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Abstrakt 

 

Diplomová práce s názvem „Obsahové látky v rostlinách čeledi lilkovitých 

(Solanaceae) s využitím ve výuce biologie“ má za úkol seznámit čtenáře se 

základními toxikologickými a farmakologickými termíny obsaženými 

v informacích o rostlinách čeledi lilkovitých (Solanaceae). Dále podrobněji 

seznamuje s rostlinami čeledi lilkovitých (Solanaceae) a jejich obsahovými 

látkami.  Popisuje využití a zneužití těchto rostlin k travičství, využití v lidovém 

léčitelství, homeopatii i moderní medicíně. Seznamuje s historií využívání a 

především zneužívání rostlin obsahujících alkaloidy. Dále popisuje možnosti 

didaktického využití, formou laboratorních prací a posuzuje a porovnává kvalitu 

informací dostupných ve studijní literatuře pro střední školy. 

  Informací v této práci obsažených lze prakticky využít při výuce 

odborných předmětů, jako je například toxikologie, farmakologie nebo 

farmakognózie na středních odborných školách se zaměřením na chemický a 

farmaceutický průmysl. 

 

 

Klíčové pojmy: 

Obsahové látky, rostlinné alkaloidy, jedovaté rostliny, využití a zneužití 

lilkovitých rostlin. 
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Abstract 

 

The aim of the thesis titled "Substances contained in Plants of the 

Nightshade Family (Solanaceae) and their Usage in Biology Teaching" is to 

familiarize the reader with basic toxicological and pharmacological terms 

contained in the information on Nightshade plants (Solanaceae).  

Further it introduces Nightshade plants (Solanaceae) and their substances in 

more detail. It describes the use and abuse of these plants in poisoning, usage 

in traditional medicine, homeopathy and modern medicine. It outlines the history 

of the use and especially abuse of plants containing alkaloids.  

It also describes options for didactic use through laboratory work and assesses 

and compares the quality of information available in the literature for high school 

students. 

Information contained in this work can be practically used in teaching 

subjects such as toxicology, pharmacology and pharmacognosy at secondary 

schools with focus on the chemical and pharmaceutical industry. 

 

Key terms: 

Content Substances, Plant Alkaloids, Poisonous Plants, The Use and Abuse of 

Solanaceous Plants. 
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1  Úvod 

Mezi využitím a zneužitím rostlinných toxinů (alkaloidů) je pouze velmi 

úzká hranice. Záleží pouze na člověku, jak tyto vědomosti využije nebo 

zneužije, zda zvolenou dávkou bude léčit nebo škodit. I ty nejjedovatější rostliny 

mohou být velmi přínosné pro lékařskou vědu a mnoho z nich je využíváno, 

jako velmi účinná terapeutika. Nezáleží na jedovatosti rostliny, ale pouze na 

způsobu a dávce, která je použita.  

 

Cílem diplomové práce je zmapování informací dostupných ve studijní 

literatuře na našem trhu. Zpracování informací o čeledi rostlin lilkovitých 

(Solanaceae) a jejich obsahových látkách, shrnutí do uceleného textu a 

vypracování výukového materiálu, jež by mohl sloužit jako doplňkový výukový 

materiál pro střední odborné školy se zaměřením na biologii, chemii a farmacii. 

Diplomová práce poukazuje na to, že rostliny čeledi lilkovitých 

(Solanaceae) obsahující pro člověka toxické alkaloidy, nemusí být člověkem 

pouze zneužívány (travičství, toxikomanie), ale především mohou být také 

využity např. v moderní medicíně, lidovém léčitelství a homeopatii. Didaktické 

začlenění rostlin lilkovitých (Solanaceae) do výuky v odborných předmětech 

může být velice přínosné a zajímavé. 

 

Cíle diplomové práce 

 Zmapovat rozsah začlenění čeledi lilkovitých (Solanaceae) v učebnicích 

pro střední školy a posoudit kvalitu zpracování učiva týkající se této 

čeledi. 

 Vytvořit studijní materiál k obohacení a rozšíření výuky předmětů 

botaniky, toxikologie, farmakognózie nebo farmakologie na středních a 

vyšších odborných školách.  

 Vytvořit výukový materiál s využitím rostlin čeledi lilkovitých 

(Solanaceae). 

 Ověřit dílčí část výukových materiálů v praxi. 
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2  Základní pojmy 

V této kapitole je uveden přehled základních pojmů týkajících se 

jedovatých a toxických látek a typů otrav. Jsou zde vysvětleny odborné termíny 

požívané v následujících kapitolách. 

 

Toxická látka (jed) 

Je to každá látka, která podána v minimálním množství nebo v malém 

množství, na základě svých chemických a fyzikálně chemických vlastností po 

vstřebání organismus poškodí, tj. vyvolá různě těžké chorobné změny, které 

mohou vést až k smrti (podle: Baloun, 1989). 

 

Jedovatá rostlina 

Jedovatá rostlina způsobuje po požití nebo vniknutí do těla poraněním 

poruchu zdraví (otravu) člověka nebo zvířete. Jedovatost jednotlivých orgánů 

rostliny může být různá a může se měnit i podle stáří rostliny nebo podle roční 

doby, kdy byla rostlina požita. Množství jedovatých látek nebývá v rostlině stálé 

ani v průběhu jediného dne (podle: Baloun, 1989). 

 

Toxicita látek 

Toxicita látek se vyjadřuje kvantitativně, nečastěji velikostí dávky 

potřebné k dosažení určitého účinku. Jen výjimečně je toxicita přímo úměrná 

dávce. Tato závislost může být exponenciální nebo (častěji) může mít křivka 

závislosti esovitý tvar. Kvantitativní vyjádření toxicity tedy není jednoduché. 

Nejčastěji se k jejímu vyjádření užívá statisticky zjištěných parametrů: 

Minimální smrtelná dávka (dosis letalis minima): je taková nejmenší dávka, 

která usmrtí jedno zvíře většího souboru. 

Maximální smrtelná dávka (dosis letalis maxima LD100): je naopak nejmenší 

dávka, při které je usmrceno 100% pokusných zvířat. Obě tato vyjádření nejsou 
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dostatečně informativní, neboť neudávají pouze vlastnosti jedu, ale též malou 

nebo velkou odolnost některého ze zvířat v souboru. 

Střední smrtelná dávka (dosis letalis media, LD50): je mnohem 

spolehlivějším ukazatelem toxicity. Při této dávce je usmrcena polovina 

pokusných zvířat. Při dostatečně velkém souboru tento parametr není 

ovlivňován individuální citlivostí zvířat. Při aplikaci na člověka je však třeba 

opatrnosti. Mezidruhové rozdíly v citlivosti na jedy jsou někdy řádové. Například 

LD50 atropinu pro člověka je 1,5 mg/kg, avšak pro králíka, který je schopen 

tento alkaloid štěpit, je LD50 1500 mg/kg. 

Střední toxická dávka (dosis toxica media, TD50): je méně spolehlivým 

ukazatelem toxicity. Tato dávka způsobí u poloviny zvířat v souboru určité 

toxické příznaky (podle: Baloun, 1989). 

 

Akutní otrava 

Akutní otrava je definována jako stav po jednorázovém požití jedovaté 

látky, popřípadě po požití opakovaném v poměrně krátkém intervalu, 

charakterizovaný klinickým obrazem prudké otravy ohrožující základní životní 

funkce postiženého (podle: Baloun, 1989). 

 

Chronická otrava 

Chronická otrava je způsobena opakovaným příjmem jedu v dlouhém 

časovém intervalu (týdny, měsíce, roky) a obvykle v malých dávkách, které 

nevyvolávají akutní příznaky. Její průběh neohrožuje bezprostředně život, ale 

dlouhodobě nebo trvale poškozuje zdraví postiženého (podle: Baloun, 1989). 

 

Antidotum (protijed) 

Antidotum je látka, která neutralizuje účinek jedu. Principem může být 

např. vytěsnění jedu z cílové struktury (např. receptoru), urychlení rozkladu 
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jedovaté látky, její adsorpce nebo ovlivnění funkce antagonistického systému 

vzhledem k tomu systému, který byl porušen intoxikací (podle: Baloun, 1989). 
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3  Účinky rostlinných drog na lidský organismus 

 

Účinků drog na lidský organismus se využívá převážně ve fytoterapii.  

Fytoterapie je léčení rostlinami a z nich připravenými čaji a jinými lékovými 

formami. Fytoterapie je už po staletí jednou z nejpůvodnějších léčitelských 

disciplín. Nejpůvodnější formou podání léku byla čerstvá rostlina, v pozdějších 

dobách se začaly používat rostlinné šťávy a vodné přípravky jako nejnižší 

dávky. Následně se léčivo začalo připravovat do vhodnějších forem jako je 

extrakt nebo tinktura a jiné (podle: Korbelář, Endris, 1958).   

Podle působení lze drogy dělit do skupin na základě převládajícího 

účinku. Rozeznáváme: drogy potopudné, drogy proti pocení, drogy s účinkem 

na srdce, drogy působící na nervstvo, drogy používané při arterioskleróze, 

drogy snižující vysoký krevní tlak, drogy usnadňující odkašlávání, drogy 

ovlivňující žaludeční funkci, drogy proti nadýmání, drogy protiprůjmové, drogy 

žlučopudné, drogy projímavé, drogy proti střevním parazitům, drogy užívané 

jako pomocné při cukrovce, drogy močopudné, drogy užívané při ženských 

chorobách, drogy podporující sekreci mléka, drogy potlačující pohlavní pud, 

drogy upotřebované zevně (podle: Korbelář, Endris, 1958).  

Součástí léčivých směsí bývají i účinné látky, které jsou ve větším 

množství toxické, podávají-li se však v malých dávkách působí blahodárně a 

mají léčebný účinek (např. alkaloid atropin).  Ku příkladu alkaloidy rulíku 

zlomocného (Atropa bella-donna L.), durmanu obecného (Datura stramonium 

L.), blínu černého (Hyoscyamus niger L.) a jiných působí na centrální nervový 

systém (podle: Korbelář, Endris, 1958).   
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Tab. 1. Účinky rostlinných drog na lidský organismus 

Název Účinek 

Abortiva 

Látky vyvolávající potrat.1 Rostliny, které mají abortivní 

účinky a nedoporučují se k užívání těhotným ženám, jsou 

mrkev obecná pravá, ploštičník hroznovitý, jilm plavý, polej 

obecná, muškátový oříšek, pelyněk černobýl, papája obecná 

nebo routa vonná, pokřín lékařský (mandragora) 

(Mandragora officinarum L.) (podle: 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Abortivum). 

Afrodiziaka 

Látky působící povzbuzení sexuálního vzrušení a navozující 

intenzivnější sexuální prožitky.1 Termín afrodiziakum 

pochází z řečtiny a název nese podle řecké bohyně lásky 

Afrodíté. Mezi přírodní afrodiziaka patří mnoho rostlin, jako 

příklad nejčastěji užívaných již v dávné historii můžeme 

uvést mandragoru (Mandragora officinarum L.), marihuanu, 

zázvor, ženšen, chilli papričky, guaranu, skořici a mnoho 

dalších (podle: http://cs.wikipedia.org/wiki/Afrodisiakum). 

Amara 

Droga obsahující hořké látky, jež stimulují sekreci trávicích 

šťáv a podporují chuť k jídlu.1 Látky, které způsobují 

rozšíření cév v sliznici trávicí trubice, čímž dojde ke zvětšení 

resorpční plochy a zvýšené produkci žaludečných šťáv. 

Ideální je tyto látky podávat 15 až 30 minut před jídlem, aby 

byla jejich účinnost nejefektivnější. Na tyto látky jsou zvláště 

bohaté rostliny čeledi složnokvětých, pyskatých a 

hořcovitých. Mezi využívané zástupce patří například 

puškvorec obecný, řebříček obecný, andělika lékařská, křen 

selský, pelyněk pravý, paprika setá (Capsicum annuum L.) a 

další (podle: Korbelář, Endris, 1958).   

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Mrkev_obecn%C3%A1_prav%C3%A1&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Plo%C5%A1ti%C4%8Dn%C3%ADk_hroznovit%C3%BD&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Jilm_plav%C3%BD&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Polej_obecn%C3%A1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Polej_obecn%C3%A1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mu%C5%A1k%C3%A1tov%C3%BD_o%C5%99%C3%AD%C5%A1ek
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pelyn%C4%9Bk_%C4%8Dernob%C3%BDl
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pap%C3%A1ja_obecn%C3%A1
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Analgetika 

Jsou látky, které svým účinkem působí zmírnění nebo 

odstranění bolesti.1 V rostlinné říši se vyskytuje mnoho 

rostlin, které obsahují látky tišící bolest. Mezi nejznámější 

analgetika rostlinného původu patří alkaloid morfin, který se 

získává z nezralých makovic. V čisté podobě tento alkaloid 

jako první izoloval lékárník Friedrich Sertürner v roce 1804 a 

pojmenoval ho „morphium“. Toto pojmenování vycházelo 

z řecké mytologie. Morpheus byl bohem snů (podle: 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Morfium). 

Anestetikum 

Látka působící znecitlivění 1 a tišící bolest. Mezi rostliny 

s těmito účinky patří oměj šalamounek, bolehlav, vavřín a 

jiné. Použití těchto látek je nejrozšířenější a užívá se jich při 

chronických neurosách (podle: Korbelář, Endris, 1958).   

Antiastmatika 

Látky příznivě účinkující proti astmatickým projevům a 

záchvatům. 1 Často využívaným antiastmatikem byl 

durman. Tato droga se využívala k přípravě antiastmatických 

cigaret a homeopatických přípravků sloužících proti astmatu 

a dávivému kašli (podle: Alberts, Mullen, 2004). V dnešní 

moderní medicíně se využívá rulíku zlomocného k výrobě 

antiastmatických přípravků jako např. antiastmatické cigarety 

a tablety Antasthman (podle: Kresánek, 1977). 

Antihelmintika 

Látky, které působí proti střevním parazitům. 1 Látky hubící 

parazity, filicin a kyselinu filixovou, obsahuje kapraď samec. 

Tyto látky jsou protoplasmatické jedy. Podobně působí také 

látky z merlíku, mrkve a dalších rostlin. Tyto látky způsobují 

křeče hladkých svalů parazita, anebo ho přímo ničí (podle: 

Korbelář, Endris, 1958).   

Antiparazitikum 
Látka zbavující živočichy parazitů (cizopasníků). 1 Proti 

vnějším parazitům jsou účinné látky obsažené v kopretině 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Friedrich_Sert%C3%BCrner&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/1804
http://cs.wikipedia.org/wiki/Morpheus
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vratiči a kýchavici bíle (podle: Korbelář, Endris, 1958).  

Antirevmatikum 

Látky zmírňující projevy revmatismu (otoky a bolesti kloubů). 

Působí protizánětlivě.1 Jako antirevmatikum se někdy 

využívá olej ze semen blínu k masážím při revmatických 

bolestech (podle: Alberts, Mullen, 2004). 

Antiseptikum 
Látky ničící a zabraňující sepsi (růstu a šíření bakterií, virů a 

jiných mikroorganismů). 1 

Digestivum 
Látka, která podporuje trávení doplněním snížené hladiny 

trávicích enzymů. 1 

Expektorancia 

Látky podporující vykašlávání a ředění sputa (hlenu) horních 

cest dýchacích (usnadňují vykašlávání). 1 Řadí se sem i 

drogy působící na hladké svalstvo dýchacích cest. Látky 

povzbuzující expektoraci jsou obsaženy například 

v rostlinách rulíku ylomocném (Atropa bella-donna L.), blínu 

černém (Hyoscyamus niger L.) a durmanu obecném (Datura 

stramonium L.). Rostliny obsahující atropin všeobecně 

působí relaxaci hladkého svalstva a uvolňují křečovité stahy 

(podle: Korbelář, Endris, 1958).   

Homeopatikum 

Látka, která má podobné účinky jako léčená nemoc (léčba 

podobného podobným). 1 Využití v homeopatické léčbě 

našel i rulík zlomocný (Atropa bella-donna L.). 

Homeopatikum se připravuje z celé kvetoucí rostliny rulíku. 

Zpracovává se i s kořenem (podle: 

http://www.kezdravi.cz/oddeleni/313-belladonna-

homeopatikum-homeopatie). 

Hypnotikum 

Látka navozující spánek. 1 Pokřín lékařský (Mandragora 

officinarum L.) byl pro své narkotické účinky využíván 

k tišení bolesti při operacích a jiných chirurgických 
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zákrocích, ale toto použití nebylo příliš obvyklé. Ve 

starověku se používal proti bolestem, k znecitlivění a 

vyvolání spánku, ale také jako abortivum (látka vyvolávající 

potrat). Alkaloidy obsažené v mandragoře mají silné 

narkotické a halucinogenní účinky (podle: Alberts, Mullen, 

2004). 

Laxativa 

(Laxans) 

Látky působící jako projímadla (zvýšení peristaltiky střev, 

změkčení či zředění stolice).1 Látky působící jako 

projímadla jsou obsaženy například v opletníku plotním, 

krušině olšové a lnu užitkovém (podle: Korbelář, Endris, 

1958).   

