÁ L., 
MALENÍNSKÁ J., 2005: Slovník pomístních jmen v Čechách, úvodní svazek, ACADEMIA, Praha, 
MATÚŠOVÁ J. et al.:Slovník pomístních jmen v Čechách I (A), ACADEMIA, Praha 2005, ANONYMUS 
1923: Statistický lexikon obcí v Republice Československé, AUGUSTIN, J. 2004: Velká encyklopedie 
měst a obcí ČR, Historie, památky, osobnosti a znaky měst a obcí v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, 
DOSKOČIL, K. 1953: Berní Rula 2, Popis Čech r. 1654, I díl, Souhrnný index obcí, osad a samot k 
berní rule, Rekonstrukce ztracených částí ruly. Hlavní změny statků do r. 1779 resp. 1848, Seznam 
majitelů deskových statků, Mapy krajského rozdělení Čech, komunikací a Kladska v době ruly, 
PACKOVÁ, J. 1996: Abecední seznam částí obcí České Republiky 1996, KAUSEK A., 1900: Statistika 
obecních lesů v království Českém, SEDLÁČEK A., 2000: Hrady, zámky a tvrze Království českého, 1. 
elektronické vydání, ARGO s.r.o, NEVRLÝ M., 1981: Kniha o Jizerských horách, 2. vydání, 
Severografia Liberec, HOFMAN J., 1966: O bývalém a dnešním rozšíření tisu v Čechách, Průhonice. 

Proběhla dotazníková akce u LČR a Vojenských lesů, kterou se vedle současných lokalit 
zjišťovaly i lokality zaniklé a toponyma. V oblasti toponym přinesla jen málo nových údajů. 

Vyhodnotily se vojenské mapy 1 : 50 000 pro území celé ČR, dále turistická mapa www.mapy.cz 
a vojenské mapování 1836 -52, datový podklad MŽP ČR in www. mapy. cz, dále mapový server 
OPRL, příležitostně i další mapy, jako turistická mapa Pootaví, Sušicko a Strakonicko,VKÚ, KČT, 
1992, archivní lesnická mapa: Revier Schattawa, Bestandeskarte nach der IV. Revision mit Beginn des 
Jahres 1900, autoatlasy aj. 

Potenciální zdroj toponym odvozených od tisu představují zejména starší a historické mapy 
katastrální, lesnické - porostní, turistické, speciální aj. Řádově se jedná o desítky tisíc mapových listů 
deponovaných na různých místech (archivy, muzea a jiné instituce). Detailní výzkum a kompletní 
excerpce těchto mapových zdrojů přesahuje časové i finanční tohoto možnosti grantu. Uvedené zdroje 
budou využívány příležitostně nebo i cíleně, např. v případech pochybností plynoucích z dosud 
získaných dat.  

Výše uvedené šetření vedlo ke vzniku databáze obsahující dosud 204 toponym souvisejících se 
slovem tis (resp. Eibe, nebo cis) na území České republiky a 3 toponyma v přilehlé karpatské oblasti 
Slovenska. Z toho 22 nově získaných a dvě dříve zjištěná toponyma není dosud spolehlivě 
lokalizováno, respektive není vyloučena duplicita s již určenými lokalitami. Toponyma (pomístní a 
místní názvy) vztahující se evidentně k jedné lokalitě, popřípadě odvozená od jiného, s tisem 
souvisejícího jména (např. Hořejší Tisíček, Dolejší Tisíček, Za Tisíčkama, nebo Tisov, Tisovská hora, 
Pod Tisovem, Podtisovský rybník apod.) se sloučily do jedné lokality. Zejména proto je počet 
vymezených lokalit podstatně nižší, než počet nalezených toponym.  

Celkem tak vzniklo 119 identifikovaných (a 142 potenciálních) lokalit předpokládaného výskytu 
tisu odvozených z toponym (včetně 3 lokalit na Slovensku poblíž hranice s ČR). Podařilo se tak 
vytvořit dosud největší databázi toponym odvozených od tisu. Další vyhledávání a analýza 
toponym probíhá souběžně s dalšími výzkumnými pracemi. 
Chadt (1911 in Hofman, 1966) uvádí pro území Čech 29 topik a dalších 6 pro Moravu a Slovensko, od 
základu „jíva“ uvádí pro stejné území celkem 5 topik, od základu „sabina“  jediné (pravděpodobně 
Sabinov na Slovensku) a od základu „negoj“ (odvozeného údajně od odolnosti tisového dřeva vůči 
hnilobě - „nehnije“) žádné. PROCHÁZKA & PILÁT (1928) uvádějí pro území Čech celkem 35 toponym 
získaných kompilací předchozích pramenů, převážně SEDLÁČKA (1920) a CHADTA (1911). HOFMAN 
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(1966) uvádí celkem 65 toponym, z nichž část se evidentně vztahuje k jedné a téže  potenciální 
lokalitě výskytu tisu.  

K lokalitám výskytu toponym se přiřadily souřadnice S_JTSK, a z mapového servru OPRL 
(ÚHÚL) se odečetla data o nadmořské výšce, přírodní lesní oblasti, příslušnosti nejbližších lesů 
k souborům lesních typů (SLT) s vyznačením 3 (max. 4) plošně nejvýznamnějších SLT, správní 
příslušnost, příp. další doplňující údaje. Do databáze se doplnily výřezy typologické mapy, ortofoto 
mapy a turistické mapy (ta ze servru www.mapy.cz) v odůvodněných případech i výřezy dalších 
mapových děl (např. vojenské historické mapy 1836-52, obrysové porostní mapy a pod.). Pro získání 
představy o skutečném charakteru lokality se některé lokality toponym navštívily a pořídila se 
fotodokumentace. 

Vytvořila se mapa lokalit toponym. Viz obr. 1. Kolem lokalit toponym se vytyčily kružnice o 
poloměru 1 km a 2 km. Vycházelo se při tom z úvahy, že topikum nebude odvozeno od místa 
vzdálenějšího než ¼ až ½ hodiny chůze, resp. že půdní a geologické poměry v tomto okruhu 
charakterizují dostatečně danou lokalitu. 

 
Obr. 1 Mapa výskytu toponym odvozených od tisu (stav řešení ke 30. 6. 2008, lokalizace toponym 
získaných ve 2. pololetí roku 2008 probíhá ) 
 

Mapa toponym se promítla na mapu půdních asociací 1 : 500 000 (JANDERKOVÁ, SEDLÁČEK, 
MACKŮ, ŠEFRNA, 2007). Pro další hodnocení se vybraly půdní asociace, které zaujímaly nejméně 1 % 
rozlohy v rámci ČR, nebo ve výsečích kružnic kolem lokalit toponym. Viz příloha č 1. Stanovily se 
plošné podíly půdních asociací zaujaté kružnicemi o p o lo měru 1  km a 2  km kolem středů lokalit 
toponym. Sumář ploch toponym se porovnal s plochami, které zaujímají půdní asociace v rámci ČR. 
Pro všechny tři sumáře se vypočetlo procentické zastoupení půdních asociací a navzájem porovnalo.  
Půdní asociace se zařadily do pěti tříd úrodnosti (1 – velmi slabé, 2 – slabé, 3 – středně úrodné, 4 – 
bohaté, 5 – velmi bohaté) odvozených na základě hodnocení vlastností půdotvorných substrátů 
(STEJSKAL, 1971, VOKOUN, 2008, osobní sdělení). Viz příloha č. 2. 

Obdobným způsobem se promítla mapa lokalit toponym do geologické mapy ČR a porovnaly se 
zaujaté geologické jednotky (substráty) s jejich celkovým zastoupením v ČR. Viz příloha č 3. a 4. 
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Z databáze lokalit toponym se vybraly plošně nejvýznamnější SLT, do nichž jsou zařazeny lesy 
přiléhající k lokalizaci toponyma. Vzhledem k velmi rozdílné lesnatosti okolí lokalizace toponym 
(místo odečtu souřadnic, tzn. střed kružnic), se ukázalo problematické řešit výběr SLT schematicky.  

Frekvence výskytu SLT (příp. edafických kategorií a lesních vegetačních stupňů určujících SLT) 
na lokalitách toponym se porovnala s plošným zastoupením těchto kategorií v ČR a posuzovaly se 
rozdíly z hlediska preference či diskriminace určitých růstových podmínek.  

Dále uvedená vyhodnocení jsou předběžná, neboť pokračuje doplňování databáze toponym, jejich 
vypovídací schopnost je zatížena mj. tím, že zatím není celé území ČR probádáno se srovnatelnou 
intenzitou. Z uvedeného důvodu se dosud nepřistoupilo ke statistickému vyhodnocení dat, pouze 
k jejich okulárnímu posouzení.  

Cílem předběžného vyhodnocení dat o toponymech odvozených od tisu bylo zjistit, zda na jejich 
základě lze získat smysluplnou informaci o ekologických nárocích a preferencích tisu a následně, po 
doplnění o další data o historickém a současném výskytu tisu, o rozsahu deformace jeho současného 
rozšíření antropickými vlivy. Dosud získané údaje naznačují, že zvolená metoda dá smysluplné 
výsledky.  
 

Předběžné výsledky vyhodnocení lokalit toponym 
Posuny v zastoupení půdních asociací na lokalitách výskytu toponym odvozených od tisu (stav 
toponym k 30. 6. 08) ve vztahu k zastoupení půdních asociací v ČR uvádí následující tabulka 2. Do 
určité míry z nich lze vyvozovat preference či opomíjení určitých půdních asociací tisem.  
 
Tabulka 2 Vyhodnocení lokalit toponym odvozených od tisu ve vztahu k asociacím lesních půd 
Název půdní asociace Zastoupení % 

číslo kurzívou -  poměr k ČR 
Úrod- 
nost 
půdy v ČR  kruh 

2 km 
kruh 
1 km 

Půdy preferované  
KAMBIZEMĚ MODÁLNÍ (MESOBAZICKÉ) až DYSTRICKÉ převážně ze 
zvětralin pevných a zpevněných hornin 

21,32 32,70 
1,5 

33,80 
1,6 

3 (2) 

KAMBIZEMĚ DYSTRICKÉ a MODÁLNÍ (MESOBAZICKÉ) místy 
PODZOLY KAMBICKÉ převážně ze zvětralin pevných a zpevněných hornin 

9,15 13,26 
1,4 

13,88 
1,5 

2 (3) 

KAMBIZEMĚ MODÁLNÍ (EUBAZICKÉ až MESOBAZICKÉ) převážně ze 
zvětralin pevných a zpevněných hornin 

7,74 15,90 
2,1 

13,72 
1,8 

3 (4) 

KRYPTOPODZOLY MODÁLNÍ a PODZOLY KAMBICKÉ místy 
KAMBIZEMĚ (MESOBAZICKÉ) a DYSTRICKÉ ze zvětralin pevných a 
zpevněných hornin 

2,65 4,53 
 

1,7 

3,84 
 

1,4 

3 

KAMBIZEMĚ MODÁLNÍ (EUBAZICKÉ až MESOBAZICKÉ) z flyšových 
hornin Karpat 

1,52 2,41 
1,6 

2,23 
1,5 

3 (4) 

KRYPTOPODZOLY MODÁLNÍ a OGLEJENÉ místy PSEUDOGLEJE 
převážně ze zvětralin pevných a zpevněných hornin a z polygenetických hlín 

0,73 4,24 
5,8 

3,61 
4,9 

3 

KRYPTOPODZOLY MODÁLNÍ a RANKEROVÉ místy RANKERY z 
přemístěných silně skeletovitých zvětralin pevných a zpevněných hornin 

0,33 2,10 
6,4 

2,00 
6,1 

3 (2) 

KRYPTOPODZOLY ARENICKÉ, KAMBIZEMĚ ARENICKÉ DYSTRICKÉ a 
místy PODZOLY ARENICKÉ ze zvětralin pískovců 

0,46 1,45 
3,2 

1,29 
2,8 

2 

Půdy opomíjené 
HNĚDOZEMĚ MODÁLNÍ místy LUVIZEMĚ a KAMBIZEMĚ nebo 
PARARENDZINY převážně ze spraší a sprašových a polygenetických hlín 

5,96 0,58 
0,1 

0,93 
0,2 

4 (5) 

ČERNOZEMĚ MODÁLNÍ a KARBONÁTOVÉ místy REGOZEMĚ nebo 
PARARENDZINY a ČERNICE převážně ze spraší 

4,45 0,10 
0,02 

0,18 
0,04 

5 (4) 



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

 

 10 

KAMBIZEMĚ MODÁLNÍ a LUVICKÉ (MESOBAZICKÉ) místy až 
DYSTRICKÉ A LUVIZEMĚ všechny často OGLEJENÉ převážně z pevných a 
zpevněných hornin s pokryvy kyselých polygenetických hlín 

4,37 1,91 
 

0,4 

2,28 
 

0,5 

3 

LUVIZEMĚ a HNĚDOZEMĚ LUVICKÉ ze sprašových a polygenetických hlín 4,16 2,47 
0,6 

1,93 
0,5 

3 (4) 

PSEUDOGLEJE LUVICKÉ a LUVIZEMĚ OGLEJENÉ ze sprašových a 
polygenetických hlín 

2,58 0,95 
0,4 

1,38 
0,5 

3 (4) 

FLUVIZEMĚ GLEJOVÉ místy GLEJE a REGOZEMĚ z převážně 
nekarbonátových nivních případně jezerních uloženin 

1,64 0,00 
0,0 

0,00 
0,0 

4 (3-5) 

PARARENDZINY a KAMBIZEMĚ VYLUHOVANÉ místy s 
ČERNOZEMĚMI, HNĚDOZEMĚMI nebo LUVIZEMĚMI ze slínovcovo-
pískovcových hornin s možným sprašovým pokryvem 

1,56 0,13 
 

0,1 

0,24 
 

0,2 

3 – 4 

KAMBIZEMĚ MODÁLNÍ EUBAZICKÉ i EUTROFNÍ ze zvětralin pevných a 
zpevněných bazických a ultrabazických hornin 

1,53 0,83 
0,5 

0,62 
0,4 

5 (4) 

FLUVIZEMĚ MODÁLNÍ a OGLEJENÉ místy REGOZEMĚ z převážně 
nekarbonátových nivních uloženin 

1,51 0,06 
0,04 

0,09 
0,1 

4 (3-5) 

KAMBIZEMĚ MODÁLNÍ (EUBAZICKÉ) a OGLEJENÉ místy LUVIZEMĚ z 
flyšových hornin Karpat 

1,35 0,00 
0,0 

0,00 
0,0 

3 (4) 

ČERNOZEMĚ LUVICKÉ místy HNĚDOZEMĚ a ČERNICE převážně ze spraší 1,30 0,0 
0,0 

0,00 
0,0 

5 (4) 

ČERNOZEMĚ PELICKÉ místy VERTICKÉ s ČERNICEMI a PELOZEMĚMI z 
texturně těžkých karbonátových substrátů s možným překryvem spraší (slíny, 
slínovce) 

1,23 0,00 
 

0,0 

0,00 
 

0,0 

5 (4) 

KAMBIZEMĚ PSEFITICKÉ místy REGOZEMĚ a PODZOLY ARENICKÉ ze 
štěrkopísků fluviálních teras s možnými překryvy vátých písků 

1,16 0,00 
0,0 

0,00 
0,0 

2 (3) 

PODZOLY ARENICKÉ a KAMBIZEMĚ ARENICKÉ místy GLEJE z 
fluviálních nebo jezerních písků 

1,03 0,08 
0,1 

0,71 
0,7 

1 – 2 

Zbývající půdní asociace nevykazují výrazné posuny zastoupení na lokalitách toponym vůči ČR 
 

Kompletní přehled půdních asociací se zastoupením od 1 % výše v ČR a na kruhových výsečích 
kolem lokalit toponym (stav toponym k 30. 6. 08) je uveden v příloze č. 2. 

