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Abstrakt 

Cílem této práce bylo vylíčit historii užívání toxických látek lidmi od počátku až do dnešních 

dnů a zjistit, kdy se jedy staly nepřijatelnými ve společnosti a na území našeho státu v 

myslivecké legislativě na konci 19. století a v průběhu 20. století. Dále jsou popsány další 

dvě podstatné oblasti týkající se používání volně dostupných jedů v lékárenství a vnímání 

živočichů v průběhu staletí, kdy se utvářely negativní charaktery určitých druhů zvířat. K 

zjištění využívání jedů v myslivosti byla použita myslivecká legislativa týkající se jedů a 

především časopisy s loveckou tématikou, z nichž byla vytvořena rešerše. V té jsou uvedeny 

články obsahující zmínky o jedovatých látkách, jejich používání a případech, kdy byly jejich 

prostřednictvím otravovány některé druhy živočichů. Hlavním zjištěním práce je, že toxické 

látky byly neustále využívány v myslivosti v průběhu 20. století, a zároveň určitými 

vyhláškami a zákony omezovány až do roku 1992, kdy bylo využívání jedů explicitně 

zakázáno. 
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Abstract 

An intention of this thesis was to explain and introduce the history of using toxic substances 

by people from the past to the present times and to find out, when exactly  poisons became 

unacceptable for the society and for our country (Czechoslovakia, Czech Republic) in 

hunting legislation in the period of the end of 19th and during 20th century. Furthermore, 

there are two more areas using freely accessible poisons, such as the pharmaceutical 

industry. There also is introduced the view of  perception of animals through centuries and 

when the negative characteristics of some animal kinds were created. Sources like the 

hunting legislation and most importantly hunting magazines were used to discover usage of 

poisons in hunting. All sources were used to create a background research. This research 

contains articles about toxic substances, usage of these substances and cases, when these 

substances were used to poison some animal species. The main discovery of this thesis is 

that some toxic substances were permanently used in the hunting industry during the 20th 

century and at the same time, these substances were limited by diverse laws and 

proclamations until 1992. Using poisons was explicitly banished in 1992 and this banishment 

is still valid today. 
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1 Cíl práce 

Tato práce si stanovila za cíl soustředit informace o problematice využívání jedů 

v historii lidstva a také zjistit, v jakém období se chápání o využívání těchto nebezpečných 

látek proměňovalo z přijatelného na nepřijatelné. V průběhu staletí se lidstvo v mnohém 

zdokonalovalo. Stejně jako v poznávání nových látek, ke kterým byly řazeny také jedy. 

V mnohých případech se lidstvo zasloužilo o jejich přímou výrobu různými chemickými 

postupy a pro jejich vlastnosti byly dále hojně využívány. Dalším cílem je blíže specifikovat 

jed obecně, nejvýznamnější toxické látky, jejich rozdělení a výskyt. Následovně představit 

jak, kdy a kde byly používány k trávení živočichů nebo lidí a jak byla tato vitální tradice 

spojena s mysliveckou legislativou. Pozornost bude věnována také osobám a skupinám, 

které se významně podílely na otravách svých protivníků a divokých zvířat v myslivosti. 

Tradice používání jedů je významně spjata s mysliveckou a loveckou literaturou, která je 

pro tuto práci velmi významným podkladem pro tvorbu rešerše a zjištění důležitých 

informací o historii jedů v myslivosti. Nakonec bude stručně uvedena historie lékárenství, 

která se stala významnou pro prodej velkého množství jedovatých látek. Poslední část bude 

věnována tomu, jak byla zvířata lidmi vnímána v průběhu dějin. Tento aspekt se stal 

podstatným pro následující hubení některých druhů zvířat.  
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2 Úvod  

Už několik tisíc let před naším letopočtem dokázali lidé rozeznávat, jaké rostliny jsou 

vhodné na ošetření různých ran a k léčení neduhů rozličnými metodami. Obecně se civilizace 

vyvíjely a postupně zlepšovaly nepřeberné množství technik a postupů, jejichž cílem byla 

efektivnost a „vyšší porozumění“. Potřeba se o sebe postarat a zároveň, pokud došlo k 

nějakému zranění, se vyléčit, šla ruku v ruce s vyspělostí a budováním civilizací. Během 

mnohasetletého vývoje docházelo ke střídavému zdokonalování i návratům zpět.1 Látky, 

které jsou označovány jako jedy, byly známé již ve starověku a některé z nich jsou používány 

dodnes. Co ovšem dělá určitou látku toxickou? „Všechno je jed a o tom, zdali je určitá látka 

jedem či lékem rozhoduje především množství, tedy dávka.“2 Tato věta byla formulována 

Paracelsem – jedním z nejznámějších mediků na přelomu středověku a novověku. Její znění 

je i pro dnešní dobu velmi podstatné, protože se stala základním dogmatem pro mnohé 

obory, které s těmito látkami pracují. V historii lidstva se mnohdy léčba určitých symptomů 

mohla stát bojem o život, a to především z důvodů neznalosti míry anebo působení látek, 

které byly na léčbu použity.  

Co je ale podstatou této práce? Vylíčit, jak lidé používali buď již zjištěné, nebo teprve 

v praxi nevyzkoušené látky, s nimiž mohli živé organismy léčit či v horším případě zabíjet. 

Během vývoje lidské společnosti byla schopnost jedy rozpoznávat, různě promíchávat, ba 

dokonce vyrábět, postupně zlepšována. Lidé tyto informace zaznamenávali a později byly 

rozřazeny do různých kategorií a oborů např. v lékařství, farmacii nebo tovární výrobě 

chemických látek. Je zřejmé, že neznalostí některých jedů a nebezpečných látek docházelo 

k neúmyslným otravám a omylům. V dnešní době často dochází k ekologickým katastrofám 

způsobených lidským přičiněním. Tyto havárie mohou způsobit otravu celých společenství 

živočichů a rostlin. Např. nedávný únik toxické látky na řece Bečvě, kvůli kterému zahynulo 

velké množství vodních živočichů. Řeka byla po nějakou dobu v místě promísení jedu s 

vodou prakticky bez života.3 

                                                           

1 Myšleno ohledně praktik, které z dnešního pohledu byly zpátečnické. 

2 RIPPE, Olaf a kolektiv autorů. Paracelsovo lékařství. Filosofie – Astrologie – Alchymie – Léčebné postupy. 

Praha: Volvox Globator, 2017, s. 406. 

3 ANONYMOUS (pes). Reportéři ČT 2020 [online]. ČT 24 portál ©2020 [cit. 5. 11. 2020]. Dostupné z: 

https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3220648-vic-nez-mesic-od-katastrofy-na-becve-je-vinik-neznamy-

rybari-naznacuji-ze-kyanid 

https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3220648-vic-nez-mesic-od-katastrofy-na-becve-je-vinik-neznamy-rybari-naznacuji-ze-kyanid
https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3220648-vic-nez-mesic-od-katastrofy-na-becve-je-vinik-neznamy-rybari-naznacuji-ze-kyanid
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3 Specifikum jedovatých látek (abiotické a biotické) 

3.1 Definice jedu 

V přírodě existuje velké množství různých látek, které jsou takto označovány. Každá 

látka, ať lidem škodí v jakémkoliv množství, má určité funkce a působí rozdílně. Každé 

lidské tělo je unikát a jedovaté látky na něj mohou působit různě. V tomto případě opět záleží 

na tom, jaká látka byla člověkem požita. Jed neboli toxin je slovo vzniklé ze dvou řeckých 

slov, které označují luk (toxon) a šíp (toxicon). V latině jejich spojením vznikne slovo 

toxicum, což znamená jed.4 Termín toxin má ve výsledku užší význam, protože je používán 

především pro jed, který je organického původu.5 Výše uvedený Paracelsův výrok o tom, co 

je toxická látka, lze považovat za určité dogma vědy, která se těmito látkami zabývá. Ta je 

označována jako toxikologie a je dále rozdělena na několik dalších podoborů. V toxikologii 

nejsou toxické látky děleny na látky prospěšné a negativní, především je zkoumána výše 

jejich toxicity.6  

3.2 Podstatné aspekty  

Toxikologie se také zabývá dalšími důležitými faktory, které mohou ovlivňovat 

vstup jedu a jeho pohyb v těle organismu. O časové posloupnosti koncentrací jedů 

v organismu je rozhodováno prostřednictvím procesů, které patří do toxikokinetiky. Jedná 

se o transporty, absorpce, distribuce, metabolické změny a exkrece. Jakmile se jed dostane 

do těla, začnou probíhat současně.7 Toxiny jakožto látky jsou různě molekulárně 

strukturovány a reagují odlišnými způsoby. Např. v lidském těle, na metabolické struktury 

(enzymy) a také obecně na buňky. Jedy tak mohou zaujímat určitá místa uvnitř buňky. 

Následně je zlomek této jedovaté látky přemisťován do nitrobuněčných organel,8 ve kterých 

je inhibován, čímž snižuje aktivitu určitého enzymu, nebo ji úplně zastavuje.9 To má za 

                                                           
4 KLUSOŇ, Petr. Jedová stopa. Praha: Academia, 2015, s. 21. 

5 LINHART, Igor. Toxikologie. Interakce škodlivých látek s živými organismy, jejich mechanismy, projevy a 

důsledky. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2014, s. 14. 

6 Tamtéž, s. 11-12. 

7 HRDINA, Vratislav a kolektiv. Přírodní toxiny a jedy. Praha: Galén, 2014, s. 5. 

8 Záleží na struktuře jedu. 

9 HRDINA, Vratislav a kolektiv, Přírodní toxiny a jedy. Praha: Galén, 2014, s. 13. 
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následek nesprávnou funkci buňky. Jestliže se jedná o tzv. smrtnou dávku a člověku se 

nedostane okamžité lékařské pomoci, může dojít k úmrtí. 

Důležitým toxikologickým údajem pro měření toxicity jedovaté látky je označení LD 

50 neboli letální dávky. Ta je takto označována proto, že usmrcuje 50 % pokusných 

živočichů.10 Pokud tedy dojde k úmrtí u 50 testovaných jedinců ze 100, je množství, kterým 

byli živočichové otráveni, považováno za smrtelné. Tak může docházet k otravě organismu 

a narušení jeho vnitřní rovnováhy neboli homeostázy.11 V mnoha dalších případech jsou pro 

otravu organismu určitou látkou podstatné některé faktory. Záleží tak na tom, kudy se tato 

látka dostala do těla, jaká je struktura toxinu, a tím pádem jaké má vlastnosti. Také záleží na 

stáří, druhu a genetických vlastnostech daného organismu.12 Dále je důležité množství 

jedovaté látky, a jak dlouho je jedinci podávána. To určuje, zdali se jedná o otravu akutní, 

nebo chronickou. K akutní toxicitě může dojít, pokud je organismus vystaven jednorázové 

dávce. Ta je jednoznačně prokázána, protože příčinná souvislost mezi ní a účinkem je 

v těchto případech zřejmá. V případě chronické toxicity je organismus postupně tráven 

několika dávkami toxické látky a otrava se projevuje až po nějaké době, což už nemusí být 

tak jednoduše prokazatelné.13 Tyto aspekty jsou řazeny mezi základní kameny toxikologie. 

Lidé se již v minulosti pokoušeli bránit účinkům jedů a nalézali určité formy protijedů tzv. 

antidot. Dnes jsou tyto látky více prozkoumány, a pokud se k lidem dostanou včas, umožňují 

zachraňovat životy. Dříve totiž nebylo jednoznačné, zdali směs látek nebo látka samotná 

člověka může zachránit. K tomu se lidstvo dostávalo nově nabytými zkušenostmi v průběhu 

staletí.14 

3.3 Rozdělení jedů 

Jedy jsou rozdělovány do několika kategorií podle toxicity, účinku, původu a toho, 

na jaké orgány působí. Jedy tak mohou být děleny podle stupnice akutní toxicity látek na 

několik skupin: Prakticky netoxické, málo toxické, mírně toxické, silně toxické, extrémně 

                                                           
10 VOKURKA, Mark a HUGO, Jan a kolektiv. Velký lékařský slovník. Praha: MAXDORF, [2015], s. 572. 

11 LINHART, Igor. Toxikologie. Interakce škodlivých látek s živými organismy, jejich mechanismy, projevy a 

důsledky. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2014, s. 18. 

12 KUPEC, Jan. Toxikologie. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2004, s. 13. 

13 LINHART, Igor. Toxikologie. Interakce škodlivých látek s živými organismy, jejich mechanismy, projevy a 

důsledky. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2014, s. 19-20. 

14 LÜLLMAN, Heinz a kolektiv. Farmakologie a toxikologie. Praha: Grada, 2014, s. 600-601. 
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toxické a super-toxické. Čím menší množství látky dosahuje hodnoty letální dávky, tím je 

jed toxičtější.15 Dále také podle účinku např. na křečové (strychnin) nebo omamné (opiové 

alkaloidy).16 Následně podle toho, na jaké orgány nebo místa v těle působí: krevní (saponiny, 

dusitany), srdeční (steroidy), nervové (psychotropní) a mnohé další.17 V poslední kategorii 

jsou jedy rozdělovány podle svého původu v zásadě do dvou velkých skupin. První skupina 

představuje biologicky aktivní organické sloučeniny, jejichž charakter je přírodního, nebo 

syntetického původu. Druhá skupina je tvořena různými sloučeninami, které jsou obecně 

řazeny do anorganické chemie.18 

3.4 Organické/biologické jedy 

3.4.1 Rostlinné jedy 

Rostlinná říše je neuvěřitelně bohatá na druhy rostlin. Pro lidi a mnoho dalších 

organismů se staly základem života. Velké množství rostlinných zástupců je lidmi používáno 

jako zdroj potravy.19 Rostliny jsou, podobně jako živočichové, evolučně vyvinuty a zároveň 

zdokonaleny v mnoha ohledech. Jedním z nich je i obrana pomocí různých trnitých 

výstupků, bodavých či žahavých chloupků a také pomocí jedovatých sloučenin.20 Jinými 

slovy jsou tzv. sekundární metabolity využívány právě vyššími rostlinami, s jejichž pomocí 

jsou chráněny proti svým nepřátelům. Některé z nich mají podobné struktury jako jiné látky 

v tělech živočichů, např. mnohé alkaloidy jsou složeny z podobných strukturních rysů jako 

některé neurotransmitery.21 Není tedy žádným překvapením, že na tyto jedovaté látky člověk 

narazil již v pravěku a začal je využívat ve svůj prospěch. 

                                                           
15 LINHART, Igor. Toxikologie. Interakce škodlivých látek s živými organismy, jejich mechanismy, projevy a 

důsledky. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2014, s. 13. 

16 VOKURKA, Mark a HUGO, Jan a kolektiv. Velký lékařský slovník. Praha: MAXDORF, [2015], s. 490. 

17 Tamtéž, s. 490. 

18 KLUSOŇ, Petr. Jedová stopa. Praha: Academia, 2015, s. 15-16. 

19 BURNIE, David. Rostliny. Bratislava: Tatran, 1991, s. 6. 

20 DAUNCEYOVÁ, A. Elizabeth a LARSSON, Sonny. Smrtící rostliny. Přírodní historie nejjedovatějších 

rostlin světa. Praha: Volvox Globator, 2019, s. 17. 

21 JAHODÁŘ, Luděk. Rostliny způsobující otravy. Praha: UK, Karolinum, 2018, s. 14-15. 
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Blín černý (Hyoscyamus niger) 

Tato bylina je řazena mezi lilkovité (Solanaceae) a původně se do Evropy dostala 

pravděpodobně z přední Asie již v neolitu. Může být vysoká až 80 cm, je žláznatě chlupatá 

se střídavě zpeřenými listy a její květy jsou pěticípé, tvar mají trubkovitě baňkovitý. 

Zbarvení květů je špinavě žlutavé s fialově barevnou žilnatinou.22 V blínu černém jsou 

obsaženy jedovaté látky ve všech částech jeho orgánů. Mezi tyto jedy jsou řazeny 

hyoscyamin, atropin a také skopolamin.23 Tyto toxiny jsou obecně nazývány tropanovými 

alkaloidy a vyskytují se jak u rulíku zlomocného (Atropa belladonna), tak dalších zástupců 

této čeledi. Každá část rostliny mohla zároveň dobře posloužit, pokud byla správně 

dávkována. Příkladem mohou být sušené listy, které byly sbírány v období květu. Následně 

byly dotyčnými používány jako droga při různých terapiích.24 O této rostlině jsou uvedeny 

zmínky v přepisu herbáře Petra Ondřeje Matthioliho od Tadeáše Hájka z Hájku. „Užívání 

blénu spánlivost a bláznivost uvodí, zvláště kdož by ho přílišně užíval; nebo to jsem já očima 

svýma okolo Tridentu viděl, že děti, najedše se blénu, tak po něm pošetily, že rodičové jich, 

nevědouce příčiny, od zlých duchův posedlé býti se domnívali.“25 Tento výňatek dokazuje, 

jak moc bylo nebezpečné tuto rostlinu používat. V blínu jsou obsaženy látky, 

prostřednictvím kterých je působeno na zakončení parasympatických vláken. Těmito 

látkami je acetylcholinu znemožněno navázat se na jeho receptory. V případě atropinu bylo 

zjištěno, že při vysokých dávkách jsou u dotyčných pozorovány halucinace, zvýšení teploty, 

křeče, po nichž může následovat kóma, a v nejhorším případě smrt respirační paralýzou.26  

Na rozdíl od atropinu je prostřednictvím skopolaminu působeno tlumivými účinky na 

centrální nervovou soustavu. Velké množství lilkovitých rostlin vytváří tyto dvě látky 

současně.27 Skopolamin byl v minulosti extrahováním z blínu využíván také v lécích, které 

tlumily porodní bolesti a dnes jsou z něho vyráběny léky proti mořské nemoci a pro tlumení 

                                                           
22 JAHODÁŘ, Luděk. Rostliny způsobující otravy. Praha: UK, Karolinum, 2018, s. 205. 

23 ALTMANN, Horst. Jedovaté rostliny, jedovatí živočichové. Praha: Knižní klub, 2004, s. 69. 

24 JAHODÁŘ, Luděk. Rostliny způsobující otravy. Praha: UK, Karolinum, 2018, s. 206. 

25 MATTHIOLI, O. Petr a HÁJEK z HÁJKU, Tadeáš. Herbář, jinak Bylinář velmi užitečný. Praha: Odeon, 

1982, s. 278. 

26 HRDINA, Vratislav a kolektiv. Přírodní toxiny a jedy. Praha: Galén, 2014, s. 47. 

27 LÜLLMAN, Heinz a kolektiv. Farmakologie a toxikologie. Praha: Grada, 2014, s. 96. 
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sekrece slin.28 Jedovaté rostliny se ale mohly stát, jako je tomu také u blínu, pomyslnou 

vražednou zbraní.  

Rulík zlomocný (Atropa belladonna) 

Je keřovitou trvalkou, která je řazena také mezi lilkovité (Solanaceae). Její stonek je 

zdřevnatělý a na svém konci nese deštníkovitě se odklánějící řapíky listů. Tato rostlina má 

tmavě fialové květy a bobule stejné barvy.29 Rulík zlomocný byl v minulosti využíván 

širokospektrálně. Např. extrakt z této rostliny byl italskými ženami hojně užíván pro 

rozšiřování zorniček, díky kterým pak působily svůdněji.30 S touto rostlinou byl také 

obeznámen Petr Ondřej Matthioli. Jím byla rostlina označována jako lilek větší a popisována 

z hlediska nebezpečnosti. Bobule byly na pohled lákadlem, a proto není divu, že druhý 

latinský název této rostliny znamená Pěkná paní.31 Vzhledem k tomu, že je řazen do stejné 

čeledi jako blín černý (Hyoscyamus niger) a durman obecný (Datura stramonium), je 

v rulíku zlomocném obsažen totožný jedovatý metabolit – atropin. Tento neurotoxin je 

umístěn ve všech částech rostliny, ale největší množství je koncentrováno v kořeni.32 

Nejnebezpečnější částí rostliny jsou její bobule, kterými se mohou otrávit především děti. 

Smrt u člověka může nastat po požití desetiny gramu atropinu.33 V některých případech se 

může jednat o pouhých 50 miligramů této jedovaté látky. Bylo zjištěno, že u dětí může smrt 

nastat po požití 3-4 bobulí a u dospělého člověka po 10-12, přičemž v každém případě záleží 

na stáří jedince. Otrava bývá projevována zrudnutím obličeje a zrychlením tepu. Následně 

dojde k obdobným příznakům jako u blínu černého.34 Rulík zlomocný je tak považován za 

jednu z významně jedovatých rostlin, které byly v historii používány v léčebných postupech 

a k pokusům se někoho zbavit.  

                                                           
28 DAUNCEYOVÁ, A. Elizabeth a LARSSON, Sonny. Smrtící rostliny. Přírodní historie nejjedovatějších 

rostlin světa. Praha: Volvox Globator, 2019, s. 138. 

29 ALTMANN, Horst. Jedovaté rostliny, jedovatí živočichové. Praha: Knižní klub, 2004, s. 67. 

30 BREMNESSOVÁ, Lesley. Užitkové rostliny. Praha: Knižní klub, 2005, s. 153. 

31 MATTHIOLI, O. Petr. Herbář neboli Bylinář. Olomouc: Dobra & Fontána, 2000. Svazek 3, s. 906-907. 

32 JAHODÁŘ, Luděk. Rostliny způsobující otravy. Praha: UK, Karolinum, 2018, s. 81. 

33 ANONYMOUS. Drobnosti. Zajímavosti. In Lovecký obzor. 1927, roč. 25, s. 155. 

34 JAHODÁŘ, Luděk. Rostliny způsobující otravy. Praha: UK, Karolinum, 2018, s. 81. 
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Kulčiba dávivá (Strychnos nux-vomica) 

Tento strom je řazen mezi loganiovité (Loganiceae) a jeho původní domovinou je 

jihovýchodní Asie. Má velké eliptické, mírně ochlupené a zašpičatělé listy. Květy jsou 

uspořádány ve vrcholičnatých okolících a po opylení se z nich postupně stávají oranžové 

bobule obsahující semena.35 Ta byla převážena již v 16. století do Evropy, konkrétně do 

Německa, kde byla využívána jako jed na krysy. Semena totiž obsahují toxickou látku 

strychnin, který z nich byl později izolován a hojně využíván.36 Do tohoto rodu je řazeno na 

200 druhů rostlin, které jsou rozšířené nejen v Asii, ale také v Jižní Americe či střední Africe. 

V některých z nich jsou obsaženy různé alkaloidy kurarového typu a další.37 Konkrétně 

strychnin byl v historii jedním z nejpoužívanějších toxinů proti živočichům. V minulém 

století byly proti liškám kladeny návnady s touto látkou. Poté, co byla zvířetem návnada 

pozřena, došlo k jeho úhynu a zdechlina měla být následně dotyčným travičem sebrána.38 

Tato forma hubení byla využívána také proti vlkům a dalším šelmám, které byly považovány 

za škodnou. Využívání strychninu jako léčebného prostředku v medicínském prostředí bylo 

a doposud je vysoce riskantní, přesto k tomu docházelo. Např. v experimentální léčbě 

svalové ochablosti po závažné otravě nebo obrně.39 Otrava může být projevována zvýšenou 

citlivostí na senzorické stimuly a následnými křečemi. Tyto příznaky se objevují náhle a 

mohou se dále projevit popudlivostí, svalovou ztuhlostí, záškuby a chvěním, které člověka 

dostanou až do velmi bolestivého křečovitého stavu střídajícího se v určitých intervalech 

s uvolněním.40 Strychnin je blokátorem funkce glycinu, který poté není schopen potlačovat 

aktivitu motorických nervů.41 Čímž dojde k větší senzitivitě a náchylnosti ke křečím, je-li 

nervová soustava vystavena určitému podráždění. Jakmile je organismus vystaven smrtelné 

                                                           
35 JINDROVÁ, Jana. Léčivé rostliny. Praha: Ottovo nakladatelství, 2010, s. 421. 

36 STONE, Trevor a DARLINGTONOVÁ, Gail. Léky, drogy, jedy. Praha: Academia, 2003, s. 388. 

37 DAUNCEYOVÁ, A. Elizabeth a LARSSON, Sonny. Smrtící rostliny. Přírodní historie nejjedovatějších 

rostlin světa. Praha: Volvox Globator, 2019, s. 96. 

38 SEKANINA, J. Jed nebo železa? In Stráž myslivosti. 15. 2. 1925, roč. 3 č. 4, s. 45. 

39 DAUNCEYOVÁ, A. Elizabeth a LARSSON, Sonny. Smrtící rostliny. Přírodní historie nejjedovatějších 

rostlin světa. Praha: Volvox Globator, 2019, s. 66. 

40 HRDINA, Vratislav a kolektiv. Přírodní toxiny a jedy. Praha: Galén, 2014, s. 60. 

41 STONE, Trevor a DARLINGTONOVÁ, Gail. Léky, drogy, jedy. Praha: Academia, 2003, s. 389. 
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dávce, může nakonec dojít k úmrtí ochromením dýchacího systému.42 Samotný jed vyvolává 

opakující se křečové stavy. První záchvaty v průběhu otravy jsou v rozmezí 10-15 minut, ale 

následně jsou častější, v trvání 3-4 minut. Smrt může nastat za 5 minut nebo až za 3 hodiny!43 

Je tedy zřejmé, že mnoho zvířat, která pozřela otrávenou návnadu strychninem, nebo jen její 

část, trpěla a zemřela v bolestivých křečích.  

Mezi další významné rostliny, které byly lidmi využívány, patří např. pelyněk pravý 

(Artemisia absinthium), bolehlav plamatý (Conium maculatum), vraní oko čtyřlisté (Paris 

quadrifolia), oměj vlčí mor (Aconitum vulparia), durman obecný (Datura stramonium), 

skočec obecný (Ricinus communis) a mnohé další.  

3.4.2 Živočišné jedy  

V přírodě se vyskytují také živočichové, jejichž jedové látky podobně jako u rostlin, 

slouží k obraně před predátory nebo za účelem lovu kořisti. Někteří mají toxickou látku 

rozptýlenou po celém těle, čímž po požití svému predátorovi znepříjemní život.44 

K živočichům, kteří využívají toxické látky, jsou řazeny např. známé druhy obojživelníků 

(Amphibia), plazů (Reptilia), ryb (Osteichthyes) a bezobratlých (Invertebrata). Na tělech 

některých druhů žab jsou vytvářeny jedovaté sekrety. Tím je znemožněno, že žáby budou 

požity predátorem. K nim jsou řazeny také zástupci stromových žab z čeledi Dendrobatidae, 

jejichž přičiněním jsou produkována široká spektra toxinů, včetně batrachotoxinu.45 Mezi 

další druhy je řazena jedna z nejjedovatějších skupin na světě, a to podřád hadů (Serpentes). 

U některých zástupců jsou jejich slinné žlázy přeměněny na jedové, ve kterých uchovávají 

toxiny. V hadích jedech je obecně obsaženo několik složek, jejichž smrtící účinky jsou 

výsledkem vzájemného působení. V jedech jsou především obsaženy velmi nebezpečné 

toxiny a trávicí enzymy.46 Mezi vysoce jedovaté hady jsou řazeny bojgy africké (Dispholidus 

typus), kobry indické (Naja naja), kobry obojkové (Hemachatus haemachatus), mamby 

                                                           
42 JINDROVÁ, Jana. Léčivé rostliny. Praha: Ottovo nakladatelství, 2010, s. 422. 

43 TESAŘ, Jaromír. Soudní lékařství pro právníky. Praha: Orbis, 1958, s. 405. 

44 CHINERY, Michael. Jedovatá zvířata. Jak využívají živočichové jedu v boji o přežití. Praha: Orbis pictus, 

1993, s. 10. 