Mydriatika 

Látka vyvolávající rozšíření oční zornice.1 Léčivé účinky 

rulíku zlomocného (Atropa bella-donna L.) objevila už 

středověká italská lékařská škola. Vlašské bella-donna 

(krásná paní) pochází z toho, že Italky si z bobulí 

připravovaly líčidlo nebo si přímo vkapávaly trochu jedovaté 

šťávy do očí pro jeho mydriatické účinky na zornici, aby 

získaly ohnivý výraz (podle: Kresánek, 1977). 

Narkotikum 
Látka, která má uklidňující, uspávací a bolest tišící účinky. 

Využívá se při narkóze. 1 

Roborancia 

(Roborans) 
Látky posilující a povzbuzující chuť k jídlu.1 

Sedativum 

Účinkem této látky dojde k potlačení vlivu centrální nervové 

soustavy, dojde tak ke zklidnění, uvolnění, zmírnění strachu, 

zpomalení reflexů, zpomalení dýchání, ospalosti apod.1 

Spasmolytika 

Látky působící na relaxaci hladkého svalstva a proti křečím. 

1 Jako spasmolytika účinkují rostliny, jejichž účinek 

způsobuje ochrnutí parasympatického nervstva 
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(parasympatolytika). Mezi rostliny takto působící patří rulík 

zlomocný (Atropa bella-donna L.), durman obecný (Datura 

stramonium L.), blín černý (Hyoscyamus niger L.), které 

obsahují alkaloidy s těmito účinky (podle: Korbelář, Endris, 

1958).   

Stimulancia 
Látky působící povzbuzujícím účinkem (např. kofein, nikotin 

a některé zakázané drogy).1 

Tonikum 

Látka působící regeneračním, výživným a posilujícím 

účinkem na celý organismus. 1 Mezi rostliny mající tonizující 

účinky patří ženšen, guarana, eleuterokok ostnitý, 

klanopraška čínská, parcha saflorová, rozchodnice růžová 

(podle: http://cs.wikipedia.org/wiki/Tonikum). 

1(http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/) 

 

Informace uvedené v Tabulce 1. slouží k usnadnění orientace v odborné 

terminologii následujících textů. 

. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C5%A1ehoj_%C5%BEen%C5%A1enov%C3%BD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Guarana
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Eleuterokok_ostnit%C3%BD&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Klanopra%C5%A1ka_%C4%8D%C3%ADnsk%C3%A1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Parcha_saflorov%C3%A1&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Rozchodnice_r%C5%AF%C5%BEov%C3%A1&action=edit&redlink=1
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4  Obsahové látky rostlin čeledi lilkovitých (Solanaceae) 

 

Po chemické stránce je čeleď lilkovitých (Solanaceae) velice dobře 

prozkoumána. Nejzajímavější a také nejvýznamnější jsou z obsahových látek 

alkaloidy, které můžeme rozdělit do pěti strukturních typů: tropanové alkaloidy, 

steroidní protoalkaloidy, tabákové alkaloidy, terpenoidy a piperidinové alkaloidy. 

Mezi nejznámější alkaloidy lilkovitých (Solanaceae) patří atropin, hyoscin 

(skopolamin), hyoscyamin, tropin, solanin, nikotin, tomatin, apoatropin 

(atropamin), belladinin, physalin, demissin, nikotein a manacin. Dalšími látkami 

obsaženými v rostlinách lilkovitých (Solanaceae) jsou polyfenoly, flavonoidy, 

kumariny, taniny, steroidní saponiny a sapogeniny, steroidní laktony, 

pentacyklické triterpeny a silice. Obsah alkaloidů je různý v různých částech 

rostliny a kolísá v závislosti na ročním období a na klimatických a edafonických 

podmínkách (podle: Slavík, 2000). 

 

4.1  Definice alkaloidů 

Alkaloidy jsou obvykle zásaditě reagující dusíkaté metabolity. Deset 

procent všech rostlinných druhů pravděpodobně obsahuje alkaloidy, 

v rostlinách již bylo dosud objeveno kolem 5000. Struktura alkaloidů je velice 

různorodá, ale spojují je některé společné vlastnosti: dusík je vázán převážně 

v heterocyklu, někdy i v postranním řetězci, vždy však má aminový charakter 

(nejjednodušší alkaloidy bývají označovány jako biogenní aminy nebo také 

protoalkaloidy), biosynteticky pocházejí z aminokyselin lysinu, ornithinu, 

fenylalaninu, tyrosinu nebo tryptofanu, mají velkou fyziologickou účinnost na 

lidský a zvířecí organismus (podle: Baloun, 1989). 
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4.2  Toxikologicky významné skupiny alkaloidů 

 

Chinolizidinové alkaloidy 

Chemicky jsou to deriváty norlupinanu. V rostlinné říši se vyskytují 

značně rozptýleny. Toxikologicky jsou velmi významné alkaloidy cytisin, 

spartein a jim podobné, nacházející se v čeledi bobovitých (Fabaceae) (podle: 

Baloun, 1989). 

 

Piperidin/pyridinové alkaloidy 

Příkladem piperidinového alkaloidu je vysoce toxický koniin z bolehlavu 

plamatého (Conium maculatum L.), který vzniká, pro alkaloidy atypicky, cestou 

acetátové syntézy, nikoli z aminokyseliny. Další zajímavé látky této skupiny jsou 

pyridinové alkaloidy tabáku (Nicotiana) – nikotin a anabasin. Nikotin vzniká z 

aminokyseliny ornithinu a nikotinové kyseliny (jejími prekurzory jsou glycerol a 

asparagová kyselina). Anabasin je syntetizován z lysinu a nikotinové kyseliny. K 

této skupině alkaloidů patří také terapeuticky významný lobelin z lobelky 

(Lobelia), arekolin z arekové palmy (Areca catechu), ale i toxikologicky 

významné tropové alkaloidy. Biogeneze těchto látek začíná u ornithinu, který 

dává vznik cyklickému pyrolidinovému derivátu; kondenzací s třemi acetátovými 

jednotkami vzniká alkohol tropanal. Estery tohoto alkoholu s kyselinami 

(tropanová, mandlová, benzoová) jsou typickými alkaloidy rostlin čeledi 

lilkovitých (Solanaceae) – hyoscyamin a jeho racemát atropin a skopolamin. Do 

této skupiny patří i známá návyková látka - alkaloid kokain získaný z 

jihoamerické rostliny rudodřevu koka (Erithroxylon coca). Hepatotoxicitou a 

kancerogenitou vynikají alkaloidy starčeku (Senecio), který obsahuje 

pyrolizidinové báze senecionin, senecifyllin, retrorsin adt. (podle: Baloun, 1989). 
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Isochinolinové alkaloidy 

Jsou to především toxické látky makovitých rostlin (Papaveraceae) – 

morfin, papaverin, chelerythrin, bulbokapnin apod., alkaloidy hlavěnky dávivé 

(Uragoga ipecacuanha) a dalších terapeuticky a toxikologicky významných 

rostlin. Biosyntéza, přes značné strukturní rozdílnosti konečných metabolitů, 

společně vychází z fenylalaninu nebo tyrosinu a směřuje přes důležité 

meziprodukty norlaudanosolin a retinokulin k benzylisochinolinovým a 

aporfinovým strukturám isochinolinových alkaloidů. Podobnou biogenezi má i 

kolchicin a jeho deriváty, které jsou nebezpečnými jedy ocúnu (Colchicum). 

Kolchicin má velice specifickou strukturu, ale byl dokázán biosyntetický základ 

ve fenylalaninu a tyrosinu i významná úloha isochinolinového alkaloidu 

autumnalinu jako meziproduktu při jeho syntéze (podle: Baloun, 1989). 

 

Indolové alkaloidy 

Asi čtvrtina alkaloidů má za základ chemické struktury indol. Tento je 

zabudován buď v jednoduchých molekulách, jakou má gramin, psilocybin anebo 

v složitějších strukturách “komplexních alkaloidů” typu aspidosperminu, 

korynanteinu či ibogainu, kdy do biogeneze látek je kromě aminokyselin a z 

nich vznikajícího indolového cyklu zapojena i monoterpenická jednotka loganin 

nebo sekologanin. Ještě složitější strukturu vykazují deriváty lysergové kyseliny 

– námelové alkaloidy (ergometrinergotamin, ergokristin apod.). Idolové alkaloidy 

představují velmi rozsáhlou a terapeuticky velmi dobře využitelnou skupinu 

sekundárních metabolitů; s většinou rostlin je produkujících se v našich 

oblastech nesetkáme. Intoxikace hrozí spíše po nesprávném požití léčiv s jejich 

obsahem. Výjimkou je náš domácí barvínek (Vinca) z čeledi toješťovitých 

(Apocynaceae) (podle: Baloun, 1989). 

 

Steroidní alkaloidy 

Biogeneze těchto látek je cestou tvorby skvalenu a jeho cyklizací. Jako 

důležitý intermediát zde vystupuje cholesterol. Řadíme k nim cholestanové 
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glykoalkaloidy lilku (Solanum) – solanin, solanidin, tomatin, solasodin apod., 

toxické metabolity kýchavice (Veratrum) a komonky (Petilium) – jervin, 

cyklopamin, cykloposin, protoveratriny atp., pregnanové alkaloidy zimostrázu 

(Buxus) – cyklobuxin, cyklobuxoviridin, buxtauin (podle: Baloun, 1989). 

 

Terpenické alkaloidy 

Do této skupiny jsou řazeny polyesterifikované norditerpeny, mající ve 

své molekule methylovaný nebo ethylovaný dusík (tzv. alkaminy). Patří k nim 

vysoce toxické metabolity oměje (Aconitum) a stračky (Delphinium) – akonitin, 

mezakonitin, ajacin (podle: Baloun, 1989). 

 

Další alkaloidy 

Toxikologicky významný je i jednoduchý amin efedrin, izolovatelný 

z chvojníku (Ephedra), který biosynteticky vychází z fenylalaninu. Má výrazný 

centrálně stimulační účinek. Od anthranilové kyseliny jsou odvozeny alkaloidy 

routy (Ruta) – graveolin, graveolinin, skimmianin apod., způsobující kožní 

alergie (podle: Baloun, 1989). 

 

4.3  Vybrané alkaloidy obsažené v rostlinách čeledi lilkovitých 

(Solanaceae) 

4.3.1  Atropin 

Atropin patří mezi tropanové alkaloidy. Je obsažen zejména v rulíku 

zlomocném (Atropa bella-donna L.), blínu (Hyoscyamus niger L.) a durmanu 

obecném (Datura stramonium L.). Po chemické stránce je atropin racemickou 

směsí enantiomerů D,L-hyoscyaminu a není opticky aktivní. Účinná je pouze 

levotočivá forma. Atropin je ester tropinu a kyseliny D,L-tropové. Poprvé byl 

izolován v roce 1833 (podle: http://cs.wikipedia.org/wiki/Atropin). Tvoří bezbarvé 

mikroskopické krystalky bez zápachu, které jsou dobře rozpustné v 95% 

ethanolu a chloroformu. Je stálý, ale ve vlhku částečně hydrolyzuje zpět na 
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tropin a kyselinu tropovou. Chemický název vedený v Českém lékopise je 

Atropinium sulfuricum (monohydrát síranu atropinia), sumárním vzorcem 

C34H48N2O10S . H2O (http://www.zikmund.org/drogy/atropin.htm).  

 

 

Atropin – strukturní vzorec (Vzorec 8, citace vis. Kapitola 14). 

 

Příznaky otravy: 

Intoxikovaný pociťuje suchost v ústech a krku, suchost a zarudlost 

pokožky (atropin tlumí sekreci slinných a potních žláz). Zrychlení tepové 

frekvence, zvýšení teploty, rozšíření zornic a zvýšení nitroočního tlaku. 

Postižený je neklidný, roztěkaný, rychle mluví a má touhu se stále pohybovat a 

sklon k nemotivovanému smíchu. Při vyšších dávkách se dostavují závratě, 

dezorientovanost až projevy agrese. Intoxikovaný prožívá zrakové, sluchové i 

čichové halucinace, které jsou velice pohyblivé, navozují stavy létání, otáčení 

se, ježdění. Následně dochází k útlumu až spavosti. 

Toxickou dávkou je pro člověka 70 – 100 µg/kg, minimální smrtelná 

dávka je 100 mg. Jako terapeutická dávka se udává pouze 0,25 mg (podle: 

http://www.zikmund.org/drogy/atropin.htm).  

 

Účinky atropinu na lidský organismus a terapeutické využití: 

 Mechanismus účinku atropinu spočívá v tom, že inhibuje (potlačuje) 

acetylcholin (podle: http://www.zikmund.org/drogy/atropin.htm). 

 Atropin díky své schopnosti inhibovat acetylcholin patří mezi 

parasympatolytika (spasmolytika). Atropin dokáže blokovat cholinergní 
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receptory v cílových orgánech a tím zabraňují acetylcholinu v účinku. Těchto 

účinků se v lékařství využívá k odstranění spamů (křečí) gastrointestinálního 

traktu, močových cest, k rozšíření zornic (mydriatika) a k úpravě srdečního 

rytmu (http://www.toxicology.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=75). 

Atropin se rychle vstřebává přes sliznice. Vstřebávání přes spojivku je 

naopak pomalé. K hromadění atropinu dochází v ledvinách a játrech, v nichž 

také dochází k jeho odbourávání. Asi čtvrtina množství se vylučuje močí 

nezměněna. Prokázat atropin je také možné ve žluči a mateřském mléce 

(podle: Riedl, Vondráček, 1980). 

 

4.3.2  Hyoscyamin 

 Hyoscyamin je tropanový alkaloid z blínu černého (Hyoscyamus niger 

L.), rulíku zlomocného (Atropa bella-donna L.), durmanu obecného (Datura 

stramonium L.) a jiných lilkovitých (Solanaceae), jeho účinky jsou podobné, jako 

u atropinu, který je racemickým hyoscyaminem. Účinky izomerů se poněkud liší: 

L-izomer má periferní i centrální účinek, zatím co D-izomer má periferní účinek 

velmi slabý a centrální účinek silnější než L-izomer. Sumární vzorec 

hyoscyaminu je C17H23NO3  

(http://www.biotox.cz/chemicals/alkaloid/hyoscyamin.htm). 

 

 

L-Hyoscyamin – strukturní vzorec (vzorec 7, citace vis. Kapitola 14) 

 

Účinky hyoscyaminu na lidský organismus a terapeutické využití: 

 V lékařství je hyoscyamin využíván pro symptomatickou léčbu trávicích 

obtíží, zvláště křečí, peptidických vředů, syndromu dráždivého tračníku, 
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pankreatitidy, koliky a cystitidy. Může se využívat při srdečních problémech a 

k tlumení symptomů Parkinsonovi nemoci. 

Hyoscyamin z hlediska účinku řadíme mezi anticholinergika, specificky 

mezi antimuskarinika, působí stejně jako atropin blokací účinku acetylcholinu na 

parasympatických místech v hladkých svalech, žlázách a CNS. Zvyšuje srdeční 

akci, snižuje sekreci žláz a antagonizuje serotonin. Při srovnatelných dávkách 

má hyoscyamin 98 % anticholinergní účinnosti atropinu  

(http://cs.wikipedia.org/wiki/Hyoscyamin). 

 

4.3.3  Skopolamin 

Skopolamin je esterem skopinu a kyseliny tropové a je chemicky blízký 

atropinu. Stejně jako u atropinu je účinná pouze levotočivá forma skopolaminu 

(http://www.toxicology.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=75). 

Skopolamin tvoří bezbarvé bílé krystalky nebo bílý prášek bez zápachu, který 

na vzduchu zvětrává. Je snadno rozpustný ve vodě, v 95% ethanolu a těžce 

rozpustný v chloroformu (podle: Riedl, Vondráček, 1980). 

Chemický název skopolaminu je Scopolaminium bromatum = Bromid 

skopolaminia, jehož sumární vzorec je C17H22BrNO4 . 3 H2O. Jedná se o 

trihydrát bruminu skopolaminia (podle: Riedl, Vondráček, 1980).  

 

 

L-Skopolamin – strukturní vzorec (vzorec 9, citace vis. Kapitola 14) 

 

 

Účinky skopolaminu na lidský organismus a terapeutické využití: 

 Skopolamin má podobné účinky jako atropin. Jeho účinky jsou však asi 

pětkrát toxičtější než u atropinu. Účinky na oko, sekreci slin a potu jsou však po 
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stejné dávce silnější než u atropinu. Na tepovou frekvenci a funkci břišních 

orgánů působí naopak velice slabě. Na CNS působí skopolamin na rozdíl od 

atropinu tlumivě, při vyšších dávkách intoxikovaný upadá až do hlubokého 

kómatu.  Kůže intoxikovaného je suchá, ale díky útlumu dechového centra je 

spíše cyanotická než zarudlá.  

 V lékařství se dnes skopolamin užívá jako sedativum motorického 

neklidu u duševních chorob a ke zmírnění projevů kinetóz, mořské nemoci a 

letecké nevolnosti 

(http://www.toxicology.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=75). 