Z uvedených výsledků je zřejmé, že toponyma odvozená od tisu se nejčastěji váží k půdám středně 
úrodným s přesahem jak do půd bohatých tak slabě úrodných. Vyšší zastoupení mají i půdy oglejené. 
Nižší podíl zastoupení mají na lokalitách toponym půdy bohaté, téměř chybí půdy velmi bohaté a 
zcela chybí naopak půdy s velmi slabou úrodností. Při podrobnější analýze opomíjených půd vyplyne, 
že jsou mezi nimi především půdy na spraších, nivní půdy, nebo půdy atraktivní pro zemědělské 
využívání či kolonizaci. Při hledání příčin, proč „tisová toponyma“ na těchto půdních asociacích 
chybí, lze hledat jednak příčinu v ekologických nárocích tisu (za předpokladu, že mu půdy tohoto 
charakteru nevyhovují). Odpověď na otázku, zda je tato příčina pravá, může pravděpodobně dát 
vyhodnocení zdravotního stavu, plodnosti a schopnosti přirozené obnovy tisu uměle vysazeného 
v těchto podmínkách. Další opodstatněnou příčinou absence „tisových toponym“ v oblasti půd na 
spraších, sprašových hlínách a nivních půdách, či obecně na půdách s vysokou úrodností, může být 
skutečnost, že oblasti s výskytem půd tohoto charakteru byly kolonizovány jako jedny z prvních 
(prostředí je zde pod kolonizačním tlakem již řadu tisíciletí). Pokud zde tis přirozeně rostl, byl 
pravděpodobně vyhuben již předslovanskými kolonizacemi a předslovanská toponyma se do 
současnosti obvykle neuchovala (viz diskuse o spojitosti tisu s toponymy odvozenými od slovního 
základu „iwa“, „iwe“, „Yew“, což jsou výrazy užívané pro tis ve starogermánských či keltských 
jazycích resp. v současné angličtině). 

Informaci o zastoupení geologických substrátů na kruhových výsečích 1 a 2 km kolem toponym 
odvozených od tisu ve vztahu k zastoupení geologických substrátů na území ČR podává následující 
graf na obr č. 2. 
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Z grafu je zřejmé, že toponyma odvozená od tisu, se v porovnání s územím ČR častěji vyskytují 
zejména na granitech a granodioritech, pararulách a ortorulách, štěrcích a na konglomerátech hornin. 
Naopak tisová toponyma mají výrazně menší frekvenci výskytu na spraších a sprašových hlínách, 
píscích, dróbách, jílovcích, slínovcích a prachovcích. Tato skutečnost zřetelně koresponduje 
s výsledky vyhodnocení půdních asociací (příčinou je však především vazba půd na geologické 
substráty). K ostatním geologickým substrátům nejsou vztahy výskytu toponym vyhraněné. 
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Obr. 2 Vyhodnocení lokalit toponym odvozených od tisu ve vztahu k zastoupení geologických substrátů 
 

Předběžné výsledky vyhodnocení lokalit „tisových toponym“ ve vztahu k souborům lesních 
typů (Příloha č. 2 k vyhlášce 83/1996 Sb.) dávají následující grafy. Vzhledem k tomu, že soubor 
lesních typů (SLT) je kombinací lesního vegetačního stupně a edafické kategorie, dává možnost 
analyzovat jej z obou těchto hledisek. 

Graf na Obr. 3. porovnává frekvenci výskytu plošně nejvýznamněji zastoupených edafických 
kategorií (maximálně 4) v lesích ležících nejblíže lokalizaci toponyma ve vztahu s plošnému 
zastoupení edafických kategorií v rámci ČR. 

Hodnocení edafických kategorií (a lesních typů obecně) je ve vztahu k toponymům zatíženo tím, 
že je lze vztáhnout pouze k pozemkům pokrytým lesy v současnosti, nezachycuje tedy charakter 
stanovišť na nelesních půdách v okolí toponyma, které je ve většině případů vztaženo k pozemkům 
nelesního charakteru a kde se tis v minulosti (před vznikem, nebo v době vzniku toponyma) mohl 
vyskytovat. 

Přes uvedenou výhradu a určité metodické odlišnosti vyhodnocení lokalit „tisových toponym“ ve 
vztahu k půdním asociacím a k souborům lesních typů, vykazují oba přístupy značné shody, zejména u 
půd (edafických kategorií), které mají v oblasti toponym nižší zastoupení než v rámci ČR: zcela 
absentuje edafická kategorie „L“ jí odpovídají nivní půdy (chybí rovněž edafické kategorie X, T a R), 
výrazně nižší zastoupení mají edafické kategorie „I“ a „H“, tzn. půdy na spraších a sprašových hlínách 
a dále edafická kategorie „M“ tzn. půdy chudé s velmi slabou úrodností. 

Výrazně nadprůměrné zastoupení v okolí „tisových toponym“ mají edafické kategorie s vysokým 
obsahem hrubého skeletu (kamenité a balvanité půdy, sutě a skály), tzn. kategorie A, J, D, F, Y.  
Výrazně nadprůměrné zastoupení má rovněž edafická kategorie „W“, která se vyskytuje na vápencích 
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a dolomitech (spadá do živné ekologické řady). Nadprůměrně je zastoupena rovněž edafická kategorie 
„S“ (svěží), tvořící přechod mezi kyselou a živnou ekologickou řadou, která dobře koresponduje se 
skupinou půdních asociací charakteristických střední úrodností.  
 

Vyhodnocení lokalit toponym odvozených od tisu ve vztahu k zastoupení edafických kategorií
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Obr. 3 Vyhodnocení lokalit toponym odvozených od tisu ve vztahu k zastoupení edafických kategorií 
 
Hodnocení frekvence výskytu lesních vegetačních stupňů (LVS) ve vztahu k „tisovým toponymům“ 
v porovnání se zastoupením LVS v ČR dává následující graf na Obr. 4. 
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Obr. 4 Frekvence výskytu lesních vegetačních stupňů v lokalitách toponym 
 
Z výše uvedeného grafu je patrné, že v lokalitách „tisových toponym“ se v porovnání s ČR vyskytují 
daleko častěji 3. až 5. LVS, tzn. že doménou rozšíření tisu byly dubové bučiny až jedlové bučiny. 
Mírně nižší frekvenci výskytu, než odpovídá zastoupení v ČR, má 2. LVS – bukové doubravy. 
Překvapivá je poměrně vysoká frekvence výskytu borů, byť nižší, než odpovídá jejich zastoupení 
v ČR. Vysvětlit to lze skutečností, že bory nejsou definovány na základě výškového klimatu (tzn. 
„jdou přes“ vegetační stupně) jsou však určovány edaficky, kromě písků se váží často na skalnatá a 
silně skeletovitá stanoviště, na kterých nachází útočiště i tis (např. na skeletovitých půdách na úpatí 
0Y). 
 

Terénní výzkum tisu a předběžné vyhodnocení získaných dat 
Rámcový přehled o rozsahu a charakteru terénních šetření provedených do konce roku 2008 dává 
Příloha 5. 
 

Terénní výzkum tisu v této oblasti byl zahájen v březnu 2008 na lokalitách v prostoru Štěchovice – 
Slapy – Pikovice – severní úbočí Medníku. Jedná se o území, které z hlediska výskytu tisu naposledy 
systematicky šetřil v letech 1947 až 1948 HOFMAN (1948), doplnil je ČEŘOVSKÝ (1949-50) o výskyt 
tisů pod obcí Hradišťko. Po výstavbě slapské přehrady stav tisu v tomto prostoru revidoval v roce 
1966 opět HOFMAN (1966). Poslední územně omezené šetření výskytu tisu na pravém břehu Vltavy 
v prostoru mezi Slapskou přehradou a vyhlídkou Máj provedl v roce 1999 ČSOP Vlašim ve spolupráci 
s lesnickou fakultou ČZU v Praze (KŘÍŽ K., 2005), na toto šetření navázal ČSOP Vlašim projektem č. 
110 905 Záchrana tisu červeného na Netvořicku (KŘÍŽ K., 2005).  

Přírodní lesní oblast 10 - Středočeská pahorkatina. 

Ze starých prací se o „dosti hojném“ výskytu tisu ve vltavském údolí zmiňuje již ČELAKOVSKÝ 
(1883 in HOFMAN 1966), další autoři (CHADT 1893, 1894; MIDLOCH 1900 – 1901, ROUBAL 1903, vše 
in HOFMAN 1966) informaci Čelakovského pouze opakují. Velmi zajímavou novou informaci o 
lokalitě tisu u Svatojánských proudů (pravý břeh Vltavy pod současnou slapskou přehradou) přináší až 
NAUMAN (1914 in HOFMAN 1966): „Nad samotným počátkem Proudů, naproti soše Jana 
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Nepomuckého mezi první a druhou peřejí vypíná se nad Vltavou stráň k severu obrácená, značně 
příkrá, porostlá dnes ještě ideálním přirozeným lesem. Jen při zběžné prohlídce našel jsem tam : jedle, 
smrky, borovice, jalovce (v nevídaných exemplářích) a tis nejméně ve 300 exemplářích různé 
velikosti.“ Kmeny se údajně těžily i na kůly k plotům. Uvedený popis poskytuje velmi cennou vstupní 
informaci pro lokalitu, která je v současnosti předmětem detailního výzkumu.  

Rovněž NAUMAN (1914) se jako první zmiňuje o výskytu tisu při ústí Sázavy pod Medníkem; 
uvádí, že ze strání Medníku tis zmizel, až na několik keříků.  

Poměrně obšírnou informaci o výskytu tisu v oblasti středních Čech, čerpající jak ze starších 
pramenů (Kořenského), tak z vlastních poznatků, uvádí PROCHÁZKA, PILÁT (1928). Významné 
informace o této oblasti podává rovněž HOFMAN  (1948, 1966). Uvedení autoři  zmiňují výskyt tisu na 
lokalitách: 

- Tisová stráň u Bojova ( nad 24,4. km pražsko – dobříšské dráhy, vlevo směrem od Prahy) - 
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) (PROCHÁZKA, PILÁT, 1928). HOFMAN (1966) lokalitu uvádí pod 
označením „Tisová stráň“, potvrzuje výskyt tisu, neuvádí však počet stromů, zmiňuje se pouze 
o 15 ks přirozené obnovy tisu ve vyšších partiích lokality. V rámci tohoto projektu nebyla 
zatím prověřována. 

- 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. V rámci tohoto projektu nebyla zatím prověřována. 

- les Dešiny u Čisovic – nedaleko lesní cesty z Bojanovic do Čisovic - v roce 1926 jediný tis 
pahýl „většího“ původně cca 3 m vysokého stromu o tloušťce kolem 15 cm obrůstající 
množstvím výmladků, pozůstatek dřívějšího četnějšího výskytu (PROCHÁZKA, PILÁT, 1928), 
HOFMAN (1966) lokalitu neuvádí. V rámci tohoto projektu nebyla zatím prověřována. 

- tisy u Kocáby – jeden osamělý statný tis keřovitého vzrůstu u Kocáby pod Bojanovicemi, 
napaden sypavkou Spherulina taxi, zbytek většího rozšíření, „racionálním“ lesním 
hospodářstvím byl tis vyhuben; druhý tis v údolí Kocáby pod Masečínem nedaleko hájovny, 
menší stromek nepravidelného růstu poškozovaný ořezem klestu; třetí tis blízko soutoku 
Kocáby s Vltavou ve Štěchovicích – cca 10 m nad úrovní hladiny, statný keř s dlouhými 
silnými větvemi uvádí PROCHÁZKA, PILÁT (1928). HOFMAN (1966) uvádí u Kocáby „pouze 6 
tisů (průměrná výška 4 m, obvod 50 cm).“ Šetření v rámci tohoto projektu, které zatím 
není v prostoru Kocáby ukončeno, zjistilo 21 tisů větších než 1 m a hojnou přirozenou 
obnovu tisu, zčásti již odrůstající, na pouhém několik set metrů dlouhém úseku od 
štěchovické čtvrti Zadní konce (silnice směr Nový Knín) po  nejbližší splav na Kocábě. Třetí 
tis popisovaný PROCHÁZKOU A PILÁTEM (1928) byl na popsaném místě nalezen (jedinec č. 
86); v současnosti je to vitální bohatě plodící  rozložitý polykormon samičího pohlaví. 

- svah vlevo od silnice ze Štěchovic směrem na Slapy (N. Knín) – 3 exempláře vzrostlých 
stromovitých tisů blízko u sebe v patrii lesa, vkliňující se mezi zástavbu (viditelné ze silnice), 
ojedinělá přirozená obnova v ranném stádiu je soustavně likvidovaná okusem muflony. 
Zjištěno a proměřeno v rámci tohoto projektu (HOFMAN, 1966, ani předchozí autoři 
lokalitu neuvádějí).Výše v údolí další tisy zjištěny nebyly.  

- levý břeh Vltavy nedaleko Davle za sv. Kiliánem kolmo na Vltavu - údolíčko Kopřivka – 
nejméně 20 tisů, výskyt sahá až pod Voznici (tis nejblíže Voznici ve skále, je vidět z pěšiny 
z Voznice ke sv. Kiliánu), mladší keře až stromky v lese s převahou habru, trpí ořezem; dříve 
byly údajně tisy i kolem kostela sv. Kiliána, byly však později vykáceny uvádí PROCHÁZKA, 
PILÁT (1928), HOFMAN (1966) lokalitu uvádí pod označením Hvozdnický potok. Potvrzuje 
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výskyt tisů silně decimovaných ořezem klestu, neuvádí jejich počet, nenalezl zde přirozenou 
obnovu tisu. V rámci tohoto projektu byla lokalita zatím orientačně prověřována. Zjistilo 
se nejméně 20 tisů, několik z nich ve špatné kondici se stopami po starém opakovaném ořezu. 
Přirozená obnova se vyskytovala jen zcela ojediněle v nejrannějších stádiích. 

- tisy nad Štěchovicemi ve vltavském údolí – začínají na místě „Na dolním buku“ (levý břeh 
Vltavy blíže Štěchovicím – proti Kletecku),  naproti na pravém břehu Vltavy: Kletecko 15 – 
20 (možná více) starých exemplářů tisu převážně křovitého růstu, většinou nepřístupné na 
skalách, Šinský (Čimský) potok – údolí několik desítek m nad Kleteckem na pravém břehu 
kolmo k Vltavě, mladší tisy na obou stranách údolí pod porostem jedle, smrku, habru 
s břízou a lípou (proti osadě „Yukon“ na levém břehu), na levém břehu skála Vosiny  (asi 
200 m nad osadou „Yukon“) – tisy na skále, staré i mladší exempláře cca 20 stromů, na 
pravém břehu  skála Mařenka – tisy na skále, naproti skalní stěna Strhaný– tisy na skále, 
na levém břehu za Strhaným již tisy nejsou! Na pravém břehu pod Třebenicemi od lokality 
Bílá skála začíná hojnější výskyt tisu. Výše proti proudu Vltavy lokalita Horní a Dolní Bednář  
Celkový odhad počtu tisů ve Svatojánských proudech – „několik set stromků většinou 
mladých“ uvádějí PROCHÁZKA, PILÁT (1928).  
HOFMAN (1966) uvádí podle šetření z let 1946-7 v tomto prostoru podle lokalit následující 
počty exemplářů tisu: na pravém břehu - na lokalitě Mařenka 21 tisů, Bednář 19 tisů, 
Kletecko 18 tisů, na levém břehu - na lokalitě Vosiny 33 tisů, Strhaný 6 tisů; na Treblovském 
potoce (boční údolí výše na pravém břehu) uvádí HOFMAN (1966) podle šetření v roce 1947 
celkem 68 tisů (z toho 52 s obvodem nad 20 cm), po výstavbě slapské přehrady jich v roce 
1966 nalezl již jen 40 (ubylo 22 tisů s obvodem nad 20 cm a přibylo 10 tisů slabších). Na 
Rabyňském potoce (boční údolí na pravém břehu nejblíže k přehradě), tj. území nejvíce 
poškozeném výstavbou přehrady zjistil Hofman před výstavbou v roce 1947 celkem 34 tisů, 
po výstavbě jich nalezl jen 9. Na lokalitě „Osada“ (zatím se nepodařilo lokalizovat – 
pravděpodobně se jedná o trempskou osadu „Ztracenka“) udává Hofman 15 tisů. Dále se 
zmiňuje o výskytu tisů na lokalitách „Nad bukem“ a Dolní buk“ a Šinský potok, kde uvádí 
pomístnou obnovu tisů, počty stromů však neuvádí. Celkový počet uváděných tisů na 
vltavských březích byl podle HOFMANA (1966) v době před výstavbou slapské přehrady 
nejméně 214, vzhledem k počtům tisů neuvedeným na posledních třech zmíněných lokalitách 
lze odhadnout celkový počet tisů kolem 300. Po výstavbě přehrady na Slapech počet tisů 
podle Hofmanova šetření v roce 1966 poklesl cca o 50 jedinců.  