45 STONE, Trevor a DARLINGTONOVÁ, Gail. Léky, drogy, jedy. Praha: Academia, 2003, s. 391. 

46 HRDINA, Vratislav a kolektiv. Přírodní toxiny a jedy. Praha: Galén, 2014, s. 174. 
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černé (Dendroaspis polylepis) a další.47 Dalšími jedovatými živočichy jsou mnozí zástupci 

z třídy pavoukovců (Arachnida) např. pavouci (Araneida) nebo štíři (Scorpiones), jedinci 

z třídy polypovců (Hydrozoa), korálnatců (Antozoa) nebo z hmyzu (Insecta).48 Dnes jsou 

některé druhy jedů a jejich složky živočišného původu, ze kterých je vytvářeno velké 

množství protijedů, tzv. antisér, používány v lékařství.49 

3.4.3 Syntetické jedy a organické sloučeniny člověkem vytvořené 

Do této skupiny jsou zařazovány převážně látky, které člověk svým působením 

ovlivnil, změnil či vyrobil různými prostředky. Mnohé z nich jsou dnes používány 

v chemickém průmyslu a jeho dalších odvětvích. Příkladem může být průmyslová 

toxikologie. V tomto oboru jsou probírány právě jedovaté látky a jejich vliv na lidi, kteří 

pracují s chemikáliemi.50 Lidé se s rozvojem vědy naučili vyrábět různé syntetické látky, 

které jsou dodnes používány. Mezi tyto prostředky jsou řazeny pesticidy, které ochraňují 

plodiny nebo materiály před různými organismy.51 Jsou to jedny z nejpoužívanějších látek, 

kterými mohou být způsobovány vážné zdravotní potíže či otravy různým druhům 

živočichů. 

Pesticidy 

Takto jsou nazývány látky, které mohou být určeny k hubení, prevenci nebo regulaci 

živočichů a rostlin, jejichž druhy škodlivě působí na úrodu či materiály. Bylo tak dosaženo 

určité ochrany úrody a větší produkce.52 Vzhledem k tomu, že těchto směsí je velké 

množství, jsou rozdělovány do několika skupin podle toho, na jaké organismy přednostně 

působí. Jsou tak děleny na herbicidy, insekticidy, rodenticidy, fungicidy a mnohé další.53 

Tyto látky se začaly vyrábět především po zdokonalení syntetické chemie ještě před 2. 

                                                           
47 KŮRKA, Antonín a PFLEGER, Václav. Jedovatí živočichové. Praha: Academia, 1984, s. 122 a 125. 

48 Tamtéž, s. 5. 

49 STONE, Trevor a DARLINGTONOVÁ, Gail. Léky, drogy, jedy. Praha: Academia, 2003, s. 392. 

50 KUPEC, Jan. Toxikologie. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2004, s. 6. 

51 VELÍŠEK, Josef a kolektiv autorů. Vodní toxikologie pro rybáře. Vodňany: Jihočeská univerzita 

v Českých Budějovicích, Fakulta rybářství a ochrany vod, 2014, s. 276. 

52 KIZLINK, Juraj. Technologie chemických látek. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2005, s. 201. 

53 FOLTÁNEK, Vladimír a kolektiv autorů. Praktické příklady použití chemických prostředků v boji proti 

škůdcům, chorobám a plevelu v lesních školkách. Protivín: Lesnická práce, 2006, s. 5-6. 
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světovou válkou. Jedním z nejznámějších a velmi nebezpečných pesticidů byl DDT. Tato 

látka byla poprvé syntetizována již v roce 1874 německým chemikem, ale její vlastnosti, 

které z ní učinily insekticid, byly rozpoznány až roku 1939 Paulem Müllerem.54 Výroba 

pesticidů byla neustále zvyšována, s čímž souviselo jejich nadměrné využívání v mnoha 

odvětvích. Důkazy jsou o tom podávány prostřednictvím jejich produkce v USA ve 20. 

století. Zatímco v roce 1947 bylo vyrobeno cca 56 tisíc tun syntetizovaných pesticidů, roku 

1960 to činilo již 287 tisíc tun.55 Prostřednictvím používání těchto jedovatých látek 

v nadměrném množství byly způsobovány zdravotní komplikace a v nejhorším smrt. 

Kupříkladu pro prasata jsou toxické ve větším množství insekticidy vyrobené na bázi 

organofosfátů nebo karbamátů.56 O pesticidech a jejich vlivu na životní prostředí byla 

publikována kniha od známé bioložky Rachel Carsonové (1907-1964). Napsala mimo jiné 

velké množství článků a několik dalších publikací pojednávajících o mořském prostředí, 

roku 1962 byla na trh uvedena její nejznámější kniha Tiché jaro. V ní byly předloženy ideje 

týkající se problematiky toxických postřiků podrobněji.57 Obecně se snažila vyvrátit 

argumenty, které byly uváděny průmyslovými společnostmi pro podporu další výroby 

pesticidů. Carsonová uvedla, že insekticidy mohou v půdě přetrvávat až několik let. Mezi ně 

řadila toxafen, který v písečné půdě vydržel až 10 let po aplikaci proti termitům, nebo 

chlordan, jenž se nalézal v půdě i po 12 letech, a to v 15% množství z původního.58  

DDT byl také masově vyráběn a hojně využíván proti přenašečům malárie. Dále u 

něho bylo zjištěno, že je velmi špatně vylučován z organismu, čímž docházelo k jeho 

akumulaci v těle a v horším případě k otravě.59 Carsonová svojí knihou změnila pohled na 

DDT a další pesticidy, které svým působením ovlivňovaly vodní a suchozemský ekosystém. 

Tiché jaro zapůsobilo na veřejnost a představitele vlád různých států, čímž byla společnost 

                                                           
54 CARSONOVÁ, Rachel. Silent Spring. Great Britain: Penguin Books (Classics), 2000, s. 35. 

55 Tamtéž, s. 32. 

56 SVOBODOVÁ, Zdeňka a kolektiv. Veterinární toxikologie v klinické praxi. Praha: Profi Press, 2008, s. 99. 

57 HERTL, David a OLŠÁKOVÁ, Doubravka. Rachel Carsonová poslala lidstvu varování a pak zemřela. 

Její Bible enviromentalistiky změnila svět [online]. Český rozhlas Plus: Portréty ©2017 [citace 4. 1. 2021]. 

Dostupné z: https://plus.rozhlas.cz/rachel-carsonova-poslala-lidstvu-varovani-a-zemrela-jeji-bible-6510783 

58 CARSONOVÁ, Rachel. Silent Spring. Great Britain: Penguin Books (Classics), 2000, s. 65. 

59 KIZLINK, Juraj. Technologie chemických látek. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2005, s. 210. 

https://plus.rozhlas.cz/rachel-carsonova-poslala-lidstvu-varovani-a-zemrela-jeji-bible-6510783
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podnícena k zakládání environmentálních organizací.60 Sama Rachel Carsonová také tvrdila, 

že není pro absolutní zákaz používání pesticidů, ale pro jejich omezování na úměrnou mez.61 

Po několika debatách Rachel Carsonová své argumenty obhájila a chemické koncerny i přes 

tvrdou kritiku této bioložky neuspěly. Veřejnost a vlády tak byly postupně více informovány 

o těchto látkách, což později zapříčinilo zákaz DDT v různých zemích (např. 1972 v USA 

či 1974 v Československu).62 

Bojové chemikálie 

Chemické postřiky nebyly jedinými synteticky vyráběnými látkami, které byly lidmi 

používány pro různé účely. Mnohé z nich jsou dnes řazeny mezi „běžné“ průmyslové a jiné 

mezi bojové chemikálie, které byly hojně zneužívány ve 20. století během světových válek 

na frontách, v koncentračních táborech nebo v mnoha bojových konfliktech 2. poloviny 20. 

století. Cílem těchto látek bylo zneschopnit či vyčerpat druhou stranu a v mnoha případech 

sloužily k hromadnému zabíjení.63 S pojmem chemické zbraně je možné se setkat až 

v průběhu 1. světové války, kdy byly použity velmi nebezpečné látky proti velkému 

množství vojáků. Mezi ně jsou řazeny chlór, sulfidický yperit, fosgen a další.64 Každá tato 

bojová chemikálie specificky účinkovala na lidský, živočišný nebo rostlinný organismus a 

podle daných účinků jsou dnes rozdělovány do několika skupin. Prostřednictvím těchto látek 

jsou způsobovány nepříjemné stavy, které se projevovaly dráždivými, psychoaktivními, 

dusivými, nervově paralytickými a toxickými příznaky.65 Další bojové otravné látky byly 

vyvíjeny před 2. světovou válkou a je zázrak, že během tohoto válečného konfliktu nebylo 

na frontách použito tak velké množství látek jako za 1. světové války. To ovšem neplatí pro 
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používání Cyklonu B. Je to známý a toxický plyn, kterým bylo v koncentračních táborech 

usmrceno několik milionů lidí.66 Jen pro vykreslení masové výroby bylo do největších 

koncentračních táborů dodáno od filiálky německé firmy Gegesch přes 28 000 tun toxických 

látek.67 Cyklon B byl původně považován za insekticid skládající se z granulové křemeliny 

nasycené kyanovodíkem. U nás byl tento smrtelný plyn vyráběn v Kolíně pod jiným 

názvem: Uragan D2.68 Ten se dodnes využívá jakožto fumigační přípravek v potravinářském 

průmyslu.69  

V 2. polovině 20. století byly během několika válečných konfliktů testovány 

různorodé bojové chemikálie a toxické látky. Američany bylo použito během války ve 

Vietnamu (1961-1971) přibližně 15 různých chemických látek. Mezi nimi byly 

zaznamenány různé druhy herbicidů nebo defoliantů, jejichž vlastnosti ničivě působily na 

lesy, pole a porosty.70 Tyto látky jsou obecně označovány jako dioxiny. I přes jejich vysokou 

toxicitu se staly základní složkou některých herbicidů, kvůli čemuž během jejich používání 

docházelo ke katastrofám, kterými byla krajina a organismy v této krajině se vyskytující 

ovlivněna na desítky let. Veteráni této války trpěli zdravotními obtížemi, které zahrnovaly 

závratě, nechutenství, vyrážky, leukémii a několik typů rakovin.71 Velké množství toxických 

látek bylo ve 20. století nevhodně použito jak ve válkách, tak pro ochranu plodin 

v zemědělství. 
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3.4.4 Jedy abiotického původu 

Některé z těchto látek nebo prvků jsou ve velmi malém množství potřebné pro 

organismy a jejich fyziologické pochody. Příkladem může být zinek, železo či měď. Těmito 

prvky mohla být ve vysokých koncentracích způsobena akutní otrava organismu anebo 

znečistění životního prostředí. K toxickým prvkům jsou řazeny arsen, olovo, nikl, kobalt, 

rtuť a mnohé další.72 Prostřednictvím rtuti mohli být v minulosti otráveni horníci, kterými 

bylo těženo zlato a stříbro s tímto prvkem vyskytujícím se ve sloučeninách. Studiem těchto 

otrav horníků se již zabýval Paracelsus, stejně jako se věnoval rtuti a jejímu účinku 

v léčivých prostředcích, které připravoval.73 Mnoho z výše jmenovaných prvků nebo jejich 

sloučenin bylo akceptováno jako pověstné travičské prostředky. Jeden z nejznámějších a 

nejvíce používaných jedů byl oxid arsenitý (As2O3) neboli otrušík.74 Dalším obdobným 

prostředkem byl fosfor neboli kostík. Byl využíván v myslivosti především k trávení vran. 

Společně s dalšími látkami byl rozpuštěn, a jakmile tato směs zhutněla do tzv. jíchy, přelila 

se do prázdné nádoby a zazátkovala, aby se fosfor ze směsi nevyloučil. K fosforu byl přidán 

glycerin a tzv. bolus75, což je látka skládající se z hlíny, určité příměsi křemene a oxidu 

železa. Později byla tato sloučenina přimíchána do návnady sestávající z krve, otrub, 

případně masa a položena v okolí výskytu vran.76 
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4 Historie travičství a užívání jedů 

4.1 Starověk 

4.1.1 Počátky civilizací 

Nelze s jistotou určit, kdy přesně se člověk setkal s účinky některých přírodních jedů. 

Je ale velice pravděpodobné, že k tomu došlo již v době, která je označována za nejstarší 

dějinnou epochu – pravěk. Naši předci měli jedinou možnost, jak poznat účinky druhů 

rostlin77, a to formou pokusu a omylu. V průběhu staletí byly zkušenosti účinků rostlinných 

látek lidmi rozeznávány, zlepšovány a předávány z generace na generaci. Poznatky byly 

využity především pro lov divokých zvířat a určité formy léčitelství, které byly praktikovány 

v pozdějších dobách.78 

Ve starověku se obyvatelstvo prvních velkých civilizací léčilo různými praktikami a 

postupy prostřednictvím těch, kteří měli určité znalosti – mágů, šamanů, kouzelníků a 

dalších. Z těchto starověkých států to byl především Egypt, jehož obyvatelé byli velmi 

schopnými a pokrokovými léčiteli. Tato tvrzení také mohou být potvrzena egyptskými texty 

o medicíně, které jsou různého stáří. Např. papyrus Edwina Smitha a Ebersův, které jsou 

řazeny k těm nejstarším.79 Vznikem civilizací byly vytvořeny základy pro nové státy, kultury 

a především náboženství. Dnes jsou tato společenství také poznávána prostřednictvím 

mytologie, která poskytuje informace o náboženstvích starověkých civilizací. V každé 

mytologii jsou uvedeny všemožné příběhy hrdinů a bohů ovlivňujících osudy lidí. Konkrétně 

v řeckých mýtech je sděleno několik specifických vlastností, mezi něž patří nebojácnost, 

chytrost, vynalézavost, ale také žárlivost, chtíč a krutost. A právě tyto negativní vlastnosti 

mohou lidem přiblížit motivaci k různým činům, při kterých byl jed používán ze žárlivosti 

nebo touhy po pomstě. 

4.1.2 Artemis – bohyně přírody a lovu 

Byla velmi mocnou bohyní, která ochraňovala např. rostlinstvo. Mohla také na lidi 

sesílat náhlou smrt nebo šílenství. Na lov podle bájí chodila sama, nebo jí pomáhala družina 

nymf. Artemis je dodnes spojována především s lovem, myslivostí a hony. Ne vždy je však 
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její povaha zobrazována jako klidná a v několika mytologických příbězích se dopustila 

krutých skutků.80 Lidé si Artemis pokoušeli naklonit obětováním, čímž odvrátili její hněv a 

udobřili se s ní. Bohyně je však zajímavá i z jiného hlediska. Prostřednictvím svého jména 

je spojována s jednou bylinou, konkrétně pelyňkem (Artemisia), který byl ve starověku 

hojně využíván pro rituální obřady a podporu trávení. Většinou byl podáván v nápojích, 

které měly specificky hořkou chuť. Pelyněk je uveden již v Ebersově papyru pocházejícího 

ze starého Egypta. Byl používán napříč kmeny a státy po dlouhá staletí převážně jako léčivá 

rostlina. Na konci 18. století byl pelyněk pravý využíván pro tvorbu absintu.81 Toto 

pojmenování je lehce odvoditelné z latinského názvu pelyňku pravého (Artemisia 

absinthium). I v tomto případě záleží na tom, v jakém časovém intervalu a množství je 

člověkem bylina užívána, jelikož obsahuje jedovaté látky, které můžou způsobit intoxikaci. 

Je tedy zřejmé, že si pelyněk svůj rodový název vysloužil pravděpodobně zásluhou mnoha 

případů otrav. 

4.1.3 Hérakles a jeho činy 

Ten je známý především svojí odhodlaností, odvahou a silou. V mládí měl splnit 

dvanáct úkolů pro mykénského krále a ve druhém z nich byl podroben boji s 

ohavnou hydrou. Po urputném zápase zvítězil a své šípy smočil v krvi bestie, protože ta byla 

jedovatá a rány zasazené těmito šípy se velmi těžce uzdravovaly.82 Héraklův život byl plný 

soubojů a hrdinských činů. Na jeho konci se zamiloval do dívky, o kterou dříve stál. Jeho 

žena tuto skutečnost nesla těžce, a tak pomazala plášť krví kentaura, kterého dříve Hérakles 

zabil jedovatými šípy. Poslala mu ho, a jakmile si plášť na sebe vzal, dostal se mu do těla 

jed a otrávil ho.83 Opětovně figurujícím jedem hydry mohl být parafrázován jiný, velmi 

účinný jed, jenž staří Řekové již znali. Stejně tak je možné, že úsloví označující jed za 

ženskou zbraň, může být přebráno z řecké mytologie. 

4.1.4 Starověké travičství 

Zmínky o jedech jsou obsaženy nejen v mytologii, ale také v historii, kde se jedy 

významně ujaly. Např. sloučeniny arsenu byly používány, jako mnohé další, již ve 
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starověku.84 Živočišné jedy byly hojně využívány lidmi ve starověké Indii, kde se tamní 

lékaři stali experty na léčení hadích uštknutí. Už zde je možné si všimnout, že v Indii byly 

prováděny pokusy na zvířatech, kterým byly podávány pokrmy vyrobené v kuchyních pro 

panovníka. Tímto způsobem se mělo zjistit, zda nejsou otrávené.85 Je více než 

pravděpodobné, že starověká Indie nebyla jediná, kdo takto využíval zvířata. 

Je důležité si uvědomit, že při některých smrtích na otravu jedem se nemuselo jednat 

o přímou souvislost s pokusem někoho otrávit. Mohlo se jednat o rozšiřování pomluv, které 

se objevovaly po náhlé smrti člověka. Pokud některé pokusy o vraždy pomocí jedu nejsou 

patřičně vědecky a historicky dokázány, lze o těchto činech polemizovat a zároveň dál bádat 

pomocí všech možných prostředků. Některé události však již nelze ověřit. Ovšem u Sókrata 

(469-399 př. n. l.), jednoho z filosofů starého Řecka, byla otrava prokázána. Během 

peloponéské války byly Athény notně vyčerpány a po zavedení tzv. diktatury třiceti byl 

Sókratés odsouzen k smrti. Rozsudek byl odůvodněn tím, že svojí formou vzdělávání kazil 

mládež a učil je nevěřit v bohy. Sókratés odmítl utéct a zvolil si smrt vypitím číše s odvarem 

z bolehlavu plamatého (Conium maculatum).86 Tato rostlina je řazena mezi jedovaté a 

negativně účinkuje na centrální nervový systém. To dokazuje zmínka Petra Matthioliho, 

který byl autorem jednoho významného herbáře. Lidé totiž místo pastináku mohli požít 

právě bolehlav. Po jeho požití se člověk choval pomateně a snažil se lézt na vysoká místa a 

létat. Dále se autor zmiňoval i o vlivu rostliny na zvířata, která mohla být paralyzována nebo 

jeho slovy střečkovala a bláznila.87 Sókratés si sice zvolil způsob, jak odejít ze světa, ale 

nelze hovořit o „pěkné smrti“, která byla vyobrazena mnohými umělci novověku.  

Další postavou, kterou byly používány jedy ve starověku, byl Mithridatés VI. 

Pontský (135-63 př. n. l.). Tento panovník Malé Asie nejspíše požíval určité množství jedů, 

protože se obával otrávení ze strany svých odpůrců, a tak si tímto způsobem proti jedům 

vybudoval určitou imunitu. Mithridatés bojoval především proti římské říši a po válkách, 

které prohrál, byl rozhodnut spáchat sebevraždu. Výkladů je celá řada, ale je možné, že po 

pokusu se otrávit musel zvolit jiný způsob usmrcení, protože jed neměl požadující smrtelné 
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účinky.88 Otravám byli vystaveni také lidé druhé antické říše v Evropě, rozkládající se 

v Itálii. Římská říše se svého času stala jednou z nejmocnějších v dějinách lidstva. Jedním 

z nejznámějších císařů této říše byl i Claudius (10-54 n. l.). Nepatřil mezi oblíbené císaře 

vzhledem k jeho introvertní povaze a vzezření, které mohlo být způsobeno dětskou 

mozkovou obrnou.89 Oženil se se čtyřmi ženami a sňatek s poslední z nich, Agrippinou, se 

mu pravděpodobně stal osudným. Byla velmi ambiciózní a měla na císaře velký vliv. V roce 

54 n. l. náhle zemřel, což překvapilo mnohé jeho věrné. Je pravděpodobné, že byl otráven 

Agrippinou. Obecně je souzeno, že šlo o jed z hub.90 Římská historie je plná úkladných vražd 

a lze se o tom přesvědčit různými případy, mezi něž jsou řazeny světoznámé vraždy Julia 

Caesara nebo Caliguly. 

Další látkou, kterou mohli být Římané otráveni, bylo olovo. Tento prvek je jedním z 

těžkých kovů a jeho využití se v Římě stalo důležitým pro výrobu vodovodního potrubí. 

Dnes by mělo být nemyslitelné používat olověné trubky za účelem rozvádění vody, protože 

tento prvek je vysoce toxický a jeho vlivem jsou způsobeny nemalé zdravotní potíže. Práce 

s olovem, ať je jakákoliv, je nebezpečná a jeho dlouhodobým využíváním byly způsobovány 

chronické otravy a v nejhorších případech smrt. Záleží na délce působení a množství, které 

je tělem vstřebáno. V důsledku se projevuje malátností, neklidem, poruchou rovnováhy 

atd.91 Bylo by unáhlené myslet si, že za postupným úpadkem Římské říše stálo olovo? 

Celoživotní působení olova na lidský organismus je schopno zapříčinit velmi závažné 

zdravotní komplikace.92 Obyvatelé Říma tak pravděpodobně trpěli zdravotními problémy 

spojenými s otravou olovem. 

Z tohoto krátkého výčtu je zřejmé, že jedovaté látky byly lidmi od raných dob historie 

využívány pro svůj prospěch. O jejich účincích již psali první léčitelé a předchůdci medicíny, 

v jejichž spisech jsou uvedeny mnohé pokrokové techniky. Mezi ty nejznámější patří 

Hippokratés a Galénos, kteří některé své vědomosti získali ze spisů (papyrů) egyptských, 
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mezopotámských a dalších významných děl starověkých autorů. Tyto znalosti později 

převzali Arabové a dále jimi byly rozšiřovány o nové poznatky. Od nich opětovně čerpala 

ve středověku evropská království a dále rozvíjela nové obory.93 

4.2 Středověk 

4.2.1 Nové možnosti a vlivnost církve 

Středověk se obecně vymezuje od pádu západořímské říše (476 n. l.) až do roku 

objevení Ameriky (1492 n. l.). Někdy je také za konec tohoto období označován pád 

Konstantinopole (1453 n. l.). Římská říše se pomalu rozpadala a do Evropy pronikaly nové 

kmeny, jejichž přesun je označován jako stěhování národů.94 Od počátku středověku moc 

katolické církve rostla, postupně se odkláněla od dřívějších hodnot a dostala se do sporu i se 

světskou mocí vlivem značných papežských aktivit.95 Právě církví byl ovlivněn pohled na 

svět pomocí šíření vzdělanosti. Tento vliv byla schopna zajistit jen poté, co mocensky a 

společensky vzrostla. Významní představitelé katolictví a církve, kteří se rovněž odkazovali 

na starověké filosofy, zapříčinili, jak byla lidmi ve středověku a novověku vnímána divoká 

i domácí zvířata.  

4.2.2 Vnímání zvířat ve starověku a středověku 

Na počátku lidského pokolení byli živočichové zdrojem obživy. Ve starověku se 

vznikající civilizace pokoušely domestikovat různé druhy živočichů (tzv. neolitická 

revoluce). Některým z nich byly lidmi přisuzovány božské síly, uctívali je, nebo naopak 

považovali za nečisté a zlé. Každá starověká civilizace nahlížela na zvířata různě. Filosofové 

v antickém Římě a Řecku se také vyjadřovali o zvířatech, jejich vlastnostech a byli jimi 

vytvářeny určité předobrazy zvířat. Jedním z významných tvůrců byl Aristoteles, kterým 

byla vytvořena myšlenka o duších rostlin a živočichů.96 Druhým příkladem je koncepce 

Plútarchova o rovnosti zvířecí a lidské duše.97 Zvířata byla využívána též jako obětina. 

Naklonit si bohy bylo důležité a tato forma úcty byla běžná. Většinou byl obětován vepř, 
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kohout, koza nebo ovce. Kůň byl v Řecku považován za významné, až posvátné zvíře. 

Řekové si ho cenili a byl využíván pro sportovní a vojenské účely. Alexandrem Velikým 

bylo například na počest postaveno město nesoucí jméno jeho koně: Bucephalus.98 Božstvo 

bylo v antickém světě velmi ceněno a obětmi uctíváno. 

  Také mnozí středověcí filozofové a spisovatelé vycházeli z antických autorů. Např. 

Isidorem ze Sevilly bylo sepsáno dílo Etymologiae, které se stalo pro středověk významné. 

Autor čerpal převážně z děl Plínia a Solina.99 Pohled na zvířata byl postupně proměňován a 

v průběhu vrcholného středověku ho podstatně ovlivnil také Tomáš Akvinský opírající se o 

Aristotela. Zvířata jsou zde brána jako naši služebníci, kteří službou nejsou povinováni, a 

jejich duše je smrtelná na rozdíl od lidské.100 Postupem času byly utvářeny jisté obrazy a 

formy vnímání živočichů, k čemuž dopomáhaly bajky, pohádky anebo příběhy, které si lidé 

vyprávěli. Nejznámějšími bajkami se staly Ezopovy (Aisópovy). Ty se ale nedochovaly a 

Sbírka Aisópových bajek je pravděpodobně společným dílem několika středověkých 

autorů.101 V těchto příbězích jsou uvedena zvířata, která mají dobré či zlé lidské vlastnosti. 

Např. vlk je zde vykreslen jako záludný, nenažraný, vychytralý a chamtivý. Obecné vnímání 

této psovité šelmy bylo ve středověku a v následujících dobách dosti nešťastné. 

Západořímská církev využila Ezopových a jiných příběhů o vlcích, které byly tradovány, a 

pomocí svého obrovského vlivu byly tyto pověsti použity v průběhu nechvalně známých 

inkvizičních soudů.102 Lidé byli ve střetu s vlky především na polích a loukách, kde chovali 

svá stáda a museli je před nimi hlídat. Jejich strach byl s příchodem těchto příběhů zvýšen a 

vzhledem k tomu, že se objevovaly i nové pověsti o vlkodlacích, byl jejich strach o to 

výraznější.103 Takto záporně byli živočichové dále vnímáni i v novověku a v moderních 

dějinách. To vede k zamyšlení, jestli k trávení zvířat nedocházelo rovněž vlivem těchto 

příběhů. Je velmi pravděpodobné, že tento vývoj směřoval k tak drastickému využívání 
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jedovatých látek. Příkladem může být jedovatá rostlina, která roste v Evropských lesích 

horského pásma. Jmenuje se oměj vlčí mor a byla používána především k trávení vlků.104 Je 

také možné, že ji užívali již v antickém Řecku, kdy jí byly plněny návnady.105 Oměj tak mohl 

posloužit k trávení jiných velkých šelem v Evropě.  