 

4.3.4  Solanin 

 Solanin je toxický glykoalkaloid, jež obsahuje lilek potměchuť (Solanum 

dulcamara L.), lilek černý (Solanum nigrum L.), lilek brambor (Solanum 

tuberosum L.) a lilek rajče (Solanum lycopersicum L.). Solanin je bílá látka 

s jehličkovitými krystalky, silně hořké chuti. Špatně se rozpouští ve vodě. 

Skládá se z cukerné složky solatriosy a z vlastního steroidního alkaloidu 

solanidinu. Vlivem kyselin se rozpadá na glukosu a solanidin. Sumární vzorec 

solaninu je C44H71O15N (http://cs.wikipedia.org/wiki/Solanin). 

 Lilek brambor (Solanum tuberosum L.) obsahuje 0,002 až 0,01% 

solaninu. Nezralé nebo staré vyklíčené brambory až 0,06%. Toxická dávka 

solaninu je pro člověka 0,3 g, to odpovídá asi půl kg brambor s obsahem 0,6% 

(podle: Riedl, Vondráček, 1980). 

Solanin se nachází ve všech částech rostliny a slouží jako ochrana 

rostliny před škůdci. Má fungicidní a insekticidní účinky 

(http://cs.wikipedia.org/wiki/Solanin).  

 

http://www.toxicology.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=75
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Solanin – strukturní vzorec (vzorec 15, citace vis. Kapitola 14) 

 

Příznaky otravy: 

 Otrava solaninem se projevuje zrychlením tepové a dechové frekvence 

intoxikovaného. Následuje ztráta vědomí přecházející v kóma. Solanin 

poškozuje sliznice žaludku a dvanáctníku, kdy dochází ke krvácení a otokům, 

které doprovázejí silné křeče žaludku a průjem 

(http://cs.wikipedia.org/wiki/Solanin). 

 První projevy otravy solaninem se projevují škrábáním a pálením v krku 

doprovázeným nevolností, zvracením, bolestmi hlavy, průjmy a kolikami. Břicho 

bává na pohmat velmi citlivé. Vyskytují se také horečky až 39 °C. Obličej 

intoxikovaného je začervenalý a rty namodralé. Občas se mohou dostavit i 

poruchy vidění a hučení v uších. Terapie otravy spočívá v odstranění škodliviny 

z trávicí trubice. Podává se proto živočišné uhlí a ostatní projevy se léčí 

symptomaticky (podle: Riedl, Vondráček, 1980). 

 

4.3.5  Nikotin 

 Nikotin je alkaloid obsažený v tabáku virginském (Nicotiana tabacum L.). 

Jedná se o tekutý alkaloid, který v čerstvém stavu je bez zápachu, pokud je 

starý odporně páchne a chutná palčivě. Opticky se stáčí doleva. V rostlině je 
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vázán na kyselinu jablečnou a kyselinu citrónovou. Dobře se rozpouští ve vodě, 

lihu i olejích. Chemický název nikotinu je pyridin-N-methylpyrrolidin a jeho 

sumární chemický vzorec je C10H14N2 (podle: Riedl, Vondráček, 1980). 

 

CH3
N

N

 

Nikotin – strukturní vzorec (vzorec 4, citace vis. Kapitola 14) 

 

Účinky nikotinu na lidský organismus a terapeutické využití: 

 Nikotin se resorbuje zdravou kůží a při kouření přes sliznici ústní, sliznici 

trávicího traktu a dýchací ústrojí. Odbourává se přes játra a je částečně 

vylučován močí. 

 Nikotin je považován za mitotický jed. Postihuje buněčné jádro bez toho, 

aby současně docházelo ke změnám v plazmě (podle: Riedl, Vondráček, 1980). 

 V lidském těle se nikotin váže na nikotinové acetylcholinové receptory 

v nervové soustavě, kde vyvolává stav relaxace a stimuluje myšlení a 

pozornost, současně však nepřirozeně stimuluje srdeční činnost a vyvolává 

silnou závislost. V první fázi působí nikotin stimulačně a pak přechází do fáze 

mírného útlumu. Nikotin také působí na zvýšení krevního tlaku a zrychlení 

srdeční činnosti, způsobuje stažení cév a zvyšuje obsah mastných kyselin 

v krvi, blokuje syntézu estrogenu, stoupá produkce potu a může dojít ke stažení 

zornic (http://cs.wikipedia.org/wiki/Nikotin). 

 Smrtelná dávka nikotinu pro člověka odpovídá asi 60 mg čistého nikotinu 

a intoxikovaný touto dávkou podlehne do 10 minut, při čemž tomuto účinku 

nelze zabránit (podle: Riedl, Vondráček, 1980). Intoxikace nikotinem se 

projevuje křečemi, ochrnutím centrální nervové soustavy a smrt nastává pro 

obrnu dýchacího centra a následného udušení 

(http://cs.wikipedia.org/wiki/Nikotin). 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Estrogen
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pot
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Sta%C5%BEen%C3%AD_zornic&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Sta%C5%BEen%C3%AD_zornic&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Nikotin
http://cs.wikipedia.org/wiki/K%C5%99e%C4%8D
http://cs.wikipedia.org/wiki/Nervov%C3%A1_soustava
http://cs.wikipedia.org/wiki/Nikotin
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4.3.6  Tomatin 

 Alkaloid α-Tomatin obsahuje lilek rajče (Solanum lycopersicum L.) a je 

přítomen v nezralých zelených plodech rajčete, ale i v listech a stoncích. Po 

chemické stránce se jedná o toxický steroidní glykosidový alkaloid, který má 

fungicidní, insekticidní a antibiotické účinky. α-Tomatin se skládá z tomatidinu a 

β-lykotetraosy. Tomatin je bílá pevná krystalická látka, jejíž sumární vzorec je 

C50H83NO21 (http://cs.wikipedia.org/wiki/Tomatin). 

 

 

Tomatin – strukturní vzorec (vzorec 16, citace vis. Kapitola 14) 

  

V rostlině má ochrannou funkci proti hmyzím škůdcům a plísním. Ve 

zralých plodech rajčete je obsah tomatinu nízký 0,03 až 0,08 mg/100 g. 

V nezralých zelených plodech je obsah až 0.9 až 55 mg/100 g. Toto množství je 

pro člověka již nebezpečné (http://cs.wikipedia.org/wiki/Tomatin).  

 

Účinky tomatinu na lidský organismus a terapeutické využití: 

 Otrava u člověka se projevuje po požití 25 mg látky. Dávka odpovídající 

400 mg může být pro dospělého člověka již smrtelná.  

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%92-lykotetraosa&action=edit&redlink=1
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 Otrava tomatinem se u intoxikovaného projevuje pálením a řezavým 

pocitem v krku (podobně jako při otravě solaninem), průjmem, nauzeou, 

ospalostí, křečemi a pocitem úzkosti. Mohou se dostavit i projevy jako pocení, 

dušnost až upadnutí do bezvědomí. 

 Využití má tomatin v analytické chemii pro srážení cholesterolu z roztoků 

a také jako imunitní adjuvant (látka zesilující imunitní reakci na podaný antigen) 

ve spojení s proteinovými antigeny (http://cs.wikipedia.org/wiki/Tomatin).  

 

 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Imunitn%C3%AD_odpov%C4%9B%C4%8F
http://cs.wikipedia.org/wiki/Antigen
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5  Zneužití obsahových látek skupiny lilkovitých 

(Solanaceae) v historii lidstva 

 

S rozvojem lékařských věd se začalo ukazovat, že mnoho sloučenin 

nebezpečných lidskému organismu, může být za určitých okolností využita také 

jako léčivo. Tuto skutečnost jasně formuloval v roce 1527 Philippus 

Theoprastus Bombastus von Hohenheim, též známí i jako Paracelsus. Základní 

poučka definující jedovatou substanci zněla: „Pouze dávka rozhoduje, je-li látka 

jedem.“  

      

Obr.1.  Philippus Theoprastus Bombastus von Hohenheim (citace vis. Kapitola12). 

 

5.1  Rozdělení „Historických jedů“ 

Pojem „Historický jed“ není odborným termínem. Pouze poukazuje na 

skutečnost, že se jedná o látky, které se v lidských dějinách opakovaně objevují 

a byly využívány jako jedy nebo se staly příčinou náhodných otrav. Řada těchto 

jedů později našla své uplatnění v medicíně jako léčivá látka.  
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 V dějinách historických otrav hrají velice významnou roli vyšší jedovaté 

rostliny. Ty obsahují, mimo látek společných všem rostlinám, ještě další 

sloučeniny, které mají bezprostředně škodlivý účinek na živé organismy. Tyto 

látky bývají charakteristické pro jeden rostlinný druh, ale mohou se vyskytovat i 

u více rostlinných druhů, někdy i u celého rodu.  

Typickými skupinami rostlinných jedovatých sloučenin jsou: alkaloidy, glykosidy, 

nízkomolekulární glykoproteiny, terpeny, atp. 

 

5.2  Dějiny travičství 

5.2.1  Jedy s „božským původem“ 

 Rulík zlomocný (Atropa bella-donna L.) nese jméno po řecké bohyni 

osudu Atropos, která neúprosně přestříhávala nit osudu. Druhové jméno bella-

donna znamená „půvabná paní“ a souvisí se skutečností, že alkaloid atropin 

způsobuje rozšíření zornic. Toto bylo velice v módě především v renesanční 

Itálii, kdy se dámy dobrovolně chronicky intoxikovaly atropinem, aby zvýšily 

svou krásu a přitažlivost. Rulík byl oblíbenou rostlinou travičů a traviček, 

objevuje se v souvislosti a Livií, ženou císaře Augusta, s rodinou Borgiů, 

Alžbětou Báthoryovou, a dalšími. Traviči často využívali toho, že otrava může 

nastat i po opakovaném požití masa nebo mléka zvířete, které rulík spásalo. 

Některé zvířata mají na atropin vyvinutou docela velkou odolnost (např. králík, 

koza, ovce, bažanti, zpěvní ptáci, plži).  

Celá rostlina je prudce jedovatá. Obsahuje tropanové alkaloidy (kořen až 1,5%) 

– atropin a hyoscyamin, v menším množství skopolamin a belladonnin (podle: 

Klusoň, 2004). 

 

5.2.2  Čarodějnické procesy 

 V 15. až 17. století nabylo pronásledování čarodějnic nevídaných 

rozměrů a charakteru davové psychózy. Věřilo se, že někteří lidé a především 

ženy mohou uzavírat pakt s ďáblem a díky tomu škodit. Čarodějnictví spadalo 
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do kompetence neblaze proslulých inkvizičních soudů. Roku 1487 vydávají 

Heinrich Institoris a Jakob Sprenger, dva dominikánští mniši, příručku „Kladivo 

na čarodějnice“ (Hexenhammer), v níž popsali „poznatky“ o čarodějnicích a jako 

první zdůraznili, že se jedná o typicky ženský zločin. Jako důvod pro nařčení 

z čarodějnictví mohla posloužit i naprostá banalita a často se touto cestou řešily 

i osobní, majetkové a mocenské spory. Inkviziční soudy sebou nesly utrpení a 

násilně vynucená doznání i za naprosto absurdní činy, jako například neúrodu, 

nepřízeň počasí, nemoc a jiné pohromy.  

Není pochyb, že se patrně některé z obviněných oddávaly jistým intoxikačním 

aktivitám, jež měly za následek psychotropní účinky a závislost. Halucinační 

stavy pak byly buď z neznalosti, nebo záměrně interpretovány jako čarodějnictví 

a daly tak základ vykonstruování nesmyslných obvinění. Většina obviněných 

však neměla s těmito praktikami nic společného.  

Přesto je jisté, že čarodějné lektvary v jistém smyslu existovaly. Dnes bychom 

je označily jako psychedelické drogy a jejich užívání za závislost, hlavně díky 

jejich doloženému složení. Nejčastěji byly složeny ze čtyř lilkovitých rostlin: rulík 

zlomocný (Atropa bella-donna L.), blín černý (Hyoscyamus niger L.), pokřín 

lékařský (Mandragora officinarum L.) a durman obecný (Datura stramonium L.). 

Účinnými látkami těchto rostlin jsou toxické psychoaktivní tropanové alkaloidy, 

především hyoscyamin, atropin, skopolamin, které mají kromě jiného dráždivý 

vliv na centrální nervovou soustavu. Tropanové alkaloidy se u intoxikovaného 

projevují touhou po intenzivním pohybu a zrakovými, sluchovými, případně i 

čichovými halucinacemi, které mohou mít povahu létání, vysokého skákání, 

snížené zemské přitažlivosti, víření, rotací, atp. Skopolamin navíc způsobuje 

„rozlet fantazie“, jež je příčinou pocitů převtělení ve zvíře nebo jinou osobu a 

navozuje stavy hlubokého spánku, v němž se tyto halucinace realizují. 

Čarodějnické rituály a orgie se tedy odehrávaly pouze v myslích jedinců, kteří 

byli na těchto psychotropních látkách zřejmě závislí (podle: Klusoň, 2004). 

 



 33 

6  Vybrané rostliny čeledi lilkovitých (Solanaceae) 

 

6.1  Charakteristika čeledi lilkovitých (Solanaceae) 

Rostliny čeledi lilkovitých (Solanaceae) jsou rozšířeny téměř po celé 

zeměkouli. Vyskytují se od tropů až po mírný pás (podle: Tomčíková, 1999).  

Čeleď lilkovitých (Solanaceae) jsou jednoleté až dvouleté nebo víceleté 

byliny, polokeře, keře, v tropech i menší stromy. Vytrvalé byliny někdy tvoří 

podzemní oddenkové hlízy. Lodyhy jsou sympodiálně větveny s bikolaterálními 

cévními svazky. Listy jsou střídavé, někdy v horní části rostliny vstřícné, bez 

palistů, jsou jednoduché nebo složené. Květy jsou buď jednotlivé, nebo ve 

vrcholičnatých květenstvích (většinou vijanech). Květy jsou nápadné, 

oboupohlavné, pravidelné, vzácněji souměrné. Kalich rostlin je srostlolupenný, 

se (4-)5(-6) cípy. Kalich je vytrvalý, někdy za plodu se zvětšující. Koruna je 

obvykle 5četná, trubkovitá, zvonkovitá, nálevkovitá nebo kolovitá. Tyčinek je 

v květu (2-)5(-8), většinou jsou stejně dlouhé, epeipetální, s nitkami do různé 

výše srostlými s korunní trubkou, s introrzními prašníky. Pylová zrna jsou po 

dozrání dvoujaderná, 3-5-(-6) kolpátní, kolporátní nebo bez apertur. Synkarpní 

gyneceum z 2(-5) plodolistů. Semeník je svrchní, většinou dvoupouzdrý, vzácně 

až 5pouzdrý, někdy s nepravými přehrádkami, nákoutní placentace, v každém 

pouzdře většinou velký počet vajíček, vzácně jen jedno. Vajíčka jsou anatropní 

nebo nepatrně amfitropní. Čnělka je terminální, s celistvou nebo dvoulaločnou 

bliznou. Kolem báze semeníku je většinou vyvinut prstencový val vylučující 

nektar. Plodem je většinou tobolka nebo bobule. Semena jsou s celulárním 

endospermem. Zárodek je svinutý nebo zakřivený, vzácně může být přímý. 

Základní chromozómové číslo je x = 7-12. Čeleď lilkovitých (Solanaceae) má 

asi 96 rodů a přes 2500 druhů, z toho více než polovina v rodu Solanum. Tyto 

se vyskytují hlavně v tropickém a subtropických pásech. Tato čeleď však chybí 

ve vodním prostředí (podle: Slavík, 2000). 

Čeleď lilkovitých (Solanaceae) zahrnuje mnoho důležitých užitkových 

rostlin. Nejdůležitějším zástupcem je lilek brambor (Solanum tuberosum L.), 
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který je čtvrtou nejvýznamnější pěstovanou potravinou světa. Mezi další 

významné potravinové rostliny lilkovitých se řadí lilek rajče (Solanum 

lycopersicum L.), paprika setá (Capsicum annuum L.), lilek vejcoplodý 

(Solanum melongena L.) a další. Další široké využití rostlin čeledi lilkovitých 

(Solanaceae) je v lékařství a farmaceutickém průmyslu. Již od dávných dob 

byly tyto rostliny využívány šamany a léčiteli a i dnes jsou některé obsahové 

látky lilkovitých rostlin hojně využívány ve farmacii pro výrobu léčiv. Lékařsky 

nejvyužívanějšími rostlinami jsou rulík zlomocný (Atropa bella-donna L.), blín 

černý (Hyoscyamus niger L.), durman obecný (Datura stramonium L.), pokřín 

lékařský (mandragora) (Mandragora officinarum L.), pablen kraňský (Scopolia 

carniolica) a další. Další důležitou kulturní rostlinou je tabák virginský (Nicotiana 

tabacum L.). Mnoho druhů se s oblibou pěstuje jako okrasné rostliny 

v zahradách a domácnostech, jsou to například rostliny rodu petúnie (Petunia), 

různé druhy durmanů (Datura) a dalších (podle: Slavík, 2000). 
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6.2  Vybrané rostliny čeledi lilkovitých (Solanaceae)  a jejich 

obsahové látky 

 

6.2.1  Blín černý (Hyoscyamus niger L.) 

Rozšíření: Evropa, Asie, severní Afrika 

Popis: Dvouletá bylina porostlá žláznatými, lepkavými chlupy, vysoká až 75 cm, 

výrazně páchnoucí. Na přímém stonku vyrůstají početné střídavě postavené, 

celokrajné listy vejčitého tvaru, hluboce zubaté až chobotnatě vykrajované, 

dlouhé 15-20 cm. Květy jsou žlutavé nebo zelenavé, fialově žilkované, až 4 cm 

dlouhé, s baňkovitým kalichem. Plody jsou mnohosemenné víčkaté tobolky 

džbánečkovitého tvaru. Doba květu je červen až říjen. 

