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1 Charakteristika území
1.1 Historie a význam
Důvodem k vyhlášení přírodní rezervace byla ochrana jedné z nejbohatších lokalit s
výskytem tisu červeného (Taxus baccata). Území bylo vyhlášeno 16. srpna 1966 Ministerstvem
školství a kultury ČSSR (výnos č. 33 146/66 – V/2). Podle Svobody (1943) však majitelé území
však poskytovali určitou ochranu již od roku 1831, kdy začalo být řazeno mezi nejbohatší lokality
s výskytem tisu v Evropě.
Dle soupisu provedeného v roce 1942 bylo v chráněném území 2 884 kusů tisu (Hostička et
al. 1971). Podle posledního hodnocení stavu populace tisu v přírodní rezervaci V Horách zde
roste bezmála 3400 jedinců vyšších než 1 m (Merklová et Tichá 2005). To je zhruba 1/3 všech
původních tisů rostoucích v České republice na přirozených stanovištích, což činí PR V Horách
početně nejvýznamnější lokalitu tisu na území ČR (Zatloukal 2006).

1.2 Geografické upřesnení
Přírodní rezervace V Horách se nachází v Plzeňském kraji v okrese Rokycany v
katastrálním území obce Terešov na severozápadně orientovaném svahu nad pravým břehem
Vejvanovského potoka a ve vrcholové části lokality nazývané V Horách (obr. 1 v Příloze).
Přírodní rezervace sousedí s CHKO Křivoklátsko, ale není její součástí.

Její rozloha činí 50,63 ha. Nadmořská výška území se pohybuje mezi 350 m. n. m.
(úroveň hladiny Vejvanovského potoka v severním cípu rezervace) a 449 m. n. m. (západ
centrální části) (obr. 2 v Příloze). Převýšení strmého severozápadního svahu se pohybuje
mezi 50 – 80 m. Průměrný skon svahu od nejvyššího bodu k Hlohovičskému potoku zde
dosahuje 55 %. Zvlněná plošina sklánějící se k východu až jihovýchodu má převýšení 30 – 60
m. Její průměrný svah mezi východním okrajem rezervace a nejvyšším bodem je kolem 7 %.
1.3 Geomorfologická charakteristika
Geologicky je oblast PR V Horách součástí komplexu kambrických vulkanitů Křivoklátskorokycanského pásma s převážně kyselým charakterem. V území jde zejména o deskovitě odlučné
porfyrity (většina území PR), a pak jemnozrnné porfyrity (ve východní části PR) (Žán et al. 1979).
Oba typ hornin vystupují rovněž jako skalní výchozy v severozápadní části rezervace, tedy do
erozivních svahů, zatímco plochá vrcholová část rezervace je bez skalních výchozů.

Zatloukal a Holecyová (2009) uvádějí, že půdy na mírně zvlněné plošině ve střední až
jihovýchodní části rezervace jsou většinou středně hluboké štěrkovité, na nevýrazném hřebeni
tvořícím rozhraní mezi plošinou a strmým severozápadně exponovaným svahem jsou půdy
mělké s občasnými výchozy matečné horniny až k povrchu, rovněž na svazích potočního
úžlabí při jižní hranici rezervace jsou půdy mělké s ojedinělými výchozy ve východní části.
Převážně velmi mělké půdy (vyjma terénních depresí) s výchozy matečné horniny a
suťovými poli jsou na strmém severním až severozápadním svahem.
Suťový pokryv může podle poměrů zjištěných v širším okolí rezervace dosáhnout
mocnosti až 3 m; v průměru lze však předpokládat mocnost sutí v rozmezí 1 - 2 m (Skála
2006).
1.4 Klimatické charakteristiky
Dle Zatloukala a Holecyové (2009) se průměrná roční teplota se pohybuje kolem 7,6 °C.
Průměrný roční úhrn srážek činí 536 mm, z toho ve vegetačním období (červen až září včetně)
355 mm. Nejvíce srážek (kolem 70 mm) spadne v červenci.

2 Vegetace
2.1 Geobotanická rekonstrukce vegetace
Potenciální přirozenou vegetací (Neuhäselová et al. 1998) jsou acidofilní doubravy sv.
Genisto germanicae-Quercion, konkrétně bikové anebo jedlové doubravy (Luzulo albidaeQuercetum petraeae, Abieti-Quercetum). Lokalita je řazena do fytogeografického okresu 32
Křivoklátsko.