4.2.3 Středověké travičství 

V tomto historickém období byl jed používán na několika významných místech 

v Evropě. Zpočátku nebyl způsob vraždy jedem využíván tak často, protože feudální 

závazky vůči panovníkovi byly velmi silné a zrada mohla být tvrdě potrestána.106 Na konci 

13. století byl jed opět na vzestupu. Na francouzském dvoře byly vlivem strachu a obav 

z neviditelného zabijáka šířeny pověsti a nepravdivé zkazky o otravách jedem. Podle jedné 

z těchto nepodložených pověstí se pokusil Karel Navarrský otrávit hned několikrát 

francouzského krále Karla V. prostřednictvím kyperského lékaře nebo navarrské židovky, 

která měla donést jed královskému kuchaři.107 Avšak nejznámější oblastí proslavenou 

travičstvím byla Itálie. Velké množství různých státních uskupení bylo vzájemně napadáno 

a za vzniku různých koalic mezi sebou válčilo. O tom, jak byl v rozdrobené Itálii používán 

jed, může určité informace poskytnout Karel IV. prostřednictvím vlastní autobiografie. Ten 

se během italského tažení (1331) dostal do několika svízelných situací a při pobytu v Pávii 

byl málem otráven jídlem. Objednavatelem byl Azza Visconti, který v té době vládl Milánu 

a stal se nepřítelem Lucemburků v Itálii.108 Italské rody mezi sebou bojovaly a soupeřily o 

rozšíření mocenské základny a bohatství, popřípadě z čiré závisti nebo pomsty. Dalším 

příkladem otravy byl případ, ve kterém figuroval italský vojevůdce Cangrande della Scala, 

jenž byl usmrcen v roce 1329 v dosti mladém věku. V jeho ostatcích bylo vědci odhaleno 

určité množství alkaloidů, které pocházely nejspíše z náprstníku (digitalisové alkaloidy).109 
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4.2.4 Lékárenství a jeho rozvoj 

Lékárenství bylo v 5. století př. n. l. postupně rozvíjeno a nabývalo značné obliby. V 

tomto oboru se lidé specializovali na sběr rostlin, jejich následující úpravu a prodej 

vytvořených léčiv.110 Během středověku upadaly hygienické návyky a církevní pomoc 

bližním byla omezována pouze na léčbu symptomů.111 Lékařství a především lékárenství tak 

bylo ve středověké Evropě soustřeďováno do center v klášterech, kde bylo mnišskými řády 

užíváno různých poznatků, metod a byla sbírána či pěstována velká množství bylin.112 

Kláštery se tak staly významným centrem léčitelství. O lidi mohlo být postaráno také ve 

špitálech, kde o ně většinou pečovali členové církevních řádů. Ti, především ve vrcholném 

středověku, čerpali své znalosti ze starověkých spisů antických lékařů přepsaných do latiny 

a v pozdějších letech i z přepracovaných děl, která byla původem z arabských zemí. Tyto 

znalosti byly šířeny např. ze Španělska.113 Jednou z takových osob byla abatyše Hildegarda 

z Bingen (1098-1179). Proslavila se svou všestranností a cílevědomostí. Napsala díla, ve 

kterých byly zahrnuty léčitelské postupy.114 V jednom z jejích spisů s názvem Physica byly 

také popsány léčivé a hojivé účinky preparátů připravených ze zvířat, minerálů a hlavně 

rostlin.115 Kromě klášterních léčitelských center byla v raném středověku zakládána první 

nemocenská zařízení a ve vrcholném středověku byly zřizovány školy s lékařským 

zaměřením. Např. v Montpellieru nebo v Salernu.116 Dalšími důležitými institucemi se staly 

veřejné lékárny, jejichž chod byl podstatný pro využívání léčivých rostlin a tvorbou různých 

přípravků. Lékárny byly zakládány v průběhu 11. a 12. století a jejich následovný vývoj byl 

ovlivněn císařem Fridrichem II. ve 13. století. Jím byl vydán zákoník, prostřednictvím 

kterého byl lékařům stanoven určitý způsob vzdělávat se, a spolčování se s lékárníkem pouze 

za účelem zisku bylo zakázáno.117 Tyto zákony platily především na území říše. Např. 
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v Českých zemích byla povolání lékárníka a lékaře od sebe oddělena později. Některými 

lékaři byla provozována lékárenská zařízení ještě na začátku 17. století.118 V lékárnách mohl 

člověk koupit velmi zvláštní medikamenty, které byly složeny mnohdy z částí zvířecích těl. 

Lékárníky byly používány části orgánů, exkrementy, a dokonce různé výměšky. Je zřejmé, 

že pro člověka ve středověku byla zvířata významným zdrojem pro lékařské potřeby, 

anatomické analogie nebo zemědělské účely.119 S rozmachem lékařství a škol bylo rozvíjeno 

také lékárenství, jež zaznamenalo největší rozkvět v novověku.   

4.3 Novověk 

Začátek novověku nelze jako další předěly mezi různými obdobími přesně stanovit. 

Vývoj byl vždy nejednotný a nesourodý, jako je tomu např. i u začátku a konci starověku. K 

postupnému přerodu v další novověké období napomohly zámořské objevy (15. století), 

příchod renesance a humanismu a mnohé další proměny, kterými byla ovlivněna nejen 

evropská společnost.120  

4.3.1 Vnímání zvířat v novověku 

V novověku bylo dosaženo obrovského rozvoje vědních oborů a nového poznání. 

S vývojem filosofie byl také proměňován pohled na živočichy a jejich existenci jako tomu 

bylo v předešlých historických epochách. Jedním z významných novověkých autorů byl 

René Descartes (1596-1650), jehož názory na vnímání zvířat lze nalézt v několika dílech. 

V jeho pojetí jsou živočichové připodobňováni ke složitým strojům, které podléhají 

mechanickým zákonitostem a nemají na rozdíl od člověka duši.121 Mnohými autory, mezi 

něž patřil Spinoza nebo Hobbes, byly dále tyto myšlenky rozvíjeny. Odpůrcem této 

filosofické úvahy byl Henry More (1614-1687). Ten totiž na rozdíl od Descarta věřil 

v nesmrtelnost duše a v její existenci.122 Dále např. Michel Montaigne (1533-1592), který 

byl velkým kritikem mučení a špatného zacházení se zvířaty a tyto myšlenky zahrnul do díla 
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Eseje.123 Tyto a jim podobné ideje byly v následujících stoletích šířeny po Evropě. Filosofy 

byly různě přetvářeny již dřívější úvahy. Povětšinou v nich byly nalézány ty nejzákladnější 

motivy, o kterých se neustále polemizovalo. Např. zdali mají zvířata instinkt nebo rozum, 

jestli postrádají rozum a jsou právě tímto od nás odlišní, následkem čehož by mohli být 

živočichové bráni jako podřadní tvorové. Další otázkou bylo, jestli zvířata mají duši a pokud 

ano, tak zda se jedná o duši smrtelnou, nebo nesmrtelnou.124 Témata zabývající se vnímáním 

zvířat lidmi a jejich vzájemnými rozdíly nebo podobami byla prezentována stále častěji. 

Základní motivy ovšem zůstávaly a později byly znázorňovány stále extrémnějšími 

způsoby.125 Jak ale obyčejní lidé vnímali zvířata?  

Vzhledem k několika faktorům, kterými byl život lidí ovlivňován, není zas tak složité 

na tuto otázku odpovědět. I po mnoha problémech a excesech byla církví určitá moc na 

počátku novověku stále udržována. Ta však byla velmi otřesena reformací a následnou 

protireformací.126 I přes tento neklid byla udržována při životě některá dogmata a lidé vlivem 

církve dále zastávali záporná stanoviska vůči určitým druhům zvířat. Takto byl církví 

pronásledován např. medvěd. Ke konci středověku se tato šelma stahovala od lidí do hor a 

odlehlých končin. Jeho negativní představa byla stále přítomna. Později byla jakýmsi 

předmětem lidské fantazie. Paradoxně na místo pronásledovaného medvěda „nastoupil“ vlk, 

který byl obávaným nepřítelem venkovanů v novověku.127 Historií lidského smýšlení o 

zvířatech byly ovlivněny bestiáře a cestopisy. Značně populární byly ve středověku a 

obsahovaly popisy vlastností a vyobrazení bájných i skutečných zvířat. Některé z nich byly 

vydávány také v novověku, např. bestiář od středověkého autora Philippe de Thau.128 Lidská 

fantazie neznala mezí, a právě ilustracemi byl v evropské společnosti vytvořen obraz či 
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představa o životě zvířat až do období osvícenství a rozkvětu biologické vědy prezentovanou 

jejími významnými představiteli.129 

Postupně také docházelo k většímu výskytu střetů mezi lidmi a divokými zvířaty 

vlivem rozšiřování lidských osad až do dříve neobydlených končin.130 To mělo za následek 

intenzivnější a častější lov. V průběhu středověku a na počátku novověku byly velké šelmy 

chytán různými způsoby, např. rys byl loven do jam nebo oštěpem. To vlk byl mimo lapání 

do prohlubní také loven do ok, zvláštního a krutého nástroje střechovitého tvaru s hřeby. 

Místo jedu byly využívány i masové návnady plné jehel.131 Jed byl v raném i vrcholném 

středověku spíše postrachem než zákeřným hubitelem. O jeho využívání proti zvířatům jsou 

uvedeny písemné informace především z pozdějšího období. 

4.3.2 Novověké travičství 

Na počátku novověku docházelo vlivem renesančních snah šířících se z Itálie 

k postupnému přerodu společnosti. Centrem vzdělanosti a umění v renesančním duchu se 

stala Itálie až do závěrečné proměny samotné renesance.132 Itálie byla složena z malých států 

a území, jimž vládly významné rody, které mezi sebou bojovaly a uzavíraly spojenectví. 

Mezi ně patřili i Borgiové, kteří byli původem ze Španělska.133 Nejvýznamnějším a zároveň 

nejkontroverznějším zástupcem rodu byl Rodrigo Borgia, pozdější papež Alexandr VI. Jeho 

rod byl značně proslaven travičskými aférami v období svého církevního vůdcovství. Také 

mu bylo přisuzováno mnoho zvláštních úmrtí. Je zajímavé, že tyto smrtelné incidenty se 

týkaly především kardinálů. V únoru 1503 zemřel uvězněný kardinál Giambattista Orsini a 

v dubnu 1503 po urputném zvracení skonal Giovanni Michieli (benátský kardinál), jehož 

majetek byl vydán právě papeži. Při výslechu na mučidlech sluha benátského kardinála 

přiznal, že na popud syna papeže, Cesara Borgii, byl kardinálovi podán jed.134 O případu 

benátského kardinála bylo poskytnuto několik zajímavých informací prostřednictvím Marie 
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Bellonciové. Podle ní byl otráven borgiovským vrahem, Asquiniem Colloredem, který za 

svoji práci dostal tisíc dukátů.135 Důležité je, jaká fakta tyto skutečnosti přinesly. Itálie byla 

v dobách svého největšího kulturního růstu jedním velkým bojištěm, na kterém vystupovalo 

mnoho významných rodů zápasících o moc za pomoci jakýchkoliv zbraní. 

4.3.3 Španělská muška 

Takto byl označován jeden z brouků široce využívaný v léčitelství. Jmenuje se 

puchýřník lékařský (Lytta vesicatoria). Je řazen mezi majkovité, je všežravcem, intenzivně 

zapáchá a jeho hlavním znakem je kovově zelená až zlatozelená barva.136 Vyskytuje se 

především na jihu Evropy. Pokud je ohrožen predátorem, vylučuje tekutinu, která obsahuje 

jedovatou látku jménem kantharidin.137 Pojmenování tohoto druhu brouka je také velmi 

výstižné. Pokud se totiž jeho jed, který je řazen mezi glykosidy, dostal člověku na ruku nebo 

odkrytou část těla, způsobil zčervenání, podráždění a následně puchýře.138 Puchýřník 

lékařský byl využíván již ve starověku k léčebným účelům a ve středověku v podobě 

rozemletého prášku. Byl také používán jako analgetikum společně s blínem, ačkoliv to 

nebylo příliš časté.139 Tímto spojením tak bylo dosaženo toxické směsi, která při špatném 

poměru způsobila okamžitou smrt. Používáním těchto látek docházelo k velkému 

hazardování se životy. V nesprávných rukou se měnily ve smrtící zbraň. Blín černý obsahuje 

toxické tropanové alkaloidy stejně jako durman nebo rulík patřící mezi lilkovité, ale v jiném 

poměru. Jen samotný blín byl také používán k sebevražedným nebo vražedným účelům.140 

Puchýřník lékařský se tak stal v travičství mocným prostředkem. Rodem Borgiů byl tento 

jedovatý brouk zjevně využíván proti jejich nepřátelům, prameny se však rozcházejí ohledně 

formy, kterou byl jed používán.141 Takto je to popsáno Marií Bellonciovou: „Krátce, ať to 

tedy byl arsenik nebo něco jiného, byl to jed velmi dobře připravený.“142 Mezi další příklady, 
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kdy byl využíván jedovatý puchýřník, patří travičské aféry rodu Medici. Jed kantharidin byl 

tímto rodem nejspíše vkládán i do tzv. jedu „aqua tofana“, pomocí kterého Medicejští trávili 

své protivníky.143 Jed z puchýřníků byl nadále využíván v novověku. Jedním z jeho 

uživatelů byl tzv. Markýz de Sade, který žil ve Francii v 18. století. Právě jím byl používán 

při orgiích s prostitutkami a je možné, že některé z nich tímto jedem otrávil.144 Kantharidin 

byl právě pro mnohé uživatele afrodiziakem, čímž byl puchýřník jako tzv. „španělská 

muška“ významně proslaven. V minulosti byl v lékárenství znám také pod názvem 

Cantharis.145 K otravě stačilo opravdu malé množství tohoto jedu. Smrtelná dávka je totiž 

pro člověka pouhých 30 miligramů.146 To ve výsledku znamenalo, že bylo nutné s větším 

množstvím extraktu z puchýřníků manipulovat velice opatrně. 

4.3.4 Kateřina Medicejská obětí pomluv 

Další, o kom se tradovalo, že je travičem, byla Kateřina Medicejská (1519-1589), 

z již zmíněného významného italského rodu, později provdána za krále Francie, Jindřicha II. 

(1519-1559).147 Byla velmi důležitou historickou osobností, která vládla v době největších 

nepokojů způsobených náboženskými spory. Pragmatická vlastnost, kterou Kateřina 

Medicejská měla, ji ne vždy vedla spravedlivou cestou a využívala každého prostředku 

vedoucího ke znovunastolení míru.148 Její osoba je však proslavena jako domnělá travička, 

intrikánka, Madam zmije nebo Černá královna.149 Je možné, že se za svůj život pokusila 

otrávit některé své odpůrce. Její pověst byla také ovlivněna velkým množstvím pamfletů, 

které byly v oné době vydávány za účelem očernění. Mezi ně je řazen i ten nejostřeji napsaný 

s názvem Znamenité pojednání o životě, činech a volných mravech Kateřiny Medicejské.150 

Těmito hanopisy byla její osoba vykreslena velmi kriticky. Kateřina Medicejská je také 
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spojována s údajným podílem na smrti, matky Jindřicha IV., Jany d´Albret. Ta zemřela roku 

1572 a podle pověsti byly Janě od Kateřiny darovány rukavice napuštěné jedem. Pitvou ale 

bylo prokázáno, že zemřela ve svých 44 letech na rakovinu prsu a pravděpodobně také na 

tuberkulózu.151  

4.3.5 Léčitelství a lékárenství na vrcholu 

Tyto dva obory byly v průběhu několika století proměňovány, a to vlivem nových 

poznatků a zkušeností, které jejich představitelé objasnili. Vývoj léčitelství i lékárenství byl 

v období raného novověku stále ovlivňován tradiční galénovsko-arabskou farmacií, která se 

odkazovala převážně na rostlinnou říši.152 Významnou osobností v oboru léčitelství se stal 

již zmíněný Paracelsus (1493-1541). Filozof, alchymista a zároveň lékař. Jeho různými 

pokusy a neustálou prací bylo přispěno k následující výrobě mnoha syntetických a také 

anorganických chemických látek, které měly určité léčivé účinky a navracely tělu 

rovnováhu.153 Bylo jím vytvořeno velké množství receptů, s jejichž pomocí léčil. Je tak 

považován za člověka, který se významně podílel na vzniku farmacie, a jeho spisy se staly 

pomyslným základním kamenem pro její další vývoj. Zabýval se také otravou rtutí a dalšími 

účinky a projevy různých látek v lidském těle, stejně jako léčebnými postupy, které by 

mohly s otravou těžkým kovem pomoci.154 Jeho učení však bylo v praxi prosazeno až v 17. 

století. Lékárenství tedy bylo Paracelsovými spisy podstatně ovlivněno, protože lékárníci 

pod vlivem jeho poznatků využívali různé metody a další chemické látky, s jejichž pomocí 

vyráběli různé elixíry. Mezi tyto látky byly řazeny soli arzénu, olova, rtuti, mědi, zinku a 

dalších anorganických látek.155  

O rozšiřování nových a tradičních poznatků v léčitelství bylo postaráno 

prostřednictvím autorů několika herbářů. V nich se zaobírali především využitím 

konkrétních rostlin a jejich zařazením do kategorií, které ovlivňovaly, kdy a za jakým účelem 

bude rostlina používána. Mezi významné herbáře byl řazen Herbář neboli Bylinář od již 
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zmíněného Petra Ondřeje Matthioliho, jenž byl přepsán a do češtiny přeložen Tadeášem 

Hájkem z Hájku pod názvem Herbář jinak Bylinář velmi užitečný.156 Matthioli byl 

inspirující osobností, což motivovalo i ostatní spolupracovníky a kolegy k podobnému 

snažení.157 Herbáře tak vzbudily znatelnou pozornost a po vynálezu knihtisku byly 

hromadně rozšiřovány po Evropě. Staly se velmi oblíbenými a používanými.158 

4.4 Moderní dějiny (19. století a 20. století) 

Během 19. století, které je někdy označováno za tzv. dlouhé století (1789-1918), byl 

svět výrazně proměňován vlivem průmyslové revoluce, podstatným vzestupem přírodních 

věd revolučních a nacionálních etap a obecně pokračující globalizací.159 V Evropě postupně 

v 19. a 20. století vznikalo mnoho národních států, z nichž některé dokázaly svou 

hospodářskou, technickou, technologickou a vojenskou převahou zapříčinit mnoho 

válečných konfliktů.160 Lidé se na nových technologiích, nástrojích a látkách, které vyvinuli, 

stali závislými a byli jimi využívány v obrovském množství, což velmi často vedlo k jejich 

zneužití. Příkladem mohou být právě toxické látky. 

4.4.1 Vnímání zvířat 

Zvířata byla jako v předešlých stoletích vnímána různě, a to podle kulturních 

zvyklostí každého národa, etnika nebo uskupení, které smýšlelo dle svých vlastních 

přesvědčení. V průběhu 19. a 20. století se v Evropě objevilo pestré množství pohledů na to, 

jak zvířata vnímat a jak k nim přistupovat. Příkladem mohou být Alfred Edmund Brehm 

(1829-1884) a Ludwig Bücher (1817-1895), němečtí autoři, kterými byly pro označení 

rozumu jako takového stanoveny dva rozdílné termíny. Prvním je tzv. „Verstand“, jakýsi 
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praktický rozum sloužící k orientaci a vhledu do světa. Druhý, tzv. „Venrunft“, je označován 

za teoretický, s jehož pomocí člověk může ovládat lidskou řeč.161  

Vlivem globalizace, poznáváním světových kultur a dalších aspektů se v Evropě od 

19. století začalo také výrazněji objevovat vegetariánství. Lidé se od masa a jeho 

velkovýroby odvraceli, což je velký fenomén i v dnešní době. Tento způsob stravy se ale 

objevil již ve starověku.162 Tato forma výživy je chápána různě. Někteří jedinci se striktně 

distancovali od živočišných potravin a jsou tak označováni za vegany. Další skupinou jsou 

vegetariáni, kteří konzumovali i živočišné produkty kromě masa a obecně se zabývali 

zdravějším způsobem života.163 Lidé k této formě stravy přecházeli a přecházejí hlavně 

z důvodu úcty a lásky ke zvířatům. Bylo jimi odmítáno jezení a zabíjení zvířat kvůli obživě 

a byli jimi také voleny různé formy alternativní stravy.164 V minulosti byly vegetariány také 

lidé, kteří se staly vůdci nacistického Německa. Mezi ně patřil např. Heinrich Himmler nebo 

Adolf Hitler.165  

Obecně byly a jsou dodnes tyto způsoby výživy upřednostňovány v důsledku 

rozšiřování velkochovů atd. Ty byly ve 20. století významně rozšířeny a s nimi vzrostly též 

počty experimentů, které byly prováděny na zvířatech. To samozřejmě odstartovalo vlnu 

dalších zájmů o ochranu zvířat a jejich život v blízkosti lidí. Tato problematika, která se 

zabývala právě vztahem lidí a zvířat, trvá do dnešní dnů.166 Je zřejmé, že proměna tohoto 

vztahu nekončí a bude pokračovat dále. Podstatné je, že v minulém století byly prosazeny 

zákony, které omezovaly a zakazovaly lidem chovat se ke zvířatům jako ke strojům.167 Lidé 

se se zvířaty budou neustále potkávat a záleží pouze na tom, jak se k nim budou chovat, 

přičemž respektování jejich životů a práv již daných je základem k dobrému soužití 

živočichů a lidí na této planetě. 
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4.4.2 Případy otrav a lékárenství  

Během minulých dvou století rostly počty případů otrav, které jsou uvedeny v 

dobových pramenech nebo zákonech. Tato ustanovení musela být vydána některými zeměmi 

vzhledem k neovladatelné situaci. V moderních dějinách toxické látky rozhodně nebyly 

tabu. Jednou z nejzajímavějších a zároveň nejkontroverznějších otrav toxickou látkou je 

označován případ Napoleona Bonaparte. V minulém století ale přišel se zajímavou tezí 

švédský lékař Sven Forshufvud, který soudil, že Napoleon Bonaparte byl otráven.168 Mnoho 

historiků je dodnes rozděleno na dva tábory. Podle vlasových analýz je poukazováno na to, 

že byl v průběhu života vystaven nadměrně vysokému množství arseniku. Důkazem také 

může být, že při převozu jeho těla do Paříže v roce 1840 nebylo ve stavu pokročilého 

rozkladu, ale bylo stále zachováno.169 Mohlo jít o otravu z nedbalosti Napoleonovými lékaři, 

kteří mu podaly nepřiměřené dávky sloučenin arsenu, antimonu a rtuti.170 Látky mohly 

fungovat v rámci možností dobře, ale pro dlouhodobé využití byly absolutně nevhodné. V 

kombinacích s mnoha dalšími přípravky to znamenalo ve většině případů smrt. Je také 

možné, že tyto toxické látky pouze přispěly ke zhoršení stavu Napoleona Bonaparta. Jeho 

otec totiž pravděpodobně zemřel na rakovinu žaludku. Mezi další faktory, které mohly 

ovlivnit jeho pozdější zdravotní stav, jsou řazeny špatná životospráva, nevhodná strava a 

dlouhodobé zažívací potíže, kterými podle zpráv jeho lékařů trpěl velmi často.171  Již po 

Napoleonově smrti byla jeho ošetřujícím lékařem, společně s dalšími z Velké Británie, 

provedena pitva, která prokázala několik nálezů a pitevní zpráva byla značně rozporuplná 

(větší játra a žaludeční zduřeniny). To ovšem hned nemuselo znamenat otravu.172 Ať tak či 

onak, je možné, že byl jeho stav vlivem intoxikace jedů postupně zhoršován a jedy přispěly 

k úmrtí. 

V 19. a 20. století vzhledem k pokroku doby a zdokonalení chemických postupů bylo 

častěji a účelněji objasňováno, kdo je původcem otrav a jakou jedovatou látkou byla otrava 

způsobena. Příkladem tohoto pozvolného vývoje chemických zkoušek je případ s Johnem 

                                                           
168 KLUSOŇ, Petr. Jedová stopa. Praha: Academia, 2015, s. 158-159. 

169 LESNÝ, Ivan. Zpráva o nemocech mocných. Kniha 1. Praha: Horizont, 1984, s. 203. 

170 Tamtéž, s. 205. 

171 POUZAR, Miloslav. Kalich hořkosti. Brno: Nadace Universitas, 2013, s. 30-31. 

172 LESNÝ, Ivan. Zpráva o nemocech mocných. Kniha 1. Praha: Horizont, 1984, s. 202. 



39 

 

Bodlem. Ten byl podezírán z vraždy svého příbuzného prostřednictvím oxidu arsenitého 

roku 1833. Během procesu byl k soudu přizván James Marsh (1794-1846), který měl za úkol 

prokázat, zda se jednalo o otravu, a to pomocí chemické zkoušky, o jejíž průkaznosti 

nakonec nebyl soud přesvědčen.173 Jamesem Marshem byla následně po několikaletém 

výzkumu (1836) vyvinuta přesnější a průlomová metoda prokázání arsenu. Díky tomu mohla 

být, např. ve Velké Británii, zmírněna panika z travičů a otrav.174 Jeho test tak byl 

průlomovým při zjišťování určitého množství arsenu v lidském těle po jeho požití nebo 

v potravině či nápoji, ve kterém byl jed obsažen. Dalším velmi podstatným případem, kdy 

došlo k prvnímu použití tohoto zdokonaleného testu při forenzním zkoumání, byl proces 

s Marií Lafargeovou (1816-1851). Zúčastnil se ho i jeden z nejznámějších chemiků, profesor 

a zakladatel toxikologie, Mathieu Orfila (1787-1853).175 Jeho testováním bylo potvrzeno, že 

je Marie Lafargeová vinna ze smrti svého muže, který byl otráven.176 

V mnoha případech se staly problematickými také látky, které byly vyvinuty za 

účelem zlepšit určitý problematický stav u člověka, např. nespavost. Tento problém měl být 

vyřešen Veronalem patřícím mezi barbituráty, které byly objeveny již roku 1863.177 

Barbituráty jsou silně návykové látky, jejichž účinek a abstinenční příznaky jsou mnohokrát 

větší než v případě morfia či heroinu.178 Z léku se později stala vysoce návyková látka, která 

ohrožovala lidské životy. Barbituráty byly dlouho k dostání v mnoha státech na světě bez 

předpisu, což mělo za následek nespočet otrav a sebevražd.179 Podobnou látkou se na začátku 

19. století stal alkaloid morfin. Byl izolován konkrétně z opia, které je řazeno k 

těm nejznámějším a nejstarším omamným látkám objevených ve starověku.180 Morfin byl 
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tak účinný, že byl hojně využíván jak na evropských bojištích 19. století, tak v domácích 

lékárnách.181 Nadměrný odbyt opia měl v Číně za následek vznik tzv. opiových válek, 

v nichž zvítězila Velká Británie nad Čínou.182 Také v Čechách bylo morfium na konci 19. 

století zneužíváno. Jednalo se v tomto případě o řídký výskyt případů některých lékařů, 

lékárníků nebo pacientů, kteří byli těmito přípravky léčeni a pravděpodobně se stali 

závislými.183 Využívání těchto jedovatých a návykových látek se tak stalo celospolečenským 

problémem, který bylo nutné vyřešit.  

Zdravotnictví a lékařství bylo v 18. století postupně habsburskou monarchií 

centralizováno pomocí generálního zdravotního normativu vydaného roku 1770. Tímto 

ustáleným pravidlem byly zřízeny povinné organizace majitelů či nájemců lékáren, tzv. 

grémia. Dále byl pro celou zemi zaveden jednotný lékopis (1774), který se později řídil podle 

Pharmacopoea Austriaca od roku 1812 až do období poválečného roku 1947.184 

Normativem bylo dále ovlivněno zřizování nových lékáren a posuzování jejich typů.185 Ještě 

v 1. polovině 19. století byla oddělena farmacie od lékárenství, které tak ztratilo své 

postavení jediného představitele lékárenských prostředků. Velkovýroba farmaceutických 

léčiv a jejich prodej lékárnám v 19. století vypovídá za vše.186 Tato diferenciace také 

napomohla vzniku nových lékařských či farmaceutických věd a dalších zlepšených postupů 

při velkovýrobě. Lékárenství se pomalu stalo jedním z odvětví farmacie jako takové.187 

Postupně tak byly zvyšovány počty jednotlivých léčivých prostředků a vlivem toho také 

jejich distribuce. V lékárnách tak mohl člověk v 19. století najít nepřeberné množství 

jedovatých látek, které při špatném používání způsobily jeho poživateli smrt. Toto století tak 

lze označit za pomyslné přechodné období, protože až v průběhu 20. století bylo dosaženo 

ze strany vlád tvrdších regulačních postupů proti otevřenému obchodu s toxickými 
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látkami.188 Není tak žádné překvapení, že na přelomu těchto dvou století byly všechny již 

známé návykové látky volně dostupné v lékárnách nebo drogériích.189 Mezi ně jsou řazeny 

např. dobře známý arsenik, strychnin, opium, octan olovnatý, chlorid rtuťnatý, kyanid 

draselný, výtažek z náprstníku a mnohé další.190 

4.4.3 Historie myslivosti a využívání jedů 

Lov patřil k základním formám obživy již v pravěku. Člověk byl s pomocí loveckých 

nástrojů schopen se naučit lovit kořist různých velikostí. Pro celá společenství pravěkých 

lidí sehrával lov důležitou existenční úlohu. Plnil tak v dávné minulosti funkci přežití a byl 

během následujících tisíciletí proměňován podobně jako mnohá lidská společenství 

v závislosti na sociálních situacích, politických a společenských tlacích a dalších 

faktorech.191 Poté, co byla lidmi získána dovednost používat luk s šípy, tak začali pracovat i 

s jedovatými látkami. S jejich pomocí byly loveny různé druhy živočichů s cílem kořist 

paralyzovat či usmrtit.192 Tyto prapočátky využívání jedovatých látek jsou zaprvé velmi 

působivé a za druhé dokazují další podstatnou věc, a sice že tradice usmrcování pomocí 

toxických látek byla s člověkem spojena již od počátku existence lidské společnosti. 

