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Co jsou jedovaté rostliny?

• obsah jedovatých látek je v rostlin ě prom ěnlivý –
závisí na stanovišti, ročním období, klimatu, sušení 
rostlin, ale i denní či noční době

• účinnost toxických látek na jedince je závislá 
zejména na jeho stáří a zdraví

• jinak působí jed na dítě a jinak na dospělého člověka, 
jinak také na lidi více senzitivní



Co jsou jedovaté rostliny?

• toxické látky bývají v celé rostlině, často však ve 
vyšších koncentracích v některých orgánech

• toxické metabolity působí toxicky až v dávkách • toxické metabolity působí toxicky až v dávkách 
přesahujících určitou mez – stávají se rostlinnými jedy

• toxické metabolity jsou často vysoce účinné biologicky 
aktivní látky, které jsou v malých dávkách potenciálně 
využitelné jako rostlinná léčiva



Zvláštní projevy toxicity rostlin

• změna struktury DNA či zásah do mechanismu 
uplatnění genetické informace buňky

• důsledky:
� mutace genetické informace� mutace genetické informace
� poruchy regulace buněčného dělení (kancerogenita)
� anomálie ve vývoje při zasažení embrya (teratogenita)

• alergie = zvýšená citlivost organismu na nepatrné 
dávky látek (včetně netoxických)



Zvláštní projevy toxicity rostlin

• fototoxické látky způsobují u (citlivých) jedinců 
přehnané reakce na sluneční osvit

• obecně jde o fluoreskující barevné látky, schopné absorbovat a 
krátkou dobu udržet kvanta světelné energie

• tyto látky mají specifickou účinnost při určitých 
vlnových délkách světla

� Dictamnus albus, Ruta, Heracleum spp., Tribulus 
terrestris, Senecio spp., Hypericaceae, Ambrosia 
spp., Helianthus spp., Pyrethrum spp., Citrus spp. aj.



Sekundární toxicita

• vzniká ošetřením nejedovatých rostlin toxickými 
pesticidy

• nebezpečná je především předčasná sklizeň či sběr 
rostlin před uplynutím ochranné lhůty přípravku



Toxická látka (jed)

• každá látka podaná v minimálním nebo malém 
množství, která poškozuje po vst řebání organismus 
na základ ě svých chemických a fyzikáln ě 
chemických vlastností

• vyvolává chorobné zm ěny• vyvolává chorobné zm ěny (metabolické procesy, deformace 
a poruchy tkáňových struktur), které mohou vést až ke smrti

• některé látky jsou využívány jako lé čiva

• za jed nepovažujeme látky působící pouze mechanicky, 
ani patogenní mikroorganismy (baktérie, mikromycety) 
či jimi produkované toxiny



Toxikologicky významné látky

• silice (dobře přijímány pokožkou; safrol, apiol aj.)

• alkaloidy (nikotin, hyoscyamin, atropin, kolchicin, papaverin aj.)

• toxické aminokyseliny (β-kyanoalanin, metylselenocystein aj.)

• glykosidy (kys. kyanovodíková, saponiny, digitalin aj.)• glykosidy (kys. kyanovodíková, saponiny, digitalin aj.)

• rostlinné kyseliny (k. parasorbová, k. šťavelová a její soli)

• polyacetyletové sloučeniny (cikutoxin aj.)

• terpeny (gossypol, andromedotoxin)

• proteiny a peptidy (ricin, robin, lektiny aj.)



Jak hodnotíme toxicitu?



LD50 (nebo LD50 )

• toxikologické označení pro množství substance určité 
látky, které je po podání smrtelnou dávkou pro daného
živočicha v 50 % případů

• jedná se o množství látky, po kterém uhynulo 50 % 
testovaných živočichů za 24 hodin po expozici 

LD50

Lethal Dose (smrtelná dávka)

• jedná se o , po kterém uhynulo 50 % 
testovaných živočichů za 24 hodin po expozici 

50 % (uhynulých pokusných zvířat)



LD50 (nebo LD50 )

• označována někdy jako střední smrtná dávka (dosis 
letalis media) 

• není jediným a vždy přesným hodnotícím parametrem 
toxicitytoxicity

• důležité je ale také, jak se zvyšuje toxicita s rostoucí 
dávkou
(u některých látek vede již nepatrné zvýšení dávky k rychlému 
vzestupu toxicity, zatímco u jiných látek není závislost toxicity 
na dávce tak výrazná)