2.2 Současný stav vegetačního krytu (dle Kučery 2007)
V území PR V Horách bylo nalezeno 136 druhů vyšších rostlin.
Stromové patro vegetace PR V Horách je tvořeno převážně lesními porosty. Ve svahové
části nad pravým břehem Vejvanovského potoka jde jednak o přirozené porosty s dominancí dubů
(Quercus petraea, Q. robur) a habru obecného (Carpinus betulus) s charakteristickým bylinným
patrem s výrazným zastoupením bylin jarního aspektu.
Rokliny a místa s akumulací suti porůstají lesy s výraznějším zastoupením javorů (Acer
pseudoplatanus i A. platanoides), jasanu ztepilého (Fraxinus excelsior) a také jedle bělokoré
(Abies alba). Především tento typ lesa je významný výskytem tisu červeného (Taxus baccata).
Na skalních výchozech se vyskytují rozvolněné porosty s borovicí lesní (Pinus sylvestris),
místy s introdukovanou borovicí černou (Pinus nigra). Centrální část rezervace tvoří zejména
lesní kultury s významným zastoupením smrku (Picea abies), místy s jedlí (Abies alba) a listnáči
(zejména duby a buk lesní). I v této části lze nalézt jednotlivé exempláře tisů.
V keřovém patře je zastoupen bez černý (Sambucus nigra), bez hroznatý (Sambucus
racemosa), řešetlák počistivý (Rhamnus catharticus), hloh obecný (Crataegus oxyacantha),
meruzalka alpská (Ribes alpinum), zimolez pýřitý (Lonicera xylosteum), svída krvavá (Cornus
sanguinea), skalník celokrajný (Cotoneaster integerrimus), krušina olšová (Frangula alnus) a
další.
Bylinné patro je diferencováno podle rozmístění jednotlivých druhů na lokalitě. Ve strmých
svazích nad Hlohovickým potokem podrost tvoří mařinka vonná (Galium odoratum), pitulník
žlutý (Galeobdolon luteum), bažanka vytrvalá (Mercurialis perennis), jaterník podléška (Hepatica
nobilis), kakost smrdutý (Geranium robertianum), kopřiva dvoudomá (Urtica dioica), kokořík
mnohokvětý (Polygonatum multiflorum), lilie zlatohlavá (Lilium martagon), konvalinka vonná
(Convallaria majalis).
V polohách vrcholové plošiny se vyskytuje kostřava ovčí (Festuca ovina), kopretina
chocholičnatá (Chrysanthemum corymbosum), divizna knotovitá (Verbascum lichnitis), silenka
nící (Silene nutans), smolnička obecná (Viscaria vulgaris), břečťan popínavý (Hedera helix).
Ve střední a východní části rezervace převažují oligotrofní druhy např. brusnice borůvka
(Vaccinium myrtillus), metlička křivolaká (Deschampsia flexuosa), šťavel kyselý (Oxalis
acetosella), třtina křovištní (Calamagrostis epigeios), či vřes obecný (Calluna vulgaris).
Přehled současné vegetace:
Suťové lesy svazu Tilio-Acerion se vyskytují zejména v severní a severozápadní části PR ve
strmém svahu nad Vejvanovským potokem. Ve stromovém patře jsou zastoupeny druhy:
Tilia cordata, T. platyphyllos, Acer pseudoplatanus, A. platanoides, Fagus sylvatica, Ulmus
glabra, Fraxinus excelsior, Carpinus betulus, Abies alba. V těchto porostech se nachází těžiště
výskytu Taxus baccata. V E1 se vyskytují: Mercurialis perennis, Urtica dioica, Geranium
robertianum, Alliaria petiolata, Galeobdolon luteum; v dolní části svahu jižním cípu roste
Aconitum lycoctonum. Fytocenologický snímek z této části rezervace je uveden jako Snímek 1
v Přílohách. Další dokumentace obr. 3 v Přílohách.

Fragmenty lužního lesa sv. Alnion incanae se vyskytují v částech segmentů, přiléhajících k
Vejvanovskému potoku. Ve stromovém patře nalezneme Alnus glutinosa, příp. Prunus padus,
bylinné patro tvoří nejčastěji Phalaris arundinacea, Urtica dioica, Impatiens noli-tangere, I.
parviflora, Anemone ranunculoides, Dryopteris filix-mas aj.
Kultury nepůvodních dřevin - nejčastěji výsadby smrku (Picea abies), někdy též modřínu
(Larix decidua), borovice (Pinus sylvestris) či douglasky (Pseudotsuga menziesii) s chudým, příp.
chybějícím bylinným patrem. Častá je příměs jedle (Abies alba), ojediněle tisu (Taxus baccata).
Lze to vidět také na obr. 4 v Přílohách.

