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Blízky vzťah k prírode a rastlinám si utváral  
na okresných a krajských súťažiach v poznávaní 
rastlín už na základnej škole pod vplyvom triedneho 
učiteľa. Na gymnáziu pokračoval účasťou na krajských  
a celoslovenských kolách biologických olympiád s veľmi 

dobrým umiestnením. Zberal, sušil a posielal do výkupní prostredníctvom 
pošty nazberané a usušené rôzne druhy liečivých rastlín a lesných plodov 
(podbeľ, repík, hluchavku, zemežlč, skorocel, rebríček, lipu, jahodové  
a malinové listy, borievku, šípky a iné). Pripravoval čaje z bylinných zmesí. 
Výskumom rastlín sa zaoberá celý život, v súčasnosti ako vysokoškolský 
profesor na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre.  

Publikácia približuje odbornej i laickej verejnosti liečivú silu Karpát. 
Obsahuje 118 najčastejšie sa vyskytujúcich divorastúcich jedlých 
rastlín a lesných plodov na priamy konzum a v kuchyni, doplnené 
receptami v prílohe a na porovnanie 27 jedovatých druhov s varovaním 
pred nebezpečenstvom ich použitia. Detailný popis od histórie  
cez charakteristiku, zber, účinné látky, použitie, pôsobenie a upozornenie, 
doplnené farebnými fotografiami nadzemných orgánov (stonky, listy, 
kvety, plody a semená) a podzemných orgánov (korene, hľuzy, podzemky 
a cibule), umožňujú čitateľovi a zberateľovi identifikovať druhy v ich 
pôvodnom prostredí. Vreckový sprievodca nie je lekárskou príručkou aj 
keď sa venuje liečivým vlastnostiam popisovaných druhov v lekárskom 
a ľudovom liečení vnútorných chorôb človeka. Je zdrojom informácií  
na rozšírenie vedomosti a pomôckou pri zbere.
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Na blízkom vzťahu k prírode a rastlinám mal výrazný podiel 
triedny učiteľ na základnej škole. Prehĺbil sa na okresných 
a krajských súťažiach v poznávaní rastlín. Na gymnáziu 
pokračoval účasťou na krajských a celoslovenských kolách 
biologických olympiád s veľmi dobrým umiestnením. 
Zároveň zberal, sušil a posielal do výkupní prostredníctvom 
pošty nazberané a usušené rôzne druhy liečivých rastlín a 
lesných plodov (podbeľ, repík, hluchavku, zemežlč, skorocel, 

rebríček, lipu, jahodové a malinové listy, borievku, šípky a iné). Doma pripravoval 
čaje z bylinných zmesí. Výskumom rastlín sa zaoberá celý život, v súčasnosti ako 
vysokoškolský profesor na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre.

Publikácia približuje odbornej i laickej verejnosti liečivú silu Karpát. Obsahuje 118 
najčastejšie sa vyskytujúcich  divorastúcich jedlých rastlín a lesných plodov na 
priamy konzum a v kuchyni, doplnené receptami v prílohe a na porovnanie 27 
jedovatých druhov s varovaním pred nebezpečenstvom ich použitia. Detailný 
popis od histórie cez charakteristiku, zber, účinné látky, použitie, pôsobenie a 
upozornenie, doplnené farebnými fotografiami nadzemných orgánov (stonky, 
listy, kvety, plody a semená) a podzemných orgánov (korene, hľuzy, podzemky 
a cibule), umožňujú čitateľovi a zberateľovi identifikovať druhy v ich pôvodnom 
prostredí. Vreckový sprievodca nie je lekárskou príručkou aj keď sa venuje liečivým 
vlastnostiam popisovaných druhov v lekárskom a ľudovom liečení vnútorných 
chorôb človeka. Je zdrojom informácií na rozšírenie vedomosti a pomôckou pri 
zbere.
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Miesto úvodu

