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Tisy v rybníce Velký Tisý? Ověřeny jen borovice
Yew trees in the Velký Tisý pond? Verified only pine

Jindřich Prach (1, 2) • Martin Prach (1)
Abstract: In the Velký Tisý pond, located between Třeboň and Lomnice nad Lužnicí, old
tree stumps protrude from the muddy bottom in the area of the so-called Přesecká Bay in the
south-eastern part of the pond. It can be assumed that they are a remnant of a forest from before
the pond was built in 1505. A short report in this journal (1975) dealt with the question of the
origin of the pond name (“tis” means yew in Czech) and reported that five wood samples taken
from the stumps were in fact determined as yew trees. From the point of view of today′s distribution and ecological demands of yew, the occurrence of yew stands at the site on a flat peat
bog would be very surprising. We took samples from five of these stumps and determined them
based on the anatomical structure of the wood using a reflected light microscope. We showed
that the samples were from a pine tree in all cases. A pine forest can be expected at the site but
an ecological sensation in the form of possible yew stands on the peat bog most likely did not
take place. It is not possible to say whether the samples were incorrectly determined in the seventies or whether there really were some yew trees that we missed with our sampling. In support
of the first option, we recorded an anatomic structure resembling spiral thickenings of the tracheid walls in some of our samples. Spiral thickenings are a key identification feature for yew
wood. However, a similar structure can occur also in pine wood in stressed and growth-atypical
parts of the wood. Presence of such structures in the unstable swamp environment at the site is
not surprising. We commonly observed big window-like pits in the cross-field that are typical
for pine wood.
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Při nižší hladině rybníka Velký Tisý, ležícího mezi Třeboní a Lomnicí nad Lužnicí jsou v oblasti tzv. Přesecké zátoky v jihovýchodní části rybníka patrné z bahnitého dna čnící staré pařezy
(obr. 1). Lze předpokládat, že jsou pozůstatkem lesa z doby před vybudováním rybníka v roce
1505. Rubrika krátké zprávy tohoto časopisu (Andresková 1975) přinesla zprávu, že o názvu rybníka Velkého Tisého se traduje, že byl pojmenován podle porostu tisů, které jím byly zatopeny.
Dále, že pět vzorků dřeva odebraných v roce 1973 z pařezů bylo určeno Ing. F. Férem, CSc. a skutečně se jednalo o tis. Z hlediska dnešního rozšíření a známých ekologických nároků tisu by to
bylo velmi překvapivé. Tis roste v suťových lesích na prudkých skalnatých svazích, a že by formoval souvislé lesní porosty a vyskytoval se v bažinatém prostředí, není známo ani z jižních Čech,
ani z širšího okolí. Nicméně existují zprávy popisující historický výskyt tisu v rašelinných biotopech z území dnešní Belgie (Deforce & Bastiaens 2007), doložený dřevem a pylem tisu ve vrstvách rašeliny, ale zaniklý někdy v době bronzové. Toto nás vedlo k pokusu odebrat a určit dřeva
ve Velkém Tisém znovu.
Pařezy se v případě Velkého Tisého nacházejí na povrchu až 12 m mocných souvrství sedimentů
jezer a rašelinišť, existujících zde patrně kontinuálně po dobu posledních 15 tisíc let (Hošek et al.
2019), a v řídkém bahně jsou velmi těžko dostupné. V říjnu 2018 se podařilo odebrat vzorky z pěti
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