� LD50  atropinu pro člověka je 1,5 mg/kg, pro králíka ale 1500 mg/kg



ET50 – střední účinná doba

• ET50 (tempus effectivum medium)
• používá se pro sledování účinků toxické látky v čase

• označuje časový úsek mezi podáním lé čiva a 
nástupem ú činku u 50 % pokusných objekt ů



LT50 – střední smrtelná doba

• LT50 (tempus letale medium)
• používá se pro sledování účinků toxické látky v čase

• udává časový interval mezi podáním látky a smrtí 
50 % pokusných objekt ů 

Paracelsus (1493-1541):
„Všechny látky jsou jedy, není žádná, která by nebyla. 
Pouze na dávce závisí, že se látka stane jedem“.



První pomoc

• důležitá je prevence

• zpravidla nutná lékařská pomoc – důležité je znát 
působící množství části rostliny, příp. i dobu požití

• někdy nutné zvrácení snědeného obsahu i výplach 
žaludku

• při snědení často pomůže absorpce jedu pomocí tzv. 
živočišného uhlí

• u fototoxických látek očištění a poté ochrana před 
přímým zářením



Zvlášť nebezpečné taxony

Nejvíce toxických produktů se tvoří v rostlinných čeledích:

Liliaceae s. l. – Convallaria, Colchicum, Majanthemum, 
Polygonatum, Urginea, Veratrum

Solanaceae – Solanum, Hyoscyamus, Datura, Atropa
Apiaceae – Cicuta, Chaerophyllum, Conium, Heracleum
Ranunculaceae – Aconitum, Ranunculus, Heleborus
Euphorbiaceae – Euphorbia
Scrophulariaceae – Digitalis
Fabaceae – Robinia, Laburnum, Lathyrus, Coronilla s. l.



Zvlášť nebezpečné taxony

Fumariaceae – Corydalis
Ericaceae – Andromeda, Rhododendron
Anacardiaceae – Rhus 

další významné taxony:
Agrostemma githago (Caryophyllaceae)
Nuphar luteum (Nymphaeaceae)
Daphne (Thymeleaceae)
Arum (Araceae)
Lonicera (Caprifoliaceae) aj.



Vybrané taxony 
jedovatých rostlin

taxony významné pro farmacii jsou označeny 
v pravém horním rohu symbolem aeskulapovy hole



Equisetum spp. (přeslička)

• Evropa, S Amerika a Asie
• byliny
• jedovatá část: celá rostlina – zejména E. palustre 

(alkaloidy, organické kyseliny)

Equisetaceae

(alkaloidy, organické kyseliny)
• významné projevy u dobytka
• toxicita sušením aj. úpravou píce nezaniká!



Dryopteris filix-mas (kapraď samec)

• Evropa, S Amerika a S Asie
• bylina
• jedovatá část: oddenek s bázemi listů (deriváty 

organických kyselin)

Dryopteridaceae

organických kyselin)
• významné projevy u dobytka



Athyrium filix-femina (papratka samičí)

• Evropa, S Amerika a S Asie
• bylina
• jedovatá část: oddenek s bázemi listů (deriváty 

organických kyselin)

Woodsiaceae

organických kyselin)
• významné projevy u dobytka



Pteridium aquilinum (hasivka orličí)

• kosmopolitní bylina, v ČR častěji v pískovcových 
oblastech

• jedovatá část: celá rostlina (kyanogenní glykosidy)
• významné projevy u dobytka

Dennstaedtiaceae

• významné projevy u dobytka



Taxus baccata (tis červený)

• Evropa, S Afrika, Malá Asie, Kavkaz a Přední východ
• stálezelená dřevina; velmi promělivý habitus
• jedovatá část: celá rostlina kromě dužnatého míšku

(taxin ~ směs terpenů, četné další alkaloidy)

Taxaceae

(taxin ~ směs terpenů, četné další alkaloidy)
• silně toxický pro koně a prasata (2-3 g jsou 

letální), méně pro jiná zvířata
• obdobně toxické i další 

druhy (T. cuspidata)



Chamaecyparis spp. (cypřišek)

• především S Amerika, JV Asie; v Evropě běžně 
pěstované

• stálezelené dřeviny
• jedovatá část: větve a šištice (terpeny)

Cupressaceae

• jedovatá část: větve a šištice (terpeny)



Thuja occidentalis (zerav západní)

• V Severní Ameriky, v Evropě běžně pěstovaný
• stálezelený strom; četné kultivary
• jedovatá část: větve, šištice, dřevo (silice obsahují 

thujon)

Cupressaceae

thujon)
• obdobně platí i pro ostatní zástupce rodu Thuja s. l.