Specificky v myslivosti byly toxické látky zneužívány až v pozdějším období. Tyto jedy jsou 

však proti živočichům používány až do dnešní doby. Během starověku a raného středověku 

byly výrazně proměňovány způsoby lovu. Lidé zlepšovali lovecké zbraně, mezi které jsou 

řazeny luky se šípy, oštěpy, různé lovné sítě na ptáky a ryby. Dále byli při lovech využíváni 

psi speciálně cvičení pro různé typy lovu.193  

Proměnou společností byly ve středověku předznamenány změny v lovectví. Obecně 

byla v raném středověku vládci přivlastňována půda a též výsadní právo lovecké, které bylo 

označováno za tzv. regál.194 Tento systém byl poprvé využíván franskými králi a správu 
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loveckých území předávali lesníkům (forestarii), kteří se o zvěř starali.195 Lov se také stával 

výsadou šlechtických rodů doprovázejících panovníka při lovu společně s lovčími (myslivci) 

a sokolníky.196 Postupně bylo právo lovu také rozšířeno na královská města, církev a 

vlastníky půdy.197 Mnoho panovníků Českých zemí, ke kterým patřil Karel IV. a jeho syn 

Václav IV., bylo náruživými lovci. V pozdním středověku byl lov postupně proměňován v 

pompézní, slavnostní a přepychovou záležitost šlechtických rodů.198  

Člověkem byla příroda v novověku výrazně měněna a uzpůsobována k obrazu 

svému. Tak vznikl parforsní lov, který byl většinou šlechty pořádán na již upravených 

pozemcích a lesích.199 Při tomto tzv. dostihovém honu je lovci pronásledována kořist na 

koních společně se psy.200 Během 16. století byla ustálena a důkladněji upřesněna práva 

myslivců v Českých zemích. Měli právo na část z ulovené zvěře a možnost nosit zelený 

oděv.201 Následně byly též stanoveny určité zákony a povinnosti, které jsou v této oblasti 

považovány za prvotiny. Docházelo k formování prvních skupin myslivců, jejichž zásadní 

povinností bylo odevzdávat ulovenou zvěř šlechticům.202 V mysliveckých zákonech byly 

uvedeny stanovy, které se zabývaly šetřením zvěře, jejím krmením, povolením a zákazem 

lovu. Např. zemský sněm se usnesl v roce 1573, že bez povolení žádný ze tří stavů nebude 

lovit v cizích „gruntech“ a na jaře hubit zvěř pernatou.203  

Zvěře bylo velké množství, což způsobovalo velké škody na polnostech sedláků. Na 

ochranu těchto území nebylo v 17. století zajištěno žádné oplocení na rozdíl od dob 

minulých. V tomto století byly také schvalovány první lovecké řády. Jedním z nich byl i 
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honební řád pro Kraňsko z roku 1646.204 V 18. století bylo dosaženo pod vlivem osvícenství 

a reformačních snah Habsburků změn, které ovlivnily myslivost. Několik loveckých řádů, 

které byly vydány v letech 1728 a 1743, bylo během dalších let pozměňováno mnoha dalšími 

nařízeními až do 2. poloviny 18. století. Tak byly dosud uznané řády roku 1786 nahrazeny 

patentem o myslivosti, který byl obecným soupisem podstatných ustanovení týkajících se 

povinností majitelů honiteb, chovu černé zvěře v oborách vzhledem k pustošení polností, 

kladení ok, želez a dalších ustanovení.205 Na konci 18. a během 19. století bylo myslivecké 

a lovecké zákonodárství rozšiřováno a více upevňováno. Tyto změny souvisely s určitou 

„prvotní“ ochranou divoké zvěře a krajiny. Důležitým dokumentem se stal císařský patent, 

který byl vyhlášen roku 1849, kdy byla zrušena povinnost honební roboty.206 Tímto 

patentem č. 154 byla zrušena výsada dominikálního loveckého práva a právo myslivosti bylo 

spojeno s půdou a jejím vlastnictvím.207 Revoluční roky představovaly pro evropskou 

společnost nový směr. Říšským sněmem bylo ve Vídni zrušeno poddanství, robota a 

následně byla také pro západní část habsburské monarchie vytvořena ústava.208 Problém 

v myslivosti a lovectví nastal ještě během revolučních let, protože právně chráněnými 

sedláky z Německa bylo vyhubeno velké množství zvěře.209 Lze tedy předpokládat, že 

podobná situace nastala i v Českých zemích. 

Dalším důležitým právním dokumentem se stal zákon č. 49 zemského zákona ze dne 

1. června 1866, kterým byl pro Čechy schválen honební zákon. Právo myslivosti také 

souviselo s vlastněním honebních pozemků, ale jeho výkon byl omezen.210 Je 

pravděpodobné, že v souvislosti s tehdejším politickým vývojem a vybíjením zvěře po 

uzákonění císařského patentu z roku 1849, bylo dosaženo omezení možnosti vykonávat 

myslivecké právo nemajetnými lidmi. Dále v něm byly uvedeny strohé podmínky ochrany a 
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doby hájení zvěře pro Čechy, které byly výrazně pozměněny až zákonem č. 98/1929 Sb. za 

první republiky.211 

  Velmi důležitými dokumenty se však staly ještě za rakousko-uherské monarchie tři 

zemské zákony určené pro ochranu přírody a především ptactva. Byly vydány 30. dubna 

1870 pro Čechy, Moravu a Slezsko s tím, že určovaly, jací živočichové budou chráněni před 

lovem, a kteří mohou být hubeni dále po celý rok nebo v omezeném časovém úseku. Mezi 

celoročně chráněné živočichy bylo zařazeno káně lesní a rousné, což později vyvolávalo 

dlouholeté spory.212 Je tak zřejmé, že bylo během 19. století postupně uzákoněno několik 

důležitých právních předpisů, které pomyslně připravily půdu pro další významné zákony o 

myslivosti, ochraně přírody a živočichů v ní žijících. K myslivosti v tomto století bohužel 

také patřilo používání jedů. Mnozí lidé z řad myslivců nebo vlastníků určitých pozemků se 

mohli v případě boje proti škodné chopit jedovatých látek, které byly v této době volně 

k dostání skoro v každé lékárně. 

Důkaz o těchto úkonech podávají mnohé případy. Např. lišku, která byla 

pravděpodobně otrávena prudkým jedem, našel po její smrti v lese jakýsi dřevař, stáhnul ji 

a maso uvařil pro celou rodinu. V jejich případě se nikomu nic jako zázrakem nestalo a 

příhoda byla před úřady utajena.213 Další příklady hromadného využívání tohoto jedu jsou 

doloženy z USA, kde byly lovci v  2. polovině 19. století pořádány lovecké výpravy na vlky. 

Většinou bylo lovcem zastřeleno několik bizonů, na které následně nasypal strychnin. 

Dalšího dne se dotyčný vydal zpět na místo, kde byli skoleni bizoni a mohl kolem mrtvol 

nalézt až 15 mrtvých zvířat.214 Také v knize Jaromíra Tesaře bylo uvedeno několik případů 

otrav lidí tímto jedem. Např. hledaný muž pro zpronevěru se sám přihlásil a poté spáchal 

sebevraždu požitím strychninu nebo případ chlapce, který se zabil touto látkou ve 12 

letech.215 Vzhledem k těmto skutečnostem byl státy omezován prodej lékárenských potřeb, 

a to především těch, které byly vysoce toxické a hojně používané. Ovšem využívání 

                                                           
211 ČECHURA, Vladimír a kolektiv. Myslivost a právo. Praha: ORAC s. r. o., 2000, 9-10. 

212 ANDRESKA, Jan a ANDRESKA, Dominik. K výročí tří zemských zákonů o ochraně živočichů. In Živa. 

16. 4. 2020, roč. 106 č. 2, s. 38-39. [citace 10. 3. 2021]. Dostupné z: https://ziva.avcr.cz/2020-2/k-vyroci-tri-

zemskych-zakonu-o-ochrane-zivocichu.html 

213 ZIMERMAN, Štěpán. Zákonné předpisy o jedech. In Les a lov. 15. 3. 1909-1910, roč. 3 č. 11, s. 167. 

214 LOPEZ, Barry. O vlcích a lidech. Litvínovice: Élysion nakladatelství s. r. o., 2017, s. 178. 

215 TESAŘ, Jaromír. Soudní lékařství pro právníky. Praha: Orbis, 1958, s. 405. 
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jedovatých látek proti volně žijícím živočichům nebylo zakázáno a některé z těchto jedů 

byly ještě během 20. století v oblibě. 

V roce 1876 byl vydán ministerstvem vnitra zákon č. 60, který určitým způsobem 

definoval jed, jaké látky jsou za jed považovány, a zároveň omezil distribuci těchto látek 

mezi lidi, kterým byly vydávány pouze po povolení. Ovšem pro provozování určitého 

zaměstnání, v tomto případě používání jedů myslivci proti škodné, mohla být člověku 

vystavena licence, která měla mít maximální dobu trvání tři roky.216 Tímto faktem je 

dokázáno, že se využívání jedů v myslivosti postupně stalo tradicí, která byla předávána 

vlivem neustálého používání toxických látek a jejich častého výskytu v různých časopisech 

s loveckou a mysliveckou tématikou. V nich je uvedeno velké množství úspěšných lovů 

pomocí jedů a příkladů, jak důmyslně vyrábět otrávené návnady. Další příklady byly 

uváděny také v knize Josefa Václava Rozmary, který patřil k významným osobnostem 

myslivecké literatury a vydával časopis Lovecký obzor. Podle jeho slov byl proti vlkům 

používán především strychnin a poskrovnu arsenik. Návnadu tvořilo často mrtvé tele nebo 

druh vysoké zvěře. To bylo myslivcem staženo z kůže, poté byly do masa udělány díry, do 

kterých byl vpraven strychnin. Následně byla tímto jedem posypána celá zdechlina a 

nakonec bylo zvíře navlečeno do již stažené kůže.217 Takto rafinovaně mohlo být otráveno 

hned několik vlků najednou.  

Mezi jedy, které se v myslivosti ujaly, jsou řazeny především strychnin, cyankáli 

neboli kyanid draselný a také bílý fosfor. Využití těchto toxických látek mohlo být velmi 

různorodé vzhledem k velkému počtu odlišných typů návnad.218 Faktem zůstává, že tyto 

rady o získávání a uchovávání jedů, míchání a vytváření různých návnad, sloužily k tomu, 

aby čtenáře informovaly o co nejúčinnějším využití otrávené návnady proti divokým 

zvířatům. Vzhledem k náročnosti příprav nebo samotné instalaci otrávených návnad, např. 

podle návodu od článku pana Zábranského, nelze předpokládat, že byly tyto doporučené 

postupy čtenářem dodržovány.219 Na sklonku 19. století byl uveden článek v 1. ročníku 

Loveckého obzoru, který se týkal strychninu a jeho používání proti škodné. V něm byl 

                                                           
216 ZIMERMAN, Štěpán. Zákonné předpisy o jedech. In Les a lov. 15. 3. 1909-1910, roč. 3 č. 11, s. 167. 

217 ROZMARA, V. Josef. Škodné zmar! Písek: [Nákladem Loveckého obzoru], 1908, s. 209-210. 

218 ZABRANSKÝ, R. Jedy v myslivosti. In Lovecký obzor. 1913, roč. 16, s. 33. 

219 Tamtéž, s. 121-122. 
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autorem zmiňován velmi zvláštní způsob vábení divoké zvěře na otrávenou návnadu. 

Pomocí pečeného kocoura, kterého za sebou táhnul, vytvořil pachovou stopu a následně po 

neurčených úsecích jím byly rozmístěny drůbeží kosti naplněné medem, strychninem a 

uzavřené sádlem. Touto metodou bylo během 4 zimních měsíců v Tatrách otráveno přes 20 

živočichů. Mezi nimi byl vlk, 3 vydry, 13 lišek, 2 kuny a 6 psů.220 Je až neuvěřitelné, jakou 

škodu mohou tyto návnady napáchat. Bohužel v oné době byly jedovaté látky chápány jako 

výborný prostředek proti škodné. 

Následujícím autorem článku O fosforu a jeho osvědčených účincích proti vranám 

z Loveckého obzoru z roku 1912 byly v časopise uvedeny informace o tom, kolik jeho otec 

za dvě zimy otrávil zvířat. Návnadami, které byly naplněny fosforem, zahubil 1 000 vran a 

200 strak.221 V minulosti byly tyto druhy ptáků řazeny mezi škodnou zvěř. Tak velký počet 

usmrcených živočichů by mohl být na pováženou. Je zřejmé, že těmito jedinci byly otrávené 

návnady brány jako nejlepší zbraně proti vranám a nezdráhali se je použít v hojném počtu, 

aniž by si uvědomovali, jaké následky to může mít pro okolní život. 

Během posledních let Rakouska-Uherska byl 17. ledna 1914 uznán nový zemský 

zákon pro markrabství Moravské. Tento zákon je zajímavý tím, že v nařízení č. 12 jsou o 

něco podrobněji vylíčena opatření týkající se zvířat, která nejsou lovná v souvislosti s 

trávením.222 Tímto výnosem bylo upřesněno, za jakých podmínek je umožněno lovit zvířata 

pomocí jedů. Dále podle § 4 byla směrodatná další ustanovení. Těmi bylo určeno, komu 

mohly být jedy vydávány za předpokladu, že předložil úřední povolení (§ 5 a § 7). V případě, 

že bylo hubení zvířat jedem povoleno okresním a politickým úřadem, byl tento způsob lovu 

umožněn a následně zajištěn lístek k odběru jedu, jak je uvedeno v § 9.223 Myslivecká 

legislativa byla po 1. světové válce upravována až ke konci 30. let 20. století prostřednictvím 

zákona č. 98/1929 Sb., který je také označován jako Malý honební zákon. Ten měnil, nebo 

doplňoval v minulosti již schválená ustanovení, která se týkala doby hájení divoké zvěře 

                                                           
220 ŠVÁB, B. Naše zprávy. Strychnin ve službě ochrany zvěře. In Lovecký obzor. 25. 11. 1898, roč. 1 č. 11 a 
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221 SCHWARZ, P. Fosfor jako osvědčený přípravek k hubení vran. In Lovecký obzor. 1912, roč. 15, s. 135. 
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223 Tamtéž, s. 179-181. 
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nebo přestupků předpisů a platných honebních zákonů.224 Vysvětlení, proč byl tento zákon 

schválen až po tak dlouhé době, poskytuje jiný zákon, který vstoupil v platnost v den, kdy 

byla vyhlášena samostatnost Československého státu. Zákon č. 11/1918 Sb. ponechal 2. 

článkem veškeré zemské, říšské zákony a nařízení v platnosti, dokud nebudou vládou 

Československé republiky změněny.225 

Během trvání 1. republiky byly v loveckých časopisech hojně vydávány články o 

jedech a jejich používání. Osoba, kterou byl jed používán, se musela řídit určitými 

ustanoveními. Např. bylo nutné požádat politický úřad o povolení a v žádosti popsat 

potřebné náležitosti. Mezi ně patřilo oznámení, které mělo být rozesláno okolním obcím 

s časem, kdy byla návnada položena, a jejím umístěním. Dále mělo být uvedeno, jaké osoby 

budou tímto úkonem pověřeny, a následně bylo nutné zbytky jedovatých návnad zničit.226 

Nakonec je také uvedeno, že: „Kdo jedovatou návnadu vyloží bez úředního povolení, je 

zodpověden za všecko možné neštěstí a podléhá trestnímu stíhání.“227 

Z toho vyplývá, že viník mohl být potrestán pouze v případě, že byl přistižen při činu, 

někým udán, anebo zapříčinil smrt, která byla následně vyšetřena. Za neštěstí v tomto slova 

smyslu lze víceméně označit jakoukoliv událost, kterou byla způsobena smrt člověka, lovné 

či užitkové zvěře nebo psa. Ovšem vynesení rozsudku nemuselo být tak jednoduché 

vzhledem k povaze činu a dalším okolnostem, mezi něž lze řadit také snahu se někomu 

pomstít, nebo naopak zamlčovat informace a tím ochránit přítele. V historii užívání jedů byl 

podstatný jeden aspekt – morální hodnota. Velmi často se autoři článků o jedech zmiňovali 

o tom, jak nebylo používání jedů způsobem mysliveckým a mělo by být až na posledním 

místě. Právě lesní správce Jaroslav Hubálek ve svém článku uvedl stejné myšlenky.228 Nelze 

však očekávat, že by byla tato pravidla dodržována všemi. Bylo tak na každém jednotlivci 

z řad myslivců, jak se zachová v případě lovu prostřednictvím otrávené návnady. Tato 
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tradice neustávala a byla dále šířena ze starší generace na mladší generaci myslivců, kteří 

některé z těchto metod praktikovali. Problém se ale mohl objevit i poté, co byla myslivcem 

dodržena všechna výše zmíněná kritéria. Pokud byl jed vpraven např. do těla malého pěvce, 

kterého dotyčný využil jako vnadidlo, nemuselo dojít k otravě zvířete z důvodu vydávení 

této návnady. Vývržek nebo nezkonzumované zbytky návnady mohly být sežrány psem, 

jenž poté na následky otravy zahynul. Takto dopadl mladý hannoverský barvář, který snědl 

hlavu pěvce a na následky otravy, pravděpodobně strychninem, po dvou hodinách zemřel.229 

Prakticky se mohlo jednat o jakoukoliv otrávenou návnadu, které nebyla kvalitně zničena, 

zvěří vyvrhnuta nebo nesežrána. Ve Stráži myslivosti byly v roce 1925 vedeny různé diskuze, 

zda používat proti škodné železa nebo jed. Těmto polemikám předcházel článek Jed nebo 

železa?, který napsal Jaroslav Hubálek. Poté, co byl článek uveřejněn ke konci roku 1924, 

bylo toto téma otevřeno další diskuzi.230 V následujícím roce na jeho článek reagovalo 

několik autorů. Některými z nich byly v článcích uvedeny případy otrav, které mohly 

působit jako odstrašující příklady. Tak tomu bylo i u případu ze Slovenska. Jeden muž měl 

totiž problémy s potkany, a proto přišel za svým přítelem lesním s prosbou o trochu 

strychninu. Lesní mu jej dal, ale byl jím nabádán k náležité opatrnosti. Bohužel dalšího dne 

byl muž nalezen mrtvý poté, co s tímto jedem špatně manipuloval.231 Další autor také uvedl, 

že měl kolegu, který trochu ze své zásoby jedu rozdával svým přátelům a známým.232 Tyto 

případy dokazují, že některými osobami pověřenými manipulací s jedy byly vydávány 

toxické látky jejich přátelům pro vlastní použití. Za 1. republiky tak nedošlo k vytvoření 

významných omezení, která by zapříčinila zákaz používání toxických látek. Myslivecká 

legislativa byla jednotlivě rozdělována na tu pro Čechy, Moravu i Slezsko a byla v podstatě 

takto převzata Československou republikou. Významné změny však přinesla až 2. světová 

válka a okupace.233  
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16. března 1939 byl říšským kancléřem Adolfem Hitlerem vydán výnos č. 75/1939, 

kterým byl vyhlášen Protektorát Čechy a Morava.234 Až do roku 1945 byl Protektorát Čechy 

a Morava řízen vládními nařízeními, která byla ze strany Německa a jeho vykonavatelů 

schvalována a vydávána. V souvislosti s myslivostí bylo vydáno nařízení č. 205/1939 Sb., 

které v § 3 odst. 1 písm. k) zakazovalo: „tráviti zvěř, kromě trávení vran nebo strak 

fosforovým těstem v uzavřených vejcích.“235 Tímto byl v české myslivecké legislativě 

poprvé zaveden konkrétní zákaz hromadného používání jedů proti živočichům, kteří nebyli 

uvedeni ve výjimce této vyhlášky. V podstatě byl tento trend opakován v pozdějších 

zákonech s jistými obměnami. Dalším důležitým právním dokumentem bylo nařízení č. 

127/1941 Sb., kterým bylo myslivecké právo definováno jako reálné v souvislosti 

s vlastnictvím pozemků.236 V tomto nařízení byl promítnut vliv německé myslivecké 

legislativy, kterým byl zásadně proměněn myslivecký zákon na území našeho státu.237 Právě 

toto vládní nařízení se stalo hlavním zdrojem pro vytváření další myslivecké legislativy. O 

jeho významu také vypovídá, že bylo v platnosti až do roku 1947.238 V 6. oddílu o omezení 

lovu byl v § 35 ustanoven velmi zásadní zákaz o trávení lovné zvěře, tedy kromě vran, sojek 

a strak, které mohly být tráveny fosforečným těstem uzavřeným ve vejcích.239
 Podobně se o 

tomto zákazu různých loveckých způsobů také zmiňoval ve své knize Julius Komárek, jenž 

je autorem knihy Hubení škodlivé zvěře a ptactva z roku 1944. Podle autora mohlo používání 

jedů a rozsypávání volně otrávených návnad proti myším nebo určitým druhům ptactva 

způsobit také otravu užitkové zvěře.240 V roce 1941 také vyšlo jiné nařízení č. 128/1941 Sb., 

které významně upravovalo a doplňovalo předešlé vládní směrnice. K § 35 předešlého 
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vládního nařízení bylo pouze specifikováno, že za jed jsou považovány veškeré látky, které 

na zvěř působí smrtelně.241 To ale neznamená, jak o tom vypovídá nařízení č. 127/1941 Sb., 

že otrávené návnady, popřípadě některé známé toxické látky, nebyly používány. 

Z podobných důvodů jako výše uvedení ptáci byli pronásledovaní také hraboši polní, kteří 

byli vzhledem k jejich počtu hubeni šířením tzv. myšího tyfu nebo toxickými látkami. V 

první řadě šlo o strychnin, fosfor nebo arsenik. Těmito jedy bylo následně napuštěno zrní, 

které bylo umístěno do nor těchto hlodavců.242  

Podobné problémy se objevily i v roce 2020, kdy bylo povoleno Zemědělským 

ústavem trávit hraboše Stutoxem II.243 Mezi těmito událostmi uběhlo 78 let. Z toho vyplývá, 

že jedy jsou dodnes používány proti zvířatům i v zemědělství. Je to tedy záležitost značně 

alarmující vzhledem k vývoji, kterým společnost během těchto let prošla. Problém je, že 

právě v tak svízelné situaci je sáhnuto spíše po jedu než po jiné variantě. Důvody mohou být 

rychlost, efektivnost a pohodlnost.  

K významným úpravám, které po válce ovlivnily mysliveckou legislativu, došlo 

schválením zákona č. 225/1947 Sb. V tomto momentě byly zákony o myslivosti pro celou 

republiku sjednoceny.244 Tento myslivecký zákon byl v řadě ustanovení kompromisem mezi 

protektorátní legislativní úpravou a předválečnými předpisy, v nichž nebyl zákonodárci brán 

v potaz původní návrh Československé myslivecké jednoty.245 V oddílu 6 a § 38 jsou 

uvedeny zakázané nebo omezené způsoby lovu, mezi kterými je uvedeno usmrcování 

pomocí plynu a trávení zvěře prostřednictvím jedu. Opět je zde stanovena výjimka, podle 

níž může myslivecký hospodář nebo hajný, dodrží-li předpisy, trávit vrány nebo straky 
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fosforovým těstem a po povolení u okresního národního výboru lišky.246 Po válce se 

pravděpodobně rozhodovalo o možném povolení trávit jiné druhy živočichů, což potvrzují 

zprávy úřednické, které se týkají trávení lišek a jsou uvedeny ve Stráži myslivosti, kde: 

„Ministerstvo zemědělství Československé republiky povolilo podle ustanovení § 35, odst. 2 

vládního nařízení č. 127/1941 Sb. a § 38, odst. 6 vládního nařízení č. 128/1941 Sb. do 

odvolání otravování lišek pomocí strychninu na lesních stanovištích v období sněhu.“247 

V období, kdy ještě nebyl ustanoven zákon č. 225/1947 Sb., totiž tato vládní nařízení byla 

stále v platnosti. Dále je v tomto ustanovení popsáno, jak s jedem zacházet a jaké podmínky 

je nutné splnit v případě jejich používání. Tyto náležitosti opět souvisely s povolením, 

dávkou, která byla odměřována vlastníkem lékárny, kladením vnadidla, jeho odstraněním, 

oznámením, které muselo být zasláno výboru atd.248 Tyto úkony se tak staly nutným 

pravidlem, podobně jako tomu bylo za 1. republiky. Ty však nebyly tak podrobné jako tyto 

podstatné náležitosti.  

Dalšími významnými důkazy o možnosti trávit živočichy pomocí otrávených vajec 

jsou inzeráty týkající se těchto návnad, jejich prodeje a distribuce. Uvedeny jsou především 

v různých číslech loveckých časopisů. Největší množství těchto inzerátů je ve Stráži 

myslivosti a v Myslivosti. Některé se objevily již za 1. republiky. K. Mann, dodavatel 

otrávených vajec k hubení vran, podal několik inzerátů v 8.249, 11.250 a 12.251 čísle ve Stráži 

myslivosti, a to roku 1929. Během 2. světové války se také objevovaly inzeráty na fosforová 

vejce, které např. v roce 1944 byly prezentovány lesnicko-loveckou firmou HUBERTUS a 
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to především v dubnových vydáních časopisu Stráže myslivosti, v 1.252 a 2.253 čísle. Tyto 

inzerce jsou velmi podstatné pro zmapování, kdy bylo těchto jedovatých návnad v podobě 

otrávených vajec nejvíce používáno, a také jak dlouho trvalo, než se inzeráty přestaly 

objevovat. Podobné reklamní zprávy byly inzerovány i po válce od různých firem, 

dodavatelů, podniků a společností. Některé, jako výše zmíněná kancelář HUBERTUS, byly 

mysliveckými a loveckými společnostmi.  

Myslivecký zákon v průběhu 50. let minulého století nebyl nijak významně 

proměňován. To se změnilo v 60. letech, kdy byla myslivecká legislativa upravena. Zároveň 

bylo v podstatě zrušeno soukromé užívání půdy, které bylo spojeno s právem myslivosti. To 

bylo vyhrazeno socialistickým organizacím pro obhospodařování pozemků k tomu 

vyhrazených.254 Zákonem o myslivosti č. 23/1962 Sb. byla stanovena určitá ochrana 

myslivosti, výčet zvěře a další usnesení. V 6. oddílu § 30 odst. 1 písm. a) je uvedeno, že se 

zakazuje: „lovit zvěř způsobem, jímž se zbytečně trýzní, trávit zvěř jedem nebo ji usmrcovat 

plynem; myslivecký hospodář a myslivecká stráž však mohou, dodrží-li předpisy o používání 

jedů, trávit vrány, straky a lišky fosforovým těstem nebo strychninem v uzavřených vejcích, 

popřípadě jiným jedem;“255 Opět je zde udělena výjimka, kterou lze využít v případě, že 

dotyčný myslivecký hospodář bude brát v potaz předpisy, které zaručovaly určitou 

bezpečnost vykonávání těchto postupů. Používání jedů v myslivosti v podstatě nebylo 

měněno od roku 1939, kdy bylo jejich užívání opravdu výrazně omezeno, ale ne kompletně 

zakázáno. Ani ve vyhláškách, které byly součástí tohoto zákona, nebyly uvedeny informace 

o dalším zákazu používání fosforového těsta nebo strychninu proti určeným divokým 

zvířatům. Během dalších několika desetiletí bylo schváleno přibližně devět dalších vyhlášek, 

které doplňovaly zákon z roku 1962, nebo ho upravovaly.256 Využívání jedovatých návnad 

je prokázáno také z inzercí o prodeji otrávených vajec, které se stále objevovaly v loveckém 
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časopise Myslivost. Konkrétně v roce 1970 bylo inzerováno výrobním družstvem OBZOR 

několik nabídek v 1.257 i 2.258 čísle tohoto časopisu. Dalším příkladem může být výrobní 

podnik META, který inzeroval obdobné nabídky v čísle 1.259, 2.260 a 3.261 z roku 1976 

stejného časopisu. Tento trend pokračoval až do roku 1980, kdy byly zveřejněny poslední 

inzeráty, a to od provozovny DDD v 1.262 a 2.263 čísle periodika Myslivost. V dalších číslech 

již inzeráty nebyly zjištěny. Pokud se jednalo o jedy obecně, tak o nich byly objeveny 

zmínky pouze sporadicky a to převážně v souvislosti s kladením otrávených vajec proti 

vránám anebo proti liškám, které v 80. letech šířily vzteklinu.264 Co mohlo být příčinou toho, 

že se inzeráty na otrávená vejce přestaly objevovat? 

