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● Jedovatá může být celá rostlina nebo jen 
jakákoli její část – kořen, stonek, list, květ, 
plod a jejich metamorfózy (cibule, …) – v 
různých kombinacích. 

● Jedovatost u rostlin způsobují různé látky. Jsou 
to především alkaloidy (nervové jedy), 
glykosidy (dráždí pokožku) nebo saponiny 
(dráždí sliznice). 

● Mnohé z těchto látek se používají na výrobu 
léčiv, ale ve větším množství jsou jedovaté. 

● Pro děti jsou nejnebezpečnější rostliny se 
zajímavými, lákavými a barevnými, ale 
jedovatými plody. 

Jedé rol





● Skočec obecný
● Durman obecný
● Oleandr obecný
● Rulík zlomocný
● Vraní oko čtyřlisté
● Lýkovec jedovatý
● Bolehlav plamatý
● Tis červený
● Oměj šalamounek
● Náprstník červený

Zásuc



● Čeleď: pryšcovité

● Původ: severovýchodní Afrika, jihozápadní Asie

● Rozšíření: subtropický, tropický a mírný pás

● Výskyt: vlhčí, humózní půda, polostín

● Nejjedovatější rostlina na světě (6000x než kyanid, semena).
↪ Jed: protein ricin, alkaloid (ricinin)
↪ Protijed: ano (do 24 h)
↪ Dávka: dospělý – 15–20 semen

↪ děti – 3–5 semen
↪ Smrt: selhání ledvin, jater, sleziny (3–5 den)
↪ Příznaky: (2 h–3 dny) 

→ chřipkové příznaky, bolest hlavy, pálení v ústech,                                                                                                                                                              
zvracení, průjem, střevní kolika, vnitřní krvácení

● Využití: ricinový olej 
↪ okrasná (jednoletá) rostlina
↪ potravinářství, kosmetika                                                                                         
↪ lékařství (laxativum, zevně zmírňuje dermatologické potíže)                                
↪ průmysl (strojní mazadlo) 

 

Skoč ecý (Ric con)



● Čeleď: lilkovité

● Původ: možná Severní Amerika

● Rozšíření: od tropů – mírný podnebný pás

● Výskyt: nížin – podhůří

● Jedovatost: (celá rostlina, hl. kořen)
↪ Jed: tropanové a pyrimidinové alkaloidy (hyoscynamin, atropin, nikotin)
↪ Smrt: vyčerpání, selhání srdce, přehřátí (zranění)
↪ Příznaky: dynamogenie (zvýšená pohyblivost), agrese, úzkost až pocity hrůzy,                                      

zteplání a zarudnutí pleti, vysychání úst a sliznic, útlum činnosti potních a slinných žláz,                  
rozšířené zornice, závratě, zrychlený tep, vrávoravá chůze 

↪ Halucinace: zrakové, sluchové, čichové a chuťové, pravé halucinace, nepříjemné, bizarní až 
děsivé (zvířata, odporný hmyz, strašidla, oživlé předměty, záblesky světla, sbírání 
halucinatorních předmětů)

● Využití:
↪ listy – uvolňují křeče
↪ semínka – intenzivnější, lucidní sny

● Zajímavost:
↪ květy byly falický symbol a plody symbolem plodnosti
↪ ženám se semena přidávala do jídla, aby byly smělejší a mužům kvůli tajemstvím

Dur beý (Dat tanu, nká ok)



● Čeleď: toješťovité

● Původ: nejspíše jihovýchodní Asie

● Rozšíření: středozemní moře, východ Malé Asie po z. Čínu

● Výskyt: vyschlá koryta řek, písčité půdy, skalnaté svahy

● Jedovatost: (celá rostlina, hl. listy)
↪ Jed: glykosidy (oleandrin, neriin)
↪ Dávka: dospělí – 2 listy                                                                                                                                                                                

f           dítě – 1 list
↪ Smrt: zástava srdce
↪ Příznaky: zvracení, průjem, třesavka, závratě, křeče, srdeční arytmie