V rámci tohoto projektu byla podrobně šetřena lokalita na pravém břehu Vltavy mezi 
Slapskou přehradou a Rabyňským potokem, na ní bylo zjištěno 81 vyspělých tisů (nad 1 m 
výšky, keře i nižší), 80 tisů zde bylo proměřeno. V rámci této lokality je odděleně sledována partie 
blíže přehradě, která byla po výstavbě dlouhodobě zaplocena (v současnosti není plot již plně 
funkční). ČSOP Vlašim  v rámci projektu č. 110 905 Záchrana tisu červeného na Netvořicku (KŘÍŽ K., 
2005) v prostoru mezi Slapskou přehradou a vyhlídkou Máj (KŘÍŽ 2005) nalezl 311 tisů, dle 
pozdějšího sdělení (mail 15. 10. 08 - KŘÍŽ, 2008) byl počet upřesněn na 320. Propojením obou šetření 
vychází v daném prostoru výskyt nejméně

Orientačně se zatím spočetly tisy na levém břehu od Štěchovic cca po“Strhaný“. Na tomto 
úseku bylo zatím nalezeno 140 tisů. Vzhledem k neschůdnosti a nepřehlednosti terénu lze 
předpokládat, že skutečný počet je vyšší. Zatím je v této lokalitě lokalizováno 69 a hodnoceno 11 
tisů. Terénní práce zde budou pokračovat v roce 2009. Potvrzuje to i údaj, který poskytl BERAN (2008, 
osobní sdělení), který pro levý břeh Vltavy mezi Štěchovicemi a přehradou Slapy uvádí cca 170 tisů. 
Údaje o počtu tisů v prostoru mezi vyhlídku Máj a Rabyňským potokem se do tohoto projektu 
z úsporných důvodů převezmou. Zbývající část pravého břehu Vltavy mezi Štěchovicemi a vyhlídkou 

 375 ks tisů. Lokalizace tisu IFER pomocí souřadnic (GPS) 
a jasné ohraničení prostoru šetření Slapskou přehradou na SZ a údolím Rabyňského potoka na JV 
umožnilo jasné odlišení prostoru zahrnutého v obou šetřeních. IFER nalezl 19 tisů za oplocením u 
přehrady, kde ČSOP zřejmě nešetřil. Na zbývajícím společném prostoru IFER zjistil o 36 tisů (nad 1 
m výšky, nebo starých keřů i menších – těch 3 ks) více než ČSOP. Z uvedeného lze usuzovat, že 
v partii mezi Rabyňským potokem a vyhlídkou Máj, kde je velmi obtížný terén, může být ve 
skutečnosti tisů více . 



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

 

 16 

Máj bude  v rámci tohoto projektu došetřena v roce 2009. Zatím byl tento prostor šetřen jen 
dalekohledem přes Vltavu. Byl zjištěn výskyt tisu řádově v desítkách exemplářů. Potvrdil se 
pozoruhodný výskyt tisů na vysychavých skalách pravého břehu (lokalita Bílá skála - vyhlídka Máj a 
okolí), kde staré keřovité tisy rostou ve společenstvu se starými jalovci, zakrslým dubem a borovicí.         
Na Medníku (severovýchodní svahy před ústím Sázavy) uvádí PROCHÁZKA, PILÁT (1928) 
s odvoláním na Naumana jen „několik slabších keřů tisových“. HOFMAN (1966) zde udává celkem 17 
tisů menších rozměrů a další dva tisy blíže ústí Sázavy (nalezené Čeřovským v roce 1950) na svazích 
pod obcí Hradišťko. Při šetření v rámci tohoto projektu bylo v prostoru podél Posázavské stezky 
mezi Pikovicemi a východním okrajem ZCHÚ (dále na východ se zatím nešetřilo) zjištěno 30 tisů 
větších než 1 m (z toho 29 jedinců měřeno) a na místech nepřístupných pro zvěř byla obnova tisu. 
Výskyt na straně k Pikovicím začíná za kamennými schody. Tisy pod Hradišťkem (nejméně 2 ks) 
nebyly zatím navštíveny. Jejich existence je však potvrzována místními lesníky (HAŠEK, 2008, 
osobní sdělení). Nebyl rovněž prověřen možný výskyt tisu na stanovištně méně příznivém pravém 
břehu Sázavy.  

NPR Drbákov – Albertovy skály je bezesporu lokalitou s nejbohatším výskytem tisu červeného 
v PLO Středočeská pahorkatina. Chráněným územím se tato oblast stala v roce 1933 pod názvem 
Drbákovské tisy. V roce 1977 byla ochrana rozšířena také na sousední Albertovy skály. V současnosti 
má tato NPR rozlohu 64,3 ha. Tisy se však vyskytují i v porostech hospodářského lesa jižně od NPR. 

Převážná část tohoto území je strmě svažitá, menší část nad horní hranou svahu má charakter 
mírně ukloněné plošiny. Skalnaté, velmi strmé svahy mají nadmořskou výšku od 270 do 460 m s 
průměrným převýšením 150 m. Dolní část svahů u břehu Vltavy je zatopena vodou Slapské přehrady. 
Expozice svahů v meandru řeky se mění od severní přes severozápadní a západní až po 
západojihozápadní.  

Svahy jsou rozčleněny skalními žebry a úžlabinami vyplněnými kamennou sutí. V podloží 
převažují metabazity jílovského pásma, vyskytují se kyselé horniny jako paleoryolity, biotické granity, 
ale místy pronikají i horniny bohatší na vápník (erlan). Severní a jižní část území je pokryta lesem. 
Skalnatá střední část je jen místy jednotlivě až skupinovitě porostlá lesními dřevinami. Z velmi 
příkrých bezlesých svahů střední části vystupují Bílé skály. 

O drbákovských tisech se zmiňuje již v PRESL (1819 in HOFMAN 1966), později tuto informaci 
přejímá ČELAKOVSKÝ (1868 in HOFMAN 1966). O první kvantifikaci počtu tisů na Drbákově se 
pokusila JIŘINOVÁ (1925), která zde odhadla počet tisů na 150 ks. PROCHÁZKA, PILÁT (1928) uvádějí 
o této lokalitě pouze převzaté informace. Novější vyčíslení počtu tisů provedl SVOBODA (1941), který 
odhadl počet tisů na Drbákově na 350 – 400. Tento počet potvrzuje HOFMAN (1966), který napočetl 
365 tisů a 159 z toho změřil. Krátce na to, v padesátých letech bylo v zátopové oblasti Slapské 
přehrady vykáceno kolem 60 tisů (HOFMAN, 1966). Na základě toho aktualizoval HOFMAN (1966) 
počet tisů na Drbákově na 305. Uvádí hojné zmlazení tisu, avšak malý počet starších sazenic, 
nesoucích stopy poškozování zvěří. Novější podrobné šetření počtu tisů v prostoru Drbákov – 
Albertovy skály pochází z roku 1990. Provádělo se údajně velmi důkladně s využitím horolezeckých 
souprav. Zjištěné tisy byly označovány kovovými štítky. Údajně se zjistilo cca 1200 tisů vyšších než 1 
m, nebo i nižších starších keřovitých tisů. Dokumentace z tohoto šetření se však nezachovala 
(BYLINSKÝ, 2008).   

V rámci tohoto projektu byla v roce 2008 celá lokalita prověřena; lokalizováno bylo 131 tisů a 
hodnoceno (vzorkováno) 37.  S výjimkou nejsevernější části NPR se tisy v vykytují po celé ploše 
NPR; na jihu přesahují mimo hranice rezervace do hospodářských lesů. Hustota výskytu je však velmi 
rozdílná. Zatímco v severní a střední, k jihozápadu až západu exponované vysýchavé části, tj. v části 
Albertovy skály, je výskyt tisu pouze ojedinělý a jeho vitalita je poznamenána extrémním charakterem 
stanoviště, na severním až západním úbočí Drbákova (490 m n. m.)je výskyt tisu velmi hojný a jeho 
vitalita dobrá.  

Na patě kmene tisu poškozeného loupáním nebo transportem dřeva se na lokalitě Drbákov našel 
kornatec šídlovitý Hyphodontia (=Grandinia) arguta, rozkládající obvykle odumřelé dřevo listnáčů, 
vzácněji i jehličnanů (HAGARA et al., 2005) 
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Obnova tisu, na rozdíl od zjištění Hofmana (1966), se na úbočí Drbákova  vyskytuje řídce a tam, kam 
má přístup zvěř, jsou jen její ranná stádia, která v důsledku okusu neodrůstají, v prostoru Albertových 
skal obnova tisu téměř chybí. Výskyt tisových souší byl ojedinělý a rovněž pařez po vykácení tisu se 
našel pouze jeden starý. Při hodnocení tisů se v roce 2008 občas ještě nalézaly kovové štítky 
z inventarizace z roku 1990 s vysokými čísly (kolem 700). To potvrzuje informaci BYLINSKÉHO 
(2008) o provedené inventarizaci z roku 1990 i vysoký počet tehdy zjištěných tisů. Na základě 
celkového posouzení stavu tisové populace v prostoru Albertovy skály – Drbákov (v NPR i mimo ni), 
lze přijmout výsledek inventarizace tisu z roku 1990 v počtu cca 1200 ks jako pravděpodobný.  
 
Petrovice – zámecký park a okolí – obec Petrovice leží v území pravděpodobného původního 
výskytu tisu. V okolí novogoticky přestavěného raně barokního zámku se v parku vyskytuje starý 
samičí tis semenného původu a dobré vitality, mimo to se v parku vyskytují i velmi staré tisy 
vegetativního původu. V blízkosti zámku se vyskytuje ještě jeden starý samčí košatý tis semenného 
původu, pocházející zřejmě z původní parkové výsadby (nyní v soukromé zahradě). Další tis 
semenného původu přibližně stejného stáří roste v okraji zahrady v Táborské ulici. Podle informace 
místních pamětníků byla tato zahrada původně zámeckým zahradnictvím. Lze předpokládat, že 
všechny tři zmíněné tisy pocházejí ze stejného období, snad z období novogotické přestavby zámku 
(1887), pak by jejích stáří bylo cca 120 let, nelze však vyloučit věk vyšší. Jedná e o vitální tisy dobře 
adaptované na místní prostředí. Tyto tisy nejsou uvedeny v publikaci České zámecké parky a jejich 
dřeviny (HIEKE, 1984), ačkoli v jiných případech autor i méně významné tisy zmiňuje. 

PROCHÁZKA, PILÁT (1928) jen velmi kuse a neurčitě zmiňuje další lokalitu: „ ...již dosti daleko od 
Vltavy, nalézá se dvůr Tisovice na Sedlčansku. Dochoval se zde v okolí prý celý tisový porost.“ Velmi 
pravděpodobně se jedná o lokalitu u Panské Tisovnice nebo u nedaleké Selské Tisovnice. Kolem 
říčky Brzina tekoucí mezi oběma osadami jsou pro tis příhodné terény. Prozkoumání lokality se 
plánuje na rok 2009.    
 

V PLO Západočeská pahorkatina se v rámci tohoto projektu šetřily dvě lokality současného výskytu 
tisu PR Netřeb včetně přilehlého okolí a Chudenice. Zejména netřebská lokalita patří 
k nejvýznamnějším v Čechách, ani ne tak počtem vyskytujících se tisů, jako jejich rozměry, věkem a 
literární pozorností, která byla této lokalitě věnována. Výskyt tisu v okolí Chudenic bývá v literatuře 
někdy uváděn společně s netřebskými tisy. Chudenická lokalita je, co do počtu tisů, v porovnání s 
netřebskou podstatně chudší; tisy zde rostou v okolí černínského zámečku Lázeň a přilehlého parku a 
v okolí věže Bolfánek. Přestože uvažované tisy jsou vesměs semenného původu, některé nepochybně 
z přirozené obnovy, je velmi pravděpodobné, že se jedná o rozšíření z parkových výsadeb, nikoli o 
zbytky původní tisové populace, jejíž existence v minulosti je v této oblasti velmi pravděpodobná.  

Přírodní lesní oblast 6 - Západočeská pahorkatina 

 
Lokalita Netřeb a okolí je tvořena lesnatým hřebenem orientovaným zhruba ve směru jihozápad – 
severovýchod, tzn. se svahy severo západních až západních a jihovýchodních až východních expozic, 
severní část hřebene končí severními expozicemi.  Lesní komplex s výskytem tisu se rozkládá 
převážně v nadmořských výškách mezi 530 až 660 m.  
Geologickým substrátem na lokalitách  výskytem netřebských tisů jsou amfibolity, na nichž vznikají 
zejména na svazích, silně skeletovité půdy, v hřebenových partiích s vystupujícími skalkami.  
Exponovanost těchto stanovišť na nich limitovala hospodářské aktivity a tak nepřímo přispěla 
k zachování tisů. Zcela zřejmé to je při pohledu na mapu lesních typů. Viz obr. 5. 
 
Reference 
Tato lokalita výskytu tisu je povšechně zmiňována již v Květeně české od bratří J. Sv. a K. B. PRESLŮ 
(1819 in HOFMAN, 1966) jako výskytiště Nalžovice. Podrobnější lokalizaci výskytu tisu v počtu kolem 
200 kusů u ruiny hradu Netřeb uvádí ČELAKOVSKÝ (1881 in HOFMAN, 1966). V dodatku k Prodromu 
květeny české (ČELAKOVSKÝ, 1883 in HOFMAN, 1966) udává rozměry jednoho z nejstarších tisů u 
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hradu jako obvod 2,5 m, tomu odpovídá tloušťka 80 cm a odhaduje jeho věk na pravděpodobně 1500 
let. Obšírnější informaci o netřebských tisech podává NEUMAN (1916); odhaduje zde počet tisů na 
více než 200, rozlišuje dvě výskytiště – kolem hradu a další na hřebenu, která počíná před kótou 660 
m a pokračuje na východním svahu až do míst zvaných Komora; dále popisuje stav porostů, v nichž se 
tis nachází, i vliv holosečného hospodářství a změny druhové skladby ve prospěch smrku, douglasky a 
dalších jehličnatých dřevin na stav populace tisu; mj. také udává rozměry tisu měřeného 
ČELAKOVSKÝM (1883 in HOFMAN, 1966). Ten v roce Neumanova měření (kolem roku 1916) měl 
obvod 2,88 cm, tomu odpovídá tloušťka 88 cm. Věk tohoto tisu odhadl Neuman na 1264 roků. 
K tomuto věku se dopočetl tak, že „roční přírůstek tisového dřeva do 300 let“ uvažoval 0, 663 mm 
(myšlena je tím šíře letokruhu),  ve věku nad 300 let pak 0,25 mm ročně (opět šířka letokruhu). Uvádí 
také, že zmíněný tis má po bouři (poznámka: tzn. asi kolem roku 1915) odlomený jeden z vrcholů- 
K Neumanovu odhadu se lze dobrat rekonstrukcí výpočtu za předpokladu, že „ročním přírůstkem 
tisového dřeva“ se rozumí šíře letokruhu: 

880 (0,663.2.300) 300 1264,4
0,250.2

věk −
= + =  

Problematikou netřebských tisů se zabýval rovněž HILITZER (1927). zaměřil se spíše na 
geobotanické poměry lokality. Zmiňuje také výskyt tisu mimo okolí hradu: „Ojedinělé tisy najdeme 
sice i mimo tento obvod na hřebeni směrem k Ulíkovu až ke kótě 660, tedy hodně vzdálené ...“.  
Hilitzer se rovněž zabývá odhadem věku nejsilnějšího tisu. Reviduje Čelakovského odhad z 1500 let 
na „...asi nanejvýš 900 let.“ . Vychází při tom z úvahy, že „ ... obyčejně se udává 2 – 2,5 mm jako 
průměrný roční přírůstek“, v tomto případě je zřejmě míněn přírůstek tloušťky, tj. dvojnásobek 
letokruhu. Hilitzerovu úvahu se nám nepodařilo rekonstruovat, neboť při průměrném tloušťkovém 
přírůstu, který udává a tloušťce 80 cm v době měření ČELAKOVSKÉHO (1883 in HOFMAN, 1966) by 
věk zmíněného tisu vycházel na pouhých 320 – 400 let, (pokud by se jako údaj „průměrného ročního 
přírůstku“ uvažovala šíře letokruhu, byl by věk pouze poloviční). 