Inzeráty se již v 2. polovině 70. let vyskytovaly v číslech časopisu Myslivost 

poskrovnu. Je možné, že otrávená vejce již nebyla tak účinná na rozdíl od jiných prostředků, 

které byly v tomto období používány. Popřípadě již byly užívány z důvodu ochrany 

zemědělsky využívaných rostlin. Tím pádem jejich dodavatelé a výrobci ztráceli finanční 

prostředky a prodej tak byl zastaven. Dalším důvodem mohly být časté případy otrav jiných 

druhů živočichů, kteří nebyli cílem těchto jedovatých návnad. Na Slovensku byl v průběhu 

60. let do roku 1980 významně snížen počet jezevců nadměrným kladením otrávených vajec 

společně s plynováním nor za účelem tlumení lišek.265 Dalším příkladem mohou být ztráty 

kun, které do statistik nebyly zapsány, protože byly otráveny fosforovými vejci. Autor 
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článku K výskytu kun v Krkonoších dále uvedl, že by bylo vhodné přemýšlet o zákazu trávení 

vran z důvodu otrav jiných živočichů, mezi něž byly řazeny také kuny v jarních měsících.266 

Každopádně v období 60. let minulého století byly zjištěny nové problémy, které 

souvisely s používáním chemických postřiků za účelem ochrany zemědělských plodin před 

jinými škůdci nebo rostlinnými chorobami. V souvislosti se světovým vývojem, používáním 

toxických látek a nešťastnými událostmi, které mnohé z těchto látek způsobovaly, tak byly 

některými rozvíjeny myšlenky zákazů různých jedovatých látek. V Československu tak 

vstoupila v platnost vyhláška č. 37/1963 Sb., kterou byla upravena ochrana včel, ryb a lovné 

zvěře při hubení škůdců rostlin, nežádoucích rostlin a dalších.267 Problémy však 

neustupovaly vzhledem ke stálému využívání velmi toxických látek. Příkladem může být již 

zmíněný insekticid DDT, který byl využíván i v Československu.268 Další nebezpečnou 

látkou, která byla využívána jako herbicid, se stal endrin. Tato značně toxická látka byla 

v Československu používána ve velkém měřítku v letech 1966-1967 a také 1971. V obou 

případech bylo hlášeno, že v okolí ploch, které byly tímto postřikem ošetřeny, uhynulo větší 

množství drobné zvěře pravděpodobně v souvislosti s touto látkou.269 Ta je také uvedena ve 

vyhlášce č. 57/1967 o jedech a jiných látkách škodlivých zdraví. Konkrétně v příloze č. 1 

k této vyhlášce v seznamu zvláště nebezpečných jedů společně se sloučeninami arsenu, 

bílým fosforem, strychninem a dalšími toxiny.270 Používání chemických přípravků bylo 

jedním z důvodů úbytku drobné zvěře ke konci 70. letech nejen v Československu, ale také 

v Bulharsku, Rumunsku nebo ve Švédsku.271 Nakonec tyto okolnosti měly za následek 

změnu vnímání různých forem postřiků, které byly v minulosti používány.  
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Myslivecká legislativa nebyla v období let 1960-1988 kompletním zákazem jedů 

v souvislosti s výjimkou nijak pozměněna. Některé z látek, které byly výše zmíněny, se dále 

používaly proti určitým živočichům. Tento fakt dokazuje nejen zákon z roku 1962, ale také 

zmínky v literatuře s mysliveckou tématikou. V knize Základy myslivosti z roku 1979 je 

napsáno několik významově totožných informací o zakázaných způsobech lovu, jako 

v tehdy stále platném zákoně o myslivosti č. 23/1962 Sb.272 Stejně je také uvedena v učebnici 

Myslivost pro lesní fakulty z roku 1984.273 Tyto zprávy jsou důkazem, že pasáž 

v mysliveckém zákoně týkající se používání jedů byla v 80. letech platná. Stále bylo nutné 

žádat pro povolení klást jedovaté návnady ONV, kterým byla v odůvodněných případech 

tato činnost povolena. Vejce byla také kromě fosforového těsta plněna síranem thalným, 

jehož účinek byl rychlejší.274 Výjimka, kterou bylo umožněno otravovat vrány, straky a lišky 

v myslivosti, byla v roce 1988 implicitně zakázána. Vyhláška č. 20/1988 Sb. ke stále 

platnému zákonu o myslivosti a zakázaných způsobech lovu z roku 1962, kde byly doplněny 

§ 30 další zakázané metody lovu. V § 22 odst. 1 písmene f) vyhláška zakazuje: „lovit zvěř 

jinou zbraní než palnou zbraní loveckou (kulovou nebo brokovou),“275 V zákoně č. 23/1962 

byla stále uvedena ona výjimka, ale tato vyhláška určovala, že lov jakoukoliv jinou zbraní, 

kterou by v tomto případě mohl být i jed, je zakázána.  

Obecně však bylo používání jedů v myslivosti zakázáno zákonem myslivosti č. 

270/1992 Sb. Tím je upraven nebo doplněn zákon z roku 1962. Konkrétně zákaz o jedech 

byl změněn takto: „48. V § 30 odst. 1 písm. a) věta za středníkem se vypouští.“276 V zákoně 

o myslivosti tak byl ukotven obecný zákaz používání jakéhokoliv jedu proti živočichům. 

V rámci zákona to tedy znamenalo, že jedy už nemohou, ba dokonce nesmí být součástí 

vykonávání myslivosti. Na kolik bylo dále prováděno trávení živočichů v rovině myslivosti 
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s jistotou nelze konstatovat. Z mnoha případů, kdy živočichové byli intoxikováni 

karbofuranem nebo jiným přípravkem, je ovšem zřejmé, že tato tradice trávení byla 

pomyslně přenesena i do 21. století.  

4.4.4 Karbofuran – postrach dnešní doby 

Dnes je tato velmi toxická látka známá po celém světě a je řazena ke skupině 

karbamátových pesticidů. Karbofuran byl registrován v USA v roce 1969.277 Konkrétně tato 

látka byla zemědělci hojně využívána především proto, že stačilo aplikovat menší množství 

na rozdíl od jiných insekticidů. To ve výsledku šetřilo náklady na ošetření polí.278 

Karbofuran je aktivní látkou, kterou bylo možné v minulosti koupit pod obchodním názvem 

Furadan. V Československu byl tento přípravek, konkrétně Furadan 75 WP, doporučen jako 

účinný prostředek proti mandelince bramborové nebo mšicím.279 Karbofuran byl využíván 

především u ošetřování polností, ale poté se stal známým postrachem ceněných druhů 

živočichů. Tento jed byl velmi často přidáván do návnad, a byl tak příčinou smrti pro různé 

druhy živočichů žijících v USA, Španělsku, Francii a dalších státech včetně České 

republiky.280 Zákaz používání jedů byl v roce 1992 uveden v zákoně o myslivosti č. 

270/1992 Sb.281 a dále v úplném znění zákona o myslivosti č. 512/1992 Sb.282, kde je zákaz 

                                                           
277 VELÍŠEK, Josef a kolektiv autorů. Vodní toxikologie pro rybáře. Vodňany: Jihočeská univerzita 

v Českých Budějovicích, Fakulta rybářství a ochrany vod, 2014, s. 288. 

278 POHANKA, Miroslav. Přehled toxikologie. Hradec Králové: Fakulta vojenského zdravotnictví univerzity 

obrany, 2013, s. 34. 

279 OBENBERGER, Jan a TROJAN, Václav. Příručka chemické ochrany rostlin. Praha: Státní nakladatelství 

technické literatury, 1976, s. 219. 

280 ČIHÁK, Kamil a VERMOUZEK, Zdeněk. Vliv úmyslných a neúmyslných otrav pesticidy na populace 

volně žijících ptáků [online]. Studie pro Ministerstvo životního prostředí ČR. Praha: Česká ornitologická 

společnost, 2011, s. 4-5. [citace 18. 3. 2021]. Dostupné z: 

https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/volne_zijici_ptaci/$FILE/ODOIEP-

Vliv_otrav_pesticidy_na_ptaky-20111207.pdf 

281 Zákon č. 270/1992 Sb., ze dne 28. dubna 1992, kterým se mění a doplňuje zákon č. 23/1962 Sb., o 

myslivosti, ve znění zákona České národní rady č. 146/1971 Sb., zákona Č. n. r. č. 96/1977 Sb., a zákona Č. 

n. r. č. 143/1991 Sb., změna č. 48 v § 30 odst. 1 písm. a) [online]. In Zákony pro lidi.cz [citace 18. 3. 2021]. 

Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-270 

282 Zákon č. 512/1992 Sb., se vyhlašuje s působností pro Českou republiku úplné znění zákona č. 23/1962 

Sb., o myslivosti, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem České národní rady č. 146/1971 

Sb., zákonem Č. n. r. č. 96/1977 Sb., zákonem Č. n. r. č. 143/1991 a zákonem Č. n. r. č. 270/1992 Sb., zákon 

https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/volne_zijici_ptaci/$FILE/ODOIEP-Vliv_otrav_pesticidy_na_ptaky-20111207.pdf
https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/volne_zijici_ptaci/$FILE/ODOIEP-Vliv_otrav_pesticidy_na_ptaky-20111207.pdf
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-270
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konkrétně uveden na rozdíl od předešlé úpravy.  Také v zákoně na ochranu zvířat proti týrání 

č. 246/1992 Sb., kde v § 14 odst. 1 písm. b) se zakazuje lov: „pomocí jedovatých návnad a 

jedů v jakýchkoliv formách včetně plynování.“283 Těmito ustanoveními bylo poukázáno na 

fakt, že se komplexní trávení živočichů stalo ilegální činností, která se po předání důkazů 

mohla trestat. Určitá forma potrestání pokutou nebo odnětím svobody byla v platnosti již 

v předešlých zákonech o myslivosti, což dokazuje, že bylo legislativně dbáno na dodržování 

předpisů.284 V praxi to ovšem, jak již bylo výše popsáno, mohlo probíhat odlišně. 

Karbofuran byl dále používán a mohl by být považován za jakýsi „fenomén“ 21. 

století vzhledem k tomu, že je od roku 2000 až do roku 2021 viníkem stovek smrtelných 

otrav. V letech 2000-2006 byl vytvořen přehled v databázi Volná křídla iniciován Českou 

společností ornitologickou. Z těchto dat je možné vyčíst, že bylo otráveno 57 ptáků různého 

druhu a u dalších 72 byla otrava předpokládána.285 Vzhledem k velké toxicitě této látky byla 

o jejím dalším používání provedena v Evropské unii hodnoticí zpráva. Ta byla Evropským 

úřadem pro bezpečnost potravin předložena Komisi v roce 2006. V roce 2007 bylo 13. 

července vyhlášeno její rozhodnutí o odnětí povolení využívat přípravky, které obsahovaly 

karbofuran. Legisvakanční lhůta byla stanovena přibližně na rok, konkrétně do 13. prosince 

                                                           

o myslivosti, § 30 odst. 1 písm. a) [online]. In Zákony pro lidi.cz [citace 18. 3. 2021]. Dostupné z: 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-512 

283 Zákon č. 246/1992 Sb., ze dne 15. dubna 1992 na ochranu zvířat proti týrání, část 2. odst. 1 § 14 písm. b) 

[citace]. In Epravo.cz [citace 18. 3. 2021]. Dostupné z: 

https://www.epravo.cz/_dataPublic/sbirky/archiv/sb050-92.pdf 

284 ČIHÁK, Kamil a VERMOUZEK, Zdeněk. Vliv úmyslných a neúmyslných otrav pesticidy na populace 

volně žijících ptáků [online]. Studie pro Ministerstvo životního prostředí ČR. Praha: Česká ornitologická 

společnost, 2011, s. 6-7. [citace 18. 3. 2021]. Dostupné z: 
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285 SVOBODOVÁ, Zdeňka a kolektiv. Veterinární toxikologie v klinické praxi. Praha: Profi Press, 2008, s. 

179. 
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2008.286 Karbofuran tak byl zakázán ve státech Evropské unie v roce 2008.287 V České 

republice byla tato nebezpečná látka prodávána právě až do prosince 2008 ve formě granulí 

nebo postřiku.288 Ve výsledku se tak některé osoby mohly předzásobit anebo své staré 

zásoby uschovat a použít v dalších letech pro vytvoření otrávených návnad. Podle vyjádření 

tehdejšího vedoucího Státní rostlinolékařské správy, Pavla Mináře, již v roce 2006 nebyla 

tato látka kvůli špatnému dojmu do České republiky dovážena.289 V mnoha případech však 

tento jed byl v zásobách zemědělských družstev nebo u lidí, kteří ho zakoupili. Karbofuran 

je zakázáno nejen používat, ale také ho skladovat, uschovávat a prodávat za jakýmkoliv 

účelem.290 V minulosti bylo snahou pachatelů, kteří tyto otrávené návnady kladly a dodnes 

kladou, ochránit domácí nebo lovnou zvěř, zbavit se některých živočichů, dále určitá 

pohodlnost dotyčného, efektivnost a jednodušší manipulace. Za těmito útoky mohl být 

v podstatě kdokoliv s trochou zásob karbofuranu nebo jiné látky. V minulosti, kdy k těmto 

otravám docházelo velmi často, se spekulovalo o tom, kdo by za těmito útoky mohl být. 

Někteří se domnívali, že za otravami stáli myslivci, na jejichž pozemcích se návnady často 

vyskytovaly. Jiní soudili, že viníky byli venkované, kteří se nedokázali vymanit z minulých 

návyků.291 Pravdou ale zůstává, že v minulosti bylo možné trávit živočichy právě 

vlivem myslivecké legislativy. Vývoj trávení dravců a dalších živočichů lze vypozorovat 

z údajů, které byly shromážděny Českou společností ornitologickou na webových stránkách 

                                                           
286 KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Rozhodnutí komise 2007/416/ES, ze dne 13. června 2007 o 

nezařazení karbofuranu do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS a o odnětí povolení přípravků na ochranu 

rostlin obsahujících tuto látku [online]. In Úřední věstník Evropské unie [citace 18. 3. 2021]. Dostupné z: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
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287 POHANKA, Miroslav. Přehled toxikologie. Hradec Králové: Fakulty vojenského zdravotnictví univerzity 

obrany, 2013, s. 34. 

288 VELÍŠEK, Josef a kolektiv autorů. Vodní toxikologie pro rybáře. Vodňany: Jihočeská univerzita 

v Českých Budějovicích, Fakulta rybářství a ochrany vod, 2014, s. 289. 

289 TOPOL, Jáchym. Divokost v srdci. Vidět orla je fascinující krása. Tak kdo ji chce trávit? In Respekt. 6. 

11. 2006, roč. 17 č. 45, s. 6. 

290 VERMOUZEK, Zdeněk. Co je karbofuran? [online]. Česká společnost ornitologická. Karbofuran ©2006-

2021 [citace 18. 3. 2021]. Dostupné z: https://www.karbofuran.cz/fakta.php?0 
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týkající se karbofuranu.292 Tato data podávají informace o počtu otrav, které byly zjištěny 

na území České republiky od února 2006 až do ledna 2021. V tomto období bylo potvrzeno 

přes 300 případů otrav různých druhů zvířat, mezi kterými byli převážně orli mořští, káňata 

lesní, luňáci červení, lišky obecné, krkavci obecní, domácí psi a další.293 Dále bylo také 

nalezeno více než 230 dalších mrtvých živočichů, u nichž nebyla otrava prokázána, ale pouze 

předpokládána.294 Je více než jasné, že podobných případů mohlo být daleko víc a nikdo na 

mrtvé živočichy nenarazil. I přesto tyto údaje dokazují, že určitý „trend“ trávení divoké zvěře 

neustává a objevuje se pořád v dosti velkém množství.   

                                                           
292 ANONYMOUS. Otravy dravců v jedenadvacátém století [online]. Česká společnost ornitologická ©2002-

2021 [citace 18. 3. 2021]. Dostupné z: https://www.birdlife.cz/otravy-dravcu-v-jedenadvacatem-stoleti/ 
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2021 [citace 18. 3. 2021]. Dostupné z: https://www.karbofuran.cz/db.php?265 

294 Tamtéž. 
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5 Materiál a metodika 

K vytvoření této práce, kalendária a rešerše bylo použito článků z časopisů 

s loveckou a mysliveckou tématikou. Zároveň se jednalo o nezbytnou součást této práce, 

protože většina informací o jedech v myslivosti byla vybrána a řádně ocitována z těchto 

periodik. Konkrétně k vytvoření rešerše byl použit časopis Lovecký obzor, který řídil a 

vydával Josef V. Rozmara od roku 1898 do roku 1930. Během let 1917-1921 periodikum 

nevycházelo. V roce 1931 a 1932 byl časopis vydáván pod jiným názvem: Myslivecký obzor. 

Jedním z nejpodstatnějších zdrojů pro vytvoření rešerše a této práce byl časopis Stráž 

myslivosti pod taktovkou Československé myslivecké jednoty. U tohoto periodika byly 

vybrány určité ročníky a z nich čerpány podstatné zprávy. V roce 1953 byl název časopisu 

změněn na Myslivost: Stráž myslivosti, který je vydáván Českomoravskou mysliveckou 

jednotou do dnešních dnů. U tohoto časopisu byly vybrány konkrétní roky pro zjištění 

podstatných údajů.  

Postup byl u všech vybraných a konkrétních ročníků výše vyjmenovaných časopisů 

zvolen jednotně. Lovecký obzor a Myslivecký obzor byly pro získání důležitých informací 

foceny v Kojeticích, kde má zemědělská, lesnická a potravinářská knihovna Antonína 

Švehly depozitář. Jednotlivé ročníky těchto periodik byly za pomoci obsahu procházeny a 

na základě informací byla vytvořena rešerše, která se dotýká různých jedů, informací o nich 

a jejich využívání v myslivosti. Poté byla rešerše poupravována podle vybrané citační normy 

a následně byl rešeršní text sjednocen. Stejný postup byl zvolen v případě vybraných ročníků 

časopisu Stráže myslivosti a Myslivosti: Stráže myslivosti. Pokud název článku nevypovídá 

konkrétně o jedech, jsou podstatné informace zmíněny v závorce. Tento postup byl zvolen 

pro lepší orientaci. 
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6 Výsledky 

Pro lepší přehled a zpřehlednění výsledků je níže uvedena okomentovaná tabulka se 

zásadními právními úpravami v zákonech, popřípadě nařízeních, které se dotýkaly použití 

jedů. Především v průběhu 20. století bylo užití toxických látek mysliveckou legislativou 

postupně omezováno. V prvním sloupci jsou uvedena konkrétní nařízení nebo zákony a 

v druhém citované konkrétní části z těchto právních předpisů týkajících se zákazů jedů a 

výjimek. Těmi byla určena zvířata, která bylo možné trávit nastraženými návnadami. 

Zákony a nařízení jedech Konkrétní znění 

Nařízení ministerstva vnitra ze dne 21. 

dubna 1876 č. 60 ř. z. 

Toto nařízení konkretizovalo: „Za jed se 

pokládá: 1. Arsen čili utrejch a všelijaké 

sloučeniny arsen v sobě obsahující;….“295 

Nařízení c. k. místodržitele v markrabství 

Moravském ze dne 17. ledna 1914 

Mezi několik nařízení místodržitele v m. 

Moravském je řazeno: „Nařízení 12 z. z. o 

tom, kterých opatření dlužno dbáti, mají-li 

se otravovati zvířata, jež jsou lovna.“296 

Vládní nařízení č. 205/1939 Sb., ze dne 10. 

srpna 1939 o řádném výkonu myslivosti 

Tímto nařízením bylo v § 3 odst. 1 písm. k) 

zakázáno: „trávit zvěř, kromě trávení vran 

nebo strak fosforovým těstem v uzavřených 

vejcích.“297  

Vládní nařízení č. 127/1941 Sb., ze dne 31. 

března 1941 o myslivosti 

Tímto nařízením bylo v § 35 odst. 1 č. 16 

zakázáno: „otravovati lovnou zvěř, 

vyjímajíc otravování vran, strak a sojek 

fosforečným těstem v uzavřených 

vejcích,“298 
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[online]. In Stejnopis sbírky zákonů a nařízení republiky Česko-Slovenské ročník 1939, částka 76 [citace 12. 

3. 2021]. Dostupné z: http://ftp.aspi.cz/opispdf/1939/076-1939.pdf  

298 Vládní nařízení č. 127/1941 Sb., ze dne 31. března 1941 o myslivosti, oddíl 6 § 35 odst. 1 č. 16 [online]. 

In ASPI online.cz [citace 13. 3. 2021]. Dostupné z: https://www.aspi.cz/products/lawText/1/9338/1/2/vladni-

narizeni-c-127-1941-sb-o-myslivosti 

http://ftp.aspi.cz/opispdf/1939/076-1939.pdf
https://www.aspi.cz/products/lawText/1/9338/1/2/vladni-narizeni-c-127-1941-sb-o-myslivosti
https://www.aspi.cz/products/lawText/1/9338/1/2/vladni-narizeni-c-127-1941-sb-o-myslivosti


62 

 

Zákon č. 225/1947 Sb., ze dne 18. prosince 

1947 o myslivosti 

Tímto zákonem bylo v § 38 odst. 1 písm. l) 

zakázáno: „usmrcovati zvěř plynem a 

tráviti zvěř jedem. Myslivecký hospodář a 

myslivecký hajný mohou však, dodrží-li 

předpisy o použití jedů, trávit vrány nebo 

straky fosforovým těstem v uzavřených 

vejcích nebo v jiných návnadách a 

s povolením okresního národního výboru 

lišky jedem,“299 

Zákon č. 23/1962 Sb., ze dne 23. února 

1962 o myslivosti 

Tímto zákonem bylo v § 30 odst. 1 písm. a) 

zakázáno: „lovit zvěř způsobem, jímž se 

zbytečně trýzní, trávit zvěř jedem nebo ji 

usmrcovat plynem; myslivecký hospodář a 

myslivecká stráž však mohou, dodrží-li 

předpisy o používání jedů, trávit vrány, 

straky a lišky fosforovým těstem nebo 

strychninem v uzavřených vejcích, 

popřípadě jiným jedem;“300 

Vyhláška č. 20/1988 Sb., ze dne 22. ledna 

1988, kterou se provádí zákon o myslivosti 

Touto vyhláškou bylo v § 22 odst. 1 písm. 

f) zakázáno: „lovit zvěř jinou zbraní než 

palnou zbraní loveckou (kulovou nebo 

brokovou),“301 
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http://ftp.aspi.cz/opispdf/1962/012-1962.pdf
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1988-20
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Zákon č. 270/1992 Sb., ze dne 28. dubna 

1992, kterým se mění a doplňuje zákon č. 

23/1962 Sb., o myslivosti, ve znění zákona 

České národní rady č. 146/1971 Sb., zákona 

Č. n. r. č. 96/1977 Sb., a zákona Č. n. r. č. 

143/1991 Sb. 

Tímto zákonem byla v úpravě č. 48 § 30 

odst. 1 písm. a) uvedena tato změna: „věta 

za středníkem se vypouští.“302 

Zákon č. 512/1992 Sb., se vyhlašuje 

s působností pro Českou republiku úplné 

znění zákona č. 23/1962 Sb., o myslivosti, 

jak vyplývá ze změn a doplnění 

provedených zákonem České národní rady 

č. 146/1971 Sb., zákonem Č. n. r. č. 96/1977 

Sb., zákonem Č. n. r. č. 143/1991 a 

zákonem Č. n. r. č. 270/1992 Sb., zákon o 

myslivosti 

Tímto zákonem bylo obecně v § 30 odst. 1 

písm. a) zakázáno: „lovit zvěř způsobem, 

jímž se zbytečně trýzní, trávit zvěř jedem 

nebo ji usmrcovat plynem;“303 

Je pozoruhodné, že trávení zvěře bylo explicitně zakázáno vlastně nedávno, tedy před 

necelými třiceti lety. Ti dlouhodobě aktivní myslivci, kteří jsou dnes staří 60 let, zažili 

užívání jedu jako zcela normální a do značné míry legální způsob lovu. Pokud chápou trávení 

jako něco, co nemělo být zakázáno (zejména jako velmi efektivní metodu likvidace 

kadaverivorních druhů, z ptáků primárně vran a strak), je jen krok k úvaze použít jed 

nelegálně. Toto konání ale vede k přítomnosti otrávených návnad v krajině a četným (a 

podotkněme zcela zbytečným) otravám jak domácích zvířat, tak i zvláště chráněných druhů 

živočichů (orel mořský, krkavec velký a za určitých okolností i vydra říční). Ve sto 

                                                           
302 Zákon č. 270/1992 Sb., ze dne 28. dubna 1992, kterým se mění a doplňuje zákon č. 23/1962 Sb., o 

myslivosti, ve znění zákona České národní rady č. 146/1971 Sb., zákona Č. n. r. č. 96/1977 Sb., a zákona Č. 

n. r. č. 143/1991 Sb., změna č. 48 v § 30 odst. 1 písm. a) [online]. In Zákony pro lidi.cz [citace 17. 3. 2021]. 

Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-270 

303 Zákon č. 512/1992 Sb., se vyhlašuje s působností pro Českou republiku úplné znění zákona č. 23/1962 

Sb., o myslivosti, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem České národní rady č. 146/1971 

Sb., zákonem Č. n. r. č. 96/1977 Sb., zákonem Č. n. r. č. 143/1991 a zákonem Č. n. r. č. 270/1992 Sb., zákon 

o myslivosti § 30 odst. 1 písm. a) [online]. In Zákony pro lidi.cz [citace 18. 3. 2021]. Dostupné z: 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-512 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-270
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-512
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procentech případů jde o trávení karbofuranem, tedy toxinem působícím zvláště bolestivé 

umírání a řetězové otravy, a obecně tedy trávení způsobem zvláště zavrženíhodným.  