2.3 Stavy tisu červeného
Porovnáním stavu tisové populace v roce 2003 s rokem 1943 byly zjištěny určité rozdíly
(Merklová et Tichá 2005). V roce 1943 byly tisové porosty tvořeny převážně jedinci nejnižších
obvodových tříd a tvořily husté skupiny mlází zejména na mírnějších sklonech při hřebeni
(Svoboda 1943). V průběhu uplynulých šedesáti let se tisové porosty diferencovaly a převažují
jedinci s obvodem 20 – 80 cm. Jedinci do 20 cm se již nevyskytují tak často.
Příčinou poklesu nižších obvodových tříd mohlo být potlačení přirozené obnovy vlivem
poškození zvěří. Svoboda (1943) uvádí, že v letech 1941 – 1943 na tomto území nebyl tak
výrazný tlak zvěře ve srovnání s jinými křivoklátskými lokalitami. V současné době však ani na
této lokalitě nedokáže tis odolávat negativnímu působení vysokých stavů zvěře.
Na změnu zastoupení obvodových tříd za období 60-ti let mohl mít také vliv hospodaření v
minulých letech, kdy byla prováděna těžba ostatních dřevin (jedle a listnáče) a tím se uvolnil
prostor pro tis (Merklová 2004).
Kompaktní porost tisů na hřebeni je považován za uměle vysazený, zejména díky malé
tloušťkové rozrůzněnosti zde rostoucích tisových jedinců. Dochází zde k mortalitě růstově
zaostávajících jedinců a tato skupina se tak sama reguluje. Zavětvení stromů zde není až dolů (viz.
Obr. 5 v Přílohách)

Vitalita tisů v PR V Horách je všeobecně velmi dobrá. Během šetření (Zatloukal et
Holecyová 2009) mělo 56 % tisů plnou vitalitu, 30 % vitalitu mírně sníženou a jen 5 %
středně sníženou. Krom vlivu zvěře zde poškození škůdci, houbami a plísněmi nebylo
zpozorováno, nebo pouze v nevýznamné míře (Zatloukal et Holecyová 2006). Je zde však
nedostatek mladých tisů (Merklova et Ticha 2005, Skála 2006).

3 Využití území
3.1 Historie využití (dle Skály 2006)
Jako poměrně nerozlehlá lesní součást menšího panství jsou i porosty dnešní rezervace
zcela určitě nejméně 400 let pod hospodářským tlakem sekery a pily.
Kdy se cílevědomě začala přetvářet dřevinná skladba výsevem, vysazováním a výchovou
není známo. Ke stávajícímu složení vegetace jistě bylo vyvinuto lidské úsilí. Svědčí o tom mj. i
korespondence Ing. Holečka z 19. 12. 1942, kde je uvedeno, že pododdělení 5 n je "bývalá holina
odborem pro hrazení bystřin svého času subvenčně zalesněná".
Původnost dřeviny největšího zájmu tj. tisu červeného (Taxus baccata) je velmi
pravděpodobná, protože dle J. Hofmanem propočteného věku (z obvodu kmene) mohlo být v r.
1942 nejobjemnějším tisům na Terešovských horách až 307 let, což představuje počátek růstu v r.
1635. Dokládá to i výskyt bejlomorky tisové Taxomyia taxi, která je vázána na přirozené
výskyty tisu (Zatloukal et Holecyová 2009).

I když se jedná pouze o orientační údaj, dá se z něho usuzovat na přirozený vývoj na
původním stanovišti, zde je však nutno podotknout, že výše uvedené se týká tisů rostoucích v
rezervaci ve stráni nad Hlohovičským potokem, která je svým charakterem obdobná dalším
křivoklátským lokalitám tisu. Tisová skupina na plošině je pravděpodobně uměle založená.
Místní název Terešovské hory a jméno blízké osady Terešovská Huť signalizují, že v
prostoru dnešní rezervace byla těžena a zpracovávána železná ruda. Jist to mělo i vliv na lesy
v okolí, protože pro tavbu se používalo dřevěné uhlí.

3.2 Současnost
Nyní se na studovaném území tedy rozkládá přírodní rezervace, která je pravděpodobně
nejbohatší lokalitou s přirozeným výskytem tisu červeného (Taxus baccata) v České republice.
Nepříznivým faktorem pro tis je víceméně pouze poškozování zvěří - v území lez nalézt mnoho
okousaných jedinců, zejména semenáčů; u starších jedinců lze občas nalézt poškozenou kůru (obr.
6 a 7 v Příloze). Tis se vykytuje rovněž mimo území PR, ve svazích navrhovaných pro rozšíření
území rezervace.
Problematickou se zdá vrcholová část rezervace, kde kromě starých smrkových monokultur,
byly v poměrně velké míře vysazovány monokultury nové. Významné zastoupení zde má rovněž
nepůvodní modřín opadavý. Přesto i v těchto částech rezervace je možno nalézt vitální jedince
tisu.
Lokalita je vzácná nejen z důvodu velké koncentrace tisu červeného, ale i jiných cenných
bylin a dřevin. V hojném počtu se vyskytuje jedle bělokorá (Abies alba). Na vysýchavých
stanovištích v nadmořské výšce 428 m se nachází několik jedinců jeřábu břeku (Sorbus
torminalis). Na slunné stráni se v hojném počtu vyskytuje jeřáb muk (Sorbus aria) a další
významné druhy, které tvoří druhově pestré porosty.
Z invazních druhů je významný pouze výskyt netýkavky malokvěté (Impatiens parviflora),
která v některých částech vytváří kompaktnější porosty, invaze dřevin se nevyskytují (Kučera
2007).
Plán péče na o přírodní rezervaci V Horách počítá s náklady přibližně 400 000,- Kč na
období let 2006 až 2015. Tato suma zahrnuje obnovení hraničního značení, monitoring druhů,
obnovení informační tabule a oplocení včetně individuálního (Skála 2006). Nejsou plánovány
žádné revoluční ani velkoplošné zásahy do stávajícího chodu rezervace, ale spíše zásahy
údržbového charakteru.