● Využití:
↪ lékařství – posílení srdeční činnosti, léčba kožních onemocnění,                                                            

přídavek do močopudných přípravků
● Zajímavosti:

↪ otrava je možná i z medu z květů
↪ údajně se oleandrem otrávila polovina římské jednotky
↪ dříve se z oleandru dělal jed na krysy

Oler ený (Ner one)



● Čeleď: lilkovité
● Původ: Evropa 
● Rozšíření: Evropa, Malá Asie 
● Výskyt: paseky, listnaté a smíšené lesy, půda bohatá na živiny 
● Jedovatost: všechny části jsou jedovaté

↪ Jed: tropanové alkaloidy (98 % L-hyoscyamin) a glykosidy 
↪ Protijed: fizostigmin nebo pilokarpin (alkaloidy)
↪ Dávka: 3–4 bobule děti, 10–12 bobulí dospělí
↪ Smrt: úpad do kóma a selhání dýchacího ústrojí
↪ Příznaky: zvětšení zornic, sucho v ústech, zrychlený tep, zčervenalá kůže,                                                                                                                   

halucinace, únava  
● Využití: 

↪ výroba atropinových kapek v očním lékařství
↪ výroba a antiastmatik a anestetik

● Zajímavosti:
↪ otrava rulíkem tvoří asi polovinu otrav v ČR
↪ dříve si šťávu z rulíku dívky kapaly do očí, což vedlo k zvětšení zornic (znak krásy)

Rulí loný (Ato ba-d)



● Čeleď: kýchavicovité
● Původ: Evropa a severní Asie
● Rozšíření: Evropa, Kavkaz, Ural, povodí Leny
● Výskyt: listnaté a lužní lesy, vlhké půdy
● Jedovatost: celé rostlina, nejvíce plod, semena a oddenek

↪ Jed: glykosidy, saponiny (paridin)
↪ Protijed: není 
↪ Dávka: k otravě stačí jen pár bobulí (u dětí i jen 2), kvůli špatnému vstřebávání                                                    

jedovatých látek a jeho odporné chuti dochází jen výjimečně ke smrti
↪ Příznaky: zvracení, nevolnost, průjem, bolest hlavy, zúžené zornice

● Využití: v homeopatii při léčbě závratí, bolestí hlavy a migrénách
● Zajímavosti: 

↪ používal se jako ochrana před nemocemi, hl. před morem
↪ používán k léčbě revmatických potížích, zánětu průdušek nebo bolestech hlavy
↪ i když se nazývá čtyřlisté, může mít 3–8 listu

Vraí  čtřisé (Par adli)



● Čeleď: vrabečnicovité
● Původ: Evropa
● Rozšíření:  Evropa, Asie
● Výskyt: listnaté a smíšené lesy
● Jedovatost: celá rostlina ale nejvíce kůra a plody

↪ Jed: glykosidy (mezerein)
↪ Dávka: 10–12 plodů (dospělý), otrávit se dá také vdechování vůně květů
↪ Příznaky: bolesti břicha, pálení v ústech, zvracení, slinění, průjem, poškození ledvin 
↪ Smrt: celkový kolaps organismu

● Využití: 
↪ dekorativní rostlina
↪ dříve se z plodů vyráběl červený malířský pigment
↪ používal se k dochucení octa
↪ nálev z kůry se používal pro vyvolání pocení, nebo jako močopudný a povzbuzující lék
↪ patří mezi ohrožené rostliny

Lýko jotý (Dap mem)



● Čeleď: miříkovité

● Původ: Británie, Evropa, Asie, severní Afrika

● Rozšíření: většina Evropy (bez Skandinávie), Asie – od horního toku Jeniseje po Írán, sever
i jih Afriky, Kanárské ostrovy, USA, Mexiko, Jižní Amerika, Nový Zéland

● Výskyt: okraje cest, křoviny, břehy řek, rumiště, hnojiště, komposty, pole, zahrady