S ohledem na staletou praxi užívání jedů se třicet let zákazu zdá být příliš krátká doba 

k přirozené nápravě, a je tedy nutná intenzivní výuka v rámci environmentální výchovy, 

zejména profilem předmětů biologie, chemie a občanské výchovy.  
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7 Závěr  

Tradice používání velmi nebezpečných látek proti živočichům tak přetrvává i poté, 

co byl lov pomocí jedu před skoro 30 lety v České republice zakázán. Stále je ale pro mnohé 

spoluobčany jednodušší použít jed a položit návnadu, než krizovou situaci řešit legálním a 

humánnějším způsobem a také způsobem výrazně bezpečnějším. Jedovaté látky tu jsou 

s námi od nepaměti a v průběhu vývoje se lidé naučili využívat i různé technologie, které 

jim usnadnily život, ale také způsobily, že se toxické substance z nově objevených látek staly 

smrtelně nebezpečnými. Byly a běžně jsou využívány lidskou společností. Ve 20. století 

používání pesticidů a jedů gradovalo až do jeho konce. O jejich využívání v průběhu 

minulého století se lze přehledně informovat prostřednictvím rešerše, ve které jsou uvedeny 

články týkající se výskytu toxických látek a případů otrav z podstatných mysliveckých 

časopisů. Legislativa tuto skutečnost musela postupně pracně dohánět. Přijatelnost jedů a 

jejich používání se právě v průběhu 20. století proměňovala na nepřijatelné v jak myslivecké 

legislativě, tak v zákonech na ochranu živočichů. V roce 1992 tak byly jedy v myslivosti 

plošně zakázány pro Českou republiku. Zákazy, které v současnosti platí, jsou soustavně 

obcházeny. Většina obyvatelstva v dnešní době tyto metody lovu odsuzuje a považuje je za 

nepřijatelné. Bohužel však tato vitální tradice dále trvá a nezbývá nic jiného, než 

přizpůsobovat právní rámec tak, aby k těmto otravám nedocházelo, nebo docházelo jen 

minimálně.  
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9 Rešerše článků z loveckých a mysliveckých časopisů 

9.1 Lovecký obzor (1898-1930) 

Lovecký obzor. Illustrovaný zábavně-poučný časopis pro myslivce, střelce, kynology, rybáře 

a přátele přírody z Čech, Moravy a Slezska. Nakladatelství J. V. Rozmary. Praha: J. V. 
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SEBROVSKÝ. Naše zprávy, Strychnin ve službě ochrany zvěře. In Lovecký obzor. 15. 4. 
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ANONYMOUS. Naše zprávy. Vrány a jed (dokončení článku ze strany 52). In Lovecký 
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pohozenou návnadou). In Lovecký obzor. 15. 4. 1900, roč. 3 č. 5, s. 69-70. 

MORAVEC, F. Naše zprávy. Jak jsem hubil škodnou (na preparovaného vrabce). In Lovecký 

obzor. 15. 5. 1900, roč. 3 č. 6, s. 85. 

ŠÍVA, V. Vycpavač ptáků. Z literární pozůstalosti MUDr. Šívy (zmínka o jedovatých 

látkách používaných při preparaci). In Lovecký obzor. 15. 9. 1900, roč. 3 č. 10, s. 132-133. 

4. ročník 1901 

TICHÝ, A. Naše zprávy. Vzácné úlovky (otráveno 20 lišek). In Lovecký obzor. 15. 4. 1901, 

roč. 4 č. 5, s. 73. 

NOVOTNÝ, E. Naše zprávy. Srnčí mládě – v únoru (návnada byla mršina posypaná 

strychninem). In Lovecký obzor. 15. 5. 1901, roč. 4 č. 6, s. 88. 

ČÍŽEK, R. Naše zprávy. Něco o usmrcování lišek (zmínka o otrávených návnadách). In 

Lovecký obzor. 15. 7. 1901, roč. 4 č. 8, s. 122. 

ANONYMOUS (B. K.). O příčinách poškozování lesů a jak je zamezovati (puchýřník 

lékařský, proti kterému se používaly usušené pryskyřníky). České Lesnické rozhledy 

(příloha k Loveckému obzoru). 15. 2. 1901, roč. 2 č. 3, s. 18-19. 

ANONYMOUS. Besídka. Varia. Kolik mravenců je v mraveništi? (prof. Emil Yung umrtvil 

při pokusech mravence plynem). In České Lesnické rozhledy (příloha k Loveckému obzoru). 

15. 2. 1901, roč. 2 č. 3, s. 22-23. 

ANONYMOUS. U krbu. Poznámky. Jak se zbavíme vran (návod na jejich otravu). In 

Lovecký obzor: Příloha inzertní. 15. 1. 1901, roč. 2 č. 2, s. 4. 

5. ročník 1902 
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ZAMRZLA, R. Lovecké vzpomínky z Ruska. I. honitba na vlky (trávení vlků v Rusku bylo 

umožněno po povolení). In Lovecký obzor. 15. 9. 1902, roč. 5 č. 10, s. 147-148. 

6. ročník 1903 

ANONYMOUS. Naše vyobrazení. Nad otráveným druhem (lov lišky na otrávenou 

návnadu). In Lovecký obzor. 15. 2. 1903, roč. 6 č. 3, s. 43-44. 

KODYM, F. V. O zvířectvu a lověně v Austrálii. Dle dr. K. E. Junga (zmínka o trávení 

původních živočichů). In Lovecký obzor. 15. 9. 1903, roč. 6 č. 10, s. 151-152. 

ANONYMOUS. Král noci a lov s ním (pokud zůstanou olověné náboje v ráně, mohou 

živočicha otrávit). In Lovecký obzor. 15. 10. 1903, roč. 6 č. 11, s. 160-164. 

LIEWALD, K. Hrvatski gorski kotar. Lovecké črty K. L. (na straně 165 je uvedena zmínka 

o strychninu). In Lovecký obzor. 15. 10. 1903, roč. 6 č. 11, s. 164-166. 

KUDRNA, J. Odborné drobnosti. Klub pro lesnictví a myslivosti v Klatovech (pojednání o 

strychninu). In České Lesnické rozhledy (příloha k Loveckému obzoru). 15. 4. 1903, roč. 4 

č. 5, s. 38-39.  

7. ročník 1904  

KNĚŽOUREK, K. Z přírodopisu ježka obecného (zmínka o jedech, které podle autora 

článku nedokázaly otrávit ježka). In Lovecký obzor. 15. 12. 1903, roč. 7 č. 1, s. 1-4. 

ANONYMOUS (S. A.). Jedovatý žír (jedovatý žanovec byl požírán králíky). In Lovecký 

obzor. 15. 7. 1904, roč. 7 č. 8, s. 119. 

HAVELKA. Jednoduchý způsob chytání lišek (pokud se neměl používat jed, musel se 

zlepšit systém želez). In Lovecký obzor. 15. 7. 1904, roč. 7 č. 8, s. 120. 

ANONYMOUS (-Ý). O nemocech zajíců (hromadná otrava hnojivem). In Lovecký obzor. 

15. 8. 1904, roč. 7 č. 9, s. 134. 

DVORSKÝ, A. Trochu lučby pro lovce (článek o jedovatých látkách bylin). In Lovecký 

obzor. 15. 9. 1904, roč. 7 č. 9, s. 152-154. 

ČERNÝ, J. Ochrana našich semenišť a školek proti škodlivým vlivům přírody neorganické 

a organické. Ochrana proti myším (na straně 37 je uvedena zmínka o jedech, které byly 

napuštěny do pšenice a jednalo se o arsenik či fosforové pilulky). In České Lesnické rozhledy 

(příloha k Loveckému obzoru). 15. 4. 1904, roč. 5 č. 5, s. 36-38. 
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ANONYMOUS. Rozmanitosti. Pozor na otráveniny! In Lovecký obzor: Příloha inzertní. 15. 

6. 1904, roč. 7 č. 7, s. 2.  

ANONYMOUS. Rozmanitosti. Orlosup (strychnin). In Lovecký obzor: Příloha inzertní. 15. 

7. 1904, roč. 7. č. 8, s. 2. 

8. ročník 1905 

TEICHMAN, B. A. Několik slov ve prospěch strychninu. In Lovecký obzor. 15. 12. 1905, 

roč. 8 č. 1, s. 1-2. 

TEICHMAN, B. A. Několik slov ve prospěch strychninu. In Lovecký obzor. 15. 1. 1905, 

roč. 8 č. 2, s. 19-21. 

BÍLEK, P. Zákonité záhady (zákonem bylo trestáno chytání do želez nebo trávení škodné 

v případě, že se otrávila domácí zvěř nebo člověk). In Lovecký obzor. 15. 2. 1905, roč. 8 č. 

3, s. 35-36. 

HEINEKE, F. J. Z loveckých pochůzek v jižní Slavonii (zmínka o úloze strychninu při lovu 

na vlky). In Lovecký obzor. 15. 6. 1905, roč. 8 č. 7, s. 104-106.  

MORAVEC, B. Pověry a tajná umění myslivců (jedovaté návnady na škodnou v pověrách). 

In Lovecký obzor. 15. 8. 1905, roč. 8 č. 9, s. 129-132.  

9. ročník 1906 

HUBÁLEK, J. Lovecký obzor: Háj a České lesnické rozhledy. Odborné drobnosti. Hrad 

Kokořín (zmínka o strychninu). In Háj a České Lesnické rozhledy (příloha k L. o.). 15. 5. 

1906, roč. 9 č. 6, s. 96. 

WEINER, A. Lovecký obzor: Háj a České lesnické rozhledy. Odborné drobnosti. Hubení 

divokých králíků (způsoby trávení). In Háj a České Lesnické rozhledy (příloha k L. o.). 15. 

7. 1906, roč. 9 č. 8, s. 128. 

NOVÁK, V. Trnovník, jeho nepřátelé a choroby (trávení myší pomocí sirouhlíku). In Háj a 

České Lesnické rozhledy (příloha k L. o.). 15. 11. 1906, roč. 35 č. 12, s. 181. 

10. ročník 1907 

BRČÁL, B. Lovecký obzor. U zeleného stolu. O Věrném a rozumném „takslovi“: 

Z pozůstalosti Huberta Brčála (zmínka strychninu v žertovné povídce). In Lovecký obzor. 

15. 12. 1907, roč. 10 č. 1, s. 13-15. 
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ANONYMOUS (KŇK). Drahota vajec – pro sbírky (trávení vlků a medvědů způsobovalo 

smrt také kondorům). In Lovecký obzor. 15. 1. 1907, roč. 10 č. 2, s. 18-19. 

ZAORAL, A. Dva dni obnovy v Rusku (trávení živočichů pomocí jedu sypaného na mršinu). 

In Lovecký obzor. 15. 2. 1907, roč. 10 č. 3, s. 36-37. 

RÜCK, F. Odborné drobnosti. Králík masožravcem (králík pozřel kapří maso otrávené 

strychninem). In Lovecký obzor. 15. 6. 1907, roč. 10 č. 7, s. 112. 

MARCIKÓW, J. Lovecký obzor. Vlci mého hájenství. Z polštiny přeložil E. M-D. (zmínka 

o trávení vlků, kteří byli zabíjeni prostřednictvím strychninu nasypaného do mrtvých laní). 

In Lovecký obzor. 15. 10. 1907, roč. 10 č. 11, s. 164-166. 

MARCIKÓW, J. Lovecký obzor. Vlci mého hájenství. Z pol. E. M-D. (na straně 179 je 

uvedena zmínka o manipulaci se strychninem). In Lovecký obzor. 15. 11. 1907, roč. 10 č. 

12, s. 178-181. 

11. ročník 1908 

RADOVIZSKÝ, J. Otrávené zbraně (Indiáni a domorodci). In Lovecký obzor. 15. 5. 1908, 

roč. 11 č. 6, s. 87-88. 

12. ročník 1909 

ANONYMOUS. Drobnosti. Vzdornost psa proti velkým dávkám kyseliny arsenové 

(z článku La médecine moderne). In Lovecký obzor. 15. 1. 1909, roč. 12 č. 2, s. 32. 

KÁDNER, M. Hubení škodné jedem. In Lovecký obzor. 15. 5. 1909, roč. 12 č. 6, s. 85-86. 

BRÁDEK, A. Lov železy (zmínka o trávení). In Lovecký obzor. 15. 5. 1909, roč. 12 č. 6, s. 

90. 

KÁDNER, M. Zvláštní mateřská láska lišky (zmínka o používání síry jako jedu). In Lovecký 

obzor. 15. 9. 1909, roč. 12 č. 10, s. 154. 

13. ročník 1910 

FRIČ. Drobnosti. Otrava psa, jich příznaky a protijedy. In Lovecký obzor. 15. 1. 1910, roč. 

13 č. 2, s. 31-32. 

KOCH, F. Lov u Australských domorodců (zmínka o používání jedu pro lov na emua). In 

Lovecký obzor. 15. 2. 1910, roč. 13 č. 3, s. 46. 
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ANONYMOUS (K. B. D.). Konec srstnaté škodně (zmínka o hubení lišek jedem). In 

Lovecký obzor. 15. 8. 1910, roč. 13 č. 9, s. 136-137. 

GRIMMA, F. Drobnosti. Lov před stotisíci lety (zmínka o hrotech speciálně dělaných pro 

použití jedu). In Lovecký obzor. 15. 8. 1910, roč. 13 č. 9, s. 142. 

14. ročník 1911 

ANONYMOUS. Drobnosti. Myší léta jsou léta zaječí (zmínka o hubení přemnožených 

hlodavců v Německu v roce 1910). In Lovecký obzor. 15. 1. 1911, roč. 14 č. 2, s. 30. 

ANONYMOUS. Drobnosti. Ježkova bezpečnost proti jedu. In Lovecký obzor. 15. 1. 1911, 

roč. 14 č. 2, s. 31. 

ANONYMOUS (-REK). Drobnosti. Tetřeví žaludek (zmínka o otravě olovem). In Lovecký 

obzor. 15. 5. 1911, roč. 14 č. 6, s. 93. 

ANONYMOUS. Drobnosti. Lovecké dovednosti na Kongu (lovení jedovými šípy, zpráva 

z Petit jurnal). In Lovecký obzor. 15. 7. 1911, roč. 14 č. 8, s. 128. 

KNĚŽOUREK, K. Druhý mezinárodní kongres ve Vídni 1910 podle referátu profesora Br. 

Schwedra (na straně 149 je uvedena resoluce o ustávání trávení strychninem, obětí totiž byly 

často orlové a supi). In Lovecký obzor. 15. 9. 1911, roč. 14 č. 10, s. 148-150. 

MORAVEC, B. Lovecký obzor: V Myslivně. Lovecké vynálezy v oboru elektřiny (lapání 

škodné pomocí elektřiny). In V Myslivně (příloha k L. o.). 1911 (datum nebylo zapsáno), 

roč. 3 č. 12, s. 93-95. 

15. ročník 1912 (1–12 číslo dohromady v knize) 

PÍSAŘ, H. Jedy a protijedy (zmínka o arseniku). In Lovecký obzor. 1912, roč. 15, s. 38-39. 

KAKOST. Otrava hrabošů a pernatá zvěř (trávení a účinnost jedů). In Lovecký obzor. 1912, 

roč. 15, s. 86-87. 

ANONYMOUS. Hovorna. Dotaz č. 28 (dotaz týkající se povolení k trávení divokých koček 

a psů). In Lovecký obzor. 1912, roč. 15, s. 122. 

KÁDNER., M. Hovorna. Dotazy a odpovědi. Odpověď na dotaz č. 28. In Lovecký obzor. 

1912, roč. 15, s. 155. 

SCHWARZ, P. Fosfor jako osvědčený přípravek k hubení vran. In Lovecký obzor. 1912, 

roč. 15, s. 134-135.  
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ŠVÁB, B. Z pralesů východních Karpat (netrávit medvědy strychninem je zde bráno jako 

předsevzetí). In Lovecký obzor.  1912, roč. 15, s. 243-244. 

HÁJEK, F., NOVÝ, J. Dotaz č. 56 a č. 57 (žádost o radu jaký jedy lze používat, dotaz měl 

být zodpovězen v následujícím ročníku, nestalo se tak). In Lovecký obzor. 1912, roč. 15, s. 

348. 

ANONYMOUS. Drobnosti. Otrávené šípy (používány Indiány). In Lovecký obzor. 1912, 

roč. 15, s. 364.  

16. ročník 1913 

ZABRANSKÝ, R. Jedy v myslivosti. In Lovecký obzor. 1913, roč. 16, s. 5-7. 

ZABRANSKÝ, R. Jedy v myslivosti. In Lovecký obzor. 1913, roč. 16, s. 18-19. 

ZABRANSKÝ, R. Jedy v myslivosti. In Lovecký obzor. 1913, roč. 16, s. 33-34. 

ZABRANSKÝ, R. Jedy v myslivosti. In Lovecký obzor. 1913, roč. 16, s. 56. 

ZABRANSKÝ, R. Jedy v myslivosti. In Lovecký obzor. 1913, roč. 16, s. 70-71. 

ZABRANSKÝ, R. Jedy v myslivosti. In Lovecký obzor. 1913, roč. 16, s. 88. 

ZABRANSKÝ, R. Jedy v myslivosti. In Lovecký obzor. 1913, roč. 16, s. 103-104. 

ZABRANSKÝ, R. Jedy v myslivosti. In Lovecký obzor. 1913, roč. 16, s. 119-122. 

MORAVEC, B. Coyote (otravování kojotů prostřednictvím strychninu). In Lovecký obzor. 

1913, roč. 16, s. 116-117. 

DAŇKOVSKÝ, E. M. Rozhledy. Indiánský jed šípový ze žabí kůže. In Lovecký obzor. 1913, 

roč. 16, s. 187. 

ANONYMOUS. Rozhledy. Afričtí lovečtí psi (zmínka o pytlácích, kteří používali jed 

z kaktusu nebo larev). In Lovecký obzor. Zpráva z Unser Jagdhund. 1913, roč. 16, s. 236. 

17. ročník 1914 

VRBSKÝ, R. Proč klesá stav zvěře v našich honitbách? (na straně 35 je uvedena zmínka o 

zabíjení myší pomocí fosforu a strychninu). In Lovecký obzor. 1914, roč. 17, s. 33-35. 

 MELOUN, F. Hubení škodné strychninem. In Lovecký obzor. 1914, roč. 17, s. 51-54.  

ŠRÓGL, J. Z osudů krajana v niz. Indii (kulky proti zvěři naplněné strychninem). In Lovecký 

obzor. 1914, roč. 17, s. 70. 
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ANONYMOUS (Fp). Jedovaté šípy (zmínka o strychninu). In Lovecký obzor. 1914, roč. 17, 

s. 165. 

REGNER, O. Nové zemské nařízení pro Markrabství Moravské (17. 1. 1914). Nařízení č. 

12 z. z. o tom, kterých opatření dlužno bráti, mají-li se otráviti zvířata, jež nejsou lovna. In 

Lovecký obzor. 1914, roč. 17, s. 179-181. 

MORAVEC, B. Taxidarmie čili umění vycpavačské (uvolňování arseniku 

z vypreparovaných zvířat). In Lovecký obzor. 1914, roč. 17, s. 182-184.  

18. ročník 1915 

ANONYMOUS (-k). Rozhledy. Hubení králíků (plynování doupat a následný odchyt nebo 

odstřel). In Lovecký obzor. 1915, roč. 18, s. 12.  

19. ročník 1916 

ANONYMOUS. Rozhledy. Otrava zvířat listím a pupeny tisu. In Lovecký obzor. 1916, roč. 

19, s. 14. 

UZEL, J. Návrhy na hubení ondater (trávení sirouhlíkem). In Lovecký obzor. 1916, roč. 19, 

s. 95. 

ANONYMOUS. Rozhledy. Plynové útoky a zvířata. In Lovecký obzor. 1916, roč. 19, s. 103. 

20. ročník 1922-1923 

KOBER, J. O lišce (jak lišku otrávit strychninem). In Lovecký obzor. 1922-1923, roč. 20, s. 

17. 

MUSIL-DAŇKOVSKÝ, E. Zvěř vysoká v Podkarpatské Rusi (trávení lišek pro kožešinu). 

In Lovecký obzor. 1922-1923, roč. 20, s. 35-37. 

MAŘÍK, V. O pytlačících psech (trávení zvěře). In Lovecký obzor. 1922-1923, roč. 20, s. 

50-51. 

MÁLEK, K. Příhody s vlky (strychnin). In Lovecký obzor. 1922-1923, roč. 20, s. 51-53. 

ANONYMOUS. Drobnosti. Strychnin. In Lovecký obzor. 1922-1923, roč. 20, s. 70. 

ANONYMOUS. Drobnost. Jedovaté šípy. In Lovecký obzor. 1922-1923, roč. 20, s. 70-71. 

ROZMARA, V. J. Dějiny lovu a myslivosti (návnady plněné ostrými jehlami proti vlkům). 

In Lovecký obzor. 1922-1923, roč. 20, s. 73. 



85 

 

KOPŘIVA, J. Otravování lišek. In Lovecký obzor. 1922-1923, roč. 20, s. 76. 

HABERLAND, F. Hubení vran (otrávené návnady). In Lovecký obzor. 1922-1923, roč. 20, 

s. 95-96.  

ANONYMOUS. Drobnosti. Škodí strychnin ptákům? (při hubení hrabošů byli jedem 

otráveni bažanti a další ptáci). In Lovecký obzor. 1922-1923, roč. 20, s. 100. 

HABERLAND, F. Hubení vran (otrávené návnady). In Lovecký obzor. 1922-1923, roč. 20, 

s. 112. 

MUSIL-DAŇKOVSKÝ, E. Řepka olejka – potravou pro zvěř. In Lovecký obzor. 1922-1923, 

roč. 20, s. 127-128. 

LECHA, J. K. Ze života vran (zmínka o arseniku). In Lovecký obzor. 1922-1923, roč. 20, s. 

185-187. 

21. ročník 1923-1924 

ROZMARA, V. J. Lovecké zbraně a příslušnosti (využívání otrávených šípů ve starověku). 

In Lovecký obzor. 1923-1924, roč. 21, s. 5-7. 

ANTOŠ, K. Lapání škodné (autor byl velmi kritický vůči „modernistům“, kteří nepoužívali 

jed). In Lovecký obzor. 1923-1924, roč. 21, s. 44. 

ANONYMOUS. Drobnosti. Slinotok u psa (pokud docházelo k nadměrnému slinotoku byla 

možná otrava rtutí). In Lovecký obzor. 1923-1924, roč. 21, s. 46. 

PIVOŇKA, K. Pasti domorodých lovců Asie, Afriky a Ameriky (jedy na šípech a 

harpunách). In Lovecký obzor. 1923-1924, roč. 21, s. 66-67. 

ZÁBORSKÝ, J. O lišce (kritika hubení škodné prostřednictvím jedu). In Lovecký obzor. 

1923-1924, roč. 21, s. 74-76. 

FÉNIX. Lesnictvo a myslivost (zmínka o trávení lišek). In Lovecký obzor. 1923-1924, roč. 

21, s. 100-101.  

VRANÝ, M. S Indiány na lovu kožešin (zmínka o strychninu). In Lovecký obzor. 1923-

1924, roč. 21, s. 154-155.  

ANONYMOUS. Drobnosti. Vlci v Podkarpatské Rusy (trávení vlků). In Lovecký obzor. 

1923-1924, roč. 21, s. 156. 
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HOFMANN, G. Drobnosti (byly otráveny straky v Řepíně u Mělníku prostřednictvím 

strychninu). In Lovecký obzor. 1923-1924, roč. 21, s. 173. 

22. ročník 1924-1925  

MRÁZEK, L. Lov v době kamenné (úvaha nad používáním jedu). In Lovecký obzor. 1924-

1925, roč. 22, s. 10. 

LINDA, K. V. Zakládání slanisk (zmínka o arseniku při zakládání slanisk). In Lovecký 

obzor. 1924-1925, roč. 22, s. 45.  

ANONYMOUS (VENATOR). O vranách (návnada byla složená z hovězího masa 

a fosforu). In Lovecký obzor. 1924-1925, roč. 22, s. 67-68.  

BEROUNSKÝ, J. Toulavé kočky (zmínky o používání jedu proti kočky). In Lovecký obzor. 

1924-1925, roč. 22, s. 82. 

MUSÍLEK. Drobnosti. Zhoubný olej (v roce 1915 při 1. světové válce unikla ropa a 

motorové oleje ze zničených lodí, které poškodily mořskou přírodu). In Lovecký obzor. 

1924-1925, roč. 22, s. 141. 

MUSIL-DAŇKOVSKÝ, E. Besídka. Lovci na Sumatře (pří lovu byla používána foukačka 

a jed). In Lovecký obzor. 1924-1925, roč. 22, s. 144. 

23. ročník 1925-1926 

ROZKOL, J. Myslivec na horách dle L. Ganghofera (na straně 13 je zmíněna návnada, která 

se skládala ze směsi švestek a strychninu, tzv. stearinové kuličky). In Lovecký obzor. 1925-

1926, roč. 23, s. 13-16.  

FELIX. Čeho je třeba věděti na honitbě (na straně 18 je uvedena nekonkrétní zmínka o 

trávení jedem). In Lovecký obzor. 1925-1926, roč. 23, s. 17-18. 

ROZMARA, V. J. Způsoby lovu: Lov na výrovce (upozornění na vyjmutí olověných broků 

ze zastřeleného zvířete). In Lovecký obzor. 1925-1926, roč. 23, s. 52-55.  

ROZMARA, V. J. Způsoby lovu: Jedem. In Lovecký obzor. 1925-1926, roč. 23, s. 67-69. 

ANONYMOUS. Drobnosti. Mají umělá hnojiva nepříznivý vliv na stav zvěře? In Lovecký 

obzor. 1925-1926, roč. 23, s. 93-94. 

ZÁBORSKÝ, J. Mumifikování savců a ptáků (preparátor byl vystaven otravě). In Lovecký 

obzor. 1925-1926, roč. 23, s. 133. 
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24. ročník 1926-1927 

SCHREYER, J. G. Kouzla afrických domorodců. Přeložil J. Bertl (na straně 12 je uvedena 

zmínka o vyrábění jedu). In Lovecký obzor. 1926-1927, roč. 24, s. 10-12.  

HEŘMAN, L. Zbojníci. Přeložil J. Rozkol (nájemci honiteb kladli jed, což způsobilo otravu 

selských psů). In Lovecký obzor. 1926-1927, roč. 24, s. 22-23. 

KUBÍČEK, J. Škodná (na straně 53 je uvedena zmínka o otrávených vejcích fosforem). In 

Lovecký obzor. 1926-1927, roč. 24, s. 52-54. 

LINHART, K. Ušatí dobyvatelé světa (zmínka o strychninu i arseniku). In Lovecký obzor. 

1926-1927, roč. 24, s. 97-98. 

JANDA, V. Střečkové (lesmistr Hoffmann vábil střečky na lep otrávený strychninem).  In 

Lovecký obzor. 1926-1927, roč. 24, s. 99-100. 

ČERVÍČEK, V. Lovy na černou zvěř (zmínka o trávení černé zvěře prostřednictvím 

strychninu). In Lovecký obzor. 1926-1927, roč. 24, s. 119-121. 

25. ročník 1927  

KOPTA, A. Tři škůdcové nízké užitkové zvěře (zmínka o trávení vran). In Lovecký obzor. 

1927, roč. 25, s. 17-18.  

ANONYMOUS. Bažant (na straně 54 je uvedeno, jak lze vyhubit lišky strychninem). In 

Lovecký obzor. 1927, roč. 25, s. 51-55. 

VANÍČEK, B. Vábení lišky (zvěř byla stále trávena jedem nejen pytláky ale i lovci). In 

Lovecký obzor. 1927, roč. 25, s. 98-99. 

LUSK, J. V. Pytlačící psi (zmínka o trávení divokých psů). In Lovecký obzor. 1927, roč. 25, 

s. 126. 

NOVÁK, A. Ze života havranovitých ptáků (na straně 148 je uvedena zmínka o získávání 

jedu strychninu). In Lovecký obzor. 1927, roč. 25, s. 147-149. 

ANONYMOUS. Drobnosti. Zajímavosti (co dělat při otravě rulíku). In Lovecký obzor. 1927, 

roč. 25, s. 155. 

26. ročník 1928  

STACH, Z. Lovečtí národové afričtí (zmínka o jedu strychninu). In Lovecký obzor. 1928, 

roč. 26, s. 7-9. 
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STACH, Z. Lovečtí národové afričtí (zmínka o jedu strychninu). In Lovecký obzor. 1928, 

roč. 26, s. 25. 

ČERMÁK, V. Co má lovec věděti o lese a poli (užívání jedu proti živočichům podle autora 

nebylo vhodné). In Lovecký obzor. 1928, roč. 26, s. 33-34. 

BRANDEJS, J. Drobnosti. Hubení vlků v Podkarpatské Rusy. In Lovecký obzor. 1928, roč. 

26, s. 42. 

STACH, Z. Kouzelné rostliny pro myslivce a lovce (zmínka o jedech, konkrétně blínu). In 

Lovecký obzor. 1928, roč. 26, s. 77-79.  