PROCHÁZKA A PILÁT (1928) o netřebských tisech přebírají dříve publikované výsledky a zmiňují 
se i o tisech (tisovém hájku)  na Chudenicku, zřejmě však dochází k záměně lokalit tisu v širším okolí 
Netřebu (část lesů zde spadala pod správu velkostatku Chudenice) s chudenickými tisy. Tímto 
problémem se zabýval VOLF (1931 – 32 in HOFMAN, 1966), ten první zmiňuje výskyt tisů v lokalitě 
Vinice s nejvyšším bodem 652 m, udává zde 17 tisů s průměrnou výškou 2,5 m. 

Problematikou tisu na Netřebu a v okolí se věnovali dále KRESL (1938) – uvádí lokality Netřeb, 
Komora a Vinice. DOMIN (1940) využívá Kreslovy práce, PLACHÝ (1958) zmiňuje výsadbu tisu na 
Netřebu (tři vpředu uvedení autoři in HOFMAN, 1966, poznámka: Kreslova práce nebyla publikována, 
je známa jen z citace Dominovy). 

Na problematiku tisu na Netřebu a v širším okolí se speciálně zaměřuje i HOFMAN (1961). 
Popisuje čtyři okrsky výskytu tisu v okolí Netřebu: 

- okrsek netřebský (kóta 600 m – cca 292 tisů) 
- okrsek Vinice (kóta 652 m – 18 tisů) 
- okrsek Komora (kóta 660 m a svahy západní - 53 tisů) 
- okrsek Evženův vrch (kóta 574 a svahy 8 tisů), 

dále uvádí 1 tis u hájovny pod sv. Volfgangem (pozn. „Bolfánek“). 
HOFMAN (1961) odebral rovněž 5 vývrtů z tisu na Netřebu a vyhodnotil šířku letokruhů. 

Pohybovala se v rozpětí od 0,392 mm do 0,910 mm, v průměru 0,62 mm. V porovnání s dalšími pěti 
lokalitami (Gaděr, Štěchovice, Křivoklátsko, Moravský kras, Bojovské údolí) byla zjištěná šíře 
letokruhů na Netřebu nejmenší. Zřejmě to mj. souvisí i s vysokým věkem netřebských tisů. Na základě 
těchto výsledků dospěl HOFMAN (1961) k závěru, že nejstarší (nejtlustší) tis na Netřebu měl v době 
jeho měření věk 720 let. Dále uvádí, že na Netřebu chybí dorost tisu. Na základě informace Plachého 
(1958) zmiňuje výsadbu 5000 tisových sazenic původem z Terešova. Ve své pozdější práci věnované 
rozšíření tisu v Čechách HOFMAN (1966) ve vztahu k netřebským tisům v omezeném rozsahu opakuje 
informace uvedené v roce 1961. 
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Měření a zákres netřebských tisů provedl v roce 1981 konzervátor ochrany přírody MENŠÍK (in 
HOLÁ, 1995), který na Netřebu zjistil a proměřil 151 tisů, jeho výsledky však zřejmě nebyly přímo 
publikovány. HOLÁ (1995) navázala na Menšíkovu práci a netřebské tisy znovu proměřila, těžiště její 
práce je však zaměřeno floristicky. Do roku 1994, kdy Holá prováděla inventarizaci a měření, přežilo  
jen 144 Menšíkem měřených tisů. Značná část přeživších tisů však byla ve špatném zdravotním stavu -  
HOLÁ (1995) zjistila 23 jedinců tisu usychajících nebo vážně poškozených např. odlomením podstatné 
části kmene nebo koruny. 

V rámci tohoto projektu proběhlo šetření na Netřebu a v okolí v červenci 2008. V návaznosti na 
předchozí šetření se ukázalo být problémem ztotožnění současných lokalit výskytu tisu s okrsky 
uváděnými HOFMANEM (1961, 1966) případně staršími autory. Pomístní názvy okrsků jimi používané 
nejsou v běžně dostupných mapách již používány a rovněž mezi kontaktovanými pamětníky jsou tato 
pomístní jména zapomenuta. Vzhledem k různě podrobným popisům polohy a charakteru zmíněných 
okrsků se však s vysokou pravděpodobností podařilo jejich polohu rekonstruovat.  

Nepochybně identifikovatelný je HOFMANEM (1966) zmiňovaný okrsek Netřeb zahrnující území 
kolem zříceniny hradu, tzn. přírodní rezervaci a snad i její bezprostřední okolí, tzn. zejména tisy ležící 
jižním směrem. Nelze však určit až do jaké vzdálenosti, zda zahrnuje i jednotlivé tisy vyskytující se až 
do skupiny (pruhu) starých douglasek, nebo ještě další jednotlivé výskyty nad silničkou směrem k jihu 
na SLT 3B, 3O až k rozhraní se 3S. 

S vysokou pravděpodobností lze také lokalizovat HOFMANEM (1966) udávaný okrsek „... na 
Vinici (kóta 652), která je Netřebu blíže než Komora ...“. Této poloze odpovídá Velká skála se 650 m 
n. m. (mapy. cz - turistická), v lesnických mapách je pod pomístním názvem Pod Chloupkem.  

Žádný z vpředu zmiňovaných autorů neuvádí výskyt tisu na severozápadním okraji lesního 
komplexu v dubovém lese u nelesní enklávy. Lokalita nese v lesnických mapách označení U 
Pohodného. Nalezli jsme tam 6 tisů různého věku. 

Další Hofmanův okrsek Komora (zmíněný též jako Komár) s výškou 660 m odpovídá i dle popisu 
polohy pravděpodobně Kněžské hůrce  658 m n. m. (mapy. cz - turistická), v lesnických mapách nemá 
tato část hřebene pojmenování. Je otázkou,co vše pod okrsek Komora zahrnout; zda jen výskyt 
zjištěný v roce 2008 na hřebeni kolem této kóty, nebo i další lokalitu na bočním hřebínku vybíhajícím 
severozápadním směrem a ležícím cca 500 m západně od Kněžské hůrky. Ještě problematičtější je 
přiřazení lokality výskytu tisu, ležící od Kněžské hůrky (Komory ?) cca 1 km na jihozápad ve starém 
modřínovém porostu na severozápadním úbočí hlavního hřebene. 

Poslední přirozený výskyt tisu je v lesíku (remízu) západně od obce Všepadly, tj. směrem 
k lokalitě Velká Skála (Na Vinici). Nalezen byl jediný starý vitální samčí strom tisu v okraji lesa 
v místě neupraveného kamenného snosu. Lokalita je v typologické mapě mapována jako lesní typ 
3O6, má však spíše charakter 3S. 

Evženův vrch (snad podle Evžena Černína z Chudenic) se pravděpodobně vztahuje k lokalitě 
Chudenice. 

Při šetření v roce 2008 byly na Netřebu a v jeho navazujícím okolí lokalizovány pomocí GPS 
v souřadnicích S-JTSK všechny dostupné nalezené tisy. Celkem bylo nalezeno 278 tisů (1 tis byl 
pouze započten a nebyl zaměřen GPS), z toho 207 tisů bylo v přírodní rezervaci Netřeb (byla 
vyhlášena původně v roce 1924, současné vyhlášení je podle výnosu Ministerstva kultury ČSR 
z roku 1988; původně udávaná rozloha 20,5 ha po novém zaměření klesla na 13,09 ha). 
Dalších 71 tisů se našlo na sedmi místech přirozeného výskytu mimo PR. Na dalších dvou lokalitách 
jsou tisy nepochybně vysazené. Je to u objektu sociální péče západně od obce Hradiště v lesíku jižně 
od kaple sv. Petra, kde roste 6 zdravých tisů středního věku a dále mohutný tis u pohostinství 
v Kanicích. Tisy semenného původu jsou rovněž v zámeckém parku v nedalekých Kanicích. Staré tisy 
jsou tam zřejmě z výsadby, mladé tisy jsou evidentně z přirozené obnovy (na jejich genetické výbavě 
se pravděpodobně podílel i pyl z nedalekých přirozených lokalit). Na Netřebu se, ve srovnání s jinými 
dosud šetřenými lokalitami výskytu tisu,  zjistil vysoký podíl tisových souší – celkem 41. Z toho 
nejvíce souší je přímo v přírodní rezervaci, kde se našlo 39 souší, tj. téměř 19 % z celkového 
počtu šetřených tisů (živých i suchých), další dvě souše se našly mimo rezervaci, tzn. necelá 3 % 
z celkového počtu šetřených tisů. Živých tisů se v červenci 2008 v prostoru Netřebu (mimo lokality 
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Chudenice) našlo 237. Přímo v přírodní rezervaci Netřeb se našlo 168 živých tisů.  V hranicích PR 
se s vysokou pravděpodobností podařilo nalézt všechny tisy, počet 168 živých tisů a 39 souší je proto 
asi úplný. Těsně za hranicí rezervace severo-severo-západním směrem měl podle Menšíkova nákresu 
(MENŠÍK in HOLÁ, 1995) být samčí tis v dobrém stavu s obvodem kolem 140 cm, který se v roce 2008 
v zapojeném mladém porostu nepodařilo nalézt. Další ojedinělé tisy, které nebyly šetřením v roce 
2008 zachyceny, se mohou vyskytovat v lesním komplexu v širším okolí Netřebu.  Místní lesník 
(Kacerovský, 2008), však o dalších výskytech neví. K nadějným partiím (SLT 3A, 2C, 2Z), které 
z časových důvodů nebyly v roce 2008 prozkoumány, patří severní výběžek hřebene ležící  cca 600 m 
na západ od PR Netřeb. Celkový počet živých tisů na Netřebu a v jeho okolí však velmi 
pravděpodobně nepřesáhne 240 – 250 ks. 
 

 
Obr. 5 Výskyt tisů na Netřebu na podkladu mapy lesních typů 
 
 

Tisy na Netřebu a v okolí se ve zvýšené míře vyskytují na extrémních a exponovaných 
stanovištích humusem obohacené ekologické řady, zejména na souborech lesních typů (SLT) 3J – 
lipové javořiny a 3A – lipo-dubová bučina? v menším rozsahu i na SLT  2C – vysýchavá buková 
doubrava. 

Paradoxně zejména na půdách suťového charakteru, spadajících  do SLT 3A, se vyskytuje vysoké 
procento tisových souší. Příčinou je zřejmě vláhový deficit během extrémně suchých let, ke kterému 
na dobře oddrenážovaných sutích dochází. Naopak velmi dobré kondici, pokud není příčinou 
zhoršeného zdravotního stavu útlak okolními dřevinami horní etáže, nebo nějaké poškození tisu, se 
těší tisy na SLT živné ekologické řady (3B – bohatá dubová bučina, 3S – svěží dubová bučina) a 
zjevně nestrádají ani tisy na oglejené ekologické řadě (SLT  3O – jedlová dubová bučina). Pochopení 
příčin tohoto stavu napomůže popis výskytu tisu a stavu lesa na Netřebu před téměř 100 lety 
(NEUMAN, 1916 in PROCHÁZKA, PILÁT, 1928): „Hřeben i úbočí podkovy horské jsou zalesněny lesem 
jehličnatým, a to většinou pravidelně řádkovaným smrčím. ... Nejstarší části v kácení  již jsoucí, jsou 
ještě seté a na 100 let staré.“  Tento charakter lesa, ani způsob jeho založení nebyl jistě tisu příznivý. 
Dále Neumanův popis pokračuje: „V mladších porostech od 20-30 let sází se vedle smrku a borovic 
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Jedle Douglasova, borovice Weymutovka a Banksova. Listnatého les je pomálu a je to pak většinou 
mladý les dubový. Mezi těmito lesy, v nichž by po tisu marně pátral, zbylo několik ostrůvků, kdež se 
zásluhou nepříznivého skalnatého útvaru zachovalo listnaté stromoví a s ním i tis.“ Z popisu lze 
usuzovat, že se na některých částech před téměř 100 lety jednalo již o druhou generaci kulturního 
jehličnatého lesa. Přesto se nám při průzkumu území v roce 2008 podařilo i pod zmíněnými 
douglaskovými porosty (kterým je dnes kolem 120 let a jsou v pokročilých fázích obnovy)  nebo 
v mlazinách po jejich obnově, několik starých živých tisů, případně tisových souší nalézt. Je žel 
smutnou skutečností, že ani v současnosti není výjimkou, že zarůstají tyto poslední staré tisy do další 
generace smrkového a douglaskového lesa (za svoji existenci již podruhé či potřetí), viz obr. 6 až 8. 
Cenné informace přináší i další část Neumanova textu: „Vedle toho jsou tisy roztroušeny po celém 
svahu severním pod zříceninou (poznámka: jedná se spíše o svah východní) v mladém smrkovém lese, 
z něhož místy trčí jako tmavé skvrny, jsouce rychle dospívajícím lesem pohlcovány“.  Popsaná 
lokalita se rozkládá na souvislém SLT 3S  - svěží dubová bučina, v nižších partiích přechází do 3K – 
kyselé dubové bučiny. V tomto prostoru jsme po tisech marně pátrali. Útlak smrkového porostu (nelze 
vyloučit ani vliv „výchovných“ zásahů) zde tis nepřežil. 

Velmi věrný je Neumanův popis reakce tisu na náhlé holosečné odclonění: „Lesní správa barona 
z Pergerů – což budiž vděčně a s uznáním konstatováno – při kácení lesa nechává tisy stát, ač vždy tím 
mladý porost na pasece trpí“. Z této věty jasně vyplývá, že tis se tehdy jinde při obnově porostů běžně 
těžil se starým porostem, aby na pasece „neškodil“ mladému lesu. Baron z Pergerů byl zřejmě světlá 
výjimka – snad by ho stálo za to vzpomenout v publikaci o netřebských tisech, na jejich zachování má 
zásluhu. NEUMAN (1916) dále pokračuje: „Po skoro stoletém zajetí v hlubokém stínu ocitnou se 
pojednou věkovité tyto kmeny v záplavě slunečního světla, ... Jen své houževnatosti .... mají co vděčit, 
že neuschnou. Ale větve to odnesou přece. Několik století starý strom počne se ..... zelenati .... při 
kmeni. A nežli ho za nějakých 30 let nová sadba smrků, borovic či přistěhovalých Douglasek .... zas 
doroste, stojí tu ... zmlazený jedinec, ..., z něhož trčí a ještě několik desetiletí trčeti budou vybělené 
rozsochaté větve.....“  Popis reakce tisu na náhlé odclonění je velice přesný. Není však důvodem 
k optimizmu. Regenerace tisu po náhlém odclonění nepochybně vyčerpá jeho rezervy. O to obtížněji 
takto oslabený tis přečká hluboký zástin pod smrkovým porostem. 

