
Tis červený (Taxus baccata) 

 

Charakteristika dřeviny: 

jedná se o stálezelený, 

jehličnatý strom nebo keř. 

Dorůstá do výšky 17 m, roste 

pomalu. Koruna u dřevin s 

jedním kmenem je široce 

vejčitá, kuželovitá nebo 

sloupovitá. U stromů s vícero 

kmeny je široce rozložitá a 

nepravidelná.  Větve rostou v 

mládí v nepravidelných 

přeslenech, později téměř 

vodorovně odstávají. Někdy se 

pro něj používá název tis 

obecný. 

Rozšíření: je rozšířen ve 

většině Evropy, severní Africe, 

Malé Asii a na Kavkazu až po 

Írán. 

 

Ekologie: roste v pahorkatinách až 

horských polohách (od 400 do 1300 m n. 

m.), především v oblastech s oceánským 

klimatem, mírnou zimou a vysokou 

vlhkostí. Je to stinná dřevina, většinou 

tvoří podrost v listnatých lesích. Místy 

však dokáže růst i při plném osvětlení. 

Upřednostňuje čerstvě vlhké, sypké, 

propustné půdy bohaté na vápník. 

Hluboko zakořeňuje. Je citlivý na pozdní 

jarní mrazy. Často bývá vysazován i v 

komunální zeleni. 



Kůra tisu červeného je 

tenká, červenohnědá nebo 

šedohnědá, ryhovaná, 

odlupuje se ve velkých 

tenkých šupinách. Borka se 

odlupuje v tenkých 

destičkách. 

 

Výhonky: jsou zelené nebo 

zelenohnědé, později červenohnědé, 

lysé, s řídce rozestavěnými 

jehlicemi. 

Pupeny: jsou široce vejčité, 

tupé, červenohnědé, velké do 4 

mm. 

 

 



Jehlice: tisu červeného jsou 

ploché, čárkovité, na koncích 

vytáhlé do tenkého hrotu, 

dlouhé do 4 cm, široké do 3 

mm. Nejsou pichlavé, jsou 

měkké, ohebné. U báze jsou 

zúžené do krátké stopky. Na 

vrchní straně jsou tmavě 

zelené, na spodní světle 

zelené nebo žlutozelené, se 2 

výrazně širokými pásky. 

Vždy mají dobře 

rozeznatelnou střední žilku. 

Na vzpřímených větvičkách 

rostou jehlice spirálovitě 

kolem výhonku, na bočních 

větvičkách rostou ve 2 

řadách.             Na stromě 

vytrvají 6 – 8 let. 

 

 

 

Květy: samčí šištičky jsou kulovité nebo 

oválné, velké do 4 mm, početné, vyrůstají na 

spodní straně loňských větviček. Viditelné 

jsou již na podzim v paždí jehlic. V době 

prášení pylu jsou světle žluté nebo bělavé. 

Samičí šištičky jsou nenápadné, podlouhlé, 

nazelenalé, velké do 2 mm, rostou jednotlivě, 

podobají se listovým pupenům. Tis červený je 

dvoudomá dřevina, výjimečně existuje i 

jednodomá forma (forma monoeica). Kvete v 

březnu až dubnu. 

 

 



Plod: tisu červeného je masitý červený pohárek, který obklopuje semeno, velký je do 1 cm. 

Existuje i okrasná žlutá forma plodu. 

Semeno: je oválné, vejčité, hrotité, velké do 8 mm. Zpočátku je zelené, později tmavě hnědé. 

Dozrává v srpnu až září. Všechny části tisu červeného (kořen, kůra, jehlice, semeno), kromě 

masitého oplodí jsou jedovaté. 

Jedna z okrasných forem tisu červeného (Taxus baccata 

Amersfoort) s krátkými, širokými, zaoblenými jehlicemi:  

 