JANDA, V. Hubení vran (strychnin). In Lovecký obzor. 1928, roč. 26, s. 81-82. 

ANONYMOUS. Drobnosti, Jedovaté šípy. In Lovecký obzor. 1928, roč. 26, s. 121-122.  

HOLBA, M. Afričtí černoši jako lovci (jed sloužil domorodcům k lovu). In Lovecký obzor. 

1928, roč. 26, s. 153-154.  

ANONYMOUS. Drobnosti. O velikém vymírání zvířat. Přednášel ve Vídní Dr. Antónius 

(zmínka o vymírání kondora, které bylo ovlivněno líčením otrávených návnad na vlky). In 

Lovecký obzor. 1928, roč. 26, s. 182. 

27. ročník 1929 

FARKA, A. Výrovka kdysi a nyní (používání jedu proti dravcům podle autora pozbylo 

existenčního oprávnění). In Lovecký obzor. 1929, roč. 27, s. 85-86. 

ČERVÍČEK, V. Umělý chov bažantů (zmínka o Fanzlově žíru, který mohl být po zkažení 

„jedem“ pro bažanty). In Lovecký obzor. 1929, roč. 27, s. 106-108. 

28. ročník 1930 

MONHART, M. Pro lišku a proti ní (autor považoval za nejhumánnější otravu strychninem). 

In Lovecký obzor. 1930, roč. 28, s. 37-38. 

PERNÝ, V. Vrány (zmínka o otrávených vejcích). In Lovecký obzor. 1930, roč. 28, s. 39-

40. 

ANONYMOUS (L. L.). Pytlačící psi (zmínka o tom, že trávení nemělo valných výsledků). 

In Lovecký obzor. 1930, roč. 28, s. 40-41. 

KOŠEK, J. Škodná (zmínky o ne-mysliveckém způsobu hubení). In Lovecký obzor. 1930, 

roč. 28, s. 89.  
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9.2 Myslivecký obzor (1931-1932) 

Myslivecký obzor. Časopis věnovaný myslivecké vědě a praxi. Praha: O. Rozmarová, 1931-

1932 (dříve jako Lovecký obzor). 

29. ročník 1931 

BENDA, K. Otravování silnější škodné. In Myslivecký obzor. 1931, roč. 29, s. 108. 

HEINEKE, F. J. Střely s morfiem. In Myslivecký obzor. 1931, roč. 29, s. 114. 

30. ročník 1932 

ZUKAL, L. Otravování zvěře. In Myslivecký obzor. 1932, roč. 30, s. 3. 

BRANDEJS, B. Otrávené střely. In Myslivecký obzor. 1932, roč. 30, s. 4. 

9.3 Stráž myslivosti (1923-1926, 1929, 1932 a 1944-1952) 

Stráž myslivosti. Úřední věstník Československé myslivecké jednoty.  [Nakladatelství: ČSMJ. 

Třebíč], 1923-1926, 1929, 1932 a 1944-1952. 

2. ročník 1924 

PODHÁJSKÝ, K. Zvěrolékařská hlídka. Prostředek proti škrkavkám a tasemnicím u ohařů 

(santonin je podle článku pro mladé psy jedovatý). In Stráž myslivosti. 15. 9. 1924, roč. 2 č. 

18, s. 220-221. 

HOSTIČKA, F. Hubení vran kostíkem (fosforem). In Stráž myslivosti. 1. 11. 1924, roč. 2 č. 

21, s. 249-251. 

HOSTIČKA, F. Hubení vran kostíkem (fosforem). In Stráž myslivosti. 15. 11. 1924, roč. 2 

č. 22, s. 260-262. 

HUBÁLEK, J. Jed nebo železa? (téma k diskusi). In Stráž myslivosti. 1. 12. 1924, roč. 2 č. 

23, s. 271-272.  

3. ročník 1925 

SEKANINA, J. Jed nebo železa? In Stráž myslivosti. 15. 2. 1925, roč. 3 č. 4, s. 45-47. 

ŠIMEČEK, V. Různé zprávy. K článku p. lesního Hubálka (trávení lišek arzenikem). In 

Stráž myslivosti. 15. 2. 1925, roč. 3 č. 4, s. 54. 

SCHREIBER, A. Jed lebo železá? In Stráž myslivosti. 1. 3. 2925, roč. 3 č. 5, s. 57-59. 
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BREJCHA, L. Jed nebo železa? In Stráž myslivosti. 15. 3. 1925, roč. 3 č. 6, s. 69-70 

ANONYMOUS (J. S. v Ž.). Jed nebo železa? In Stráž myslivosti. 1. 4. 1925, roč. 3 č. 7, s. 

85-86. 

ANONYMOUS (Lid. Nov.). Různé zprávy. Hubení krysy pižmové (v roce 1915 bylo 

Českou zemědělskou radou doporučeno hubení ondatry jedem). In Stráž myslivosti. 1. 4. 

1925, roč. 3 č. 7, s. 95. 

ANONYMOUS (Lid. Nov.). Různé zprávy. Moderní prostředky pytláka (došlo k incidentu, 

kdy se dva lidé popálili o elektrickou nástrahu). In Stráž myslivosti. 1. 5. 1925, roč. 3 č. 9, s. 

125. 

ADAMÍK, E. Jed nebo železa. In Stráž myslivosti. 1. 6. 1925, roč. 3 č. 11, s. 142-143. 

RŮŽIČKA J. Různé zprávy. Otrava zvěře hnojivými prášky. In Stráž myslivosti. 1. 6. 1925, 

roč. 3 č. 11, s. 152  

MACHATÝ, M. Ani jed, ani železa. In Stráž myslivosti. 15. 6. 1925, roč. 3 č. 12, s. 155-

156. 

ANONYMOUS (Vesmír). Různé zprávy. Válka proti hlodavcům v Coloradu. In Stráž 

myslivosti. 1. 8. 1925, roč. 3 č. 15, s. 200. 

HUBÁLEK, J. Šedivec. Historie podkarpatského vlka. XI. kapitola (na straně 228 je zmínka 

o strychninu používaného proti psům). In Stráž myslivosti. 15. 9. 1925, roč. 3 č. 18, s. 227-

229. 

HUBÁLEK, J. Šedivec. Historie podkarpatského vlka. XIV. kapitola (na straně 250 je 

nekonkrétní zmínka o hubení jedem vlky). In Stráž myslivosti. 15. 10. 1925, roč. 3 č. 20, s. 

250-253.  

BUREŠ. Různé zprávy. Něco z Lanškrounska (otrávená návnada). In Stráž myslivosti. 1. 11. 

1925, roč. 3 č. 22, s. 272. 

HUBÁLEK, J. Šedivec. Historie podkarpatského vlka. XVII. kapitola (na straně 275 je 

zmínka o strychninové návnadě v železech). In Stráž myslivosti. 15. 11. 1925, roč. 3 č. 22, 

s. 274-277  

4. ročník 1926 

HUBÁLEK, J. Újednictví. In Stráž myslivosti. 15. 1. 1926, roč. 4 č. 2, s. 19-20. 
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ANONYMOUS. Vlci (lov pomocí újedi). In Stráž myslivosti. 1. 2. 1926, roč. 4 č. 3, s. 33-

35.  

ANONYMOUS. Různé zprávy. Příprava vajec k trávení vran. In Stráž myslivosti. 1. 5. 1926, 

roč. 4 č. 9, s. 132. 

BRYCHTA. Právní poradna. Dotaz (a) a odpověď (a). Trávení strychninem. In Stráž 

myslivosti. 15. 9. 1926, roč. 4 č. 18, s. 258. 

ZVONÍČEK, K. Otrava olovem u výra. In Stráž myslivosti. 1. 11. 1926, roč. 4 č. 21, s. 296-

297.  

SCHREIBER, A. Otrava olovom u výra? In Stráž myslivosti. 1. 12. 1926, roč. 4 č. 23, s. 321-

324. 

7. ročník 1929 

NOVÁK, L. Hubení lasic a pod. škodné (na straně 64 je zmínka o návnadách proti vranám). 

In Stráž myslivosti. 15. 2. 1929, roč. 7 č. 4, s. 62-64. 

ANONYMOUS (-lek). Různé zprávy. Úlovky (otrávený výr 2 kg 150 cm rozpětí, nalezen 

otráven 24. 2. 1929). 1. 4. 1929, roč. 7 č. 7, s. 125. 

MANN, K. Malý oznamovatel. K hubení vran. Teplice-Šenov, Schlangenbadstrasse 62. In 

Stráž myslivosti. 15. 4. 1929, roč. 7 č. 8, s. 156. 

ANONYMOUS. Různé zprávy. Hromadné trávení vran na Jihlavsku (dne 12. května 

provedeno mysliveckým spolek v Jihlavě ve všech honitbách kladení otrávené návnady). In 

Stráž myslivosti. 1. 5. 1929, roč. 7 č. 9, s. 170. 

ANONYMOUS (-lek). Ornitologie. Ornitologické drobnosti. Úlovky (luňák hnědý byl 

pravděpodobně otráven, protože byla v tom místě v zimě trávena škodná). In Stráž 

myslivosti. 15. 5. 1929, roč. 7 č. 10, s. 184. 

ANONYMOUS. Různé zprávy. Návod k trávení vran na jaře (z výzvy mysliveckého spolku 

v Jihlavě). In Stráž myslivosti. 15. 5. 1929, roč. 7 č. 10, s. 187-188. 

MANN, K. Malý oznamovatel. K hubení vran. Teplice-Šenov, Schlangenbadstrasse 62. In 

Stráž myslivosti. 1. 6. 1929, roč. 7 č. 11, s. 215. 

MANN, K. Malý oznamovatel. K hubení vran. Teplice-Šenov, Schlangenbadstrasse 62. In 

Stráž myslivosti. 15. 6. 1929, roč. 7 č. 12, s. 234. 
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ANONYMOUS. Různé zprávy. Několik slov o jedu v myslivosti. In Stráž myslivosti. 1. 7. 

1929, roč. 7 č. 13, s. 248. 

10. ročník 1932 

ANONYMOUS (J. Ž.). Různé zprávy. Trávení vran. In Stráž myslivosti. 15. 1. 1932, roč. 10 

č. 2, s. 31. 

ŠNOPL, K. Dopouští naše platné právo zakázání lapování a jiné ne-myslivecké způsoby 

lovu? (na straně 54-55 jsou zmínky o přimíchávání jedu a zákonech, které schvalují 

používání jedu). In Stráž myslivosti. 15. 2. 1932, roč. 10 č. 4, s. 53-57. 

STRACHOTA, H. Myslivost v Čechách v r. 1931 (na straně 70 je zmínka o fosforu 

využívaném proti vranám). In Stráž myslivosti. 1. 3. 1932, roč. 10 č. 5, s. 68-70. 

SLANÝ, J. Omyly v myslivosti (na straně 94 je zmínka o trávení lišek). In Stráž myslivosti. 

1. 4. 1932, roč. 10 č. 7, s. 93-97.  

BERNATZIK, J. Myslivost v Zadních horách (na straně 131 je zmínka o trávení lišek při 

přemnožení pomocí strychninu). In Stráž myslivosti. 1. 5. 1932, roč. 10 č. 9, s. 129-131. 

ANONYMOUS (C.). Různé zprávy. Nečekaná záhuba káně myšilova (strychnin v návnadě). 

In Stráž myslivosti. 15. 5. 1932, roč. 10 č. 10, s. 155. 

ANONYMOUS (P. F.). K osnově nového celostátního zákona rybářského (na straně 164 je 

poukazováno na zajištění zákazu pro trávení zvířat v rybářství, podle zákona: rybář a jeho 

pomocníci jsou oprávnění hubit živočichy). In Stráž myslivosti. 1. 6. 1932, roč. 10 č. 11, s. 

164-167. 

FILA, B., PŘIBYL, E. Ubývá zvěře pernaté, poněvadž se děje obilí mořené? (pokus jestli je 

správné zkrmovat mořené osivo). In Stráž myslivosti. 1. 6. 1932, roč. 10 č. 11, s. 168-170. 

ŽEMLIČKA, J. Také zpověď (otravování lišek). In Stráž myslivosti. 15. 8. 1932, roč. 10 č. 

16, s. 232. 

CERHA, P. O odstřelu škodné na výrovkách a hubení vran (na straně 290 zmínka o trávení 

vran). In Stráž myslivosti. 1. 11. 1932, roč. 10 č. 21, s. 289-296. 

HORÁK, V., HUBÁLEK, J., HUDEČEK, V. a MENŠÍK, O. O odstřelu škodné na 

výrovkách a hubení kání (názory jednotlivých autorů na trávení a kladení jedovatých návnad, 
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dohromady článek na III. části po 17. názorech). In Stráž myslivosti. 15. 11. 1932, roč. 10 č. 

22, s. 301-305. 

KOKEŠ, C. O. Škodné zmar (zmínka o jedu obecně). In Stráž myslivosti. 15. 11. 1932, roč. 

10 č. 22, s. 305-308. 

NOVÁK, J., SVOZIL, F. O odstřelu na výrovkách a hubení kání (riziko při povoleném 

trávení vran, strak a sojek). In Stráž myslivosti. 1. 12. 1932, roč. 10 č. 23, s. 320-326 

NEUMANN, A. Různé zprávy. Ještě o výrovce (porovnání výrovky a jedu, který je méně 

vhodný). In Stráž myslivosti. 15. 12. 1932, roč. 10 č. 24, s. 340. 

PRIKNER E. Spolkové zprávy. Otravování vran fosforem. In Příloha Stráže myslivosti k 13. 

číslu. 1. 7. 1932, roč. 10. č. 13, s. 118 

ANONYMOUS. Různé zprávy. Jak odstraníme újednictví. In Příloha Stráže myslivosti k 14. 

číslu. 15. 7. 1932, roč. 10 č. 14, s. 125. 

22. ročník 1944 

PETŘÍK, J. Malý oznamovatel. Fosforová vejce na trávení divoké zvěře. Lesnicko-lovecká 

kancelář „HUBERTUS“ Praha XII., Rollerova 24. In Stráž myslivosti. 1. 4. 1944, roč. 22 č. 

1, s. 9. 

ŠTĚPÁNEK, K., SCHWARZENBERG, A. Zprávy České myslivecké jednoty. (zmínka o 

trávení vran fosforovými vejci). In Stráž myslivosti. 15. 4. 1944, roč. 22 č. 2, s. 11-12. 

PETŘÍK, J. Malý oznamovatel. Fosforová vejce na trávení divoké zvěře. Lesnicko-lovecká 

kancelář „HUBERTUS“ Praha XII., Rollerova 24. In Stráž myslivosti. 15. 4. 1944, roč. 22 

č. 2, s. 17.  

PETŘÍK, J. Malý oznamovatel. Fosforová vejce na trávení divoké zvěře. Lesnicko-lovecká 

kancelář „HUBERTUS“ Praha XII., Rollerova 24. In Stráž myslivosti. 1. 5. 1944, roč. 22 č. 

3, s. 27. 

BRADÁČ, F. Liščí nebezpečí. (nebylo důstojné trávit lišky). In Stráž myslivosti. 15. 5. 1944, 

roč. 22 č. 4, s. 29-31. 

PETŘÍK, J. Malý oznamovatel. Fosforová vejce na trávení divoké zvěře. Lesnicko-lovecká 

kancelář „HUBERTUS“ Praha XII., Rollerova 24. In Stráž myslivosti. 15. 5. 1944, roč. 22 

č. 4, s. 35. 



94 

 

MACHNÍK, F. Různé zprávy. Otravujeme vrány. In Stráž myslivosti. 15. 6. 1944, roč. 22 č. 

6, s. 48. 

ANONYMOUS. Nejvyšší myslivecký úřad. Nařízení a vyhlášky mysliveckých úřadů. 

Vyšetřování zvířat při podezření otravy u zvířat. In Stráž myslivosti. 15. 8. 1944, roč. 22 č. 

10, s. 85. 

CHLÁDEK, F. Různé zprávy. Konečně jsme na ně vyrazili (otrávená vejce). In Stráž 

myslivosti. 1. 11. 1944, roč. 22 č. 15, s. 131-132. 

KUPKA, K. Různé zprávy. Jak jsem na ně vyzrál (trávení vejci). In Stráž myslivosti. 1. 3. 

1945, roč. 22 č. 23, s. 206. 

23. ročník 1945 

SLANÝ, J. Moření osiva umělá hnojiva a škody na zvěři (otravy). In Stráž myslivosti. 15. 9. 

1945, roč. 23 č. 4, s. 41-43. 

24. ročník 1946 

ŠULC, V. Různé zprávy. Moření osiva a jeho účinky. In Stráž myslivosti. 1. 4. 1946, roč. 24 

č. 1, s. 10-11. 

ANONYMOUS. Malý oznamovatel. Vejce na otravování vran. Česká lovecká společnost 

v Olomouci, Stalinova 21. In Stráž myslivosti. 15. 4. 1946, roč. 24 č. 2, s. 23. 

ANONYMOUS. Malý oznamovatel. Vejce na otravování vran. Česká lovecká společnost 

v Olomouci, Stalinova 21. In Stráž myslivosti. 1. 5. 1946, roč. 24 č. 3, s. 39. 

SCHREIBER, A. Člověk a zvířena (na straně 106 je zmínka o hubení králíků v Austrálii, 

jedy: arsenik, strychnin, fosfor). In Stráž myslivosti. 1. 8. 1946, roč. 24 č. 9, s. 105-108. 

25. ročník 1947 

SETÍNEK. Zprávy úřednické a organisační. Ministerstvo zemědělství Československé 

republiky. Otravování lišek jedem (Praha 11. 1. 1947, Č. j. 1168/27-VI/7-1947). In Stráž 

myslivosti. 15. 2. 1947, roč. 25 č. 4, s. 66. 

JEMELKA, V. Různé zprávy. Škodná a myslivec (zakládání újedě tzv. mrchoviště ve 

velkých revírech). In Stráž myslivosti. 1. 3. 1947, roč. 25 č. 5, s. 83-84. 
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ANONYMOUS. Malý oznamovatel. Různé. Černé lupiče – vrány a strany otrávené vejce 

proti nim. Čes. společnost myslivecká v Olomouci, Stalinova 21. In Stráž myslivosti. 1. 3. 

1947, roč. 25 č. 5, s. 93. 

ZDENĚK, V. Různé zprávy. Otravování lišek strychninem. In Stráž myslivosti. 15. 3. 1947, 

roč. 25 č. 6, s. 105-106.  

ANONYMOUS. Malý oznamovatel. Různé. Černé lupiče – vrány a strany otrávené vejce 

proti nim. Čes. společnost myslivecká v Olomouci, Stalinova 21. In Stráž myslivosti. 15. 3. 

1948, roč. 25 č. 6, s. 112. 

ANONYMOUS. Malý oznamovatel. Různé. Černé lupiče – vrány a strany otrávené vejce 

proti nim. Čes. společnost myslivecká v Olomouci, Stalinova 21. In Stráž myslivosti. 1. 4. 

1948, roč. 25 č. 7, s. 136. 

NOVÁK, J. Různé zprávy. Otravování lišek. In Stráž myslivosti.  15. 4. 1947, roč. 25 č. 8, s. 

144-145. 

ANONYMOUS. Malý oznamovatel. Různé. Černé lupiče – vrány a strany otrávené vejce 

proti nim. Čes. společnost myslivecká v Olomouci, Stalinova 21. In Stráž myslivosti. 15. 4. 

1948, roč. 25 č. 8 s. 152.  

RAMBOUSEK, J. Různé zprávy. Něco o otravování škodné. In Stráž myslivosti. 1. 5. 1947, 

roč. 25 č. 9, s. 166-167. 

ANONYMOUS. Malý oznamovatel. Různé. Černé lupiče – vrány a strany otrávené vejce 

proti nim. Čes. společnost myslivecká v Olomouci, Stalinova 21. In Stráž myslivosti. 1. 5. 

1948, roč. 25 č. 9, s. 182. 

ANONYMOUS. Malý oznamovatel. Různé. Černé lupiče – vrány a strany otrávené vejce 

proti nim. Čes. společnost myslivecká v Olomouci, Stalinova 21. In Stráž myslivosti. 15. 5. 

1948, roč. 25 č. 10, s. 207. 

LUKOVANSKÝ, M. V. Toulavé kočky (autor nedoporučil trávení toulavých koček). In 

Stráž myslivosti. 1. 7. 1947, roč. 25 č. 13, s. 257-258. 

SETÍNEK. Zprávy úřednické a organisační. Ministerstvo zemědělství Československé 

republiky. Otravování lišek jedem (Praha 11. 1. 1947, Č. j. 1168/27-VI/7-1947). In Stráž 

myslivosti. 15. 10. 1947, roč. 25 č. 20, s. 392-393.  
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SETÍNEK. Zprávy úřednické a organisační. Ministerstvo zemědělství republiky 

Československé. Hubení nadmíru se rozmnoživších lišek (Praha 8. 9. 1947, Č. j. 1168/27-

VI/7-1947). In Stráž myslivosti.  1. 12. 1947, roč. 25 č. 23, s. 439. 

SETÍNEK. Zprávy úřednické a organisační. Ministerstvo zemědělství republiky 

Československé. Prodej strychninu k otravování lišek (Praha 13. 11. 1947, Č. j. 

194424/4698/VI-6/47). In Stráž myslivosti. 1. 12. 1947, roč. 25 č. 23, s. 440. 

26. ročník 1948 

ANONYMOUS. Malý oznamovatel. Různé. Chcete se zbavit lišek bez honců? Strychninové 

tablety „RENARDMORT“ ze společnosti „CHEMA“, Praha XII., Rubešova 24. In Stráž 

myslivosti. 15. 1. 1948, roč. 26 č. 2, s. 32.   

MIKULA, A. Pytlačící psi (autor považoval kladení otrávených návnad za ne-myslivecké). 

In Stráž myslivosti. 1. 2. 1948, roč. 26 č. 3, s. 36. 

SOLAR, J. Různé zprávy. Moření obilí nebezpečím pro pernatou zvěř? In Stráž myslivosti. 

15. 2. 1948, roč. 26 č. 4, s. 51. 

DYK, V. Různé zprávy. A zas o liškách (zmínka o tom, že se mělo hubit jakýmkoliv 

způsobem i jedem). In Stráž myslivosti. 15. 2. 1948, roč. 26 č. 4, s. 52. 

ANONYMOUS. Malý oznamovatel. Různé. Chcete se zbavit lišek bez honců? Strychninové 

tablety „RENARDMORT“ ze společnosti „CHEMA“, Praha XII., Rubešova 24. In Stráž 

myslivosti. 1. 3. 1948, roč. 26 č. 5, s. 79.  

CHROMÝ, J. Různé zprávy. Moření obilí a pernatá zvěř (autor byl po pokusech s mořením 

toho názoru, že tyto „směsi“ jsou bezpečné pro zvěř). In Stráž myslivosti. 15. 3. 1948, roč. 

26 č. 6, s. 86.  

ANONYMOUS. Malý oznamovatel. Různé. Chcete se zbavit lišek bez honců? Strychninové 

tablety „RENARDMORT“ ze společnosti „CHEMA“, Praha XII., Rubešova 24. In Stráž 

myslivosti. 15. 3. 1948, roč. 26 č. 6, s. 96. 

ANONYMOUS. Malý oznamovatel. Různé. Největším škůdcem revíru jsou vrány! 

Strychnofosforová pasta „VRANOL“ ze společnosti „HUBERTUS – CHEMA“ Praha XII., 

Rubešova 24. In Stráž myslivosti. 1. 4. 1948, roč. 26 č. 7, s. 112. 
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ANONYMOUS. Malý oznamovatel. Různé. Největším škůdcem revíru jsou vrány! 

Strychnofosforová pasta „VRANOL“ ze společnosti „HUBERTUS – CHEMA“ Praha XII., 

Rubešova 24. In Stráž myslivosti. 15. 4. 1948, roč. 26 č. 8, s. 136. 

LUKOVANSKÝ, V. M. O šedivkách (jed proti vranám). In Stráž myslivosti. 1. 5. 1948, roč. 

26 č. 9, s. 138-139. 

ANONYMOUS. Malý oznamovatel. Různé. Vrány, straky vyhubíte bezpečně. Čes. lovecká 

společnost v Olomouci, Třída maršála Stalina 21. In Stráž myslivosti. 1. 5. 1948, roč. 26 č. 

9, s. 151.  

ANONYMOUS. Malý oznamovatel. Různé. Největším škůdcem revíru jsou vrány! 

Strychnofosforová pasta „VRANOL“ ze společnosti „HUBERTUS – CHEMA“ Praha XII., 

Rubešova 24. In Stráž myslivosti. 1. 5. 1948, roč. 26 č. 9, 152.  

ANONYMOUS. Malý oznamovatel. Různé. Největším škůdcem revíru jsou vrány! 

Strychnofosforová pasta „VRANOL“ ze společnosti „HUBERTUS – CHEMA“ Praha XII., 

Rubešova 24. In Stráž myslivosti. 15. 5. 1948, roč. 26 č. 10, s. 168. 

ANONYMOUS. Malý oznamovatel. Různé. Vrány, straky vyhubíte bezpečně. Čes. lovecká 

společnost v Olomouci, Třída maršála Stalina 21. In Stráž myslivosti. 15. 5. 1948, roč. 26 č. 

10, s. 168. 

ANONYMOUS. Malý oznamovatel. Různé. Vrány, straky vyhubíte bezpečně. Čes. lovecká 

společnost v Olomouci, Třída maršála Stalina 21. In Stráž myslivosti. 1. 6. 1948, roč. 26 č. 

11, s. 184. 

KOKEŠ, O. Člověk – nebo postupující kultura? (trávení strak, vran a lišek, fosforové těsto 

uzavřené ve vejcích). In Stráž myslivosti. 15. 8. 1948, roč. 26 č. 16, s. 243-245. 

SLANÝ, J. Moření osiva a zvěř pernatá (nebyly zjištěny otravy zvěře pernaté, pokusy 

některých mořidel, uvedeny z roku 1943 v Berlíně a byly tetovány přípravky typu Ceresanin, 

Abavit, Germisan). In Stráž myslivosti. 15. 10. 1948, roč. 26 č. 20-21, s. 294-295. 

ANONYMOUS. Různé zprávy. Otázky a odpovědi. Zn. Škodná dotaz a odpověď (zmínka 

o fosforu). In Stráž myslivosti. 1. 12. 1948, roč. 26 č. 23, s. 330. 

27. ročník 1949 

HUBÁLEK, J. O hubení šedivek a Strak. In Stráž myslivosti. 20. 2. 1949, roč. 27 č. 4, s. 32-

33. 
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ANONYMOUS. Různé zprávy. Otázky a odpovědi. Značka „Lišky“ (trávení lišek). 20. 2. 

1949, roč. 27 č. 4, s. 36.  

ANONYMOUS. Malý oznamovatel. Různé. Hubení vran a strak. Čes. lovecká společnost 

v Olomouci, Třída maršála Stalina 21. In Stráž myslivosti. 5. 3. 1949, roč. 27 č. 5, 

nestránkováno (na konci tohoto čísla).  

ANONYMOUS. Malý oznamovatel. Různé. Hubení vran a strak. Čes. lovecká společnost 

v Olomouci, Třída maršála Stalina 21. In Stráž myslivosti. 20. 3. 1949, roč. 27 č. 6, 

nestránkováno (na konci tohoto čísla).  

ANONYMOUS. Vrány! Vrány jsou hubeny strychnofosforovou emisí ze společnosti 

„HUBERTUS – CHEMA“ Praha XII. Rubešova 24. In Stráž myslivosti. 20. 3. 1949, roč. 27 

č. 6, nestránkováno (po titulní stránce čísla). 

ANONYMOUS. Vrány! Vrány jsou hubeny strychnofosforovou emisí ze společnosti 

„HUBERTUS – CHEMA“ Praha XII. Rubešova 24. Stráž myslivosti.  5. 4. 1949, roč. 27 č. 

7, nestránkováno (po titulní stránce čísla).  