Ľudia od počiatku civilizácie používajú na základe skúsenosti niektoré rastliny 
na jedenie a pre ich blahodarné liečivé účinky na liečbu rôznych chorôb. Prírodné 
prostredie poskytovalo od pradávna dobré možnosti získavania a zužitkovávania 
rozmanitých rastlinných produktov. Dary prírody slúžili ľuďom predovšetkým na 
konzumáciu, liečenie, kŕmenie hospodárskych zvierat a iné potreby. V staroveku 
ľudia veľmi dobre vedeli, ktoré rastliny sú jedlé a ktoré jedovaté. Táto vedomosť je 
veľmi dôležitá. Existuje značný počet rastlín, ktoré sa považujú za jedovaté a môžu 
poškodiť zdravie a niekedy viesť k smrti, preto sa nemajú jesť neznáme rastliny a ich 
plody. Rastliny a ovocie obsahujú množstvo biologicky aktívnych látok, často ešte 
nepoznaných, ktoré môžu pomôcť v extrémnych situáciách. Sú rastliny, ktoré obsahujú 
špecifické látky na svoju ochranu, dokonca aj látky proti chorobám a škodcom rastlín, 
ale mnoho je takých, ktoré pomáhajú živočíchom. Každým rokom sú objavené nové 
sekundárne metabolity a skúmané ďalšie biologické vlastnosti týchto látok, ktoré sa 
dajú využiť v potravinárstve a lekárstve.  

.

.

.

.

.
Mnohé jedovaté rastlinné druhy, ktoré sú smrteľne jedovaté, majú tiež liečivé 

účinky na mnohé ochorenia pre ľudský organizmus. Akékoľvek použitie týchto rastlín 
a lesných plodov v ľudovom liečiteľstve je zakázané, požívajú ich výhradne v medicíne 
v podobe liekov a môže ich predpísať iba lekár. ........ Každá rastlina sa dá nejakým 
spôsobom využiť, otázkou je ako, o prednostiach  mnohých zatiaľ nič nevieme.

 Identifikácia divorastúcich jedlých a jedovatých rastlín môže byť hobby pre tých, 
ktorí majú pocit sebestačnosti a nevyhnutnosť pre tých, ktorých prežitie môže závisieť 
od ich poznania. Môžeme uvažovať aj o opätovnom zavedení starých a archaických 
druhov rastlín a lesných plodov na spestrenie výživy obyvateľov, kombinovať tieto 
aktivity ako súčasť rozvoja vidieka s rozvojom agroturistiky a ekoturistiky v trvalo 
udržateľnom rozvoji, príp. povzbudzovať k vytváraniu ziskových činností.

Publikácia je zameraná na využitie liečivej sily prírody – liečivých vlastnosti bylín na 
priamy konzum, v kuchyni, lekárskom a ľudovom liečení vnútorných chorôb človeka. 
Na viac ako tristo stranách popisuje 118 jedlých a 27 jedovatých rastlín a lesných 
plodov najčastejšie sa vyskytujúce v Karpatoch. Detailným popisom (história, zber, 
účinné látky, použitie, pôsobenie, upozornenie), predovšetkým charakteristikou, 
doplnené farebnými fotografiami nadzemných orgánov (stonky, listy, kvety, plody 
a semená) a podzemných orgánov (korene, hľuzy, podzemky a cibule), umožňujú 
zberateľovi identifikovať jedlé a jedovaté rastliny v ich pôvodnom prostredí. Vreckový 
sprievodca na rozšírenie vedomosti je zdrojom informácií a nie lekárskou príručkou.



2 3

Z obsahu

Úvod 7

1  Prírodné pomery Karpát 9

2  Jedlé divorastúce rastliny a lesné plody 13

Agát biely (Robinia pseudoacacia) 14

Alchemilka obyčajná (Alchemilla vulgaris) 16

Archangelika lekárska (Archangelica officinalis) 18

Baza červená (Sambucus racemosa) 20

Baza čierna (Sambucus nigra) 22

........

.........