Z uvedeného textu lze, s přihlédnutím k současným poznatkům,  vyvodit následující závěry: 
- Neumanův popis je velmi věrohodný – dobře s ním koresponduje současný stav, 
- tis v okolí Netřebu se v minulosti (před 100 a více lety) zřejmě v mnohem větší míře 

vyskytoval i mimo extrémní a exponovaná stanoviště, nepochybně běžně rostl i na 
stanovištích živné řady (3B, 3S) a pravděpodobně i na živnějších edafických kategoriích 
oglejené ekologické řady (3O), z těchto míst byl intenzivním hospodařením vytlačen, 

- koncentrace tisu na současné SLT extrémní (3J) a exponované (3A) ekologické řady je do 
značné míry důsledkem vytlačení tisu na extenzivně obhospodařované lokality, 

- tis je schopen přečkat i velmi nešetrný zásah, pokud se nejedná o kumulaci více nepříznivých 
vlivů, nebo o dlouhodobou zátěž. 
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Obr. 6 Starý vitální tis č. 267 na SLT 3B, který již 
přežil nejméně jednu generaci kulturního 
jehličnatého lesa, v roce 2008 zarůstající na jižní 
straně do smrkové tyčoviny a po zbývajícím 
obvodu do mlaziny douglasky a smrku. 

 
Obr. 7 Mohutný starý vitální samčí strom č. 273 
s obvodem 194 cm a výškou 13,9 m  (stav ke 23. 7. 
08) na SLT 3B – bohatá dubová bučina, dnes roste 
u rozdělovací linie na rozhraní starého 
douglaskového porostu na jižní straně 
(popisovaného Neumanem 1016) a slabou 
smrkovou tyčovinou na severu. 

 
Největším problémem Netřebských tisů je vysoká mortalita starých stromů (obr. 8) a naprostý 
nedostatek odrůstající obnovy. Jedná se o letitý problém, který se pokoušela ochrana přírody řešit již 
v v 50. letech 20. stol., kdy bylo v PR Netřeb vysazeno 5000 sazenic tisů původem z Terešova 
(Křivoklátsko) (HOFMAN, 1961, 1966). Neuvádí se, zda výsadba byla nějak chráněna před 
poškozováním zvěří. Z této výsadby mohou být v současnosti tisy ve věku kolem 60-ti let, těch je však 
na Netřebu velmi poskrovnu. Úspěšnost této výsadby tedy nebyla velká. Příčinu neúspěchu je nutno 
hledat především v silném a soustavném okusu působeném zvěří. Další příčinou mohou mortality 
výsadby tisu být přísušky.  
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Obr. 8 Tisová souš č. 270 mimo PR ve starém douglaskovém porostu (305 F), který zmiňuje Neuman 
(1916) ve věku kolem 30ti let. 
 
V roce 2002 bylo do oplocenek vysazeno 90 sazenic tisu získaných nařízkováním několika 
netřebských tisů. Sazenice byly namoženy souběžně s materiálem pošumavských tisů určených pro 
klonový archiv a semenný sad tisu na Srní. Vysazené sazenice byly „přebytkem“ množení pro klonový 
archiv. Tyto sazenice jsou zatím v dobrém stavu a nejsou poškozeny zvěří (oplocenky jsou udržované 
a sadba ošetřovaná proti útlaku okolní vegetace). Problémem vegetativně množeného sadebního 
materiálu je jeho plagiotropní růst. Ten výsadby tisu původem z řízkování dlouhodobě znevýhodňuje 
zejména z hlediska poškozování okusem spárkatou zvěří (obr č. 9).  

Přirozená obnova tisu se na Netřebu nachází zřídka a pokud ano, tak obvykle v nejrannějších 
stádiích růstu (obr. č. 10). Pokud se najde starší obnova, je silně a opakovaně poškozovaná okusem od 
zvěře (obr č. 11).  

Pro dlouhodobé uchování lokality tisu na Netřebu je nezbytné zajistit dorost tisu převyšující jeho 
mortalitu. Z porovnání výsledků šetření z roku 1984 a 1995 MENŠÍK (in HOLÁ, 1995) vyplývá, že za 
14 let tehdy odumřelo 7 tisů a 23 bylo ve špatném zdravotním stavu (usychajících). Přibližně za stejné 
dlouhé období 1995 - 2008, tzn. za 13 let, se počet suchých tisů v PR zvýšil na 39. I pokud by všechny 
Holou (1995) zjištěné usychající tisy uschly a všechny tisové souše po roce 1981 zůstaly stát (padlé 
souše jsme neregistrovali), znamená to, že za posledních 13 let v PR Netřeb uschlo dalších nejméně 9 
tisů. Vzhledem k tomu, že část starých souší z období 1981 – 1995 padla, je počet souší za období 
1995 - 2008 ještě vyšší. Bez nadsázky lze předpokládat, že zde odumírá v průměru cca 1 starý tis 
ročně. Vzhledem k vysokému věku zdejších tisů a značnému podílu dutých a vyhnilých stromů, je 
nutno do budoucna počítat s zvyšujícím se trendem mortality.  
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Obr. 9 Oplocenka s výsadbou tisových řízkovanců v PR Netřeb, výsadba z roku 2002 
 

 
Obr. 10 Ranné stádium obnovy tisu ve střední části 
PR Netřeb poblíž tisu č. 419 

 
Obr. 11 Stará obnova tisu odolávající dlouhodobě 
silnému okusu působenému spárkatou zvěří 
neodrůstá. Severní třetina PR Netřeb 

 
Pro změnu současného nepříznivého stavu, kdy výrazně převládá mortalita nad obnovou je nutno: 



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

 

 25 

- dosáhnout snížení škod zvěří redukcí současných neúnosně vysokých stavů spárkaté zvěře, 
zejména nepůvodních druhů (především jelena siky),  

- důsledně vyhledávat přirozenou obnovu tisu a chránit ji pomocí individuální ochrany 
s dlouhou životností (masivní oplůtky), 

- pro umělou obnovu tisu vyprodukovat dostatek vhodného reprodukčního materiálu 
z odpovídajících zdrojů; předpokládáme-li, že reprodukčního věku se dožije cca 10 % 
vysazených (obnovených) tisů a výsadba tisu bude probíhat v 5 – 10 letých cyklech, je 
v podmínkách Netřebu nutno pro udržení alespoň současného stavu v každém cyklu vysadit 
nebo přirozeně obnovit (a zajistit do stádia odrůstání škodám zvěří) nejméně 100 – 150 tisů 
každých 10 let; pro vyrovnání předchozího deficitu je však vhodné v několika počátečních 
cyklech počítat s množstvím cca dvojnásobným,  

- na místech s nedostatkem nebo absencí přirozené obnovy, doplnit tis silnou obalovanou 
sadbou, vytvářet menší skupiny ve volném sponu a oplotit je masivním oplocením, oplocení 
musí být funkční nejméně 20 let, nebo se musí obnovovat, 

- pro výsadbu volit vhodná místa jak z hlediska stanoviště (ne extrémy), tak z hlediska stavu 
porostu, kde je zároveň možno vybudovat trvanlivé oplocení a nehrozí jeho časté poškozování 
rozpadem porostu, oplocení je nutné soustavně udržovat; podle zkušenosti z jiných lokalit 
naprostá většina neúspěchů s umělou obnovu tisu pramení z nedostatečné ochrany proti zvěři, 
zejména z příliš subtilního oplocení a z jeho nedostatečné údržby, rizikem jsou rovněž velké 
oplocenky, jejichž narušení vede ke škodám na velkém počtu sazenic, 

- vysévání semen na místa pro zvěř nepřístupná, např. do zahumusovaných vlhkých skalních 
puklin  (po 1 – 3 semenech), 

- mimo PR, v místech kde se vyskytuje tis, při obnově lesa používat pokud možno clonné nebo 
výběrné postupy, kde to není možné, připravit tis na odclonění předchozím mírným uvolněním 
v předstihu nejméně 5, lépe 10 a více let. Na sečích ponechat kolem tisu hlouček stabilních 
krycích dřevin, zejména z jižní strany,  

- při obnově nezalesňovat až do bezprostřední blízkosti ponechaných tisů, do jejich okolí sázet 
spíše listnaté dřeviny propouštějící dostatek světla nebo ponechat v okolí tisu nálet sukcesních 
dřevin, 

- tisy tísněné okolním porostem, zejména smrkem a douglaskou, citlivě uvolňovat v rámci 
výchovy, v jehličnatých porostech středního věku a starších vytvářet nad tisy „světelné 
šachty“. 

 
Lokalita Chudenice bývá často uváděna, někdy i směšována, s netřebskými tisy. Leží od nich 
vzdušnou čarou cca 6 km východním směrem. Pravděpodobně ji lze ztotožnit s „okrskem Emilův  
vrch (kóta 574 a svahy - 8 tisů)“ uváděným HOFMANEM (1961). Vrch u věže Bolfánku (pozůstatku 
kostela sv. Wolfganga) má nadmořskou výšku 584 m. Rovněž počet nalezených tisů odpovídá.   
Chudenické tisy (v úvahu jsou brány pouze tisy semenného původu, většinou z přirozené obnovy) 
rostou v lesích lemujících parky kolem zámku Lázeň. Tisy zde rostou na SLT 3A – lipo-dubová 
bučina, 3S – svěží dubová bučina, 3B – bohatá dubová bučina, 2Z – zakrslá  buková doubrava.  

Lokalizováno bylo 8  tisů v ětších než 1  m. Kromě toho se v lokalitě vyskytuje četná přirozená 
obnova v různém stádiu odrůstání, zejména v bezprostředním okolí zámku a přilehlých hospodářských 
budov, kde turistický a pracovní ruch snižuje riziko poškození obnovy tisu zvěří. Tisy se vyskytují : 

- 6 m výšky, samčí a samičí) v lese na SLT 3B pod silnicí směrem do Chudenic;  
- 2 tisy v lese 1 ks v lese u parkoviště ležícího západně od zámku (samičí pětikmen) na SLT 3S;  
- 2 stromy (přes na severovýchod od zámku Lázeň směrem k Bolfánku, oba na SLT 3A (jeden 

dospělý samičí dvoják, druhý nad cestou –mladý, rychle odrůstající, obr. 12),  
- 1 mohutný samičí tis – památný strom, pod lesovnou východně od věže na Bolfánku,  tis 

zřejmě z umělé výsadby, přirozeně se obnovuje, obr. 13. 
- 1 samičí tis  v lese na SLT 2Z na hřebeni severně od Bolfánku 
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- 1 mladší tis z přirozené obnovy poblíž  hospodářských budov zámku.  
 

 
Obr. 12 Mladý tis č. 511 na lokalitě Chudenice, 
který v posledních deseti letech odrostl okusu a 
nyní rychle přirůstá, odhadnutý věk kolem 30 let. 

 
Obr. 13 Památný strom samičího tisu u lesovny 
pod Bolfánkem evidovaný v rámci tohoto projektu 
pod č. 512 

 
Předběžné výsledky dendrometrického hodnocení netřebských tisů (včetně chudenických tisů) 
jsou uvedeny v tabulkách v příloze č. 10. Rozbor a zhodnocení těchto výsledků bude provedeno 
v dalším průběhu řešení.  
 

Terénní šetření na PLO Křivoklátsko probíhalo od srpna do října 2008. Prošetřeno bylo 18 území 
s výskytem tisu, některá tvořená více lokalitami (např. Týřov, Týřovské skály, Vosník, nebo Dubensko 
s dílčími lokalitami po obou březích Javornice u Zvíkovce aj.).  Soupis šetřených lokalit je v příloze č. 
5. Lokality s výskytem tisu zpracované podrobně a kvalitně v posledních cca 15 letech jinými autory 
(ŽEBRA, 1995; LOJOVÁ, 1998; MERKLOVÁ, 2004, 2005) se prověřily a provedlo se na nich hodnocení a 
lokalizace vzorku tisů pomocí GPS v souřadnicích S_JTSK. Na územích s nerovnoměrným výskytem 
tisu se lokalizace zaměřila na zachycení jednotlivých výskytů tisu a zaměření obvodů skupin se 
souvislým výskytem. Ve skupinách s hojným výskytem tisu ztrácela podrobná lokalizace význam, 
protože vzdálenost mezi tisy byla často menší než udávaná přesnost jejich zaměření pomocí GPS. 
Přesnost lokalizace snižovalo i měření pod porostem a práce v sevřených údolích. Zvláštní pozornost 
se věnovala rozptýleným výskytům tisů mimo hranice PR a NPR. V těchto případech byla snaha o 
hodnocení a lokalizaci co nejúplnějšího počtu tisů. Celkem se v PLO Křivoklátsko lokalizovalo 938 
tisů a podrobně se hodnotilo 238 tisů, krom toho se  napočetlo dalších  107 tisů bez lokalizace (pro 
nepřístupnost, blízký výskyt nerozlišitelný GPS, nebo z časových důvodů). Mimo to se ještě  
lokalizovaly (bez detailního hodnocení vzorku tisů) jednotlivé stromovité tisy semenného původu, 
nebo jejich skupiny a dopočetly se tisy uvnitř skupin v zámeckém parku Zbiroh. Celkem se zde 

Přírodní lesní oblast 8a - Křivoklátsko 
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napočetlo 84 tisů generativního původu (část evidentně z výsadby, část z přirozené obnovy), z toho 65 
se lokalizovalo souřadnicemi. Neuvažovaly se zahradní kultivary. Nejstarší výsadby tisu v zámeckém 
parku pocházejí údajně z parkových úprav provedených za vlády Rudolfa II. Habsburského, tzn. 
z období před cca 400 lety (ANONYMUS, 2008 ). Přestože se jedná o umělou populaci tisu, nebylo by 
vhodné ji, vzhledem k její početnosti, adaptovanosti (dobrému zdravotnímu stavu, hojné fruktifikaci a 
přirozené obnově) a výskytu v oblasti původního výskytu tisu, se kterým při reprodukci 
pravděpodobně komunikuje, pustit se zřetele. 

Detailní zpracování dat z PLO Křivoklátsko probíhá a bude ukončeno v 1. pololetí roku 2009. 
Ukázka zpracování mapových podkladů - typologická mapa s lokalizovanými tisy na území PR 
V Horách (Terešovské tisy) a v jejím okolí. Příloha č. 6. 

Předběžné výsledky dendrometrického hodnocení tisů v PLO Křivoklátsko (vyjma tisů u 
zámku Zbiroh) jsou uvedeny v tabulkách v příloze č. 10. Rozbor a zhodnocení těchto výsledků bude 
provedeno v dalším průběhu řešení.  

V závěru terénních prací v roce 2008 se provedl výzkum tisu v oblasti CHKO Lužické hory a 
související lokality. Celkem zde bylo prozkoumáno 13 lokalit s přirozeným či kulturním 
výskytem tisu a tisových výsadeb z období po roce 2000.  

Území CHKO Lužické hory a přilehlé okolí (části PLO 5 - České středohoří, 18 - 
Severočeská pískovcová plošina, 19 - Lužická pískovcová  vrchovina, 20 - Lužická 
pahorkatina, 21 b - Ještěd 

Šetření proběhlo na lokalitách: PLO 5 - vrch Dubina (Boží zahrada), původ nejistý; 18 a -
Vinný vrch u Svojkova - původní, Maršovický vrch – kulturní původ; PLO 19 -  Naděje u 
Cvikova – kulturní, Velká Tisová výsadby po r. 2000, výzkumná plocha tisu – Liska nová 
výsadba, Hvozd – původní, Jezevčí tis u Rybniště – kulturní, Krompach – kulturní;  PLO 20 – 
Dymník – původ nejistý; PLO 21b – Horní Sedlo –pravděpodobně kulturní, Dolní Sedlo- část 
pravděpodobně původní, Jelení louky – kulturní. Mapa s polohou lokalit je v příloze č. 7 
Data z terénního šetření se zpracovávají 

Zatím proběhlo terénní šetření Křížovické tisy (plná lokalizace  hodnocení, Ktiš a okolí lokalizace o 
hodnocení nedokončeno, Chroboly a Ferdinandovo údolí – terénní šetření v rámci ověřování metodiky 
proběhlo v roce 2007. Zpracování výsledků proběhne až po dokončení terénních prací. Záměr – úplná 
lokalizace, výběrové hodnocení v roce 2009. 