ANONYMOUS. Různé zprávy. Otázky a odpovědi. Jedovaté kapsle proti liškám. In Stráž 

myslivosti. 20. 3. 1949, roč. 27 č. 6, s. 62. 

BLAHA, J. Různé zprávy. Trávení vran a strak fosforovými vejci. In Stráž myslivosti. 5. 4. 

1949, roč. 27 č. 7, s. 72. 

CRHA, P. Různé zprávy. Párek vran (otrávená vejce). In Stráž myslivosti. 20. 4. 1949, roč. 

27 č. 8, s. 84-85. 

ANONYMOUS (J. K.). Různé zprávy. Šedivky (reakce na článek zemědělce, který považvol 

trávení za ne-myslivecké). In Stráž myslivosti. 5. 5. 1949, roč. 27 č. 9, s. 96-97. 

JÍLEK, J. Různé zprávy. V zemědělských novinách (autor reagoval na článek sepsaný K. 

Briksim, zmínka o otráveném těstě, spor o ochranu a hubení zvířat). In Stráž myslivosti. 20. 

5. 1949, roč. 27 č. 10-11, s. 113. 

ANONYMOUS. Otázky a odpovědi. Značce „Trávení“ (povoleno pouze ONV, Okresním 

národním výborem, za účelem trávit vrány a straky). In Stráž myslivosti. 20. 6. 1949, roč. 27 

č. 12, s. 126.  

ŠTICHA, V. Různé zprávy. Při kladení otrávených vajec. In Stráž myslivosti. 5. 7. 1949, roč. 

27 č. 13-14, s. 139. 
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ANONYMOUS. Otázky a odpovědi. Značce „Strychnin“. Stráž myslivosti. 5. 8. 1949, roč. 

27 č. 15, s. 153. 

ANONYMOUS. Otázky a odpovědi. Značka „Otrávený pes“ (otrava arsenem). In Stráž 

myslivosti. 5. 8. 1949, roč. 27 č. 15, s. 153. 

ANONYMOUS. Otázky a odpovědi. Značka „Jedy“ (strychnin). In Stráž myslivosti. 5. 10. 

1949, roč. 27 č. 19, s. 194.  

BOROVIČKA, Z. Různé zprávy. Následky neodborného trávení myší. In Stráž myslivosti. 

20. 10. 1949, roč. 27 č. 20, s. 204.  

ANONYMOUS. Různé zprávy. Pozor při hubení myší jedovatými nástrahami. In Stráž 

myslivosti. 20. 11. 1949, roč. 27 č. 22, s. 229. 

28. ročník 1950  

ANONYMOUS. Jedovaté kapsle „JEDKA“ ze společnosti „HUBERTUS – CHEMA“ Praha 

XII. Rubešova 24 (strychnin k hubení lišek a vran). In Stráž myslivosti. 5. 1. 1950, roč. 27 č. 

1, nestránkováno (na konci tohoto čísla). 

ANONYMOUS. Jedovaté kapsle „JEDKA“ ze společnosti „HUBERTUS – CHEMA“ Praha 

XII. Rubešova 24 (strychnin k hubení lišek a vran). In Stráž myslivosti. 20. 5. 1950, roč. 28 

č. 2, nestránkováno (na konci tohoto čísla). 

ANONYMOUS. Jedovaté kapsle „JEDKA“ ze společnosti „HUBERTUS – CHEMA“ Praha 

XII. Rubešova 24 (strychnin k hubení lišek a vran). In Stráž myslivosti. 5. 2. 1950, roč. 28 č. 

3, nestránkováno (na konci tohoto čísla). 

ANONYMOUS. Otázky a odpovědi. Značce „Trávení myší“. In Kynologická příloha Stráže 

myslivosti: Lovecký pes. 1950, roč. 28, s. 4. 

ANONYMOUS. Otázky a odpovědi. Značce „Trávení vran“. In Kynologická příloha Stráže 

myslivosti: Lovecký pes. 1950, roč. 28, s. 4. 

ANONYMOUS. Různé zprávy. OMS (Okresní myslivecký spolek) v Mnichově Hradišti 

(kladení strychninových kapslí a pečlivě se chystaly akce na trávení vran fosfor). In Stráž 

myslivosti. 20. 2. 1950, roč. 28 č. 4, s. 50.  
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BEJSTA, Karel. Různé zprávy. Lidoví myslivci na Doksku (úbytek koroptví a bažantů 

vlivem neopatrného používání jedovatých nástrah). In Stráž myslivosti. 20. 3. 1950, roč. 28 

č. 6, s. 78. 

ANONYMOUS. Otázky a odpovědi. Značce „Řepka“. In Stráž myslivosti. 20. 3. 1950, roč. 

28 č. 6, s. 82. 

ANONYMOUS. Zprávy úřední. Povinné trávení vran (OMS v Jihlavě provedla 1-7. května). 

In Stráž myslivosti. 20. 3. 1950, roč. 28 č. 6, s. 84. 

ANONYMOUS. Vejce k jarnímu trávení vran ze společnosti „HUBERTUS – CHEMA“ 

Praha XII. Rubešova 24. In Stráž myslivosti. 5. 4. 1950, roč. 28 č. 7, nestránkováno (po titulní 

stránce).   

ANONYMOUS. Vejce k jarnímu trávení vran ze společnosti „HUBERTUS – CHEMA“ 

Praha XII. Rubešova 24. In Stráž myslivosti. 20. 4. 1950, roč. 28 č. 8, nestránkováno (po 

titulní stránce).   

ANONYMOUS. Vejce k jarnímu trávení vran ze společnosti „HUBERTUS – CHEMA“ 

Praha XII. Rubešova 24. In Stráž myslivosti. 5. 5. 1950, roč. 28 č. 9, nestránkováno (po titulní 

stránce).   

BLAHA, J. Různé zprávy. Zkušenosti s trávením vran a strak. In Stráž myslivosti. 5. 5. 1950, 

roč. 28 č. 9, s. 118. 

ANONYMOUS. Zprávy úřední. Hubení myší – dozor myslivců nad správným prováděním 

(z pověření ministra zemědělství). In Stráž myslivosti. 5. 5. 1950, roč. 28 č. 9, s. 124. 

HRUBEC. Povážlivou měrou (zmínka o strychninu a upozornění na hlídání si psů). In Stráž 

myslivosti. 20. 5. 1950, roč. 28 č. 10, s. 133. 

ANONYMOUS (Bw.). Myslivecké zajímavosti. Ježek škůdce (otrávené vejce požil ježek a 

zemřel, vejce byla od „HUBERTUS – CHEMA“). In Stráž myslivosti. 20. 6. 1950, roč. 28 

č. 12, s. 160. 

KALIVODA, J. Jak pracují naše LMS a OMS. LMS (Lidová myslivecká společnost) 

v Šumperku (fosforové vejce, vyloženo a sebráno 250 kusů). In Stráž myslivosti. 20. 9. 1950, 

roč. 28 č. 18, s. 239. 

29. ročník 1951 
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ANONYMOUS. Jak pracují lidoví myslivci. OMS Mnichovo Hradiště (usneslo se o hubení 

fosforovými vejci). In Stráž myslivosti. 20. 3. 1951, roč. 29 č. 6, s. 70. 

ANONYMOUS. Myslivecké zajímavosti. O všem a odevšad pro zelenou krev. Hubení myší 

pšenicí napuštěnou fosfátem zinečnatým. In Stráž myslivosti. 20. 5. 1951, roč. 29 č. 10, s. 

123.  

ANONYMOUS. Myslivecké zajímavosti. Hnízdo puštíka obecného (hubení myší 

chemickými prostředky). In Stráž myslivosti. 5. 9. 1951, roč. 29 č. 17, s. 209. 

ANONYMOUS. Otázky a odpovědi. Značka „Fosforová vejce“. In Stráž myslivosti. 5. 11. 

1951, roč. 29 č. 21, s. 267. 

ANONYMOUS. Otázky a odpovědi. Značka „Otravují broky výra?“ In Stráž myslivosti. 20. 

11. 1951, roč. 29 č. 22, s. 283. 

30. ročník 1952 

ANONYMOUS (J. H.). Připravujeme se na jaro (zmínka o umělých hnojivech s dusíkem, 

které je nutno používat opatrně). In Stráž myslivosti. 5. 3. 1952, roč. 30 č. 3, s. 37-38. 

ČABART, J. Vyhlašujte soutěž v hubení škodné! (trávení myší). In Stráž myslivosti. 5. 11. 

1952, roč. 30 č. 11, s. 172. 

9.4 Myslivost: Stráž myslivosti (1970-1985) 

Myslivost: stráž myslivosti. Časopis pro myslivce, kynology, střelce a přátele přírody. 

[Praha: Myslivost, Česká myslivecká jednota/ Praha: Myslivost, Českomoravská myslivecká 

jednota], 1970-1985. 

18. ročník 1970  

ANONYMOUS. Otrávená vejce. Výrobní družstvo invalidů „OBZOR“ v Plané u 

Mariánských lázní. In Myslivost. 1. 1. 1970, roč. 18 č. 1, s. 24. 

ANONYMOUS (J. L.). Claude Chavane v ČSSR (škodlivý vliv pesticidů). In Myslivost. 1. 

2. 1970, roč. 18 č. 2, s. 28. 

ANONYMOUS (-OK-). Zvěř a pesticidy. In Myslivost. 1. 2. 1970, roč. 18 č. 2, s. 42. 

ANONYMOUS. Otrávená vejce. Výrobní družstvo invalidů „OBZOR“ v Plané u 

Mariánských lázní. In Myslivost. 1. 2. 1970, roč. 18 č. 2, s. 46. 
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ANONYMOUS (BOR). Kalendář. Ochrana zvěře (zásady trávení vejci). In Myslivost. 1. 5. 

1970, roč. 18 č. 5, s. 104. 

ANONYMOUS (BOR). Kalendář. Ostatní práce (hubení škodné v zimě). In Myslivost. 1. 

12. 1970, roč. 18 č. 12, s. 278. 

19. ročník 1971 

ANONYMOUS. Otrávená vejce. Výrobní družstvo invalidů „OBZOR“ v Plané u 

Mariánských lázní 46/I. In Myslivost. 1. 1. 1971, roč. 19 č. 1, s. 22. 

NOVÁKOVÁ, E., PUJMAN, V. Civilizační činitelé a zvěř. In Myslivost. 1. 2. 1971, roč. 19 

č. 2, s. 32-33 

PILOUŠEK, V. Problémy, názory, ohlasy. K ochraně zvěře (vyloučení jedovatých 

prostředků pro zemědělství). In Myslivost. 1. 2. 1971, roč. 19 č. 2, s. 38. 

ANONYMOUS. Malý oznamovatel. Otrávená vejce. Výrobní družstvo invalidů „OBZOR“ 

v Plané u Mariánských lázní 46/I. In Myslivost. 1. 2. 1971, roč. 19 č. 2, s. 48. 

ANONYMOUS (O. K.). Kalendář. Ochrana zvěře (otrávená vejce proti vranám). In 

Myslivost. 1. 4. 1971, roč. 19 č. 4, s. 80. 

ANONYMOUS. Otrávená vejce. Výrobní družstvo invalidů „OBZOR“ v Plané u 

Mariánských lázní 46/I. In Myslivost. 1. 4. 1971, roč. 19 č. 4, s. 94 

RAKUŠAN, Ctirad (Rk). Rovnováha v přírodě a škodná (jed proti velkým šelmám). In 

Myslivost. 1. 5. 1971, roč. 19 č. 5, s. 107. 

HLAVÁČEK, F. Problémy, názory, ohlasy. Straka škodlivá (používání otrávených vajec). 

In Myslivost. 1. 7. 1971, roč. 19 č. 7, s. 155. 

ŠŤASTNÝ, K., ŠOLC, J. Věc myslivecké etiky (sovy a dravci prospívali přírodě lépe než 

endrin proti hrabošům). In Myslivost 1. 9. 1971, roč. 19 č. 9, s. 205. 

NOVÁKOVÁ, E. X. kongres Mezinárodní svazu biologů zvěře ve Francii. Pesticidy a zvěř. 

In Myslivost. 1. 11. 1971, roč. 19 č. 11, s. 246-248 

20. ročník 1972  

PUJMAN, V. Účinky endrinu. In Myslivost. 1. 1. 1972, roč. 20 č. 1, s. 8. 

ANONYMOUS. Otrávená vejce. Výrobní družstvo invalidů „OBZOR“ v Plané u 

Mariánských lázní. In Myslivost. 1. 2. 1972, roč. 20 č. 2, s. 45. 
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ANONYMOUS. Otrávená vejce. Výrobní družstvo invalidů „OBZOR“ v Plané u 

Mariánských lázní. In Myslivost. 1. 3. 1972, roč. 20 č. 3, s. 70. 

ANONYMOUS (O. K.). Kalendář. Ochrana zvěře (otrávená vejce). In Myslivost. 1. 4. 1972, 

roč. 20 č. 4, s. 83. 

ANONYMOUS (O. K.). Kalendář. Ochrana zvěře (při pokládání návnad bylo důležité 

vyvěsit upozornění u lesa a podat ohlášení na obecním úřadu). In Myslivost. 1. 5. 1972, roč. 

20 č. 5, s. 104. 

KŘEPELKA, V., KRÉDL, F., BREYL, I. Endrin a jeho vliv na zvěř. In Myslivost. 1. 5. 1972, 

roč. 20 č. 5, s. 105. 

BERNÁŠEK, O. Z Německé demokratické republiky (pesticidy). In Myslivost. 1. 5. 1972, 

roč. 20 č. 5, s. 113. 

KVAPIL, J., DRAHOŠ, J. Tlumení škodné a bažantí snáška (otrávené návnady jen na 

nutných místech). In Myslivost. 1. 9. 1972, roč. 20 č. 9, s. 197. 

21. ročník 1973 

ANONYMOUS (O. K.). Kalendář. Ochrana zvěře (otrávená vejce). In Myslivost. 1. 5. 1973, 

roč. 21 č. 5, s. 106. 

ANONYMOUS (Š.). Chemikálie škodí zvěři. In Myslivost. 1. 5. 1973, roč. 21 č. 5, s. 114. 

KREDL, F., BREYL, I. Chemizace a myslivost. In Myslivost. 1. 8. 1973, roč. 21 č. 8, s. 174-

175. 

JANDA, J. Ochrana zvěře před pesticidy. In Myslivost. 1. 11. 1973, roč. 21 č. 11, s. 243-

244. 

ANONYMOUS (O. K.). Kalendář. Ostatní práce (tlumení škodné). In Myslivost. 1. 12. 1973, 

roč. 21 č. 12, s. 272. 

22. ročník 1974 

ANONYMOUS. Z diskuze na II. sjezdu ČMS (pesticidy). In Myslivost. 1. 4. 1974, roč. 22 

č. 4, s. 74. 

ANONYMOUS (O. K.). Kalendář. Ochrana zvěře (otrávená vejce a upozornění veřejnosti 

prostřednictvím MNV, Místního národního výboru). In Myslivost. 1. 4. 1974, roč. 22 č. 4, s. 

80.  
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NOVÁKOVÁ, E. Zatrženo v kongresovém zápisníku. In Myslivost. 1. 4. 1974, roč. 22 č. 4, 

s. 82. 

NOVÁKOVÁ, E. Některé aspekty celospolečenského významu naší myslivosti (rodenticidy 

a jejich vliv na živočichy). In Myslivost. 1. 7. 1974, roč. 22 č. 7, s. 146-147.  

23. ročník 1975 

ANONYMOUS (O. K.). Kalendář. Ochrana zvěře (otrávená vejce pro vyrozumění u 

okresního výboru). In Myslivost. 1. 4. 1975, roč. 23 č. 4, s. 80. 

AŠMERA, J. Je ochrana dravců opravdu nutná (DDT v Čechách se již nepoužíval v roce 

1974, přikrmování dravců zbytky masa v zimě po kontrole správy veterinární). In Myslivost. 

1. 7. 1975, roč. č. 7, s. 151-152. 

ANONYMOUS. Otrávená vejce. „META“ výrobní podnik Plzeň, Radyňská 7. In Myslivost. 

1. 12. 1975, roč. 23 č. 12, s. 280. 

24. ročník 1976  

ANONYMOUS. Otrávená vejce. „META“ výrobní podnik Plzeň, Radyňská 7. In Myslivost. 

1. 1. 1976, roč. 24 č. 1, s. 22.  

ANONYMOUS. Otrávená vejce. „META“ výrobní podnik Plzeň, Radyňská 7. In Myslivost. 

1. 2. 1976, roč. 24 č. 2, s. 47. 

ANONYMOUS. Otrávená vejce. „META“ výrobní podnik Plzeň, Radyňská 7. In Myslivost. 

1. 3. 1976, roč. 24 č. 3, s. 71. 

25. ročník 1977 

ANONYMOUS (ck). Zprávy a informace. Nebezpečný DDT. In Myslivost. 1. 2. 1977, roč. 

25 č. 2, s. 45. 

PALEČEK, J. Tlumení škodné síranem thalným. In Myslivost. 1. 3. 1977, roč. 25 č. 3, s. 64. 

ANONYMOUS (O. K.). Kalendář. Péče o zvěř (hubení vran otrávenými vejci). In Myslivost. 

1. 4. 1977, roč. 25 č. 4, s. 88. 

POHL, J. Zakázané způsoby lovu. In Myslivost. 1. 10. 1977, roč. 25 č. 10, s. 218. 

26. ročník 1978 
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KUMBERA, J. Znáte naše dravce? (podle studií mohly za úbytek sokola stěhovavého 

chlorované uhlovodíky). In Myslivost. 1. 1. 1978, roč. 26 č. 1, s. 8 

ANONYMOUS (J. V.). Myslivcův leden (tlumení vejci strak a vran). In Myslivost. 1. 1. 

1978, roč. 26 č. 1, s. 16. 

ANONYMOUS. Otrávená vejce. „DDD“ provozovna a okresní podnik služeb Tachov, 

Chodová Planá. In Myslivost. 1. 1. 1978, roč. 26 č. 1, s. 22. 

ANONYMOUS. Otrávená vejce. „DDD“ provozovna a okresní podnik služeb Tachov, 

Chodová Planá. In Myslivost. 1. 2. 1978, roč. 26 č. 2, s. 47. 

ANONYMOUS. Otrávená vejce. „DDD“ provozovna a okresní podnik služeb Tachov, 

Chodová Planá. In Myslivost. 1. 3. 1978, roč. 26 č. 3, s. 70. 

ANONYMOUS. Myslivcův duben (otrávená vejce s povolením MNV, pod dohledem, 

vyvěsit vyhlášky, přesné místo). In Myslivost. 1. 4. 1978, roč. 26 č. 4, s. 87 

ŠALOUN. V. Z myslivecké praxe. Otrava bažantů dusitany. In Myslivost. 1. 4. 1978, roč. 

26 č. 4, s. 88. 

ANONYMOUS (J. V.). Myslivcův květen. Otrávená vejce (pouze ve spolupráci s ONV). In 

Myslivost. 1. 5. 1978, roč. 26 č. 5, s. 112. 

KUMBERA, J. Znáte naše dravce? (chemické látky, DDT). In Myslivost. 1. 6. 1978, roč. 26 

č. 6, s. 127. 

BERGR, J. K výskytu kun v Krkonoších (kuny a jejich jarní trávení). In Myslivost. 1. 7. 

1978, roč. 26 č. 7, s. 151. 

KUMBERA, J. Znáte naše dravce? (podle autora měly pesticidy nižší vliv na hraboše, 

protože v jejich těle se tyto látky tolik neudržovaly a tím pádem ani na káňata neměly tak 

velký vliv). In Myslivost. 1. 7. 1978, roč. 26 č. 7, s. 158. 

ANONYMOUS (J. V.). Myslivcův červenec (plynování liščích nor, lov na újedi, manipulace 

s mrtvými živočichy kvůli vzteklině). In Myslivost. 1. 7. 1978, roč. 26 č. 7, s. 161. 

ANONYMOUS. Ze světa. Vliv chemických prostředků. In Myslivost. 1. 7. 1978, roč. 26 č. 

7, s. 162. 

HLACH, M. Nepodceňujme nebezpečí vztekliny (pokud nelze plynovat nory, tak lze trávit 

nebo střílet lišky). In Myslivost. 1. 8. 1978, roč. 26 č. 8, s. 174. 
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KUMBERA, J. Znáte naše dravce? (trávení luňáků na Slovensku přivodilo pokles populace 

o 40 %). In Myslivost. 1. 8. 1978, roč. 26 č. 8, s. 182. 

27. ročník 1979 

ANONYMOUS (F. H.). Myslivcův duben (tlumení škodné síranem thálným). In Myslivost. 

1. 4. 1979, roč. 27 č. 4, s. 89.  

ANONYMOUS (F. H.). Myslivcův květen (síran thálný). In Myslivost. 1. 5. 1979, roč. 27 č. 

5, s. 113. 

ŠRÁMEK, F. Za ochranu a tvorbu životního prostředí (zmínka o DDT a toxinech). In 

Myslivost. 1. 6. 1979, roč. 27 č. 6, s. 121. 

ANONYMOUS. Z cizích časopisů. Odstřel vran a strak v Bulharsku (zmínky o otrávených 

vejcích). In Myslivost. 1. 10. 1979, roč. 27 č. 10, s. 234. 

ANONYMOUS. Otrávená vejce. „DDD“ provozovna a okresní podnik služeb Tachov, 

Chodová Planá. In Myslivost. 1. 12. 1979, roč. 27 č. 12, s. 285. 

28. ročník 1980  

ANONYMOUS. Otrávená vejce. „DDD“ provozovna a okresní podnik služeb Tachov, 

Chodová Planá. In Myslivost. 1. 1. 1980, roč. 28 č. 1, s. 23. 

KLÍMA, M. Za lepší přírodní i životní prostředí (hnojiva a jejich plýtvání). In Myslivost. 1. 

2. 1980, roč. 28 č. 2, s. 25. 

BROŽ. V. Mezinárodní seminář o právních předpisech v myslivosti (zákaz silně toxických 

prostředků). In Myslivost. 1. 2. 1980, roč. 28 č. 2, s. 26. 

ANONYMOUS. Otrávená vejce. „DDD“ provozovna a okresní podnik služeb Tachov, 

Chodová Planá. In Myslivost. 1. 2. 1980, roč. 28 č. 2, s. 47. 

ANONYMOUS (Z. K.). Myslivcův duben (trávení pomocí vajec). In Myslivost. 1. 4. 1980, 

roč. 28 č. 4, s. 88. 

ŽIROVNICKÝ, J. K příčinám úbytku drobné zvěře (chemizace zemědělství příčinou). In 

Myslivost. 1. 8. 1980, roč. 28 č. 8, s. 175. 

29. ročník 1981 
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AŠMERA, J. Myslivost a její úkoly v ochraně zvěře. Ochrana užitkové zvěře před škodnou 

(otrávená vejce bylo možné používat pouze výjimečně). In Myslivost. 1. 1. 1981, roč. 29 č. 

1, s. 2-3. 

MATOUCH, O., POLÁK, L., ŠEPLAVÝ, B. Tlumení vztekliny na území ČSR. In 

Myslivost. 1. 9. 1981, roč. 29 č. 9, s. 198-199. 

30. ročník 1982 

AŠMERA, J. Liška a vzteklina (pozor na strychninové návnady). In Myslivost. 1. 3. 1982, 

roč. 30 č. 3, s. 54-55. 

HORÁK, V. K lovu lišky obecné (zmínka o lovu lišek prostřednictvím fosforovými vejci). 

In Myslivost. 1. 4. 1982, roč. 30 č. 4, s. 82.  

ANONYMOUS (J. H., V. H.). Myslivecký kalendář (trávení lišek v květnu i vran 

fosforovými vejci po povolení ONV). In Myslivost. 1. 5. 1982, roč. 30 č. 5, s. 112. 

AŠMERA, J. Tlumení vztekliny u lišek (trávení lišek strychninem nebo gastoxinem a u 

plynování byli často zabíjeni jezevci). In Myslivost. 1. 12. 1982, roč. 30 č. 12, s. 276-277. 

31. ročník 1983 

KROBOT, P. Zkušenosti s plynováním liščích nor (gastoxin). In Myslivost. 1. 3. 1983, roč. 

31 č. 3, s. 54-55. 

POLÁK, L. K ochraně zdraví volně žijící zvěře (nebezpečné látky v přírodě). In Myslivost. 

1. 8. 1983, roč. 31 č. 8, s. 176. 

AŠMERA, L. Životní prostředí a zvěř (rezidua pesticidů). In Myslivost. 1. 8. 1983, roč. 31 

č. 8, s. 177. 

32. ročník 1984 

FIGALA, J., SMUTNÁ, K. Anketa. Hnojení a stavy drobné zvěře. In Myslivost. 1. 1. 1984, 

roč. 32 č. 1, s. 10. 

HORTÁK, V. Účinněji proti vzteklině (trávení lišek strychninem). In Myslivost. 1. 2. 1984, 

roč. 32 č. 2, s. 34-35. 

ANONYMOUS (V. H.). Z jednání předsednictva ÚV ČMS (zmínka o trávení lišek 

strychninem, zmiňuje se zde, aby byl dodržován zákon o jedech a jiných látkách škodlivých 

zdraví, č. 57/1976 Sb.). In Myslivost. 1. 3. 1984, roč. 32 č. 3, s. 50. 
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ANONYMOUS (O. K.). Myslivecký kalendář. Lov zvěře (do konce března bylo dovoleno 

otravování lišek strychninem: zákon čj. 1033/83-440 ze dne 6. 12. 1983). In Myslivost. 1. 3. 

1984, roč. 32 č. 3, s. 64. 

HINTNUAS, J. Škodlivost některých pesticidů pro lovnou zvěř. In Myslivost. 1. 7. 1984. 

roč. 32 č. 7, s. 156. 

AŠMERA, J. Liška a tlumení vztekliny. In Myslivost. 1. 9. 1984, roč. 32 č. 9, s. 201. 

33. ročník 1985 

ANONYMOUS (O. K.). Myslivecký kalendář. Lov zvěře (jedovaté návnady). In Myslivost. 

1. 3. 1985, roč. 33 č. 3, s. 64. 


	1 Cíl práce
	2 Úvod
	3 Specifikum jedovatých látek (abiotické a biotické)
	3.1 Definice jedu
	3.2 Podstatné aspekty
	3.3 Rozdělení jedů
	3.4 Organické/biologické jedy
	3.4.1 Rostlinné jedy
	3.4.2 Živočišné jedy
	3.4.3 Syntetické jedy a organické sloučeniny člověkem vytvořené
	3.4.4 Jedy abiotického původu


	4 Historie travičství a užívání jedů
	4.1 Starověk
	4.1.1 Počátky civilizací
	4.1.2 Artemis – bohyně přírody a lovu
	4.1.3 Hérakles a jeho činy
	4.1.4 Starověké travičství

	4.2 Středověk
	4.2.1 Nové možnosti a vlivnost církve
	4.2.2 Vnímání zvířat ve starověku a středověku
	4.2.3 Středověké travičství
	4.2.4 Lékárenství a jeho rozvoj

	4.3 Novověk
	4.3.1 Vnímání zvířat v novověku
	4.3.2 Novověké travičství
	4.3.3 Španělská muška
	4.3.4 Kateřina Medicejská obětí pomluv
	4.3.5 Léčitelství a lékárenství na vrcholu

	4.4 Moderní dějiny (19. století a 20. století)
	4.4.1 Vnímání zvířat
	4.4.2 Případy otrav a lékárenství
	4.4.3 Historie myslivosti a využívání jedů
	4.4.4 Karbofuran – postrach dnešní doby


	5 Materiál a metodika
	6 Výsledky
	7 Závěr
	8 Seznam literatury
	8.1 Prameny
	8.2 Sekundární literatura
	8.3 Články z časopisů
	8.4 Internetové zdroje

	9 Rešerše článků z loveckých a mysliveckých časopisů
	9.1 Lovecký obzor (1898-1930)
	9.2 Myslivecký obzor (1931-1932)
	9.3 Stráž myslivosti (1923-1926, 1929, 1932 a 1944-1952)
	9.4 Myslivost: Stráž myslivosti (1970-1985)