● Jedovatost: (celá rostlina, nejjedovatější – nezralé plody)
↪ Jed: alkaloidy (koniin, konicein)
↪ Smrtelná dávka: 12–100 mg/kg
↪ Smrt: obrna kosterního svalstva, udušení

za plného vědomí
↪ Příznaky: pálení v ústech, zvracení,

průjem, bolest svalstva
● Využití: dříve travičství, sedativum, analgetikum

pravděpodobně v jedu, který byl podán Sokratovi

Bolv amý (Con acum)



● Čeleď: tisovité

● Původ: pozůstatek třetihorního období, ohrožený, vysoce chráněný

● Rozšíření: Evropa, severní Afrika, Malá Asie, Kavkaz

● Výskyt: suťové lesy, přirozené lokality chráněné, okrasný strom

● Jedovatost: (celá rostlina až na červený míšek)
↪ Jed: směs alkaloidů = taxin
↪ Protijed: není
↪ Smrtelná dávka: odvar z 50–100 g jehličí
↪ Smrt: zástava srdce
↪ Příznaky: závrať, nevolnost, bolesti břicha, slinění, 

zvracení, průjem
● Využití: dřevo – vzácný nábytek a šperky, dříve luky; 

okrasná rostlina

Tis čný (Tax ca)



● Čeleď: pryskyřníkovité
● Původ: hory Českého masívu
● Rozšíření: Evropa
● Výskyt: vlhká půda, lesy
● Považována za nejjedovatější rostlinu v ČR.

↪ Jed: alkaloidy (aconitin)
↪ Smrtelná dávka: 3–6 mg 
↪ Příznaky: ochrnutí od úst  při dotyku: znecitlivění kůže, zánět
↪ Smrt: zadušením/selhání srdce do několika hodin při plném vědomí

● Využití: 
↪ ke zmírnění revmatu, bolestí nervů, bolestí způsobených nachlazením, 

          zpomalení srdečního tepu a snížení tlaku, ke snížení horečky jako lokální anestetikum 
↪ šťáva se používala jako jed do šípů a k usmrcování vlků a ochraně stáda

● Zajímavosti: 
↪ odkvetlé květy vhodné k barvení oblečení a vlny na zeleno
↪ čarodějnice se údajně potíraly mastí, aby mohly létat na koštěti
↪ přezdívána: “ďáblova bylina”
↪ chráněná v ČR

Omě šamu (Acom al)



● Čeleď: jitrocelovité
● Původ: západní a jihozápadní Evropa, do ČR zavlečen na přelomu 18. a 19. stol.
● Rozšíření: Evropa
● Výskyt: paseky, stráně, světlé lesy
● Nejznámější jedovatá rostlina v ČR.

↪ Jed: glykosidy (digitalin, digitoxin, digoxin, dioxin,...) 
↪ Smrtelná dávka: 2–3 g čerstvých listů
↪ Příznaky: zvracení, průjem, dýchací obtíže, postupné zpomalování srdečního tepu
↪ Smrt: srdeční zástava

● Použití: 
↪ léčba srdeční slabosti, ledvin, deprese, migrény, upravuje krevní oběh, 

          napomáhá vylučování moči
● Zajímavosti: 

↪ k léčbě využíván v Irsku již od 5. stol. 
↪ barva květu, karmínová, znamená: “už nedokážu skrývat svou lásku”
↪ vypráví se, že v květech rády přespávají víly, proto se květy nemají trhat

Náptí čerý (Digis pe)



Oměj šalamounek | | Bylinky pro radost
Encyklopedie bylin a koření, Nico Veumerlen (oměj šalamounek str. 
22; náprstník červený str. 109, 110)
Obr. Pinterest (oměj, náprstník)
Náprstník červený | | Bylinky pro radost
Náprstník červený - Digitalis purpurea | Zahradnictví FLOS 
(zahradnictvi-flos.cz)
Náprstník – Wikipedie (wikipedia.org)
http://www.ireceptar.cz/specialy/rostlinna-nej-skocec-obecny-nejjed
ovatejsi-rostlina-sveta.html
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sko%C4%8Dec_obecn%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rul%C3%ADk_zlomocn%C3%BD
http://www.szu.cz/uploads/2_Rakovcova.pdf
http://botanika.borec.cz/rulik_zlomocny.php
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vran%C3%AD_oko
http://www.kvetenacr.cz/detail.asp?IDdetail=265
https://cs.wikipedia.org/wiki/L%C3%BDkovec_jedovat%C3%BD
https://abecedazahrady.dama.cz/katalog-rostlin/rulik-zlomocny
http://medicina.cz/clanky/4833/34/Rulik-zlomocny/
https://www.anamneza.cz/nemoc/Otrava-vranim-okem-11046
https://www.stefajir.cz/otrava-vranim-okem