Ruža šípová (Rosa canina) 194

Sedmokráska obyčajná  (Bellis perennis) 196

Skorocel kopijovitý (Plantago lanceolata) 198

Slez nebadaný (Malva neglecta) 200

Slivka čerešňoplodá (Prunus cerasifera) 202

Slivka trnková (Prunus spinosa) 204

.......

.......

3  Jedovaté divorastúce rastliny a lesné plody   kkkikk                                              251
Arnika horská (Arnica montana) 252

Baza chabzdová (Sambucus ebulus) 254

Blen čierny (Hyoscyamus niger) 256

Bolehlav škvrnitý (Conium maculatum) 258

Brečtan popínavý (Hedera helix) 260

Bršlen európsky (Euonymus europaeus) 262

Durman obyčajný (Datura stramonium) 264

.......

.......

Vratič obyčajný (Tanacetum vulgare) 298

Zemolez obyčajný (Lonicera xylosteum) 300

Zimozeleň menšia (Vinca minor) 302

Zob vtáčí (Ligustrum vulgare) 304

4  Prílohy 306

Recepty 306

Stručný slovník medicínskych výrazov 317

5  Literatúra 325



4 5

Lipa veľkolistá  (Tilia platyphyllos) 

Čeľaď: Lipovité (Tiliaceae)

História: podľa starovekých autorov listy sa používali na opuchy v ústach a na nohách, 
šťava proti vypadávaniu vlasov a kôra proti malomocenstvu. Kollár ospieval lipu 
ako symbol Slovanstva. Wiechowski v roku 1926 experimentálne dokázal špecifické 
látky vyvolávajúce potenie.

Charakteristika: strom dorastá do výšky 40 metrov, má striedavé listy a chlpaté stopky  
so šikmo srdcovitými, na rube krátko páperistými veľkými čepeľami. Žltkasté kvety 
sú v dvoj- až päťkvetej vidlici s kožovitým listeňom na stopke. Kvitne v júni až júli. 
Vlnaté až plstnaté plody (oriešky) sú široko elipsoidné, obvajcovité až guľovité 
a rebrovité, sú tvrdé a nedajú sa stlačiť medzi prstami. Dozrievajú v septembri 
a v októbri a zostávajú na strome cez zimu. Podobným druhom je lipa malolistá 
(Tilia cordata) má striedavé listy s holými, 4 – 7 cm dlhými lysými čepeľami. Je 
stredne náročná na pôdu a najlepšie jej vyhovujú hlboké živné pôdy. Druh je tiež 
náročný na vyššiu vzdušnú vlhkosť a citlivý k neskorým mrazom. Vyskytuje sa do 
nadmorskej výšky 1 500 metrov.

Zber: predmetom zberu sú celé súkvetia i s podporným listeňom na začiatku kvitnutia 
(jún – júl).

Účinné látky: flavónové glykozidy, flavonoidy (kvercetín, kemferol), farnezol, saponíny, 
triesloviny, kyselina trieslová, sliz, mangán, malé množstvo silice a deriváty 
kávových kyselín.

Použitie: listy a púčiky listov môžu nahradiť šalát. Listy sú chuťovo veľmi jemné, 
trochu kyselkavé, ale zároveň majú príjemnú orieškovú príchuť, púčiky listov 
bývajú o niečo sladšie. Majú mierny analgetický, diuretický, expektorančný, krv 
čistiaci, protizápalový, relaxačný a upokojujúci účinok. Glykozidy v kvete pôsobia 
analgeticky,  antispazmaticky a protizápalovo. Čaj, zápar a tinktúra sa vyznačujú 
potopudným účinkom, používajú sa preto hlavne na horúčky, prechladnutie, 
infekcie chrípky, bronchitídy, angíny a katar horných ciest dýchacích, ďalej pri kašli 
(vykašliavaní), na sprievodnú liečbu reumatizmu, zápal obličiek a ischias. Pôsobia 
ako stomachikum, pomáhajú aj pri strate chuti do jedla, pálení záhy, črevných 
zápaloch, kŕčoch žalúdka, zápche, ochoreniach pečene, zápale močového 
mechúra, bolesti hlavy, migréne, nespavosti, úzkosti, pričom znižuje krvný tlak. V 
ľudovom liečiteľstve sa lipový kvet používa na ischias, migrénu, artériosklerózu, 
kŕče, infekcie obličiek a reumatizmus, extrakt slúži na kloktanie a do ústnych vôd.