3.3 5ápravná opatření
Záhodné by bylo snížení stavů zvěře, aby tak nedocházelo k pravidelným škodám.
Semenáčky tisu a jiných původních druhů tak nemají možnost dalšího života. Pokud však
připustíme současné nepřirozené stavy, které patrně budou nadále udržovány, jeví se jako
nejlogičtější ochrana semenáčků oplocením. To je bohužel v některých místech díky terénu velmi
obtížné, neřku-li nemožné.
Dále by bylo vhodné nezřizovat zde krmelce pro zvěř a stávající umístit na jiné místo
(mimo hranice PR).
Výskyt monokultur (zejména smrku ztepilého - Picea abies) v rezervaci by neměl být
podporován a po selektivním vytěžení (nikoli formou holosečí) by měl být nahrazován výsadbou
přirozenějšího charakteru, která odpovídá druhům, jenž jsou zde původní. Samovolná sukcese po
těžbě by byla také možná, neboť je v okolí dostatek diaspor, ovšem opět narážíme na problém
přezvěření. Pak by se tedy mohly tyto úseky také oplotit.
Možná by bylo také vhodné upravit hranice rezervace tak, aby více odpovídala výskytu tisů
(Taxus baccata), tedy přidat určité území na jihozápadě (Obr. 8 v Přílohách). Toto však může být

také obtížné, neboť vlastník lesa usiluje naopak o zmenšení celkového území rezervace V Horách.
Uvažováno je také překlasifikování tohoto zvláštního chráněného území na status národní
přírodní rezervace, z důvodu významnosti v rámci republiky.

4 Summary
This paper is focused on quite small natural reserve V Horách. This area is protected since
1966, because of Taxus baccata which occurs there. A third of these trees in Czech republic are
located there and also other interesting plants.
Geological composition, climate, soil types a dash of history and local flora are described
here, especially the vegetation. Also insight to some problems and dangers for natural course in
reserve are outlined and their possible sollutions as well.
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6 Přílohy
Obr. 1 - Orientační mapa polohy PR V Horách

Obr. 2 - Ortofotosnímek PR V Horách

Obr. 3 – Jeden z krásných starých tisů
rostoucí ve svažitém terénu nad
Vejvanovským potokem.

Obr. 4 - Smrková monokultura, kde
výskyt tisu v průběhu vývoje porostu.
Semenáčky se tu však stále přirozeně
vyskytují. (Foto Zatloukal, září 2008)

Obr. 5 Kompaktní tisová skupina s počtem kmenů odpovídajícím 1225 tisům na 1 ha.
Skupina byla pravděpodobně založena uměle. (foto Zatloukal, září 2008)

Obr. 6 Opakovaný okus tisu zvěří
(foto Zatloukal 2008, PR V Horách)

Obr. 7 Loupání báze kmene starého tisu
PR V Horách (foto Zatloukal 2008)

Obr. 8 - Mapa výskytu tisu v PR V Horách a nejbližším okolí. Současná hranice PR je
v JZ části vedena po cestě procházející více k SZ, takže skupina tisů pod Čihátkem je již
mimo PR. (Zatloukal, Holecyová 2008)

Snímek 1 - Fytocenologický snímek (dle Kučery 2007)
Suťový les sv. Tilio-Acerion
Datum: 13.6.2007
Orientace: 20° SZ
Plocha: 200 m2
E3:
pokryvnost 70%
Fagus sylvatica
Carpinus betulus
Ulmus glabra
Abies alba

3
2
2
2

E2:
pokryvnost 10%
Sambucus nigra
Taxus baccata

2
1

El:
pokryvnost 90%
Poa nemoralis
lmpatiens parviflora
Galeobdolon luteum
Geranium robertianum
Asarum europaeum
Dryopteris filix-mas
Galium odoratum
Galium sylvaticum
Mycelis muralis

3
3
2
2
1
1
1

+
+