Zdo
https://botanika.wendys.cz/index.php/14-herbar-rostlin/316-paris-quad
rifolia-vrani-oko-ctyrliste                        
https://botany.cz/cs/daphne-mezereum/
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bolehlav_plamat%C3%BD
https://cit.vfu.cz/toxikologie/web/czech/toxcz74%20bolehlav.htm
https://cs.wikipedia.org/wiki/Tis_%C4%8Derven%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Durman_obecn%C3%BD#Vyu%C5%BEit
%C3%AD
https://www.anamneza.cz/nemoc/Otrava-vranim-okem-11046
https://www.ireceptar.cz/zahrada/krasny-i-nebezpecny-oleandr-pestovan
i-a-mnozeni.html
Botanical Curses and Poisons: The Shadow-Lives of Plants (Fez 
Inkwright, oleandr obecný str.173 a durman obecný str. 216)

https://bylinkyproradost.cz/omej-salamounek/
https://cz.pinterest.com/
https://bylinkyproradost.cz/naprstnik-cerveny/
https://www.zahradnictvi-flos.cz/digitalis-purpurea-digitalis-purpurea.html
https://www.zahradnictvi-flos.cz/digitalis-purpurea-digitalis-purpurea.html
https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1prstn%C3%ADk#Roz%C5%A1%C3%AD%C5%99en%C3%AD
http://www.ireceptar.cz/specialy/rostlinna-nej-skocec-obecny-nejjedovatejsi-rostlina-sveta.html
http://www.ireceptar.cz/specialy/rostlinna-nej-skocec-obecny-nejjedovatejsi-rostlina-sveta.html
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sko%C4%8Dec_obecn%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rul%C3%ADk_zlomocn%C3%BD
http://www.szu.cz/uploads/2_Rakovcova.pdf
http://botanika.borec.cz/rulik_zlomocny.php
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vran%C3%AD_oko
http://www.kvetenacr.cz/detail.asp?IDdetail=265
https://cs.wikipedia.org/wiki/L%C3%BDkovec_jedovat%C3%BD
https://abecedazahrady.dama.cz/katalog-rostlin/rulik-zlomocny
http://medicina.cz/clanky/4833/34/Rulik-zlomocny/
https://www.anamneza.cz/nemoc/Otrava-vranim-okem-11046
https://www.stefajir.cz/otrava-vranim-okem
https://botanika.wendys.cz/index.php/14-herbar-rostlin/316-paris-quadrifolia-vrani-oko-ctyrliste
https://botanika.wendys.cz/index.php/14-herbar-rostlin/316-paris-quadrifolia-vrani-oko-ctyrliste
https://botany.cz/cs/daphne-mezereum/
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bolehlav_plamat%C3%BD
https://cit.vfu.cz/toxikologie/web/czech/toxcz74%20bolehlav.htm
https://cs.wikipedia.org/wiki/Tis_%C4%8Derven%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Durman_obecn%C3%BD#Vyu%C5%BEit%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Durman_obecn%C3%BD#Vyu%C5%BEit%C3%AD
https://www.anamneza.cz/nemoc/Otrava-vranim-okem-11046
https://www.ireceptar.cz/zahrada/krasny-i-nebezpecny-oleandr-pestovani-a-mnozeni.html
https://www.ireceptar.cz/zahrada/krasny-i-nebezpecny-oleandr-pestovani-a-mnozeni.html
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