Výskyt: Rumiště, skládky, okraje cest, ruderální společenstva až do výšky 1500 

m. Vyžaduje humózní, živinami bohatou půdu na suchých, teplých stanovištích. 

Droga: Folium hyoscyami – list blínu, Semen hyoscyami – semeno blínu, Radix 

Hyoscyami – kořen blínu. Drogy mají slabě aromatický pach. K získávání 

alkaloidu se využívá i blín egyptský (Hyoscyamus muticus L.), který má obsah 

alkaloidů 0,5-1,5 % (podle: Alberts, Mullen, 2004). 

Obsahové látky: Z toxikologického hlediska je významný souhrn tropanových 

alkaloidů, tvořený z 60-75 % L-hyoscyaminem, dále L-skopolaminem a malým 

množstvím atropinu (vzniká racemizací hyoscyaminu), apoatropinu a dalších. 

Obsah alkaloidů v sušině listů je 0,05-0,15 %, v semenech až 0,3 % (podle: 

Baloun, 1989). 

Historie a mýty: Je pravděpodobné, že blín byl používán již v paleolitu 

k nejrůznějším rituálním a šamanským obřadům. Také starověcí autoři blín 

velice dobře znají. Ve středověkých lázních mělo pražení semen blínu navodit 

mezi návštěvníky erotickou náladu. 

Tradiční použití: Omamná přísada do piva. Od pradávna je blín součástí 

prostředků vzbuzující lásku a dalších čarodějných nápojů. Čarodějnice 
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připravovaly z blínu zaručené nápoje lásky. Listy a semena se kouřily, nebo se 

přidávaly do vína. 

Lékařské použití: Drogy z blínu se ve farmaceutickém průmyslu využívají k 

získávání alkaloidů a přípravě léků vydávaných na předpis. Olej ze semen blínu 

se někdy využívá k masážím při revmatických bolestech.  

Účinky: Sedativum, halucinogen, Příznaky otravy se projevují 

psychomotorickým neklidem, vzrušením, závratěmi, halucinacemi, bušením 

srdce, zvýšením krevního tlaku a poruchami řeči a vidění. Je silně (smrtelně) 

jedovatý (podle: Alberts, Mullen, 2004). 

Jako droga se v terapii používají (dnes již nepříliš často) sušené listy 

sbírané v době květu (Folium hyoscyami) jako parasympatikolytikum, 

spasmolytikum a antiastmatikum ve směsi s jinými léčivy. Jednotlivá dávka 

drogy je 0,3 g, denní 1,0 g. Používá se dosud v homeopatii (čerstvá kvetoucí 

rostlina) (podle: Baloun, 1989). 

 

Blín byl známý od nejstarších dob jako léčivá rostlina indoevropských 

národů, ale i starověkých Babyloňanů, Egypťanů i Arabů. Byl znám jako 

jedovatá, ale i magická rostlina. Ve středověku, jak o ni píší Plinius a 

Dioskorides, pěstovali blín v kulturách a měl široký okruh použití jako zázračná 

bylina s opojnými účinky lepšími než opium. Ve středověku nahrazoval při 

lékařských zákrocích chloroform. Bylina tvořila nezbytnou složku všech mastí 

čarodějnic a afrodiziakálních mastí milenců. Lékaři se ho však báli v oficinální 

medicíně ordinovat, neboť věděli, že je prudce účinný. Známý byl také jeho 

účinek na mozek (skopolaminový), který se projevuje tím, že člověk ztrácí 

schopnost ovládat svoje myšlenky a je schopný přiznat se k takovým činům, 

které vůbec nespáchal. Nejběžnější aplikační prostředek byl tehdy blínový olej 

ze semen (oleum seminis hyoscyami), až do roku 1715 se rostlina nepoužívala 

vnitřně. Po tomto období začal blín postupně pronikat do terapií. Známý 

francouzský terapeut Leclerc ho roku 1927 přirovnal účinkem k lilku 

zlomocnému. Léčebně se používají zejména listy (Folium hyoscyami), případně 
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celá nať (Herba hyocyami) uváděny mnohými světovými lékopisy jako oficinální 

(podle: Kresánek, 1977). 

Kouř z doutnajícího blínu černého vdechovaly čarodějnice při některých 

rituálech pro zvýšení jasnozřivosti (podle: Košanová, 2003). 

Ve středověku bylo blínu užíváno jako anestetika při operacích a také při 

revmatismu (zevně se užíval olej získaný ze semen), zápalu plic, kašli, 

nechutenství či při hadím uštknutí, vdechování par z napařených semen údajně 

zmírňuje bolesti zubů. 

V současnosti se blínových drog užívá k izolaci alkaloidů, jež nacházejí 

uplatnění v oficiální medicíně (např. při léčbě astmatu) 

(http://botanika.wendys.cz/kytky/K438.php).  

  

Obr. 2, 3.  Blín černý (Hyoscyamus niger L.) (citace vis. Kapitola12). 
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6.2.2  Durman obecný (Datura stramonium L.) 

Rozšíření: Je rozšířen v teplejších oblastech mírného pásu severní polokoule 

(Eurasie, Severní Amerika, severní Afrika), dnes již zasahuje i na jižní polokouli. 

Výskyt: U nás roste na rumištích, skládkách, kompostech, ve vinohradech a 

v blízkosti lidských obydlí, hlavně na půdách bohatých dusíkem, od nížiny do 

podhůří, dosti hojný na území celého státu.  

Popis: Jednoletá bylina s přímou, větvenou, až 1 m vysokou lysou lodyhou 

s řapíkatými, v obrysu vejčitými, hrubě laločnatými zubatými zašpičatělými listy, 

které jsou na líci tmavozelené, na rubu světlejší. Jednotlivé, velké, většinou 

úžlabní květy mají pětizubý, trubkovitý, trochu vejčitě nafouklý kalich (po 

odkvětu až na bazální límeček odpadává) a bílou podlouhle nálevkovitou 

korunu s pěti ostrými cípy, dlouhou 5-8 cm. Kvete od června do září. Plodem je 

ostnitá tobolka, dlouhá 5 cm, pukající čtyřmi chlopněmi. Obsahuje mnoho 

černých, ledvinovitých, hrbolatých semen. 

Použití: Jako droga se používá sušený list (Folium stramonii), a to jako 

spasmolytikum, zejména při astmatu a při pertusi (černý kašel). Dnes se jen 

zřídka používá semeno (Semen stramonii). Dříve byl odvar z durmanu také 

zneužíván k travičství. V homeopatii je oficinální čerstvá kvetoucí nať.  

Všechny části rostliny jsou jedovaté. 

Obsahové látky: Rostlina obsahuje v sušině 0,2-0,7 % alkaloidů, z nichž hlavní 

jsou L-hyoscyamin a atropin, dále L-skopolamin, apoatropin, belladonin a další. 

U starších rostlin převládá L-hyoscyamin, u mladších L-skopolamin. V kořenech 

byl prokázán i kuskohygrin. Obsah alkaloidů dosti kolísá v závislosti na půdních 

a povětrnostních podmínkách. Dále rostlina obsahuje deriváty kumarinu 

(umbeliferon, skopoletin), třísloviny aj. 

Toxicita a příznaky otravy: Obvyklé terapeutické dávky jsou jednotlivá 0,03–

0,15 g, denní 0,1–0,5 g. Obecně lze říci, že již jednotlivá dávka 0,3 g může u 

dospělého působit toxicky. Příznaky otravy jsou stejné jako při otravě rulíkem 

zlomocným (Atropa bella-donna L.) (podle: Baloun, 1989). 
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Historie a mýty: Na jihozápadě Severní Ameriky byla na jednom z rituálních 

obětišť (Kivas), starém okolo 8000 let, objevena semena durmanu neškodného 

(Datura innoxia). Semana různých druhů durmanů sloužila odedávna k vraždám 

i sebevraždám. Durman obecný (Datura stramonium L.) se v Evropě objevil 

v průběhu 16. Století. Ve starých herbářích je však vyobrazen pouze durman 

metelový (Datura metel). 

Tradiční použití: Durmany sloužily odedávna jako travičské, čarodějnické, 

kouzelnické a věštecké rostliny, ještě před tím, než začaly být využívány jako 

léčivky či pro své opojné účinky. V dřívějších dobách byl výtažek z durmanu 

důležitou součástí čarodějných mastí, které navozovaly pocit létání. Na celém 

světě se durmany používaly také jako afrodiziakum. Nejčastěji se připravoval 

z listů nebo květů čaj, žvýkala se semena nebo se sušená nať kouřila. 

Lékařské použití: Spasmolytikum, expektorans (omezuje tvorbu bronchiálního 

sekretu). Droga se využívá k přípravě antiastmatických cigaret a 

homeopatických přípravků sloužících proti astmatu, dávivému kašli, neuralgii a 

nervozitě. Nať durmanu neškodného byla přírodními národy v Asii, severní 

Africe a Severní Americe využívána při lékařských zákrocích k navozování 

narkózy.  

Účinky: Ve vyšších dávkách má povzbuzující účinky. Je psychoaktivní, silně 

opojná, vyvolává halucinace (podle: Alberts, Mullen, 2004). 

 

Semena durmanu se v Evropě používala jako vykuřovadlo.  

V Rusku, Číně i Německu se semena přidávala do piva (podle: Alberts, Mullen, 

2002). 

Tvrdí se, že kmen Čibčů, který obýval dnešní Kolumbii, přidával velké 

množství durmanu do nápoje manželkám svých protivníku, v těch to poté 

vyvolalo strnulost a mohly být pohřbeny zaživa se svými manžely. Durman byl 

používán i Aztéky, kteří jej nazývali „tlapatl". Jiné kmeny používají kořen 
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durmanu jako přísadu halucinogenního nápoje „wysoccan“, případně kořeny 

žvýkají nebo si prášek z něho aplikují do očí. Další možností je přidávání 

kořenů, semen a listů durmanu do nápoje „tesquino“ připraveného z kukuřice, 

takto ho používají mexičtí indiáni „Tarahumarové”. 

Při požití většího množství vyvolává halucinace, které jsou velmi 

pohyblivé, vyvolává také pocity létání, ježdění, otáčení. Značná je tendence 

k agresi. Leckde na světě se ještě používají ke změně psychiky (na jazzových 

festivalech v USA apod.). Vyvolávají daleko těžší poruchy vědomí, než třeba 

hašiš, LSD, nebo i DMT (http://lide.gymcheb.cz/~desmolk/durman.html). 

 

 

Obr. 4, 5.  Durman obecný (Datura stramonium L.) (citace vis. Kapitola12). 
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6.2.3  Kustovnice cizí (Lycium barbarum L.) 

Rozšíření: Původní rozšíření od Středozemí po Írán. Od středověku byla u nás 

pěstována v živých plotech a vysazována pro zpevnění svahů. Často zplaňuje 

na neobdělávaných místech teplejších oblastí. 

Popis: Keř vysoký 1-2 m, zřídka až 3m, s dlouhými prutovitými obloukovitě 

ohnutými, většinou trnitými lysými větvemi. Krátce řapíkaté, celokrajné, 

podlouhle kopinaté, šedozelené listy jsou střídavé nebo ve svazečcích. Květy 

jsou na dlouhých stopkách v úžlabí listů buď jednotlivé nebo po dvou až čtyřech 

ve svazečcích. Mají dvoupyský kalich a pěticípou, fialově červenou až špinavě 

bílou nálevkovitou korunu. Kvete v červnu až srpnu. Plody jsou červené 

podlouhlé bobule objevující se od srpna do října. 

Použití: Nepoužívá se ani v medicíně, ani v lidovém léčitelství. 

Jedovatá část: Všechny části rostliny včetně plodů. 

Obsahové látky: Rostlina obsahuje alkaloidy, například L-hyoscyamin, 

glykosidově vázané dusíkaté látky a další doposud blíže nespecifikované látky.  

Toxicita a příznaky otravy: Příznaky otravy kustovnicí jsou podobné jako u 

otravy rulíkem (podle: Baloun, 1989). 

Projevují se suchostí v ústech, rozšířenými zorničkami, zrychleným tepem, 

vzrušením až zuřivostí (podle: Altmann, 2004). 

Léčení otravy: Léčba otravy stejná jako při otravě Rulíkem zlomocným (Atropa 

bella-donna L.) (podle: Baloun, 1989). 

Podáváme dávky živočišného uhlí a projímadel. Při silných příznacích se může 

podat dávka physostigminu a benzodiazepiny, případně primární odstranění 

jedu (podle: Altmann, 2004). 

Účinky: Působí jako parasympatolytikum na parasympatické nervy (podle: 

Altmann, 2004). 
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Obr. 6, 7, 8.  Kustovnice cizí (Lycium barbarum L.) (citace vis. Kapitola12). 

 

Přes to, že většina knižních publikací uvádí, že Kustovnice cizí se 

nevyužívá v léčitelství ani medicíně, z internetových zdrojů se využití a léčebné 

vlastnosti potvrdily. 

 

Olej z australské kustovnice cizí, jehož léčebné vlastnosti byly poprvé 

objeveny Francouzi ve dvacátých letech našeho století, se stal jedním 

z nejoblíbenějších bylinných antiseptik. Dnes je hojně používán v mnoha 

komerčních přípravcích a působí jako účinný proti-plísňový a proti-bakteriální 

prostředek při mnoha infekcích. 

Je používána jako antiseptikum při mnoha infikovaných zánětech kůže 

jako je akné. Olej z této rostliny se také používá k potírání hrudníku nebo 

k inhalacím při rýmách. Oplachování vlasů prostředkem z oleje je jednou 

z možností, jak se zbavit vší a hnid. Využívá se silice 
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(http://www.celysvet.cz/kustovnice-cizi.php). 

Jedná se údajně o dobrou medonosnou rostlinu. Vysazuje se do živých 

plotů a na svahy v okolí komunikací. V Číně se plody tohoto druhu používají 

v tradičním léčitelství, i když v míře mnohem větší se zde spíše využívají plody 

druhu Lycium chinense – zde označovaného jako „gou qi“. Číňané využívají 

kromě plodů i listy a kořeny této rostliny, slouží jim jako koření, léčivka i 

zelenina. Rozhodně není vhodné tento orientální druh zaměňovat s kustovnicí 

cizí (http://botany.cz/cs/lycium-barbarum/). 

 

6.2.4  Lilek brambor (Solanum tuberosum L.) 

Rozšíření: Jedná se o kulturní rostlinu, kterou staří Mayové vyšlechtili 

z původního chilského planého druhu (podle: Baloun, 1989).  

Brambory byly do Evropy dovezeny již v 16. Století, ale jejich pěstování se 

rozmohlo až v 18. Století. Dnes jsou pěstovány v mnoha odrůdách v celém 

mírném pásmu světa (podle: Tomčíková, 1999). 

Popis: Jedná se o vytrvalou bylinu s dlouhými plazivými oddenky na konci 

zakončenými hlízami. Lodyhy jsou hranaté, nahoře větvené. Listy jsou střídavé, 

přetrhovaně lichozpeřené s větším koncovým lístkem. Květy vyrůstají 

v koncových vrcholících. Kalich je krátce zubatý, koruna je bílá nebo světle 

fialová, kolovitá. Prašníky jsou kuželovitě srostlé. Kvete od června do srpna, ale 

některé kultivary nekvetou (Tomčíková, 1999). 

Plody jsou bobule žlutozelené barvy velikosti třešně, na rozdíl od podzemní 

hlízy jsou tyto plody nejedlé (podle: Altmann, 2004). 

Výskyt: Rostlina kulturní. Je zemědělsky pěstovaná na polích. Lilek brambor 

(Solanum tuberosum L.) je čtvrtou nejvýznamnější pěstovanou potravinou světa 

(podle: Slavík, 2000). 

Droga: Solani amylum (ČL 97), syn. Amylum solani (ČsL 4) – škrob hlízy 

bramboru (Tomčíková, 1999). 
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Obsahové látky: Všechny části rostliny obsahují toxické steroidní glykoalkaloidy 

solaniny. Květy obsahují 0,7%, plody 1,0%, semeno 0,25%, vegetativní vrcholy 

0,5%, klíčky 0,8 až 5,0%. Tyto alkaloidy jsou v nepatrném množství 7 mg/100 g 

přítomny i v hlízách. Pokud jsou hlízy vystaveny světlu, může se v nich obsah 

alkaloidů rapidně zvýšit až na 35 mg/100 g (podle: Baloun, 1989). 

Historie a mýty: Tato rostlina byla poprvé domestifikována národem Inků v Peru 

v horských podmínkách, kde nebyly vhodné podmínky pro pěstování kukuřice. 