Juniperus sabina (chvojka klášterská)

• hory Evropy (mj. Pieniny), Malé Asie a Kavkazu; v 
Evropě běžně pěstovaný

• stálezelený keř
• jedovatá část: celá rostlina, zvláště vrcholky větví

Cupressaceae

• jedovatá část: celá rostlina, zvláště vrcholky větví
(silice obsahují sabinen a thujon)

• kdysi používán jako silně toxické abortivum



Juniperus sabina (chvojka klášterská)

Cupressaceae

http://seemnemaailm.ee



Aconitum spp. (oměj)

• Eurasie a S Amerika
• jedovatá část: celá rostlina, zvláště oddenkové hlízy

(alkaloidy akonitin, napellin, lykoktonin aj.)

Ranunculaceae

• smrtelná dávka akonitinu (jeden z nejprudších 

rostlinných jedů) je pro dospělého člověka 
2 až 4 mg; je-li akonitin podán jako lék 
v mnohem menší dávce, zbaví pacienta 
nesnesitelných bolestí, aniž by ho otrávil 

Aconitum 
napellus



Adonis vernalis (hlaváček jarní)

• stepní zóna Eurasie, ČR blízko Z hranice areálu
• v ČR chráněný
• jedovatá část: celá rostlina

Ranunculaceae



Ranunculus spp. (pryskyřník)

• značné, někteří kosmopolitní
• jedovatá část: celá rostlina
• významné pro dobytek; sušením se jedovatost ztrácí
• R. acris, bulbosus, flammula, repens, sceleratus aj.

Ranunculaceae

• R. acris, bulbosus, flammula, repens, sceleratus aj.



Corydalis cava (dymnivka dutá)

• S-SZ část Evropy, u nás poměrně hojná v humózních 
listnatých lesích

• jedovatá část: celá rostlina, zvláště hlíza
• obdobně toxické jsou 

Fumariaceae

• obdobně toxické jsou 
i další druhy: 
C. solida, C. lutea aj.

Corydalis solida



Papaver spp. (mák)

• S polokoule mimo tropy, u nás obecně rozšířené 
synantropně

• jedovatá část: celá rostlina (alkaloidy v latexu –
„mléku“), nejméně v semenech

Papaveraceae

„mléku“), nejméně v semenech
• P. rhoeas, dubium, somniferum aj.



Chelidonium majus (vlaštovičník větší)

• Evropa, u nás obecně rozšířený synantropní druh
• jedovatá část: celá rostlina (alkaloidy v latexu)

Papaveraceae



Raphanus raphanistrum (ředkev ohnice)

• Evropa, u nás obecně rozšířený synantropní druh 
(pole, rumiště)

• jedovatá část: celá rostlina (glykosidy), hlavně semena
• škodí zejména 

Brassicaceae

• škodí zejména 
dobytku



Securigera varia (čičorka pestrá)

• Evropa, u nás běžný luční až ruderální druh
• jedovatá část: hlavně semena (alkaloidy)
• škodí zejména hospodářským zvířatům 

(nejcitlivější – nutrie)

Fabaceae

(syn. Coronilla varia)

(nejcitlivější – nutrie)



Robinia pseudacacia (trnovník akát)

• východ S Ameriky, v Evropě i u nás prakticky 
zdomácnělý (invazní druh !!)

• jedovatá část: celá rostlina, zvláště kůra a plody 
(směs lektinů = robin, alkaloidy)

Fabaceae

(směs lektinů = robin, alkaloidy)



Cytisus scoparius (janovec metlatý)

• v Evropě hojný, u nás jen zdomácnělý, často 
vysazován

• jedovatá část: celá rostlina 
(alkaloidy spartein aj.)

Fabaceae

(alkaloidy spartein aj.)



Euphorbia spp. (pryšec)

• kosmopolitní, především tropy a subtropy, v ČR 
mnoho druhů

• jedovatá část: celé rostliny (organické kyseliny, 
alkaloidy aj. látky v mléčnicích = latex)

Euphorbiaceae

alkaloidy aj. látky v mléčnicích = latex)
• jedovatost se sušením neztrácí
• v Evropě významné pro dobytek
• E. cyparissias, E. helioscopia, E. peplus aj.