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

 
Ostatní přírodní lesní oblasti:  

Karlovarská vrchovina je územím pravděpodobného přirozeného výskytu tisu – viz toponyma. 
PLO 3 - Karlovarská vrchovina 

Lokalita u zámečku Kladská – 1 starý rozkladitý polykormon kulturního původu starý přes 100 let 
(souvislost se stářím zámečku). Fotodokumentace, popis lokalizace dle mapy. 
Další údajný neprověřený výskyt vysazeného tisu na lokalitě Vlček u zaniklé stavby. 
 

PLO Doupovské hory je územím pravděpodobného přirozeného výskytu tisu - viz toponyma. 
PLO 4 - Doupovské hory 

Lokalita Horní hrad – 1 starý  stromovitý tis z výsadby, nyní v lese (dříve v lesoparku). Orientační 
šetření – fotodokumentace, lokalizace dle identifikace v mapě, popis.  
 
PLO 17 - Polabí  
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Lokalita Poděbrady orientační šetření- fotodokumentace, popis stromů, lokalizace dle identifikace 
v mapě, 3 tisy kulturního původu - památný strom, viz obr. 14 a tři další staré tisy generativního 
umělého původu, četná přirozená obnova, dobrý zdravotní stav. Referenční význam pro možnost 
existence tisu v Polabí. 
 

 
Obr. 14 Památný strom, vitální zdravý samičí jedinec tisu červeného. Obvod 227,6 cm ve výčetní výšce (tj. 
1,3 m nad terénem), výška 11,1 m. Kmen je ve výčetní výšce dvoják a dále se opakovaně vidlí. V těsném 
okolí tisu (podél obvodu koruny), kde se neseče tráva, je četné přirozené zmlazení tisu (stav k 10. 4. 2008). 

Památné stromy tisu 
Z databáze AOPK byl poskytnut výpis dat památných stromů tisu. Obsahuje údaje o 92 památných 
stromech tisu včetně souřadnic S_JTSK. Ty chybí pouze u 16 položek tisů. Pro orientaci o rozložení 
památných stromů tisu po území ČR byla vytvořena přehledová mapka, zatím bez položek 
s chybějícími souřadnicemi. Ty budou u tisů, které navštívíme v rámci terénního šetření, doplněny 
přímým měřením. U ostatních nelokalizovaných památných stromů tisu bude pro potřebu mapového 
zobrazení doplněna prozatím lokalizace přibližná podle mapy, minimálně na úrovni katastrálního 
území, snížená přesnost lokalizace bude u souřadnic uvedena. Z důvodů omezených finančních 
prostředků budou památné stromy v terénu šetřeny jen v souvislosti („při trase“) s průzkumem 
blízkých lokalit.  Orientační mapka polohy památných stromů tisu v ČR je v příloze č 8.  
 

Mapové zpracování lokalit současného výskytu tisu 
Pro snadnou orientaci a nalezení lokalit budou výskyty tisu vykresleny v mapách ve třech úrovních 
podrobnosti. Na úrovni ČR (1. úroveň) budou v mapě se zákresem hranic okresů zakresleny rámce 
„oblastí výskytu“ a pomocí bodů vyznačeny lokality , pro které bude zpracována podrobnější fyzická 
mapa 2. úrovně. V ni budou opět vyznačeny lokality a rámce podrobné mapy 3. úrovně, ve které 
budou již vyznačeny polohy jednotlivých lokalizovaných tisů nebo jejich skupin a další informace. Na 
této úrovni lze rovněž zpracovat mapu výskytu tisu na podkladu mapy typologické. 
Předběžná informativní ukázka zpracování map je uvedena v příloze č. 11.  
 

Předběžné posouzení škodlivých faktorů a rizik ohrožujících tis 
Pro ochranu tisu, stabilizaci a posilování jeho populací a pro případnou reintrodukci tisu na lokality 
předpokládaného původního výskytu, má zásadní význam poznání a vyhodnocení škodlivých faktorů a 
rizik ohrožujících tis. V zásadě lze tisu škodící a rizikové faktory rozlišit na 
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- vliv nepříznivých způsobů hospodaření 
- biotické faktory  
- abiotické faktory prostředí 
 
 
Poznatky získané v průběhu řešení vedou k následujícím předběžným závěrům: 

Tis se v minulosti, před tím než byl hospodářským využíváním lesů z původních stanovišť vytlačen, 
velmi pravděpodobně vyskytoval nejen na exponovaných a extrémních stanovištích, na nichž se s ním 
většinou setkáváme v současnosti, ale i na běžných stanovištích kyselé a živné ekologické řady. 
Nasvědčují tomu fragmentární výskyty starých tisů i jejich přirozená obnova na edafických 
kategoriích K, S, B, ale i O a V na některých lokalitách (Netřeb, Chudenice, Drbákov, V Horách, Ktiš 
a další). Tis se na „běžných“ stanovištích kyselé a živné řady vyskytuje obvykle v návaznosti na 
stanoviště řady exponované a extrémní, kde se zachovala větší koncentrace tisu a odkud se může 
opakovaně šířit do míst, z nichž byl hospodařením vytlačen. 

Vliv nepříznivých způsobů hospodaření 

Zhoubný vliv na populaci tisu má pasečný způsob obhospodařování lesů, zejména pak jeho forma 
holosečná, případně násečná. Škodlivost tohoto způsobu hospodaření pro tis se projevuje řadou 
faktorů: 

- náhlé holosečné odclonění tisu rostoucího dosud v zástinu má za následek poškození asimilačního 
aparátu; rozsah poškození závisí na řadě okolností (např. na intenzitě předchozího zástinu, 
velikosti seče, expozici svahu, aktuálním počasí v nejbližších letech po odclonění atd.), intenzita 
takto vzniklého poškození sahá od barevných změn jehličí, přes odumření části koruny, až po 
zánik jedince; i pokud tis přežije a regeneruje, trvá regenerace minimálně 5 – 10 let, po které 

- soustředěná 

je 
omezena jeho reprodukční schopnost; náhlé odclonění ranných stádií obnovy tisu znamená 
obvykle její zánik; 

holosečná těžba a následný transport dřeva mají velmi často za následek mechanické 
poškození koruny tisů a poranění (oděr kůry) na kořenech a bázi kmenů, mechanické poškození 
v koruně, na kmeni či kořenech vede k bezprostřednímu zániku tisu spíše výjimečně, má však za 
následek podstatné zkrácení životnosti stromu vlivem sekundární hniloby, poškození tisů těžbou, 
transportem dřeva či pohybem mechanizačních prostředků není vázáno jen na holosečné způsoby 
hospodaření

- 

, lze se s ním setkat v lesích hospodářského charakteru běžně, vypovídá o 
technologické úrovni činností a kvalitě a zodpovědnosti pracovníků; 
holosečné hospodářství je zpravidla spojeno s nepříznivou změnou druhové skladby (obvykle ve 
prospěch smrku či borovice) a se vznikem horizontálního korunového zápoje, oboje je pro tis 
nepříznivé, mladé porosty vzniklé po holosečné obnově velmi brzy (obvykle během 20 – 30 let) 
předrostou tis a uzavřou ho hustým horizontálním zápojem, který při normálním vývoji porostu 
trvá 50 – 70 let, zejména pokud je porost v okolí tisu tvořen smrkem, má tis jen velmi malou 
naději na přežití

- 

; rovněž v plně zapojených mladých porostech tvořených bukem nebo klenem 
přežívá tis s obtížemi; vzhledem k jeho schopnosti využít pro vegetaci i období, kdy jsou listnaté 
dřeviny opadané, je zde však naděje na přežití tisu vyšší; 
horizontálně  zapojené porosty vzniklé po holosečné obnově podstatně omezují možnosti 
reprodukce tisu; tis od nástupu plodnosti (podle podmínek ve 20 – 70 letech) plodí téměř 
každoročně a plodnost si udržuje až do vysokého věku, tzn. po dobu několika set let; v prostorově 
různorodých smíšených porostech přirozeného charakteru se tis může reprodukčně uplatnit 
prakticky po celou dobu plodnosti; v horizontálně zapojených porostech, zejména smrkových, má 
obnova tisu naději na přežití až po jejich prosvětlení, tzn. cca od 9. dekády jejich věku, pak ovšem 
zpravidla následuje „zabuřenění“ nebo přirozená obnova konkurenčních dřevin a rychlý postup 
mýcení dospělého porostu – všechny tyto okolnosti jsou pro obnovu tisu krajně nepříznivé; doba, 
kdy se tis může v rámci holosečného hospodářství alespoň v omezeném rozsahu reprodukčně 
uplatnit, se tak oproti přirozenému stavu zkracuje o cca ¾; 



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

 

 30 

- horizontálně zapojené, zejména smrkové porosty, jsou vystaveny vyššímu riziku plošných polomů 
a vývratů; ty představují vážné ohrožení tisů, 

- holosečné hospodářství, vedoucí ke vzniku stejnověkých porostů s ochuzenou druhovou skladbou, 
vede ke snížení úživnosti porostů pro zvěř, tím 

přežívajících v podrostu, takto např. zanikl po 
polomech smrkových porostů v roce 1960 tis (starý 160 let, 11 m výšky a 42 cm průměr)  rostoucí 
v 900 m n. m. na Zátoňské hoře na Šumavě  (FRANCL V. 1965) ;    

zvyšuje tlak zvěře na obnovu dřevin atraktivních 
pro zvěř, tis

 
 mezi takové dřeviny přes svoji jedovatost patří. 

Poškození tisu zvěří způsobuje téměř výhradně zvěř spárkatá. Vzhledem k tomu, že současné 
nepřiměřeně vysoké stavy této zvěře nejsou přirozeným jevem, ale důsledkem mysliveckého 
hospodaření, lze toto poškození řadit mezi vlivy nepříznivých způsobů hospodaření. 

Škody působené zvěří 

Poškození tisu zvěří se projevuje: 
- okusem obnovy tisu; intenzita a rozsah tohoto poškození je tak velký, že je limitujícím faktorem 

reprodukce současných zbytkových populací tisu; pokud se nepodaří škody působené zvěří na 
obnově tisu snížit na únosnou míru, je osud tisu v podmínkách ČR zpečetěn! Jediné plně 
účinné a systémově správné řešení je snížení početních stavů původních druhů zvěře na únosnou 
míru a zrušení chovů nepůvodních druhů zvěře, alespoň v prostoru ZCHÚ a v  jejich okolí, 
odpovídajícím dosahu běžné migrace těchto druhů (resp. soustředit chov nepůvodních druhů zvěře 
do obor). Za takového stavu je pak možno s přiměřenou intenzitou ochrany dosáhnout potřebného 
rozsahu odrůstání obnovy tisu

i. jiná než mechanická ochrana není dostatečně účinná (nátěry repelenty nejsou plně účinné, 
musí se každoročně i 2x opakovat /letní a zimní okus/, krátkodobý výpadek eliminuje 
předchozí efekt); mechanická ochrana musí být velmi masivní – měla by vydržet cca 20 - 30 
let, než tis odroste nejméně nad 1,5 m výšky;  

. Při současných nepřiměřených stavech spárkaté zvěře je účinná 
ochrana tisu v potřebném rozsahu obtížně proveditelná. Důvody jsou následující:  

ii. vhodná je ochrana individuální nebo jen ve velmi malých skupinkách (to zvyšuje náklady);  
iii. na extrémních stanovištích je vybudování masivní a trvanlivé mechanické ochrany velmi 

obtížné;  
iv. pohyb materiálu na strmých svazích (kamení, dřevo, sníh) je častou příčinou poškození 

oplůtků (vysoké nároky na údržbu).  
Vzhledem k tomu, že se před škodami zvěří musí chránit i další druhy dřevin, je limitem rozsahu 
ochrany její ekonomická náročnost, provozní zvládnutelnost její údržby a v neposlední míře i celkový 
rozsah zaplocení, který koncentruje škody zvěří na nezaplocené plochy: 

- okus spodních větví odrostlých tisů

- 

, byl zjištěn nejméně do 1,5 m výšky (na strmých svazích a na 
sněhu i výše) – u mladších stromů snižuje jejich vitalitu, u dospělých stromů je spíše estetickou 
vadou; 
loupání a ohryz kůry kmenů a kořenových náběhů nebo kořenů, ve většině případů nevede 
k bezprostřednímu zániku poškozeného tisu, zhoršuje však jeho vitalitu a je vstupní branou 
druhotné houbové infekce a následné hniloby, která podstatně zkracuje životnost tisu.

- 

 Škody 
loupáním a ohryzem kůry mají na tisu lokálně rozdílnou intenzitu. Významné jsou např. 
v prostoru Netřebu, kde z porovnání starého a čerstvého poškození tisů loupáním a ohryzem je 
patrný vzestup škod; přibližně setrvalý stav poškození loupáním nižší intenzity je patrný na tisech 
v oblasti Křivoklátska. V podmínkách ČR jsou zatím škody působené loupáním a ohryzem kůry 
tisů sice významné, ne však limitující. Zcela jiná je situace např. na Slovensku, kde loupání a 
ohryz kůry působí na tisech velmi závažné škody.Vedle ohryzu a loupání jsou kmínky a kmeny 
tisů poškozovány také vytloukáním (i srnčí zvěř) a oděrem (v tomto případě i prase divoké) – 
tento druh poškození není zpravidla závažný; 
erozní jevy a podhrab kořenů – extrémně vysoké stavy spárkaté zvěře, včetně nepůvodních druhů, 
způsobují ve svažitých terénech, na nichž se tis obvykle vyskytuje, často plošnou erozi půdy 
vedoucí často k obnažování kořenů dospělých tisů a k zániku ranných stádií obnovy; ztrátou 
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humusových a zčásti i svrchních minerálních půdních horizontů dochází ke ztrátám živin a 
organické hmoty, což se nepochybně projeví ve zhoršené výživě a snížené vitalitě tisů. Spárkatá 
zvěř si často ve svahu vytváří „lože“ pod patou tisu, kde vznikají záhraby hluboké kolem 0,5 m 
s obnaženými kořeny, to zhoršuje kotvení tisu a vede k podesýchání kořenového systému

 

. Erozní 
jevy způsobené nadměrnými stavy zvěře jsou problémem např. v prostoru kolem Štěchovic (v 
oboře i mimo ni), zvláště intenzivní jsou na Křivoklátsku, zejména v prostoru Týřovských skal 
a na svazích ke Zbirožskému potoku (Jezírka). 

 
Nelegální těžba tisů
Značná část tisů na všech dosud navštívených lokalitách, i na relativně značně nepřístupných místech, 
nese stopy výřezu kmenů, ojedinělé nejsou ani nálezy různě starých tisových pařezů, zcela běžně se 
nachází stopy po opakovaném ořezu větví i celých částí korun. Potěšující skutečností je, že se 

  

v naprosté většině případů jedná o poškození starého data. Ořez větví nového data je již ojedinělý 
(např.pod Slapskou přehradou, u obce Chroboly na Šumavě). Vyskytují se i nálezy odříznutí celých 
kmenů, obvykle se jedná o odříznutí tisů vyvrácených pádem okolních stromů. I v tomto případě však 
jde o nelegální a chybný postup

 

, neboť i vyvrácený a silně poškozený tis je obvykle schopen 
regenerovat. 