Inkové tuto plodinu nazývali “papa“, toto označení se zachovalo do dnešní 

doby. V 16. století po dobytí inské říše Španěly a dovezení lilku bramboru do 

Evropy, byla tato rostlina nejdříve přijímána s obavami a spíše byla pěstována 

jako okrasná exotická rostlina v parcích. Pruský král Bedřich II. Veliký nařídil 

okolo roku 1740 pěstování lilku bramboru v Pruských zemích. Do Čech se tato 

plodina dostala po roce 1778 z Braniborska a usuzuje se, že díky tomuto 

získala svůj český název  

(podle: http://cs.wikipedia.org/wiki/Lilek_brambor#Historie).  

Použití: Celá nadzemní část rostliny je jedovatá, proto nemá téměř žádné 

praktické využití v léčitelství. Pro léčitelské účely našli využití jen podzemní 

hlízy, které nejsou jedovaté, pokud nedojde k jejich dlouhodobému vystavení 

světlu a zezelenání hlízy nebo vyklíčení klíčků, které jsou rovněž jedovaté 

(podle: Baloun, 1989). Škrob získávaný z lilku bramboru má široké využití 

v potravinářství, ale využívá se i jako pomocná látka pro přípravu zásypů, past, 

mastí a prášků. Lilek brambor je důležitou potravinovou plodinou (podle: 

Tomčíková, 1999). 

Účinky: Při intoxikaci dochází k podráždění zažívacích cest a rozpadu 

červených krvinek (podle: Altmann, 2004). 

Sice není přesně známá toxická dávka pro člověka, je dokázáno, že 20 až 25 

mg alkaloidu již dokáže vyvolat symptomy otravy (podle: Baloun, 1989). 

Otrava se projevuje suchostí a škrábání v ústech a krku. Dostavuje se 

nevolnost, zvracení, průjmy, stavy omámení. Mohou se vyskytnout až záchvaty 

křečí. Díky hemolýze hrozí poškození ledvin. Intoxikovaného je nutno dopravit 
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co nejdříve k lékaři. Terapie spočívá v podání dávek živočišného uhlí, 

primárního odstranění jedu z těla a symptomatickém léčení (podle: Altmann, 

2004). 

 

Obr. 9, 10. Lilek brambor (Solanum tuberosum) (citace vis. Kapitola12). 

 

6.2.5  Lilek rajče (Solanum lycopersicum L.) 

Rozšíření: Lilek rajče (Solanum lycopersicum L.) je kulturní zemědělskou 

rostlinou. Ve velkém se zemědělsky pěstuje v teplých oblastech České 

republiky, převážně v Polabí a na jižní a střední Moravě. V malém se pěstuje 

téměř po celém území České republiky. Původem pochází ze střední a jižní 

Ameriky (podle: Slavík, 2000). 

Popis: Jednoletá bylina se žláznatě chlupatou bohatě větvenou lodyhou přímou 

až poléhavou. Listy jsou střídavé, řapíkaté, přetrhovaně lichozpeřené, 

eliptického až vejčitého tvaru, až 20 cm dlouhé. Kořeny jsou svazčité a mělké. 

Květenství jsou 3 až 20květé. Květy jsou s článkovanými stopkami. Kalich je 
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hluboce členěný, kališní cípy jsou šídlovité, při zralosti nazpět ohnuté. Koruna 

má až 25 mm v průměru. Nitky tyčinek jsou srostlé s korunní trubkou až k jejímu 

ústí. Plodem je bobule, které jsou většinou kulovité, mají 2 až 10 cm v průměru, 

jsou 2 až 3pouzdré. Semena jsou v obrysu elipsoidní, smáčklá a uzavřená 

v dužině. 

Lilek rajče (Solanum lycopersicum L.) je velice proměnlivý druh díky šlechtění. 

Proměnlivost se týká vzrůstu, listů i plodů (různá barevnost, velikost i tvar) 

(podle: Slavík, 2000). 

Obsahové látky: Nezralé plody lilku rajčete (Solanum lycopersicum L.) obsahují 

alkaloidy tomatin, tomatidin a solanin. Při předávkování solaninem dochází 

k rozpadu červených krvinek, podráždění centrální nervové soustavy a k obrně 

dechového centra. Dalšími obsahovými látkami jsou triterpenové saponidy, 

steroly, antokyany a četné flavonoidy  

(podle: http://jan1212.webgarden.cz/rubriky/katalog-rostlin/lecive-byliny/rajce-

jedle). 

Historie a mýty: Lilek rajče se do Evropy dostalo v 16. století stejně jako mnoho 

dalších exotických plodin z Ameriky. Nejprve bylo pokládáno za jedovatou 

rostlinu, protože jeho nezralé zelené plody dokázali způsobit otravu. 

S konzumací se začalo až kolem 19. století. Do té doby bylo používáno jen jako 

okrasná rostlina, která svým výrazným pachem odpuzovala komáry a mravence 

(podle: http://abecedazahrady.dama.cz/katalog-rostlin/rajce-jedle). 

Tradiční a lékařské použití: Zralé plody lilku rajčete (Solanum lycopersicum L.) 

mají mnoho příznivých účinků na lidský organismus. Příznivě působí na 

vylučování škodlivých látek z těla a tím na pročištění organismu. Má silné 

antibakteriální účinky, působí močopudně, projímavě a obsahuje mnoho 

vitamínů a antioxidantů. Konzumovat se doporučuje hlavně v syrové podobě. 

Příznivě působí na trávení, činnost žaludku a střev, podporuje krvetvorbu. 

Působí jako nezávislý ochranný faktor u rakoviny prostaty, žaludku a plic. 

Nasekaná nať se dá využít k odpuzování hmyzu. Rozemnuté listy dokážou 

zklidnit otok po bodnutí hmyzem. Nepříznivě však působí na dnu, artritidy a 

http://jan1212.webgarden.cz/rubriky/katalog-rostlin/lecive-byliny/rajce-jedle
http://jan1212.webgarden.cz/rubriky/katalog-rostlin/lecive-byliny/rajce-jedle
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revmatická onemocnění (podle: http://abecedazahrady.dama.cz/katalog-

rostlin/rajce-jedle). 

  

Obr. 16, 17.  Lilek rajče (Solanum lycopersicum L.) (citace vis. Kapitola12). 

 

6.2.6  Paprika setá (Capsicum annuum L.) 

Rozšíření a výskyt: Místem původu papriky seté (Capsicum annuum L.) je 

Mexiko. Dnes se pěstuje téměř po celém světě. V České republice se pěstuje 

převážně v teplejších oblastech, například jižní Morava (podle: Korbelář, 1958). 

Paprika setá (Capsicum annuum L.) má řadu kultivarů. Kultivary je 

možno rozdělit do tří skupin.  

 Zeleninové papriky jsou nepálivé s tlustým oplodím. Jsou vhodné ke 

konzumaci za syrova. Dnes kultivary v mnoha různých barvách. 

 Exotické drobné papriky jsou drobné, pálivé, nebarvící a vhodné jako 

koření. 

 Kořeněné papriky se středně silným oplodím, mají vysoký obsah barviva, 

jsou různě pálivé a vhodné k semletí (podle: Tomčíková, 1999). 
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Popis: Paprika setá (Capsicum annuum L.) je jednoletá bylina, vysoká až 60 

cm. Má kulovitý kořen a rozvětvenou a lysou lodyhu. Má vejčitě podlouhlé až 

eliptické, dlouze řapíkaté listy, až 6 cm dlouhé. Převislé stopkaté květy mají 

pětiklaný kalich a špinavě bílou pětidílnou korunu. Plodem je vysýchavá bobule 

až 12 cm dlouhá, kuželovitá a v době zralosti červená. Doba květu je od června 

do září (podle: Korbelář, 1958). 

Droga: Fructus capsici – plod papriky se sbírá před jeho úplnou zralostí. 

Sušená droga má kořennou vůni a nasládlou nebo palčivě ostrou chuť (podle: 

Alberts, Mullen, 2004). 

Obsahové látky: Paprika setá (Capsicum annuum L.) obsahuje až 0,22% 

fenylalkylaminového alkaloidu capsaicinu (podle: Korbelář, 1958). 

Dále obsahuje karotenoidní barviva, steroidní saponin (kapsicidin), vitamín C a 

flavonové glykosidy (Tomčíková, 1999). 

Historie a mýty: Paprika pochází ze střední Ameriky, blíže z Mexika a 

Guatemaly), kde je kulturně využívaná už od pravěku. Do Evropy byla 

dovezena v 16. století krátce po objevení Ameriky (podle: Slavík, 2000). 

Tradiční a lékařské použití: K léčebným účelům se zásadně využívá papriky 

pálivé.  Zevně působí prokrvení pokožky a svalů. Používá se ve formě tinktury, 

mastí nebo náplastí při revmatických nemocech, dně a jiných kloubních potížích 

(podle: Korbelář, 1958). 

Vnitřní podání drogy působí na sekreci žaludeční, žlučníkovou, povzbuzuje 

střevní peristaltiku, dýchání a krevní oběh. Na organismus působí diureticky 

(podle: Tomčíková, 1999). 

  Ve veterinárním lékařství se někdy užívá jako přísada prášků podporujících 

trávení (podle: Korbelář, 1958). 

Paprika byla nejdůležitějším indiánským kořením, využívali jí jako pochutinu, ve 

vysokých dávkách využívána jako afrodiziakum nebo ve formě šňupacího 

prásku jako součást psychoaktivních směsí při rituálních obřadech (podle: 

Alberts, Mullen, 2004) 
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.  

Obr. 11, 12, 13. Paprika setá (Capsicum annuum L.) (citace vis. Kapitola12). 

 

Účinky: Silně dráždivě působí na pokožku a při delší době působení může 

způsobit až puchýře a vředy. V přiměřených dávkách stimuluje sekreci 

žaludečních šťáv. Podporuje také vylučování tekutin z těla. (podle: Korbelář, 

1958).  

Paprika má také baktericidní a euforizující účinky, nutno však dbát na 

dávkování. Předávkování capsaicinem způsobuje pokles tělní teploty a příznaky 

velmi podobné anafylaktickému šoku, který může končit až smrtí. Chronické 

otravy se projevují nechutenstvím a jaterními a ledvinovými obtížemi (podle: 

Alberts, Mullen, 2004). 

 

 

6.2.7  Pokřín lékařský (mandragora) (Mandragora officinarum L.) 

Rozšíření: Oblast středomoří (Arábie), jižní Evropa 

Popis: Víceletá bylina s tlustým, nejčastěji rozdvojeným kořenem. Kadeřavé 

listy jsou téměř bez řapíku, temně zelené a vytvářejí nepravidelnou přízemní 
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růžici. Mají vejčitý tvar a mohou být až 35 cm dlouhé. Zvonečkovité květy 

vyrůstají ve svazku uprostřed růžice listů, mají pět korunních plátků a jsou 

fialové, se světlým okrajem. Plody jsou kulovité nebo vejčité bobule, zprvu 

zelené, pak žluté a v době úplné zralosti oranžové, o průměru asi 2,5 cm. Silně 

páchnou. Doba květu je prosinec až duben. 

Výskyt: Roste na místech chráněných před mrazy, na okrajích polí a cest, na 

kamenitých, pustých místech. 

Droga: Radix mandragorae – kořen mandragory. Herba mandragorae – nať 

mandragory. Fructus mandragorae -  plody mandragory. 

Obsahové látky: Tropanové alkaloidy, skopolamin, atropin, apoatropin,  

L-hyoscyamin, hyoscin, cuskhygrin, mandragorin, nor-hyoscyamin, belladonin. 

Dále obsahuje kumariny skopolin a skopoletin, sitosterol, cukry glukózu, 

fruktózu a sacharózu. 

Historie a mýty: Mandragora je snad nejznámější kouzelnická, rituální, 

čarodějnická, omamná a léčivá rostlina. Pravděpodobně nejstarší písemné 

zmínky o ní nacházíme v asyrských textech psaných klínovým písmem a ve 

starém zákoně (předpisy obsahující mandragoru jsou i na staroegyptském 

Ebersově papyru, pozn. Překl.). Podle mínění Josefa Flavia (židovského 

historika), jsou v hebrejském textu bible zmiňovaná „dudaim“, překládána 

později Martinem Lutherem a dalšími jako „jablíčka lásky“, právě plody 

mandragory. V antice měla mandragora význam zejména při rituálním použití 

v erotických kultech a nechyběla ani v zahradě bohyně lásky Afrodité. 

Tradiční použití: Afrodiziakum a hypnotikum. Talisman lásky, všelék. Ve 

starověkém Egyptě se plody mandragory pojídaly jako afrodiziakum. Ve 

starověkém Řecku se jako nápoj lásky pil výluh čerstvého nebo sušeného 

kořene ve víně. 

Lékařské použití: Pro své narkotické účinky byla mandragora využívána k tišení 

bolesti při operacích a jiných chirurgických zákrocích, ale toto použití nebylo 

příliš obvyklé. Ve starověku se používala proti bolestem, k znecitlivění a 

vyvolání spánku, ale také jako abortivum (látka vyvolávající potrat). 
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Účinky: Alkaloidy obsažené v mandragoře mají silné narkotické a halucinogenní 

účinky. Celá rostlina je silně jedovatá (podle: Alberts, Mullen, 2004). 

 

V renesanční magii a novověkém okultismu se mandragora využívala 

jako vykuřovadlo (podle: Alberts, Mullen, 2002). 

Mandragora byla bájná rostlina čarodějnic. Její rodokmen není zvláštní, 

leč její prestiž je obrovská. Důvodem zájmu o ni je její moc nad člověkem. 

Rostlina je samčí a samičí. Pro nás je důležitá rostlina ženská. Její kořen se 

rozdvojuje, mužský kořen je jednolitý. Pěstuje se pro listy, které se žvýkají a 

vyvolávají vize. Její zelené bobule se nazývají „jablka lásky“, je to silné 

afrodiziakum. Kořen se strouhá do nápojů lásky, aby obnovil mužnost. Lektvar 

z mandragory léčí u žen neplodnost (podle: Košanová 2003). 

Ve starém Egyptě používali lékaři alexandrijské školy mandragoru 

k narkóze, a to tak, že přidrželi pacientovi u úst houbu, z níž kapala šťáva 

narkotika. Léčebné předpisy s mandragorou jsou zaznamenány například na 

Ebersově papyru z období okolo roku 1500 př.n.l.. Antický lékař Hippokrates 

léčil mandragorou hlavně nemoci žlučníku, Plinius využíval její uspávací účinek 

a doporučoval ji jako lék proti hadímu uštknutí. Arabský lékař Avicenna ji 

doporučoval při bolestech hlavy a jako utišující prostředek, ale také k léčbě 

padoucnice. Zahuštěná šťáva se zevně užívala na spáleniny, jizvy, otoky a 

pohmožděniny. Směs s medem a olejem sloužila proti hadímu uštknutí, spolu 

s ječnou moukou zmírňovala bolesti končetin a svalů. Také ve středověké 

Evropě patřila mandragora k vyhledávaným lékům. Její odvar ve víně byl např. 

doporučován jako hypnotikum a operační anestetikum, navíc sloužila k léčbě 

neplodnosti žen. Tato poslední skutečnost má určité racionální jádro, neboť 

v tomto století ji indičtí lékaři potvrdili. 

Mandragora se v černé magii a čarodějnictví proslavila nejenom svou 

omamnou silou, ale především zvláštním tvarem kořene. Jen těžko bychom 

hledali vhodnější příklad „nauky o signaturách“ (nebo-li nauka o znameních, 

kterou formuloval Paracelsus), protože kořen této nenáročné byliny je tak 
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zkroucený a rozvětvený, že svým tvarem občas připomíná lidské tělo. Tato 

výjimečná podobnost dala již v dávných dobách vzniknout pověrám, podle nichž 

mandragora oplývá neobyčejnou mocí nad lidským tělem i myslí. I přesto, že 

psychotropní účinky mandragory nejsou o nic výraznější než u jiných lilkovitých 

druhů. 

 

Obr. 14, 15.  Pokřín lékařský (Mandragora officinarum L.) (citace vis. Kapitola12). 

 

Ve středověku se mandragora začala pěstovat ve střední Evropě. Lidé 

věřili, že vyroste pouze pod šibenicí, v místech, kam dopadla moč nebo sperma 

odsouzence. Z této pověry vzniklo i lidové pojmenování „šibeničník“ nebo 

„ďáblova panenka“. Sběr mandragory byl považován za nebezpečný, protože 

kořen prý mohl vykřiknout a zabít toho, kdo jej vykopával. Tajemný osud 

mandragory končí na počátku 17. Století, kdy stále častěji se ozývaly početné 

hlasy botaniků zpochybňující rozšířené pověry 

(http://www.biotox.cz/enpsyro/pj3rmao.html). 