Ricinus communis (skočec obecný)

• (Afrika?), v současnosti jen v kultuře
• v ČR jako okrasná rostlina, jinde se z něj lisuje olej 

pro technické využití
• jedovatá část: semena (vůči enzymům stabilní lektin 

Euphorbiaceae

• jedovatá část: semena (vůči enzymům stabilní lektin 
ricin, organické kyseliny, alergizující látky)

• semena lákavá, atraktivní 
(smrtelných již 5-6 semen u dětí, 15-20 u dospělých)



Ricinus communis (skočec obecný)

Euphorbiaceae



Hypericum spp. (třezalka)

• především tropy a subtropy
• jedovatá část: žláznaté nadzemní části rostliny 

(éterické oleje, hypericin)
• H. perforatum, maculatum, tetrapterum

Hypericaceae

• H. perforatum, maculatum, tetrapterum
• charakteristický primární fototoxický účinek (dermatitida 

kůže)



Hyoscyamus niger (blín černý)

• původně zřejmě přední Asie, historicky využívám 
(narkotikum), v ČR typický ruderál a plevel

• jedovatá část: celá rostlina, 
hlavně semena (alkaloidy 

Solanaceae

hlavně semena (alkaloidy 
hyoscyamin, scopolamin, atropin)



Atropa bella-dona (rulík zlomocný)

• Evropa, Z Asie a S Afrika, u nás lesní druh
• jedovatá část: celá rostlina, nejvíce kořen (alkaloidy 

hyoscyamin, scopolamin, 
atropamin aj.)

Solanaceae

atropamin aj.)
• velmi citlivý je na něj skot a koně; 

králíci jsou necitliví, ale jejich maso 
je jedovaté



Datura stramonium (durman obecný)

• teplé oblasti S temperátního pásu (vč. S Afriky), u 
nás polní plevel a ruderál

• jedovatá část: celá rostlina (alkaloidy hyoscyamin, 
scopolamin, atropamin aj.); sušením toxicita nemizí

Solanaceae

scopolamin, atropamin aj.); sušením toxicita nemizí
• obdobně jedovaté jsou další zástupci rodu



Nicotiana spp. (tabák)

• Latinská Amerika, Austrálie, Tichomoří
• jedovatá část: celá rostlina (alkaloid nikotin aj.)
• N. tabacum, rustica, alata aj.

Solanaceae



Solanum spp. (lilek)

• kosmopolitní, největší diverzita v J Americe, v ČR 
obvykle jako ruderální byliny

• jedovatá část: celá rostlina (alkaloid solanin aj.)
• S. dulcamara, nigrum, physalifolium aj.; S. tuberosum 

Solanaceae

• S. dulcamara, nigrum, physalifolium aj.; S. tuberosum 
má nejedovaté podzemní části



Rhododendron spp. (pěnišník, rododendron)

• včetně opadavých druhů (Azalea)
• mírný pás severní polokoule (hlavně V Asie a S Amerika)
• v ČR přirozeně nerostou, často ale pěstovány
• jedovatá část: listy, plody a květy (arbutin, flavonoidy aj. 

Ericaceae

• jedovatá část: listy, plody a květy (arbutin, flavonoidy aj. 
často druhově specifické látky)

• intoxikace možná jak přímým 
požitím, tak např. včelím 
medem



Vaccinium uliginosum (vlochyně bahenní)

• toxicita sporná , pravděpodobně způsobena jen 
metabolity houby Monilinia (Sclerotinia) megalospora

• rašelinný druh Evropy, S Ameriky a S Afriky
• jedovatá část: plody (různé spektrum látek vč. 

Ericaceae

• jedovatá část: plody (různé spektrum látek vč. 
specifických)



Ledum palustre (rojovník bahenní)

• rašelinný druh Evropy, u nás chráněný
• mizející druh oligotrofních a 

rašelinišť
• jedovatá část: květy a listy 

Ericaceae

• jedovatá část: květy a listy 
(specifické alkoholy v silici)



Buxus sempervirens (zimostráz vždyzelený)

• teplejší oblasti S Eurasie, v ČR hojně vysazován
• jedovatá část: celá rostlina (alkaloidy)

Buxaceae



Viscum album s. l. (jmelí bílé)

• poloparazit, čeleď především (sub)tropická
• S část Eurasie, v ČR ve 3 subsp. (lokálně hojný)
• jedovatá část: celá rostlina (toxické proteiny; u jiných 

rodů čeledi alkaloidy)

Loranthaceae (incl. Viscaceae)

rodů čeledi alkaloidy)
• toxicita zřejmě různá v závislosti 

na hostitelích



Loranthus europaeus (ochmet evropský)