Na tisu jsme zjistili různě závažná poškození způsobená 
Biotické faktory poškozující tis 

hmyzem a to
- na semenáčcích a mladé obnově tisu  na Šumavě (ve Ferdinandově údolí u Železné Rudy) se 

zjistilo 

: 

poškození kůry kmínků a větviček a požerky na jehlicích způsobené lalokonoscem 
rýhovaným  Otiorrhynchus sulcatus (determinace Knížek M. -VÚLHM)), vyloučit nelze ani žír 
dalších druhů lalokonosců; větší rozsah poškození může být jednou z příčin zániku ranných stádií 
obnovy tisu

- příčinou závažného oslabení a 
; lalokonosci rovněž poškozují sadbu tisu ve školkách a sklenících; 

chřadnutí tisu může být masivní napadení tisu štítenkami

- 

 
Parthenolecani sp., zjistilo se na více místech, nejsilnější napadení bylo na tisu na levém břehu 
Vltavy nad hrází Štěchovické přehrady, důsledkem bylo chřadnutí tisu, redukce jehlic na 2 
ročníky, jejich zkrácení a tvorba četných sekundárních výhonů; 
pupeny tisu deformuje bejlomorka tisová Taxomyia taxi

- 

 – nové nebo staré hálky se zjistily na 
všech dosud navštívených lokalitách u nichž se předpokládá původní výskyt tisu; bejlomorku 
tisovou lze považovat za jeden z podpůrných znaků původnosti výskytu tisu (SKUHRAVÁ, 1965); 
při nízké a střední intenzitě napadení nepůsobí na tisu pozorovatelné oslabení ani deformace, 
Skuhravá (1965) uvádí výskyt bejlomorky tisové „ ... na 15 z 19 původních stanovišť tisů...“, 
rozlišuje 4 stupně napadení (1 – žádné, 2 – slabé, 3 – střední, 4 – silné); při silném napadení 
bejlomorkou uvádí zpomalení růstu tisů, neboť napadená větvička má asimilační plochu 
zredukovanou asi na 1/3 původní plochy;  
na růstových a samčích květních pupenech se zjistil hálčivec 

 

Cecidophyopsis psilapsis 
(determinace Knížek M. -VÚLHM), zřídka napadá i samičí květní pupeny (Knížek, 2008; mail- 
osobní sdělení), na růstových pupenech se dříve zjistil na tisu u Lučenic v předhůří Šumavy 
(ZATLOUKAL, 2000) a na samčích květních pupenech v průběhu šetření v roce 2008 v Povltaví, 
dolním Posázaví, na Křivoklátsku a na Netřebu; silné napadení růstových pupenů hálčivci může 
způsobovat pokles vitality, masivní napadení samčích květních pupenů snižuje v důsledku 
omezení produkce pylu reprodukční uplatnění napadených jedinců; výskyt hálčivců na tisu může 
rovněž do určité míry indikovat původnost výskytu tisu.  

Naklováváním kůry a sáním mízy poškozují tis datlovití ptáci (kůru spirálovitě kroužkují), jedná se o 
běžné poškození, které se místy vyskytuje hojněji, jinde téměř chybí; zjistilo se např. v prostoru 
Netřebu a na Křivoklátsku v lokalitě Jezírka a v okolí Týřova, ojediněle se lze s tímto poškozením 
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setkat i v oblasti Štěchovic a Slap. Dosud zjištěný rozsah kroužkování a sání mízy datlovitými ptáky 
nepůsobí tisům zjevnou újmu. 

V průběhu šetření se na tisu našly plodnice saprofytyckých hub rozkládajících tisové dřevo. Na 
větvích tisu na Netřebu se našel kornatec Nešporův  Hyphodontia (=Grandinia) nespori a na patě 
kmene tisu poškozeného loupáním nebo transportem dřeva se na lokalitě Drbákov našel kornatec 
šídlovitý Hyphodontia (=Grandinia) arguta, rozkládající obvykle odumřelé dřevo listnáčů, vzácněji i 
jehličnanů (HAGARA et al., 2005) Na Křivoklátsku, v lokalitě Zpropadený zámek, se na dvou tisech 
v místě staršího poranění v koruně našly různě staré plodnice saproparazitického ohňovce Hartigova 
Phellinus hartigii, který se dříve běžně vyskytoval na jedli, na jiných jehličnanech vzácněji (ČERNÝ 
A., 1989). V porostech v okolí místa nálezu se jedle ve zbytkovém zastoupení vyskytuje, takže přenos 
ohňovce Hartigova na tis byl možný (determinaci uvedených druhů hub provedl Soukup F., VÚLHM 
po konzultaci s Pouzarem Z. z Národního muzea v Praze, kde byly tyto nálezy v herbářích uloženy).  
Poškození jehlic tisu a jejich předčasný opad může způsobovat houbové onemocnění vyvolané 
sypavkou tisovou

 

 Sphaerulina taxi /Cooke) Massee. V literatuře zmiňuje výskyt sypavky na tisu 
v okolí Vltavy Pilát (1926). Na dosud odebraných podezřelých vzorcích se znaky žloutnutí jehlic se 
nepodařilo výskyt sypavky prokázat (determinace Pešková V., VÚLHM). Zvýšený výskyt sypavky 
tisové kolem roku 1980 uvádí Jančařík z městských výsadeb tisu i z přirozeného výskytu na Terešově. 

Z abiotických vlivů ohrožují tis: 
Abiotické faktory vedoucí k poškození tisů 

- klimatické extrémy vyskytující se v posledním období stále častěji; nebezpečné jsou delší periody 
sucha, zvláště v jarním období, ohrožující zejména mladé jedince tisu; pro tis rostoucí mimo kryt 
horní etáže je nebezpečné i delší období holomrazů, zejména v souběhu se slunnými dny, kdy 
dochází k vytranspirování jedinců neschopných doplnit vodu z promrzlé půdy; tisy mimo kryt 
horní etáže jsou obecně více hroženy mrazem

- velmi časté je 
; 

poškození tisů pádem okolních stromů horní etáže

- k častému 

; dochází k němu nejen při silném 
větru, ale i samovolným pádem odumřených stromů; toto riziko se zvyšuje v porostech labilních 
dřevin (např. smrku, ale velmi často jsou tisy poškozovány i vývraty habru), zejména jsou-li jejich 
porosty přehoustlé a pěstebně zanedbané; 

poškození tisů dochází na extrémních skeletovitých stanovištích pádem uvolněných 
kamenů a sesouváním půdy; obnovu tisu poškozuje eroze

K rizikům ohrožujícím zejména málo početné fragmenty tisových populací se řadí i 

 svrchních vrstev půdy jednak 
obnažováním kořenů, nebo naopak zavalením jedince oderodovaným materiálem. 

kontaminace 
původního genofondu tisu pylem zahradních kultivarů vysazovaných často v bezprostřední blízkosti 
lokalit přirozeného výskytu tisu

 
 (výsadby v chatových osadách a pod.). 

Předběžné výsledky dendrometrického šetření tisu  
Předběžně byly zpracovány výsledky podrobného hodnocení šetřených tisů na lokalitách Slapská 
přehrada – Rabyňký potok, Netřeb včetně lokality Chudenice a oblast Křivoklátska. Výsledky 
jsou uvedeny v přílohách 9 a 10.  
Komentář k předběžným výsledkům je zatím zpracován pro lokalitu Slapská přehrada – Rabyňký 
potok. Část sledované lokality přiléhající k přehradě byla po vybudování přehrady zaplocena (drátěný 
plot na betonové podezdívce) a osvětlena. Tím byl dlouhodobě vyloučen vliv zvěře a ovlivněn proces 
regenerace lokality. V současnosti je oplocení ve vztahu k pronikání zvěře již nefunkční. V oplocené 
části jsou zvěřní chodníky, pobytové znaky zvěře a intenzivní okus na obnově.Dlouhodobým 
vyloučením vlivu zvěře na obnovu a regeneraci tisu v oplocené části vznikla jedinečná srovnávací 
plocha. Proto byla dendrometrická šetření  a jejich vyhodnocení zpracována odděleně pro oplocenou a 
neoplocenou část a za lokalitu celkem. Předběžné vyhodnocení výsledků z obou částí ukazuje některé 
významné rozdíly: 
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- zatímco v oplocené části se obnova tisu vyskytuje v okolí 37 % měřených tisů (>1 m), 
v neoplocené části byla zjištěna jen v 5 % případů, 

- v oplocené části měly všechny exempláře tisů stromový charakter, v neoplocené části bylo 3 % (2 
exempláře) keřovitého charakteru; příčinou keřovitého růstu byl v těchto případech okus 
umožňující odrůstání pouze boční větvi vykloněné nad svah a tím pro zvěř nepřístupné (v 
takových případech byl tis měřen, přestože jeho výška nedosahovala 1 m – viz minimální výška 
jedince 0,3 m), 

- v porovnání s neoplocenou částí je v části oplocené o 13 procentních bodů méně jedinců v plné 
vitalitě a naopak více jedinců s vitalitou mírně nebo středně sníženou, jedinců se silně sníženou 
vitalitou je v neoplocené části o 2 procentní body více, příčiny rozdílů nebyly (s výjimkou 
některých poškozených jedinců) zřejmé; mohou být způsobeny např. rozsahem devastace lokality 
při výstavbě přehrady, 

- rozdíly jsou i v průběhu kmene; v oplocené části mají všechny tisy kmen rovný, v neoplocené 
části má rovný kmen pouze 87 % tisů, 11 % má kmen křivý a 2 % poléhavý, v tomto případě se na 
horších tvarových vlastnostech tisů podílí, kromě vlivu zvěře, pravděpodobně i skutečnost, že 
v části vzdálenější od přehrady se zachovalo více starých tisů, které byly v minulosti opakovaně 
poškozovány ořezem klestu a pod. 

- značné rozdíly mezi oběma částmi lokality jsou ve výšce a obvodu kmenů tisu, v oplocené části je 
průměrná výška tisů 4,4 m a obvod 18,2 cm (rozpětí výšek je od 1,4 do 8,6 m, minimální zjištěný 
obvod kmene je 0,8 cm, maximální 57 cm), v neoplocené části je průměrná výška tisů 5,7 m a 
obvod 37,3 cm (rozpětí výšek od 0,3 m – poléhavé keře, do 12,2 m, rozpětí obvodů je od 1,5 do 
93,0 cm) viz graf na obr. 15; z uvedeného je zřejmé, že v oplocené části blíže přehradě tvoří větší 
podíl jedinci tisu, kteří regenerovali po vytnutí nebo se obnovili ze semene. 

-  

 
Obrázek 15 Srovnání počtu tisů v třídách dle obvodu v oplocené a neoplocené části lokality Slapská 
přehrada – Rabyňský potok.  V oplocené části výrazně převládají tisy v obvodové třídě do 10 cm, při čemž 
se zvyšující se obvodovou třídou podíl tisů klesá, končí v obvodové třídě 50 – 60 cm (1 tis). V neoplocené 
části kulminuje podíl tisu v obvodové třídě 10 – 20 cm, výskyt tisu je tam však zaznamenán až do 
obvodové třídy 90 – 100 cm. 
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- Příloha č. 9 Charakteristiky tisů na lokalitě „Slapská přehrada – Rabyňský potok“ 

(pravý břeh Vltavy)  
- Příloha č. 10 Charakteristiky tisů na lokalitě Netřeb včetně Chudenic a PLO 

Křivoklátsko  
- Příloha č. 11 Ukázka úrovní (I. až III.) mapového zobrazení lokalit současného výskytu 

tisu červeného v ČR 
 
 
 
 
 
 



 

 

Příloha č. 1 Asociace půdních typů v okolí obce Tisová (79a) o poloměru 2 km. 
 



 

 

Příloha č. 2 Hodnocení úrodnosti půdních asociací (Vokoun 2008) a jejich zastoupení v ČR a na kruhových výsečích kolem lokalit toponym ( stav k 30. 
6. 08) 
Trofnost ASOC_TKSP ČR %  1km %  2 km % 

3 (2) KAMBIZEMĚ MODÁLNÍ (MESOBAZICKÉ) až DYSTRICKÉ převážně ze zvětralin pevných a zpevněných hornin 21,32 32,70 33,80 
2 (3) KAMBIZEMĚ DYSTRICKÉ a MODÁLNÍ (MESOBAZICKÉ) místy PODZOLY KAMBICKÉ převážně ze zvětralin pevných a zpevněných hornin 9,15 13,26 13,88 
3 (4) KAMBIZEMĚ MODÁLNÍ (EUBAZICKÉ až MESOBAZICKÉ) převážně ze zvětralin pevných a zpevněných hornin 7,74 15,90 13,72 
4 (5) HNĚDOZEMĚ MODÁLNÍ místy LUVIZEMĚ a KAMBIZEMĚ nebo PARARENDZINY převážně ze spraší a sprašových a polygenetických hlín 5,96 0,58 0,93 

3 PSEUDOGLEJE a místy KAMBIZEMĚ z převážně polygenetických hlín 5,39 5,27 5,77 
5 (4) ČERNOZEMĚ MODÁLNÍ a KARBONÁTOVÉ místy REGOZEMĚ nebo PARARENDZINY a ČERNICE převážně ze spraší 4,45 0,10 0,18 

3 (2) 
KAMBIZEMĚ MODÁLNÍ a LUVICKÉ (MESOBAZICKÉ) místy až DYSTRICKÉ A LUVIZEMĚ všechny často OGLEJENÉ převážně z pevných a zpevněných 
hornin s pokryvy kyselých polygenetických hlín 4,37 1,91 2,28 

3 (4) LUVIZEMĚ a HNĚDOZEMĚ LUVICKÉ ze sprašových a polygenetických hlín 4,16 2,47 1,93 

3 
KRYPTOPODZOLY MODÁLNÍ a PODZOLY KAMBICKÉ místy KAMBIZEMĚ (MESOBAZICKÉ) a DYSTRICKÉ ze zvětralin pevných a zpevněných 
hornin 2,65 4,53 3,84 

3 (4) PSEUDOGLEJE LUVICKÉ a LUVIZEMĚ OGLEJENÉ ze sprašových a polygenetických hlín 2,58 0,95 1,38 
3 (4) LUVIZEMĚ OGLEJENÉ a HNĚDOZEMĚ LUVICKÉ OGLEJENÉ místy PSEUDOGLEJE ze sprašových a polygenetických hlín 2,27 2,25 2,68 

3 (2) 
KAMBIZEMĚ MODÁLNÍ (MESOBAZICKÉ) až DYSTRICKÉ a OGLEJENÉ místy PSEUDOGLEJE převážně ze zvětralin pevných a zpevněných hornin a z 
polygenetických hlín 1,66 1,62 1,62 

4 (3-5) FLUVIZEMĚ GLEJOVÉ místy GLEJE a REGOZEMĚ z převážně nekarbonátových nivních případně jezerních uloženin 1,64 0,00 0,00 

3 až 4 
PARARENDZINY a KAMBIZEMĚ VYLUHOVANÉ místy s ČERNOZEMĚMI, HNĚDOZEMĚMI nebo LUVIZEMĚMI ze slínovcovo-pískovcových hornin s 
možným sprašovým pokryvem 1,56 0,13 0,24 

4 (3) KAMBIZEMĚ MODÁLNÍ EUBAZICKÉ i EUTROFNÍ ze zvětralin pevných a zpevněných bazických a ultrabazických hornin 1,53 0,83 0,62 
3 (4) KAMBIZEMĚ MODÁLNÍ (EUBAZICKÉ až MESOBAZICKÉ) z flyšových hornin Karpat 1,52 2,41 2,23 

4 (3-5) FLUVIZEMĚ MODÁLNÍ a OGLEJENÉ místy REGOZEMĚ z převážně nekarbonátových nivních uloženin 1,51 0,06 0,09 
3 (4) KAMBIZEMĚ MODÁLNÍ (EUBAZICKÉ) a OGLEJENÉ místy LUVIZEMĚ z flyšových hornin Karpat 1,35 0,00 0,00 
5 (4) ČERNOZEMĚ LUVICKÉ místy HNĚDOZEMĚ a ČERNICE převážně ze spraší 1,30 0,00 0,00 