 

6.2.8  Rulík zlomocný (Atropa bella-donna L.) 

Rozšíření: Střední a jižní Evropa, část Asie, Severní Afrika 
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Popis: Statná vytrvalá bylina s přímým stonkem vysokým 50-150 cm. Má tlustý, 

válcovitý, větvený oddenek, který je navrch hnědavě žlutý, uvnitř bílý. Rozdílně 

velké listy mají zašpičatěle vejčitý tvar, jsou střídavé, šedozelené. Jednotlivé 

květy s pětidílným kalichem a zvonkovitou, až 2 cm dlouhou, korunou jsou 

zevně hnědě nachové, uvnitř špinavě žluté. Plody jsou bobule, zpočátku zelené, 

později leskle černé, o průměru 1-2,5 cm. Kvete v červenci až srpnu. 

Výskyt: Roste na světlinách, mýtinách, v listnatých hájích, houštinách a okrajích 

lesů na humózních a vápenatých půdách. 

Droga: Folium belladonnae – list rulíku, Radix belladonnae – kořen rulíku. Mimo 

oblast výskytu rulíku zlomocného rostou i další druhy – A. caucasica, A. 

komarovii apod (podle: Alberts, Mullen, 2004). 

Obsahové látky: Nadzemní část obsahuje 0,2-1 %, kořen až 1,5 % celkových 

alkaloidů (jejich obsah značně kolísá v závislosti na stanovišti). Největší podíl 

z nich mají tropanové alkaloidy, z nichž nejvíce je L-hyoscyaminu (až 70 % 

z celkového obsahu), dále atropin, L-skopolamin, apoatropin a belladonin. 

V malém množství jsou přítomny těkavé báze pyridin a N-methylpyrolin, 

v kořenech i alkaloid kuskohygrin (podle: Baloun, 1989). 

Historie a mýty: Rulík se jako léčivá a jedovatá rostlina vyskytuje v mytologii 

mnoha evropských národů. 

Tradiční použití: Rulík se stejně jako pokřín (Mandragora officinalis L.) používá 

již od dob starověku. Soluňské čarodějky připravovaly z vína a kořenů rulíku 

nápoje lásky a ve středověku byl součástí nápojů „podněcujících necudnost“. 

Lékařské použití: Již od starověku nalézal rulík uplatnění jako prostředek proti 

bolestem. V 19. století byly extrakty z kořenů a nati používány k léčení 

žloutenky, vodnatelnosti, černého kašle, nervových onemocnění, spály, 

epilepsie, neuróz, kožních onemocnění a mnoha dalších potíží. 

Účinky: Vyvolává stavy rozčilení, zrychlení dechu, sucho v ústech, rozšíření 

zornic, bušení srdce, případně i smrt způsobenou zástavou dechu. Má 

halucinogenní účinky.  
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Všechny části rostliny jsou prudce jedovaté. Letální dávka pro dítě jsou již 3-4 

bobule, pro dospělého 10-12 bobulí. Otrava vzniká již po požití 0,3 g listů 

(podle: Alberts, Mullen, 2004). 

 

V orientu byl rulík přidáván do piva a palmového vína (podle: Alberts, 

Mullen, 2002). 

Rulík byl znám již ve starověku, ve středověku a na počátku novověku 

byl často zneužíván k travičství. Drogy z něho získané jsou dodnes oficinální 

v mnoha světových lékopisech. Drogy a z nich izolované látky, popřípadě 

vyrobené přípravky (extrakt a tinktura), se používají jako spasmolytika a 

antiastmatika, mydriatika, analgetika a antiparkinsonika. Čerstvá rostlina na 

začátku květu se používá v homeopatii. 

Intoxikace rostlinami obsahujícími atropin se projevuje čtyřmi význačnými 

symptomy: překrvením obličeje, suchostí sliznic, zrychlením tepu a rozšířením 

zorniček. 

Terapeutické dávky (0,5-2 mg atropinu) mají účinek na periferní nervový 

systém, u dávek nad 10 mg začínají převládat symptomy vycházející z CNS, tj. 

psychomotorické poruchy, mnohomluvnost, záchvaty křiku, halucinace, poruchy 

vědomí a záchvaty šílenství. U dospělého člověka je životu nebezpečná dávka  

50 mg atropinu, která bez podání antidota obvykle končí kómatem a respirační 

paralýzou (podle: Baloun, 1989). 

Léčivé účinky rulíku zlomocného objevila až středověká italská lékařská 

škola. Vlašské bella-donna (krásná paní) pochází z toho, že Italky si z bobulí 

připravovaly líčidlo nebo si přímo vkapávaly trochu jedovaté šťávy do očí, aby 

získaly ohnivý výraz. Rodové pojmenování rulíku zlomocného pochází 

z řeckého atropos = neodvratitelný, tak nazývaly nejstarší ze tří sudiček, která 

prý přestřihovala nit života (to přeneseně na rulík vyjadřovalo jeho vysokou 

toxicitu).  
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V dnešní moderní medicíně se rulíku využívá k výrobě antiastmatických 

přípravků jako např. antiastmatické cigarety a tablety Antasthman. V homeopatii 

se z celé čerstvé rostliny připravuje esence s podobným používáním, jako mají 

alopatické přípravky. Drogy z rulíku jsou v lidovém léčitelství přísně zakázány a 

s přípravky i průmyslově vyráběnými může manipulovat pouze lékař (podle: 

Kresánek, 1977).  

Rulík zlomocný se používá jako přísada do čarodějnické masti určené 

k létání. Je oblíbenou přísadou pro vinný nápoj lásky. Podněcuje prostopášnost 

a necudnost. Extrakt z něj nakapaný do očí rozšiřuje zorničky. Přípravek z něj 

vyvolává spánek tak tvrdý, že se podobá smrti. Toto věděl již bratr Lorenzo, 

když uspal Julii Kapuletovou. Práce s rulíkem vyžaduje velkou zkušenost, 

protože bylina při předávkování ochromuje dýchání a způsobuje smrt (podle: 

Košanová, 2004). 

 

Čarodějnická mast 

Tuto mast si každá čarodějnice vyráběla sama. Byla určena k létání na sabaty. I 

když vzlétnout jako pták se dosud žádné nepodařilo, každá z nich odpřísáhne, 

že let mockrát prožila. Mast byla silně halucinogenní a vtírala se do krčního 

důlku, do podpaží a do třísel. Ty odvážnější si mast vetřely do sliznice rodidel. 

Velmi rychle se potom dostaly do stavu, který navozoval pocity létání. Kromě 

překrásných létacích stavů prožívaly tyto ženy erotické vzrušení, které 

vyvrcholilo několikanásobným orgasmem. Velmi často používaly jako dráždidlo 

své koště. Proto vznikla pověra, že čarodějnice na koštěti létají. Mast se vařila 

v měděném kotlíku. Ve vodě se vařilo mladé maso. Tuk z povrchu se neustále 

odstraňoval, protože na výrobu masti je vhodný pouze tuk usazený na dně. Do 

něj se strouhaly větvičky topolu a listy aloe. Nakonec se do masti přimíchaly 

rozdrcené kuličky rulíku. Dávkování a přísady byly individuální. Každá žena 

měla svůj vlastní recept (podle: Košanová, 2004). 
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Obr. 18, 19.  Rulík zlomocný (Atropa bella-donna L.) (citace vis. Kapitola12). 

 

6.2.9  Tabák virginský (Nicotiana tabacum L.) 

Rozšíření: Stará kulturní rostlina Střední Ameriky, v 16. Století přivezená do 

Evropy, nejdříve jako okrasná rostlina později se začala pěstovat pro výrobu 

tabáku. V dnešní době se pěstuje po celé zeměkouli od tropů po teplejší oblasti 

mírného pásu. Pěstuje se i na jižním Slovensku.  

Popis: Jednoletá, žláznatě chlupatá rostlina, vysoká 1-3 m. Stonek většinou 

nevětvený, velké střídavé celokrajné listy jsou široce vejčité až kopinaté, 

sbíhavé přisedlé nebo s krátkým řapíkem. Květy ve vrcholových květenstvích 

mají zvonkovitý zelený kalich a růžovou až karmínovou pěticípou korunu 

s dlouhou korunní trubkou. Kvete od června do září. Plodem je vejčitá tobolka 

otvírající se čtyřmi zuby.  

Použití: V humánní medicíně se dříve používali listy (Folium nicotianae) dnes se 

pro terapii nepoužívá. Dříve se tabák šňupal nebo žvýkal, dnes se převážně 

listy fermentují a připravují do formy kuřiva. Dlouhodobé užívání vyvolává návyk 

a vážně poškozuje zdraví. V homeopatii se využívají sušené nefermentované 

listy. 
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Obsahové látky: Ve všech částech rostliny je obsažen alkaloid nikotin (vzorec 

4), který je jedovatý. V rostlině se vyskytuje částečně volný a částečně vázaný 

na kyselinu. Další alkaloidy obsažené v rostlině jsou nikotyrin, nornikotin, 

anabasin, nikotelin, myosmin. Míra toxicity rostliny je závislá především na 

obsahu nikotinu. Obsah alkaloidu v litech se pohybuje okolo 05 – 9% v sušině. 

Toxicita a příznaky otravy: Z počátku působí nikotin jako stimulant na 

vegetativní ganglia a dochází ke zvýšení krevního tlaku a tonusu trávicího 

ústrojí. Následně začne, ale působit jako blokátor (vyvolá křeče a respirační 

paralýzu). Nástup účinku je velice rychlý po absorpci kůží, inhalací či podání 

ústy. Koncentrovaný roztok může vyvolat během několika minut smrt. Pro jeho 

snadnou dostupnost se mnohdy zneužívá jako sebevražedný prostředek. Mírná 

intoxikace se projevuje nevolností, dostavují se závratě, bolest hlavy, zvracení, 

průjmy a třes rukou. Při vážnějších otravách se dostaví cirkulační kolaps 

provázený mělkým, rychlým tepem a studeným potem. Následně přicházejí 

křeče, ztráta vědomí, která končí zástavou srdce a respirační paralýzou. 

Léčení otravy: Při požití ústy podáváme suspenzi aktivního uhlí s vodou (asi 6 

čajových lžiček) a následně výplach žaludku slabým roztokem manganistanu 

draselného. Pokud dojde k absorpci již několika málo kapek koncentrovaného 

roztoků kůží, může docházet k velice vážným poškozením. Postižené místo 

pečlivě několikrát pečlivě umyjeme mýdlem a opláchneme velkým množstvím 

vody. V obou případech následuje symptomatická léčba krevního oběhu. Pokud 

nastanou křeče, podáváme diazepam. Pokud nastanou respirační potíže, 

zavádí se intubace a pomocné dýchání kyslíku (podle: Baloun, 1989). 
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Obr. 20, 21.  Tabák virginský (Nicotiana tabacum L.) (citace vis. Kapitola12). 

 

První zmínky o údajném užívání tabáku se objevují kolem roku 500 př. n. 

l. v civilizaci Mayů v Mexiku. Samotné kouření tabáku je však spojeno 

s americkými indiány kmene Huronů, kteří tabák kouřili při náboženských 

rituálech a používali ho také šamani při léčení všemožných neduhů.  

Kryštof Kolumbus roku 1492 objevil společně s Amerikou také tabák a 

mnoho dalších kulturních rostlin, jež se díky němu dovezlo do Evropy, kde se 

začala rychle rozmáhat obliba v jejich užívání. Zprvu bylo kouření výsadou 

bohatých vrstev, protože bylo spojeno s potřebou drahých luxusních dýmek. 

Prostí lidé tabák spíše šňupali. V některých zemích, jako bylo např. Švýcarsko, 

Turecko nebo Rusko, se zvedla proti užívání tabáku mocná vlna odporu a 

užívání bylo zakázáno pod přísnými tresty (až tresty smrti).  

V Čechách se s pěstováním tabáku začalo díky Rudolfovi II. koncem 16. 

století, jež měl v oblibě alchymii a všechny novinky své doby. A od 17. století se 

tabákový průmysl začal rychle rozmáhat  
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(http://www.pestovanitabaku.szm.com/historie.html). 

V Evropě se tabák, nejdříve pěstoval pouze pro okrasu a jako léčivo.  Za 

toto se zasloužil Jean Nicot, francouzský vyslanec v Lisabonu, po němž rostlina 

nese jméno (podle: Jirásek, 1985). 
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7  Rostliny z čeledi lilkovitých (Solanaceae) v literatuře 

a učebnicích pro střední školy 

   

Kapitola je věnovaná hodnocení a porovnávání studijní literatury pro 

střední školy a gymnázia dostupných na našem trhu. Při průzkumu studijní 

literatury je pozornost soustředěna na množství a konkrétnost informací o čeledi 

lilkovitých (Solanaceae).  

 

Kriteria hodnocení:  

 Rozsah textu věnovaný lilkovitým rostlinám (Solanaceae) je zkoumán 

z hlediska počtu řádků a rozsahu v poměru ke stránce. 

 Podrobnost a obsah uvedených informací o čeledi lilkovitých 

(Solanaceae) hodnotím z hlediska uvedení zástupců čeledi lilkovitých 

(Solanaceae), latinských názvu, zmínce o obsahových látkách a jejich 

zástupců a konkrétnost obsažených informací.  

 Grafické zpracování textu a přehlednost orientace v něm.  

 Přítomnost ilustrací, fotografií, tabulek nebo vzorců. 

 Přítomnost doplňkových informací, zajímavostí, pracovních listů nebo 

námětů na laboratorní práce a jiné další aktivity. 
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7.1  Čeleď lilkovitých (Solanaceae) ve studijní literatuře biologie 

pro střední školy 

Biologie v kostce 1.  

HANČOVÁ, H. – VLKOVÁ, M. Biologie I. v kostce. 3. vydání. Fragment. 

Havlíčkův Brod 2005. ISBN 80-7200-971-0 

 

Čeleď lilkovitých (Solanaceae) se nachází v kapitole Systematika rostlin 

– Nadříše eukaryota – Říše rostliny – Podříše Vyšší rostliny - Krytosemenné 

rostliny je přehled nejdůležitějších čeledí, mezi nimi jsou i lilkovité (Solanaceae). 

Rozsah textu je asi na 9 řádků což odpovídá asi 1/4 stránky na stranách 71-72. 

 

V učebnici je uveden výskyt rostlin, popis cévních svazků, obecný popis 

čeledi a anatomie rostlin lilkovitých (Solanaceae). Zmíněna je zde i přítomnost 

alkaloidů, včetně uvedených tří zástupců (solanin, atropin, nikotin). Uvedeny 

jsou zde typy květů i plodů, včetně květního vzorce. Příklady zástupců rostlin 

jsou rozdělené do tří skupin: pěstované, okrasné, plané. Zástupci jsou uvedeni i 

včetně latinských názvů. Jako pěstované jsou zde uvedené lilek brambor 

(Solanum tuberosum), rajče jedlé (Lycopersicon esculentum), paprika roční 

(Capsicum annuum), lilek vejcoplodý (Solanum melongena), tabák virginský 

(Nicotiana tabacum). Jako okrasné lilkovité rostliny jsou uvedeny durman 

(Datura), petúnie (Petunia hybrida), mochyně židovská třešeň (Physalis 

alkekengi). Zástupci planých rostlin čeledi lilkovitých (Solanaceae) jsou zde 

uvedeni rulík zlomocný (Atropa bella-donna), lilek černý (Solanum nigrum), lilek 

potměchuť (Solanum dulcamara) a blín černý (Hyoscyamus niger). Text není 

doplněn žádnými ilustracemi ani fotografiemi. Text je přehledně formátovaný a 

důležité informace jsou barevně nebo tučně odlišeny. 

 

 

http://botanika.wendys.cz/kytky/K609.php
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Biologie 1. pro střední odborné školy 

BUMERL, J. – HRABĚ, M. – NOVOTNÁ, J. – PINKAVA, I. Biologie 1. Pro 

střední odborné školy. 1. vydání. SPN – pedagogické nakladatelství. Praha 

1997. ISBN – 80-85937-74-3 

 

Čeleď lilkovitých (Solanaceae) se nachází v kapitole Základní rozdělení 

organismů – Říše: rostliny (Plantae) – Oddělení: Krytosemenné rostliny 

(Magnoliophyta) – Třída: Dvouděložné rostliny (Magnoliopsida) – Řád: 

Krtíčníkotvaré (Scrophulariales) – Čeleď: lilkovité (Solanaceae) 

Rozsah textu je asi na 11 řádků, to odpovídá asi 1/3 stránky na straně 131. 

 

V úvodu je čeleď krátce obecně popsaná, včetně květního vzorce a 

popisu typů plodů. Toto vše je pouze asi na dvou řádcích. Dále jsou uvedeni 

zástupci, včetně latinského názvu a krátkého popisu rostliny. Uvedeni jsou zde 

tito zástupci: lilek brambor (Solanum tuberosum), lilek černý (Solanum nigrum), 

lilek potměchuť (Solanum dulcamara), rajče jedlé (Lycopersicon esculentum), 

paprika roční (Capsicum annuum), tabák virginský (Nicotiana tabacum), rulík 

zlomocný (Atropa bella-donna), který je zde pojmenovaná „rulík jedovatý“. Text 

je doplněn ilustrací květu, řezu květem a květním diagramem lilku bramboru 

(Solanum tuberosum). Text je přehledně formátovaný a nadpisy a zástupci jsou 

tučně zvýrazněny. 