• poloparazit, přísná vazba na hostitele (Quercus)
• teplé oblasti Evropy, v ČR lokálně velmi hojný 

v nejteplejších oblastech
• jedovatá část: celá rostlina

Loranthaceae (incl. Viscaceae)

• jedovatá část: celá rostlina



Oxalis acetosella (šťavel kyselý)

• Eurasie, S Amerika, S Afrika, v ČR v acidofilních 
humózních podhorských a horských lesích

• jedovatá část: celá rostlina (alkalické soli kys. 
oxalové)

Oxalidaceae

oxalové)
• obdobná toxicita u dalších 

zástupců rodu (ruderální 
byliny v ČR)



Rhus toxicodendron (škumpa jedovatá)

• S Amerika, u nás sbírkově pěstována
• jedovatá část: celá rostlina (hlavně látky v povrchových 

žlázkách nadzemních částí, 
alergenní), přenos dotykem

Anacardiaceae

alergenní), přenos dotykem



Ilex spp. (cesmína)

• hlavně V Asie a Latinská Amerika (klimaticky náročné), v 
Evropě I. aquifolium

• jedovatá část: plody, listy (kofein, 
theobromin, různé kyseliny aj. látky)

Aquifoliaceae

theobromin, různé kyseliny aj. látky)



Hedera helix (břečťan popínavý)

• S polokoule
• jedovatá část: plody, listy (terpenické saponiny)

Araliaceae



Euonymus europaea (brslen evropský)

• eurosibiřský areál, v ČR běžný v lesích a křovinách
• jedovatá část: celá rostlina, hlavně plody (glykosidy, 

alkaloidy)
• kdysi pokusně pěstován pro latex (~ gutaperča)

Celastraceae

• kdysi pokusně pěstován pro latex (~ gutaperča)



Sedum spp. (rozchodník)

• Eurasie, v ČR mnoho druhů především v teplých 
oblastech

• jedovatá část: celá rostlina (alkaloidy, rutin aj.)

Crasulaceae



Cicuta virosa (rozpuk jízlivý)

• S a stř. Evropa, mokřadní druh – u nás poměrně 
vzácný

• sušením se jedovatost neztrácí
• při pastvě se mu zvířata nevyhýbají

Apiaceae

• při pastvě se mu zvířata nevyhýbají
• jedovatá část: celá rostlina (acetyleny, terpeny)



Conium maculatum (bolehlav plamatý)

• Evropa, u nás hojně v teplých oblastech, jinde méně
• silně páchne „myšinou“
• jedovatá část: celá rostlina (alkaloidy – koniin: jed 

typu kurare)

Apiaceae

typu kurare)

www.faf.cuni.cz/apps/daidaleawww.faf.cuni.cz/apps/daidalea



další druhy

Apiaceae

Chaerophyllum 
aromaticum

Heracleum sphondylium



Asclepias syriaca (klejicha hedvábná)

• S Amerika, v Evropě často pěstována a zplaňuje
• jedovatá část: celá rostlina 

(glykosidy)

Asclepiadaceae



Vincetoxicum hirundinaria (tolita lékařská)

• Evropa, u nás běžná v teplých oblastech
• jedovatá část: celá rostlina 

(alkaloidy)

Asclepiadaceae



Senecio jacobaea (starček přímětník)

• temperátní pás Eurasie, v ČR velmi hojný
• jedovatá část: celá rostlina (alkaloidy, některé mají 

kumulativní schopnost)
• původce tzv. Žďárské choroby koní

Asteraceae

• původce tzv. Žďárské choroby koní
• sušením se toxicita neztrácí
• také jiné druhy rodu Senecio obsahují významně 

alkaloidy



Senecio jacobaea (starček přímětník)

Asteraceae



Artemisia absinthium (pelyněk pravý)

• Eurasie a S Afrika, v ČR dosti hojný a odedávna 
využívaný

• jedovatá část: nadzemní části (silice a alkaloidy)
• hospodářsky využíván v lihovarnictví; v některých 

Asteraceae

• hospodářsky využíván v lihovarnictví; v některých 
zemích zakázaný 
(poruchy intelektu)



Tanacetum vulgare (vratič obecný)

• Eurasie a S Afrika, v ČR dosti hojný ruderální druh
• jedovatá část: celá rostlina (silice)
• tradičně využíván ve veterinární 

praxi (anthelminikum)

Asteraceae

praxi (anthelminikum)



děkuji za pozornost