4 (5) 
ČERNOZEMĚ PELICKÉ místy VERTICKÉ s ČERNICEMI a PELOZEMĚMI z texturně těžkých karbonátových substrátů s možným překryvem spraší (slíny, 
slínovce) 1,23 0,00 0,00 

3 (4) KAMBIZEMĚ MODÁLNÍ (EUBAZICKÉ) z flyšových hornin Karpat 1,18 0,82 0,69 
2 (3) KAMBIZEMĚ PSEFITICKÉ místy REGOZEMĚ a PODZOLY ARENICKÉ ze štěrkopísků fluviálních teras s možnými překryvy vátých písků 1,16 0,00 0,00 

1 až 2 PODZOLY ARENICKÉ a KAMBIZEMĚ ARENICKÉ místy GLEJE z fluviálních nebo jezerních písků 1,03 0,08 0,71 
3 KRYPTOPODZOLY MODÁLNÍ a OGLEJENÉ místy PSEUDOGLEJE převážně ze zvětralin pevných a zpevněných hornin a z polygenetických hlín 0,73 4,24 3,61 

3 (2) KRYPTOPODZOLY MODÁLNÍ a RANKEROVÉ místy RANKERY z přemístěných silně skeletovitých zvětralin pevných a zpevněných hornin 0,33 2,10 2,00 
2 KRYPTOPODZOLY ARENICKÉ, KAMBIZEMĚ ARENICKÉ DYSTRICKÉ a místy PODZOLY ARENICKÉ ze zvětralin pískovců 0,46 1,45 1,29 

5 (4) ŠEDOZEMĚ a HNĚDOZEMĚ místy s ČERNOZEMĚMI ze spraší 0,47 1,03 0,93 



 

 

Příloha č. 3 Geologické podlaží v okolí obce Tisová (79a) o poloměru 2 km.  
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Příloha 4  Zastoupení geologických substrátů v ČR a na kruhových výsečích kolem lokalit toponym ( stav k 30. 6. 08) 

HORNINA 
ČR plocha ČR 1km plocha 1 km 2 km plocha 2 km 

km2 % km2 % km2 % 
hlína, písek, štěrk 7311,609 9,27 23,685 6,53 91,756 6,39 
spraš, sprašová hlína 6695,254 8,49 7,429 2,05 30,308 2,11 
pararula 5921,635 7,51 43,524 12,00 174,509 12,15 
štěrk,hlína 5077,342 6,44 39,156 10,80 144,179 10,04 
písek, hlína, štěrk 3680,980 4,67 16,829 4,64 69,028 4,80 
granit 3102,844 3,93 33,594 9,26 128,310 8,93 
pískovec 2227,417 2,82 12,161 3,35 51,340 3,57 
písek, štěrk 2206,291 2,80 1,226 0,34 5,506 0,38 
sediment smíšený 2084,476 2,64 7,693 2,12 31,441 2,19 
pískovec, jílovec 2045,454 2,59 7,725 2,13 30,180 2,10 
pararula,  migmatit 1655,811 2,10 8,346 2,30 39,503 2,75 
granodiorit 1590,069 2,02 18,540 5,11 74,745 5,20 
břidlice, prachovec, droba 1484,969 1,88 6,513 1,80 25,296 1,76 
migmatit 1461,549 1,85 1,819 0,50 6,640 0,46 
sprašová hlína 1244,626 1,58 0,159 0,04 1,063 0,07 
droba 1199,367 1,52 1,338 0,37 6,712 0,47 
jílovec, slínovec, prachovec 1137,250 1,44 2,373 0,65 11,703 0,81 
rula 1056,496 1,34 6,513 1,80 22,798 1,59 
svor 1042,683 1,32 1,827 0,50 14,452 1,01 
ortorula 997,857 1,26 8,082 2,23 30,087 2,09 
jílovec, slínovec, vápenec 907,109 1,15 1,629 0,45 4,792 0,33 
granit, granodiorit 823,526 1,04 13,266 3,66 53,660 3,74 
fylit 813,918 1,03 5,271 1,45 17,127 1,19 
granit, diorit křemenný 90,371 0,11 3,622 1,00 17,044 1,19 
pískovec (konglomerát), (aleuropelit) 80,111 0,10 3,932 1,08 13,225 0,92 



 

 

Příloha č. 5 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)  

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 

Jezírka 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 
 

Velká Buková a 2 3 T871,T1057,T1546 Kompletní sčítání a 
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Lokalita 
 

Počet tisů 
hodnocených 

 

Počet tisů  
lokalizovaných 

GPS  
Označení jedinců 

 

 
Poznámky** 

Roztoky pod silnicí 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) 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 
skupinách lokalizovány 
jen obvodové tisy (65 
ks). Přirozená obnova. 
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Lokalita 
 

Počet tisů 
hodnocených 

 

Počet tisů  
lokalizovaných 

GPS  
Označení jedinců 

 

 
Poznámky** 

PLO 10 Středočeská pahorkatina 

Slapy, pravý břeh Vlt. 80 80 (+19) 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 T1732 

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

Kocába  (Štěchovice 
Zadní konce - k 1. 
splavu)  21 21 T84-T104 

Štěchovice – Zadní 
konce 3 3 T81-T83 

Štěchovice – levý břeh 
Vltavy směr Slapy 

11 
 
 

45 
 
 

T135 -T179 
 
 

Část blíže ke Slapům    

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

Davle  - Kopřivka    
Předběžná lokalizace 
20 tisů 

Čisovice    
Předběžná lokalizace a 
hodnocení  1 tis 

Medník 29 30 T105-T134 
Kompletní sčítání a 
lokalizace 

Petrovice 3 4 Pe1-Pe4 Staré tisy – výsadba 
Albertovy skály 5 15 T516-T530 Vzorkování 

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

Vzorkování 
 

Drbákov mimo PR 5 10 T618-T627  
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 

PLO 17 Polabí 

Poděbrady 
    

4 staré tisy z výsadby + 
četná obnova, 
předběžná lokalizace, 
popis 
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Lokalita 
 

Počet tisů 
hodnocených 

 

Počet tisů  
lokalizovaných 

GPS  
Označení jedinců 

 

 
Poznámky** 

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 a  
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 

 suma 542 

1736  
z toho souše 42, 
 k tomu + 220 tj. 

dopočet 
prověřených 

výskytu tisů bez 
lokalizace   

Další tisy zjištěny bez 
lokalizace. 

* 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. 

 
 
 
 



 

 

Příloha č.6 Ukázka lokalizace tisů na podkladu mapy lesních typů pro území PR V Horách (Terešovské tisy) a okolí 
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Příloha č.7  Přehledová mapa lokalit z oblasti CHKO Lužické hory a přilehlá území 
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Příloha č.8  Orientační mapka polohy památných stromů tisu v ČR (prozatímní řešení) 

 
 



 

 

Příloha č. 9 Charakteristiky tisů na lokalitě „Slapská přehrada – Rabyňský potok“ (pravý břeh 
Vltavy)  
 

Charakteristiky lokality – údaje v % 
Expozice Sklon (v % sklonu) Humusová forma 

S 51   převládající 100   mul 0   
SV 16    maximální  >100   moder 100   
V 10    minimální  40   mor 0  
SZ 23       

ostatní 0       
 

Obecné charakteristiky šetřených tisů – údaje v % 
Původ Charakter růstu Vitalita Pohlaví 

přirozený 100 strom 78 plná 52 samčí 20 
kulturní 0 keř 2 mírně snížená 38 samičí 36 

    středně snížená 4 obě pohlaví 0 
    silně snížená 6 neurčeno 34 
    odumírající tis 0   
    odumřelý tis 0   

 
Charakteristiky kmene 

Počet kmenů v d1,3 Průběžnost 
% 

Tvar (křivost) 
% 

Typ kůry 
% 

Výška 
m 

Obvod  
cm 

průměrný  průběžný 75 rovný  90 podélně 
drobně 

šupinovitá 

 
28 

průměrná 

5,3 
průměrný 

31,7 

minimální 1 dvoják* 4 křivý 9 podélně 
hrubě 

šupinovitá 

 
21 

minim. 

0,3 
minim. 

0,8 

maximální 6 rozvidlený* 10 poléhavý 1 nepravidelně 
drobně 

šupinovitá 

 
23 

max. 
12,2 

max. 
93,0 

nejčastější 1 opakovaně 
rozvidlený 

11   nepravidelně 
hrubě 

šupinovitá 

 
14 

nejčastější 

4,5 
nejčastější 

40,8 

      deskovitá 3   
      hladká 1   
      jiná 11   

Vysvětlivka: * dvojákem se rozumí kmen rozvidlený níže než ve výčetní výšce (d1,3 -1,3 m); rozvidlením se 
rozumí rozdělení kmene na dva či více kmenů nad výčetní výškou. 
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Charakteristiky koruny 
Tvar v % Nasazení nad terénem v m Šíře ve 2 kolmých směrech v m 

široce kuželovitá 45 průměrně 0,9 průměrně 5,0 4,8 
úzce kuželovitá 25 minimálně <0,1 minimálně 1,0 0,3 

komole kuželovitá 9 maximálně  3,0 maximálně  12,0 12,0 
pohárovitá 3   Počet ročníků jehličí 
válcovitá 6    úplné neúplné 
kulovitá 0   průměrně 6,9 1,9 
vejčitá 1   minimum 2 0 

nepravidelní 9   maximum 11 5 
jiná 1      

 
Charakter větvení Přítomnost obnovy  

 % jedinců tisu v jejichž okolí se 
obnova vyskytuje 

síla větví charakter větvení 

tenké 34 vodorovné 35 vyskytuje se 13 
silné 66 mírně vystoupavé 28 nevyskytuje se 87 

  strmě vystoupavé 9   
  mírně povislé 21   
  strmě povislé 4   
  kombinace 3   
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Příloha č. 10 Charakteristiky tisů na lokalitě Netřeb včetně Chudenic (nllok =285 ks – nhod 46 
hodn.) a PLO Křivoklátsko (nllok =938 Ks nhod 238) 
 

Charakteristiky lokality Netřeb a Chudenicích – údaje v % 
Expozice Sklon  °  Humusová forma 

S 74 převládající 20 mul - 
SV 2 maximální  80 moder 100 
V 0 minimální  2 mor - 
JV 0     
J 4     

JZ 15     
Z 4     

SZ 0     
 

Charakteristiky lokality PLO Křivoklátsko – údaje v % 
Expozice Sklon  ° Humusová forma 

S 43 převládající 45 mul 12 
SV 11 maximální  90 moder 86 
V 5 minimální  0 mor - 
JV 4     
J 1     

JZ 2     
Z 5     

SZ 29     
0 18     

 

Obecné charakteristiky šetřených tisů na Netřebu a Chudenicích – údaje v % 
Původ Charakter růstu Vitalita Pohlaví 

přirozený 80 strom 100 plná 31 samčí 35 
kulturní 13 keř 0 mírně snížená 16 samičí 65 
nejistý 7   středně snížená 3 obě pohlaví - 

    silně snížená 0 neurčeno - 
    odumírající tis 1   
    odumřelý tis 48   

 
Obecné charakteristiky šetřených tisů na PLO Křivoklátsku – údaje v % 

Původ Charakter růstu Vitalita Pohlaví 
přirozený 98 strom 100 plná 82 samčí 42 
kulturní 0 keř 0 mírně snížená 15 samičí 50 
nejistý 2   středně snížená 1 obě pohlaví 0 

    silně snížená 1 neurčeno 9 
    odumírající tis 0   
    odumřelý tis 0   
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Charakteristiky kmene – Netřeb a Chudenice 

Počet kmenů v d1,3 Průběžnost 
% 

Tvar (křivost) 
% 

Typ kůry 
% 

Výška 
m 

Obvod  
cm 

průměrný 1,1 průběžný 39 rovný  85 podélně 
drobně 

šupinovitá 

24 průměrná 

9,24 
průměrný 
111,8 

minimální 1 dvoják* 4 křivý 15 podélně 
hrubě 

šupinovitá 

30 minim. 

2,4 
minim. 

1,3 

maximální 2 rozvidlený* 20 poléhavý 0 nepravidelně 
drobně 

šupinovitá 

17 max. 
15,4 

max. * * 
213 

nejčastější 1 opakovaně 
rozvidlený 

37   nepravidelně 
hrubě 

šupinovitá 

22   

      deskovitá 7   
      hladká 0   
      nevyvinutá -   

Vysvětlivka: * dvojákem se rozumí kmen rozvidlený níže než ve výčetní výšce (d1,3 -1,3 m); rozvidlením se 
rozumí rozdělení kmene na dva či více kmenů nad výčetní výškou. 
* * Nejsilnější tis  č. 432 poblíž zříceniny hradu Netřeb měl v roce 2008 obvod 303,5 cm, nepadl však do výběru 
hodnocených tisů, proto není v tabulce uveden. 
 

Charakteristiky kmene - PLO Křivoklátsko 
Počet kmenů v d1,3 Průběžnost 

% 
Tvar (křivost) 

% 
Typ kůry 

% 
Výška 

m 
Obvod  

cm 

průměrný 1,5 průběžný 29 rovný  81 podélně 
drobně 

šupinovitá 

11 průměrná 

9,25 
průměrný 

80,1 

minimální 1 dvoják* 6 křivý 17 podélně 
hrubě 

šupinovitá 

20 minim. 

1,3 
minim. 

0,6 

maximální 7 rozvidlený* 14 poléhavý 2 nepravidelně 
drobně 

šupinovitá 

21 max. 
19,5 

max. 
295,0 

nejčastější 1 opakovaně 
rozvidlený 

50   nepravidelně 
hrubě 

šupinovitá 

38   

      deskovitá 7   
      hladká 1   
      nevyvinutá 1   
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Charakteristiky koruny – Netřeb a Chudenice 
Tvar v % Nasazení nad terénem v m Šíře ve 2 kolmých směrech v m 

široce kuželovitá 28 průměrně 1,83 průměrně 8,5 8,3 
úzce kuželovitá 24 minimálně 0,1 minimálně 3 3 

komole kuželovitá 4 maximálně  4,5 maximálně  14 14 
pohárovitá 7   Počet ročníků jehličí 
válcovitá 20    úplné neúplné 
kulovitá 2   průměrně 6,1 1 
vejčitá 11   minimum 4 1 

nepravidelní 4   maximum 8 1 
jiná 0      

 

Charakteristiky koruny – PLO Křivoklátsko 
Tvar v % Nasazení nad terénem v m Šíře ve 2 kolmých směrech v m 

široce kuželovitá 38 průměrně 1,42 průměrně 7,9 7,7 
úzce kuželovitá 19 minimálně 0,1 minimálně 1,5 1,4 

komole kuželovitá 5 maximálně  6,0 maximálně  16,5 16,0 
pohárovitá 2   Počet ročníků jehličí 
válcovitá 22    úplné neúplné 
kulovitá 2   průměrně 6,5 1 
vejčitá 3   minimum 3 1 

nepravidelní 8   maximum 12 2 
jiná 1    6 1 

 

Charakter větvení – Netřeb a Chudenice Přítomnost obnovy  
 % jedinců tisu v jejichž okolí se 

obnova vyskytuje 
síla větví % charakter větvení % 

tenké 7 vodorovné 22 vyskytuje se 26 
silné 93 mírně vystoupavé 39 nevyskytuje se 74 

  strmě vystoupavé 4   
  mírně povislé 35   
  strmě povislé -   
  kombinace -   

 

Charakter větvení – PLO Křivoklátsko Přítomnost obnovy  
 % jedinců tisu v jejichž okolí se 

obnova vyskytuje 
síla větví % charakter větvení % 

tenké 19 vodorovné 22 vyskytuje se 21 
silné 81 mírně vystoupavé 39 nevyskytuje se 79 

  strmě vystoupavé 4   
  mírně povislé 33   
  strmě povislé 1   
  kombinace 1   
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Příloha č. 11 Ukázka úrovní (I. až III.) mapového zobrazení lokalit současného výskytu tisu 
červeného v ČR 
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