 

Nový přehled biologie 

ROSYPAL, S. a kol. Přehled biologie. 2. vydání. Scientia. Praha 1998. ISBN 80-

7183-110-7 

 

http://botanika.wendys.cz/kytky/K609.php
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Čeleď lilkovitých (Solanaceae) se nachází v kapitole Klasifikace a evoluce 

živých soustav – Úvod do taxonomie organismů – Rostliny – Krytosemenné 

rostliny. 

Rozsah textu je asi na 7 a půl řádku, to odpovídá asi 1/5 stránky na straně 432. 

 

V učebnici je čeleď lilkovitých (Solanaceae) zařazena pod řádem 

krtičníkotvarých (Scrophulariales). Je zde uveden obecný popis anatomie čeledi 

a typy plodů. Zmínka o jedovatosti. Vyjmenovaní zástupci včetně latinských 

názvů, lilek brambor (Solanum tuberosum), rajče jedlé (Lycopersicon 

esculentum), paprika roční (Capsicum annuum), tabák virginský (Nicotiana 

tabacum), rulík zlomocný (Atropa bella-donna), který je zde pojmenovan „rulík 

jedovatý“ a blín černý (Hyoscyamus niger). U posledních dvou zástupců je 

zmíněno, že jsou prudce jedovaté. Chybí zde zmínka o alkaloidech i obrazová 

dokumentace. Nejsou zde uvedeny žádné zajímavosti. Text je nahuštěný, 

jednolitý a málo přehledný. 

 

Botanika 

KUBÁT, K. a kol. Botanika. 2. vydání. Scientia. Praha 2003, ISBN 80-7183-266-

9 

 

Čeleď lilkovitých (Solanaceae) se nachází v kapitole Systém a evoluce 

cévnatých rostlin – Krytosemenné rostliny – Dvouděložné. 

Rozsah textu je asi na 12 a půl řádku, to odpovídá asi 1/3 stránky na stranách 

172 a 173. 

Propojení kapitoly čeledi lilkovité (Solanaceae) s kapitolou Systém a evoluce 

hub – Chytridiomycety – rakovina brambor. 

 



 64 

V učebnici je uveden obecný popis čeledi a anatomie rostlin lilkovitých 

(Solanaceae). Zmíněna je zde i přítomnost alkaloidů v rostlinách čeledi 

lilkovitých (Solanaceae), bez konkrétních zástupců. U každého 

z vyjmenovaných zástupců lilkovitých rostlin jsou uvedeny zajímavosti o původu 

rostliny a jejím využití nebo obsahových látkách. Uvedeni jsou tito zástupci: lilek 

brambor (Solanum tuberosum), rajče jedlé (Lycopersicon esculentum), paprika 

roční (Capsicum annuum), tabák virginský (Nicotiana tabacum), kustovnice 

obecná (Lycium barbarum), petúnie (Petunia), mochyně židovská třešeň 

(Physalis alkekengi), rulík zlomocný (Atropa bella-donna). Text je přehledný a 

názvy zástupců rostlin jsou tučně zvýrazněny. Text je doplněn ilustrací rostliny a 

průřezu plodu rajčete jedlého (Lycopersicon esculentum) s popisem částí plodu.  

 

Odmaturuj! z biologie 

BENEŠOVÁ, M. – HAMPLOVÁ, H. – KNOTOVÁ, K. – LEFNEROVÁ, P. – 

SÁČKOVÁ, I. – SATRAPOVÁ, H. Odmaturuj! z biologie. 1. vydání. Didaktis. 

Brno 2003. ISBN 80-86285-67-7 

 

Čeleď lilkovitých (Solanaceae) se nachází v kapitole Rostliny – Systém rostlin. 

Rozsah textu je asi na 8 řádku, to odpovídá asi 1/3 stránky na stranách 72. 

 

V učebnici je uvedena zmínka o přítomnosti alkaloidů, včetně uvedených 

dvou zástupců (solamin, nikotin). Uvedeny jsou zde typy květů a plodů, včetně 

květního vzorce. Příklady zástupců rostlin jsou rozdělené do dvou skupin: 

užitkové a divoce rostoucí. Zástupci jsou uvedeni i včetně latinských názvů. 

Jako užitkové jsou zde uvedené lilek brambor (Solanum tuberosum), rajče jedlé 

(Lycopersicon esculentum), paprika roční (Capsicum annuum), tabák virginský 

(Nicotiana tabacum). Jako divoce rostoucí lilkovité rostliny jsou uvedeny 

mochyně židovská třešeň (Physalis alkekengi), rulík zlomocný (Atropa bella-

donna). Text je doplněn ilustracemi květu a jeho příčným řezem a ilustrací rulíku 
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zlomocného (Atropa bella-donna). Text je přehledný a názvy zástupců rostlin 

jsou tučně zvýrazněny. Uvedeny zajímavosti o alkaloidech nikotinu a atropinu. 

 

Biologie rostlin 

KINCL, L. – KINCL, M. – JAKRLOVÁ, J. Biologie rostlin. 1. vydání. Fortuna. 

Praha 1993. ISBN 80-7168-090-7 

 

Čeleď lilkovitých (Solanaceae) se nachází v kapitole Systém a evoluce rostlin – 

Vyšší rostliny – Semenné rostliny – Dvouděložné rostliny. 

Rozsah textu je asi na 9 řádku, to odpovídá asi 1/4 stránky na stranách 75. 

 

V učebnici je uveden výskyt rostlin, popis cévních svazků, obecný popis čeledi 

a anatomie rostlin lilkovitých (Solanaceae). Uvedeny jsou zde typy květů i 

plodů. Zmíněna je zde i přítomnost alkaloidů, včetně uvedeného zástupce 

(nikotin). Uvedeny hospodářsky významné a jedovaté druhy. U některých 

zástupců je uvedena i zajímavost. Uvedeni jsou tito zástupci: lilek brambor 

(Solanum tuberosum), rajče jedlé (Lycopersicon esculentum), paprika roční 

(Capsicum annuum), tabák virginský (Nicotiana tabacum), rulík zlomocný 

(Atropa bella-donna) u něhož je i zmíněn alkaloid atropin, lilek černý (Solanum 

nigrum), petúnie (Petunia), mochyně židovská (Physalis alkekengi). Text je 

přehledný a názvy zástupců rostlin jsou tučně zvýrazněny. Text není doplněn 

žádnými ilustracemi ani fotografiemi. 

 

http://botanika.wendys.cz/kytky/K609.php
http://botanika.wendys.cz/kytky/K609.php


 66 

7.2  Závěr hodnocení obsahu studijní literatury biologie 

z hlediska zastoupení čeledi lilkovitých (Solanaceae) 

 

Informace získané s analýzou textů studijních materiálů pro střední školy 

jsou přehledně zpracovány do tabulky. V tabulce je uveden přehled informací 

získaných hodnocením studijních materiálů. 

 

Tab. 2. Přehled hodnocení studijních matriálů. 
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Zařazení čeledi lilkovitých je v učebnicích a studijní literatuře většinou 

v kapitole Systém a evoluce cévnatých rostlin – Vyšší rostliny – Semenné 

rostliny – Dvouděložné rostliny – lilkovité (Solanaceae).  

Dle hodnocených kriterií mě nejvíce zaujalo zpracování a obsah 

informací v učebnici „Botanika“, Kubát K. a kol., nakladatelství Scientia. Byly 

zde všechny potřebné informace týkající se čeledi lilkovitých (Solanaceae), 

obrazová ilustrace i zmínka o obsahových látkách. Text byl přehledně 

zpracovaný a dobře se v něm orientovalo díky zvýraznění důležitých informací. 

Nejméně mě naopak zaujalo zpracování učiva lilkovitých (Solanaceae) 

v učebnici „Nový přehled biologie“, Rosypal S. a kol., nakladatelství Scientia. 

Učivo zde bylo popsáno jen okrajově. Zmíněny jen nejzákladnější informace o 

čeledi lilkovitých (Solanaceae). Chyběla zde zmínka o obsahových látkách, 

obrazová ilustrace i doplňující informace a zajímavosti. Orientace v jednolitém 

textu, bez jakéhokoliv zvýraznění důležitých informací, byla obtížná. 

Celkově jsem zjistila, že žádná z učebnic neobsahovala náměty na 

laboratorní práce ani otázky k procvičení učiva.  

Při podrobnějším pátrání na internetu se mi podařilo najít alespoň pár 

neoficiálních publikací, které vypracovávali učitelé škol, kde byly zařazeny 

laboratorní práce využitelné k procvičení a zpestření výuky učiva čeledi 

lilkovitých (Solanaceae). 
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8  Laboratorní cvičení 

Pro praktickou ukázku zařazení čeledi lilkovitých (Solanaceae) do 

vyučování a k obohacení výuky je v této kapitole zpracováno několik 

různorodých laboratorních prací. Jsou mezi nimi jednodušší práce, které je 

možno demonstrovat přímo při výkladu a není k nim zapotřebí laboratoř. 

Složitější pokusy jsou vhodné pro laboratorní cvičení. Většinu laboratorních 

prací lze začlenit do vyučování biologie i chemie. 

Část pokusů byla ověřena v praxi s žáky 8. ročníku Základní školy bratří 

Jandusů, Praha 10 Uhříněves.  

 

8.1  Barvení škrobových zrn bramborové hlízy 

Pokus lze demonstrovat přímo na hodině v učebně před studenty nebo 

jej mohou provádět studenti samotní. K tomuto pokusu není zapotřebí 

laboratoře. Pokus je vhodný pro studenty základních i středních škol. 

 

Cíl: Jednoduché barvení a pozorování škrobových zrn obsažených 

v bramborové hlíze. Díky tomuto jednoduchému pokusu je možno dokázat 

přítomnost škrobu v bramborové hlíze. Pokus lze pozorovat pouhým okem nebo 

pod lupou. 

Pomůcky: Bramborová hlíza (Solanum tuberosum L.), nůž, jodová tinktura 

nebo Lugolův roztok, kapátko, lupa 

Pracovní postup: Bramborovou hlízu rozkrojíme nožem na dvě poloviny. Na 

řez nakapeme kapátkem několik kapek jodové tinktury. Po vsáknutí jodové 

tinktury můžeme pozorovat volným okem nebo pod lupou obarvení škrobových 

zrn do modra až černa v závislosti na koncentraci jodové tinktury. 2  

 

2 laboratorní práci jsem sepsala na základě ústní konzultace. 
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Úkol: 

1. Do příští vyučovací hodiny zpracujte protokol z této laboratorní práce. 

Ověření pokusu v praxi: 

 Laboratorní práci jsem ověřila v praxi s žáky 8. ročníku Základní školy 

bratří Jandusů, Praha 10 Uhříněves.  Pokus prováděli žáci osobně. Délka trvání 

pokusu i pozorování byla asi 5 minut. K dispozici je fotografická dokumentace. 

Pokus se žákům zdařil a na řezu hlízou lilku bramboru (Solanum tuberosum) 

byly krásně vidět obarvená škrobová zrna. 

 

 

Fotografie 1. Řez hlízou lilku bramboru (Solanum tuberosum) s obarvením škrobových zrn 

jodovou tinkturou. 

.  

Fotografie 2. Pozorování žáků řez hlízou lilku bramboru (Solanum tuberosum) s obarvením 

škrobových zrn jodovou tinkturou lupou 
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8.2  Pozorování bramborového škrobu a jeho vlastnosti 

 

Pokus patří mezi jednodušší pokusy.  Jeho provádění se však 

doporučuje v biologické nebo chemické laboratoři. Lze jej zařadit do výuky 

biologie, ale i chemie. 

 

Cíl: Poznat stavbu a vlastnosti škrobových zrn lilku bramboru (Solanum 

tuberosum L.) jako rezervní glycidové látky rostlin. 

Pomůcky: mikroskop, bramborová hlíza, nůž, podložní a krycí sklíčko, žiletka, 

Lugolův roztok 

Pracovní postup a pozorování:  

Bramborovou hlízu rozřežeme na malé kostky o délce hran asi 2 cm. Na 

řezných plochách vystoupí tekutina z poškozených buněk. Žiletkou ji jemně 

seškrábneme a přeneseme na podložní sklíčko. Vedle kapky této tekutiny 

položíme i tenký řez z kousku bramborové hlízy pořízený jakýmkoliv směrem 

řezu. K důkazu, že pozorujeme škrob, můžeme použít Lugolův roztok. Tento 

roztok připravíme rozpouštěním jednoho dílu jodidu draselného ve 30 dílech 

vody a v tomto roztoku pak rozpustíme jeden díl jodu. Lugolův roztok barví 

škrobová zrna modře, je-li koncentrovanější, přechází modrá barva až do černé. 

Vyšší teplotou než 60 až 80 °C zbarvení mizí. Pozorujeme nejdříve při malém 

zvětšení (60x). V zorném poli vyhledáme osamocená a dostatečně velká zrna. 

Zvětšením na 250x a dobrým zacloněním lze pozorovat jednoduchá excentrická 

škrobová zrna s iniciálním bodem a charakteristickými vrstvami, které vznikají 

apozicí jemných krystalů polysacharidu škrobu, tzv. trichitů a vody. Počnou-li se 

usazovat 

vrstvy trichitů na dva iniciální body blízko sebe, dojde k vytvoření tzv. složených 

zrn. Ty mohou být tvořeny ze tří i více škrobových zrn. V případě, že ukládání 

vrstev trichitů postupuje zpočátku na dvou iniciálních bodech a později se 
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vytváří vrstvy pro obě zrna společné, vzniká tak zrno polosložené. Ukládání 

vrstev se děje činností živých leukoplastů - amyloplastů. (BROŽÍK. 1999.) 

 

Úkoly:   

1. Z pozorování pod mikroskopem vytvořte nákres a popište jej. 

2. Zjistěte jaké je praktické využití bramborové škrobu? 

3. Do příští hodiny vyhledejte, důvod proč škrobová zrna při obarvení 

Lugolovým roztokem zmodrala. 

4. Do příští vyučovací hodiny zpracujte protokol z této laboratorní práce. 

 

Ověření pokusu v praxi: 

 Laboratorní práci jsem ověřila v praxi s žáky 8. ročníku Základní školy 

bratří Jandusů, Praha 10 Uhříněves. Pokus prováděli žáci osobně. Délka trvání 

pokusu i pozorování byla asi 20 až 30 minut. Pokus se žákům zdařil a pod 

mikroskopem pozorovali obarvená škrobová zrna a buňky na řezu lilku 

bramboru (Solanum tuberosum L.). K dispozici je fotografická dokumentace. 

 

 

Fotografie 3. Příprava preparátu k barvení a pozorování škrobových zrn lilku bramboru 
(Solanum tuberosum L.). 
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Fotografie 4. Pozorování preparátu obarvených škrobových zrn lilku bramboru (Solanum 
tuberosum L.). 

 

 
Fotografie 5. Obarvená škrobová zrna lilku bramboru (Solanum tuberosum L.) pod 
mikroskopem. 
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8.3  Izolace DNA z ovoce a zeleniny    

Pokus patří mezi středně náročné pokusy. Doporučuji jej provádět 

v biologické nebo chemické laboratoři. Opět jej lze zařadit do výuky biologie i 

chemie. 

 

1. Část: Pracovní postup 

Chemikálie: 

Saponát obsahující EDTA (kyselina ethylendiamintetraoctová), NaCl, 

destilovaná voda, rajče, paprika, banán a kiwi, podchlazený ethanol (nejlépe 

přes noc nechat v mrazničce). 

Pomůcky: 

Třecí miska s tloučkem nebo mixér, filtrační papír, filtrační nálevka, stojan, 

držáky, odměrný válec a váhy, kádinky, zkumavky, stojan na zkumavky, špejle, 

tyčinka, laboratorní lžička, nůž. 

Postup pokusu: 

1 g vzorku rozmělníme v třecí misce nebo mixéru na kašovitou hmotu. 

Přilijeme 30 ml destilované vody s rozpuštěnými 0,1 g NaCl a 5-10 ml saponátu. 

Vzniklou směs promícháme a necháme 5-10 minut odstát. 

Odstátou směs zfiltrujeme přes skládaný filtrační papír. 

Filtrát rozlijeme do zkumavek tak, aby výška ode dna činila asi 1 cm (cca 1 ml v 

případě zkumavky). 

Do zkumavek nalijeme čtyřnásobek ethanolu podchlazeného na teplotu okolo 

0°C. 

Vyniká bílá vláknitá sraženina stoupající vzhůru. Je možné tuto vláknitou 

sraženinu namotávat a vytahovat pomocí špejle. 
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Závěr: 

Porovnejte a zhodnoťte, ze kterého vzorku ovoce a zeleniny byla vlákna DNA 

nejlépe viditelná a dala se nejlépe vytahovat pomocí špejle 

(http://www.gymnasiumkladno.cz/soubory/bio_kucharka.pdf). 

 

2. Část: Pracovní pokyny 

Studenti se rozdělí do čtyř skupin. Pokus se bude provádět s rajčetem, 

paprikou, banánem a kiwi. Každá skupina si vybere jeden vzorek. 

 

Úkoly: 

2. V závěru práce porovnejte a posuďte, z kterého vzorku byl DNA řetězec 

nejkvalitnější a nejlépe viditelný. 

3. Do příští vyučovací hodiny vyhledejte na internetu chemický vzorec 

EDTA (kyselina ethylendiamintetraoctová). 

4. Do příští vyučovací hodiny zpracujte protokol z této laboratorní práce. 

 

Princip pokusu: 

Molekula DNA nese náboj (je to kyselina), je rozpustná ve vodě a může být z 

vodného roztoku vysrážena ethanolem. Toto je možné využít k izolaci. 

Když k rozmačkanému vzorku přidáme roztok saponátu s EDTA, vodou a solí, 

sledujeme tím vlastně několik kroků. Detergenty obsažené v saponátu 

proděraví a vysráží buněčnou membránu vzorku a také některé proteiny. EDTA 

inhibuje proteiny obsahující kovy, z nichž jsou některé schopné poškodit DNA. 

Sůl se přidává kvůli zachování osmotického tlaku roztoku. Voda je reakčním 

prostředím a mimo jiné látkou, ve které je DNA rozpustná. Není rozpustná jako 

třeba sůl, ale ve vodném roztoku je schopná projít filtrem. Následnou filtrací se 

tedy odstraní všechny látky, které jsou nerozpustné ve vodě. Do filtrátu projde 
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kromě DNA i řada dalších látek z původní buňky, ale i sůl a některé složky 

saponátu. 

Podchlazený líh se přilévá, protože se za nižší teploty příliš nemísí s vodou. 

DNA se vysráží (precipituje) a vyplave do horní, lihové fáze. V lihu je 

nerozpustná. Kdybychom ji převedli z lihu opět do vody, znovu se rozpustí (i 

když její chemická struktura nebude úplně stejná, jako předtím). 

Nutno dodat, že kromě DNA se mohou podobně chovat i některé jiné složky 

buňky a že se tímto způsobem nezbavíme většiny proteinů vázaných na DNA 

(např. histonů). 

Námi získaná hmota tedy obsahuje především DNA, nicméně ta by byla pro 

další použití v biochemii příliš znečištěná a pravděpodobně i poškozená. V 

laboratorních podmínkách by bylo možno ji dokázat např. pomocí barvení 

ethydium bromidem nebo DAPI (což jsou však látky nedostupné a 

karcinogenní) (http://www.gymnasiumkladno.cz/soubory/bio_kucharka.pdf). 

 

Úkoly: 

1. Vysvětlete, kde se v tomto pokusu izolovaná DNA v ovoci a zelenině 

nacházela a proč před provedením pokusu nebyla viditelná? 

2. Jaké jiné typy nukleových kyselin znáte? 

3. Do příští vyučovací hodiny zpracujte protokol z této laboratorní práce. 

 

Ověření pokusu v praxi: 

 Laboratorní práci jsem ověřila v praxi s žáky 8. ročníku Základní školy 

bratří Jandusů, Praha 10 Uhříněves. Pokus prováděli žáci rozdělení do čtyř 

skupin osobně. Délka trvání pokusu i pozorování byla asi 30 až 60 minut. 

Výsledky pokusu, byly rozdílné od výsledků, které jsem prováděla předem 

zkušebně já sama. Nejlépe viditelný řetězec DNA se povedl získat skupině, 

která měla jako vzorek banán. Naopak řetězec DNA se vůbec neutvořil skupině, 

která měla za vzorek papriku. Mé výsledky pokusu, byli přesně opačné. Nejlépe 



 76 

viditelné řetězce byly z papriky a rajčete. Žákům se pokus velice líbil. 

K dispozici je fotografická dokumentace. 

 

 

 
Fotografie 6. Vzorky připravené k filtraci. 

 

 

Fotografie 7. Filtrace vzorků. 
 

 

Fotografie 8. Sraženina DNA ve vzorku z banánu. 
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Fotografie 9. Sraženina DNA ve vzorku z lilku rajčete (Solanum Lycopersicum L.). 
 
 

 

Fotografie 10. Vytahování sraženiny DNA špejlí. 
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8.4  Izolace a důkaz nikotinu z tabáku  

 Pokus je nutno provádět v chemické laboratoři. Patří mezi složitější 

pokusy a pro žáky základních škol ho nedoporučuji. Opět tento pokus lze využít 

při výuce biologie i chemie. 

 

Princip: Nikotin patří mezi přírodní látky zvané alkaloidy. Je obsažen v listech a 

kořenech rostliny tabáku. Ve větších dávkách je prudce jedovatý. Z materiálu se 

vytěsní hydroxidem a oddělí destilací. 

 

Potřeby: tabákové výrobky, 5% roztok hydroxidu sodného, Lugolův roztok 

(roztok jódu v jodidu draselném), nasycený roztok kyseliny pikrové. 

 

Postup:  

Sestavte destilační aparaturu pro destilaci ze síťky, varné baňky 100 ml, 

sestupného chladiče a Erlenmeyerovy baňky jako jímadla. Do baňky vsypte asi 

3 g jemně rozmělněného tabáku, přilijte 25 ml roztoku hydroxidu sodného a 

šetrně zahřívejte, aby se tabák nepřipálil. Oddestilujte asi 6-8 ml destilátu a 

proveďte důkaz přítomnosti nikotinu. 

 

Důkaz nikotinu: 

Nikotin je prudký jed, jeho roztok nikdy nesmíte pipetovat ústy, ale za pomoci 

nasávacího balónku. Pro naše potřeby důkazu stačí potřebný objem odměřit 

odměrným válcem.  

Ke 2 ml destilátu přidejte několik kapek Lugolova roztoku. Pozorujte vznik a 

chování sraženiny. 
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K 1 ml destilátu přidejte 2 ml nasyceného roztoku kyseliny pikrové. Pozorujte 

vznik a chování sraženiny 

(eamos.pf.jcu.cz/amos/kch/externi/kch_7145/Nikotin.doc ). 

 

Chemický vzorec:  

CH3
N

N

 

Nikotin – strukturní vzorec (vzorec 4, citace vis. Kapitola 14) 

 

Aparatura: 

 

Obr. 22.  Aparatura pro prostou destilaci (citace vis. Kapitola12). 
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Úkoly: 

1. Vyhledejte a vysvětlete, proč je kouření tak návykové? 

2. Jaké má nikotin fyziologické účinky na lidský organismus? 

3. Do příští vyučovací hodiny zpracujte protokol z této laboratorní práce. 

 

8.5  Důkaz přítomnosti kapsaicinu v paprice seté (Capsicum 

annuum  L.) 

Laboratorní práce je velmi jednoduchou možností prokázání přítomnosti 

alkaloidu kapsaicinu v paprice seté (Capsicum annuum L.). Provádět jí musíme 

v laboratoři, ideálně v digestoři, kvůli použití koncentrované kyseliny sírové. 

Pokus je opět vhodný k výuce biologie i chemie. 

  

Pomůcky: Podložní sklíčko, pipeta. 

 

Chemikálie: Koncentrovaná H2SO4, prášková paprika. 

 

Pracovní postup: Paprikový poprašek nasypeme na sklíčko, poté na něj 

aplikujeme koncentrovanou kyselinou sírovou. 

Pozorování: V místě styku kyseliny a papriky se výsledná hmota modrozeleně 

zabarvila. 

 

Závěr: Díky zabarvení jsme mohli poznat, že kapsaicin se v paprice opravdu 

vyskytuje. 

 

Úkoly: 

1. Vyhledejte a napište strukturní vzorec kapsaicinu. 

2. Jaké pozitivní účinky má kapsaicin na lidský organismus? 

3. Do příští vyučovací hodiny zpracujte protokol z této laboratorní práce. 
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9  Diskuze 

 

Diplomovou prácí jsem se snažila zmapovat, porovnat a utřídit informace 

o rostlinách čeledi lilkovitých (Solanaceae) a jejich obsahových látkách, 

především alkaloidech, které jsou obsaženy v studijních materiálech a 

učebnicích pro střední školy. 

Při získávání informací jsem pracovala se studijní literaturou pro střední 

školy a učebnicemi, s odbornou literaturou, i méně oficiálními informacemi 

z internetu. Tyto informace o čeledi lilkovitých (Solanaceae) jsem se snažila 

utřídit a zpracovat do jednoho celku doplněného o praktickou část laboratorních 

pokusů, které se dají použít o obohacení a zpestření výuky tohoto tématu. Část 

z pokusů jsem ověřila v praxi s žáky 8. ročníku Základní školy bratří Jandusů, 

Praha 10 Uhříněves.  

Při zpracování dějin travičství jsem pracovala převážně 

s vysokoškolskými skripty Úvod do toxikologie a ekologie pro chemiky vydanými 

VŠCHT. V těchto skriptech se dějinami travičství a toxikologie zabývá Doc. 

Klusoň. Skripta obsahují mnoho zajímavých a velmi čtivou formou 

zpracovaných informací. Využití těchto informací je velice zajímavé pro 

zpestření při výuce učiva lilkovitých (Solanaceae). 

Odborné informace týkající se základních toxikologických pojmů, popsání 

a rozdělení alkaloidů, zástupců rostlin apod. jsem čerpala z knihy Rostliny 

způsobující otravy a alergie (Baloun, Jan). V této publikaci byly velice přehledně 

zpracovány informace o rostlinách způsobujících otravy a alergické reakce. Byly 

zde podrobně popsány obsahové látky jednotlivých rostlin, působení na 

organismus, příznaky intoxikace a podrobný popis průběhu otravy a také 

způsob léčení otrav. Jelikož je tato publikace z roku 1989, není již k dostání u 

prodejců knih a je možně ji pouze zapůjčit v knihovnách. Také je v některých 

případech již zastaralé systematické pojmenování rostlin. 
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Dále jsem pracovala s knihami Psychoaktivní rostliny, houby a 

živočichové a Přírodní afrodiziaka (Alberts, Mullen). Knihy jsou přehledně a 

poutavě zpracovány, doplněny o velmi zdařilé fotografie (ke každé z uvedených 

rostlin) a obsahují velmi zajímavé informace. Nevýhodou je špatná dostupnost 

těchto knih. Obě publikace byly vydány pouze v 1. vydání a od té doby již znovu 

vydány nebyly. I v knihovnách se moc nevyskytují. Knihu Psychoaktivní rostliny, 

houby a živočichové se mi podařilo zapůjčit až v Zemědělské knihovně.  

Historii jednotlivých zástupců rostlin jsem čerpala z Atlasu liečivých 

rastlín a lesných plodov (Kresánek, Krejča). Tento atlas je velice podrobně 

zpracován a vedle všeobecných poznatků o rostlinách také popisuje historii 

názvu rostliny, všemožné způsoby použití a další zajímavé informace. Kniha je 

vydaná ve slovenštině, tudíž jsem toto musela vše překládat do češtiny. 

Informace z internetu mi posloužily hlavně pro doplnění zajímavostí 

k některým uváděným zástupcům rostlin. Různorodých informací o rostlinách 

bylo na internetu dostatek a převážně byly i pravdivé a přesné. Narazila jsem i 

na pár stránek, na kterých byly uvedeny velice zajímavé informace, ale nebylo 

možné zjistit autora. Těchto zdrojů jsem proto použila pouze okrajově a jen 

v těch případech, kdy se mi podařilo alespoň zjistit, z jakých publikací a zdrojů 

autor čerpal. 

Při rozboru studijní literatury pro střední školy a gymnázia jsem zjistila, že 

informace týkající se čeledi lilkovité (Solanaceae) jsou v nich popsány velice 

okrajově a obecně. V mnoha případech chybí i jakákoliv zmínka o obsahových 

látkách a jejich jedovatosti nebo možném využití. Nenašla jsem v učenicích ani 

žádné náměty na samostatnou práci, úkoly k procvičení nebo náměty na 

laboratorní práce. Pokud se tedy student o tuto čeleď blíže zajímá, musí 

zapátrat v odborné literatuře. Velice jsem v této literatuře postrádala přítomnost 

námětů na samostatnou práci a úkoly nebo jakékoliv náměty na praktickou 

činnost. Po doplňkové literatuře jsem pátrala na internetu a našla jsem pár 

zajímavých interních publikací vytvořených kantory základních a středních škol 

a z některých jsem čerpala náměty na laboratorní cvičení.  
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Jako námět pro praktické a názorné obohacení výuky o čeledi lilkovitých 

(Solanaceae) uvádím pět pokusů, z nichž tři jsem v praxi ověřila s žáky 8. 

ročníku Základní školy bratří Jandusů, Praha 10 Uhříněves. Všechny 

provedené pokusy se žákům zdařily. Největší úspěch u žáků získala laboratorní 

práce 8.3 Izolace DNA z ovoce a zeleniny. 

Informace o rostlinách, jejich obsahových látkách, účincích na 

organismus a účinných dávkách a laboratorních prací v této diplomové práci 

obsažených, by se dalo prakticky využít při výuce na gymnáziích s biologickým 

nebo chemickým zaměřením, středních odborných a vyšších odborných 

školách v předmětech, jako jsou toxikologie, farmakognózie a farmakologie. 
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10  Závěr 

 

V této práci jsem obeznámila čtenáře se základními pojmy toxikologie, 

obsahovými látkami zvláště alkaloidy rostlin čeledi lilkovitých (Solanaceae), 

farmakologickými účinky látek na lidský organismus, dějinami travičství, a 

vybranými zástupci rostlin, jež byly a jsou využívány a zneužívány jak v historii, 

tak i v dnešní době. U vybraných rostlin čeledi lilkovitých (Solanaceae) jsem 

uvedla jejich popis, výskyt, obsahové látky, účinky, možnosti jejich využití a 

další zajímavé doplňující informace.  

 

V prvních kapitolách se věnuji základním toxikologickým pojmům, 

vysvětlení odborných farmakologických termínů včetně příkladů (formy účinků 

látek na organismus) a vysvětlením definice a rozdělení alkaloidů. Toto je 

důležité pro uvedení do celého děje. Vycházela jsem především z informací, 

které uvádí Baloun 1989. 

Dále se zabývám dějinami travičství, kde jsem vycházela především 

z práce Doc. Klusoně, který se tímto tématem rozsáhle zabývá. Zde jsem 

popsala průřez dějinami lidstva od období antiky až po dnešní dobu a výskytu 

zmínek, mýtů a historicky doložených informací o využití a především zneužití 

rostlin čeledi lilkovitých (Solanaceae) obsahujících alkaloidy. 

V další kapitole se věnuji podrobněji jednotlivým rostlinám čeledi 

lilkovitých (Solanaceae) zmíněným předchozích kapitolách. Uvádím zde účinky 

na lidský organismus, jejich využívání v léčitelství i moderní medicíně, příznaky 

a průběh otrav a další zajímavosti, které se mi podařilo vyhledat, jak 

v odborných publikacích, tak i z neoficiálních zdrojů např. na internetu.  

Dále je zpracován rozbor učiva lilkovitých ve studijní literatuře 

a učebnicích pro střední školy a gymnázia. Závěry tohoto průzkumu jsem pro 

přehlednost shrnula do tabulky. 

Do následující kapitoly jsem zpracovala náměty na praktické využití učiva 

lilkovitých ve vyučování. Jsou zde náměty na laboratorní práce a doplňující 



 85 

úkoly. Vybrané laboratorní práce jsem ověřila v praxi s žáky 8. ročníku Základní 

školy bratří Jandusů, Praha 10 Uhříněves.  

 

Domnívám se, že by tato práce mohla být přínosná jako doplňkový 

učební materiál při výuce odborných předmětů jako je botaniky, toxikologie, 

farmakognózie a farmakologie na gymnáziích s biologickým nebo chemickým 

zaměřením, na středních odborných školách nebo vyšších se zaměřením 

chemickým nebo farmaceutickým směrem. 
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13  Přílohy 

 

Tab. 3. Chemické vzorce alkaloidů 

Číslo 
vzorce 

Název 
Sumární 
vzorec 

Strukturní vzorec 

Chinolizidinové alkaloidy 

Vzorec 1. Cytisin C11H14N2O 

 

Vzorec 2. Spartein C15H26N2 

 

Piperidin/pyridinové alkaloidy 

Vzorec 3. Koniin C8H17N 

N
H

CH3

 

Vzorec 4. Nikotin C10H14N2 

CH3
N

N

 

Vzorec 5. Anabasin C10H14N2 

N

N
H
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Vzorec 6. Lobelin C22H27NO2 
CH3

OHO

N

 

Vzorec 7. L-Hyoscyamin C17H23NO3 

 

Vzorec 8. Atropin 
C34H48N2O10

S 

 

Vzorec 9. L-Skopolamin C17H22BrNO4 

 

Vzorec 10. Kokain C17H21NO4 

 

Isochinolinové alkaloidy 

Vzorec 11. Morfin C17H19NO3 
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Vzorec 12. Papaverin C20H21NO4 

CH3

CH3

O

O

CH3
O

CH3

O

N

 

Vzorec 13. Chelerythrin C21H18NO4 

 

Indolové alkaloidy 

Vzorec 14. Ergotamin C33H35N5O5 

OH

CH3
NH

CH3

O

O

N
O

 

Steroidní alkaloidy 

Vzorec 15. Solanin C44H71O15N 
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Vzorec 16. Tomatin C50H83NO21 

 

Terpenické alkaloidy 

Vzorec 17. Akonitin C34H47NO11 

 

Citace vzorců jsou v následující kapitole. 
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