Upozornenie: vedľajšie nepriaznivé účinky nie sú známe.



4 5

Jedlé   rastliny

Lipa malolistá

Lipa veľkolistá



6 7

Paštrnák siaty (Pastinaca sativa)

Čeľaď:  Zelerovité (Apiaceae)

História: v Rímskej ríši bol jednou z najpopulárnejších koreňových zelenín. V období 
veľkej morovej epidémie (14. stor.) sa odporúčala šťava z paštrnáka. Až do polovice 
18. storočia bol jedným z najdôležitejších základných potravín v Nemecku 
a Rakúsku.  

Charakteristika: dvojročná až trváca, 30 – 100 cm vysoká rastlina s ostro hranatou a 
hrubo ryhovanou stonkou. Listy sú jednoducho perovito zložené s 2 – 5 jarmami, 
na vrchnej strane holé a zospodu chlpaté, na vrchole skôr zašpicatené. Okolíky 
sú zložené z 8 – 18 malých okolíkov so žltozelenými kvetmi. Ich stopky nie sú 
rovnako dlhé a až 3-krát dlhšie ako samotné okolíky. Kvitne od júla do septembra. 
Plodom sú dvojnažky so širokým krídlatým lemom po okrajoch. Rastie na lúkach 
a medziach, v priekopách, na železničných násypoch a iných synantropných 
stanovištiach. Ako svetlomilný druh osídľuje, najmä na dusík bohaté pôdy. Hojne 
rozšírený je v nížinách a pahorkatinách, v podhorských a horských oblastiach sa 
vyskytuje zriedkavo, maximálne do nadmorskej výšky 1 000 metrov. 

Zber: listy, výhonky, stonky (apríl – júl), korene a semená (august – september).

Účinné látky: vláknina, draslík, bielkoviny, vitamín C, škrob, bergapten, xantotoxín, 
silice a oxalát vápenatý.

Použitie: listy, výhonky a stonky v malom množstve sa pridávajú do zelených 
smoothies, šalátov a zeleninových jedál. Vynikajú tiež v bylinkovom tvarohu a 
bylinkovom masle. Kvetinové puky a kvety sú vhodné od júla do augusta ako 
intenzívne aromatická rastlinná zložka do jedál a ako dekorácia. Korene sa môžu 
piecť alebo variť a spracovať na krémové polievky a pyré. Strúhané sa môžu 
pripraviť ako šalát. Podávajú sa s pečeným alebo grilovaným mäsom. Vďaka 
vysokému obsahu škrobu sa v minulosti používali aj na výrobu piva. Zo šťavy sa dá 
vyrobiť hustý sirup, ktorý sa pridáva do pokrmov ako sladidlo. Sušené semená pre 
svoju typickú arómu sú vynikajúcim korením. Po stáročia sa používali pri nakladaní 
kapusty, dávali sa do šalátov, syrov, chleba, pečených zemiakov, ale aj do liehovín. 
Stimulujú chuť do jedla, pomáhajú pri trávení, zabraňujú nadmernému kvaseniu 
a zadržiavaniu obsahu v črevách. Majú močopudné vlastnosti a podporujú chuť 
do jedla.

Upozornenie: pri manipulácii s časťami rastlín v spojení so slnečným žiarením sa 
na pokožke  môžu vyskytnúť fototoxické reakcie v dôsledku pôsobenia silíc a 
furokumarínov.
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Sedmokráska obyčajná  (Bellis perennis) 

Čeľaď: Astrovité (Asteraceae)

História: univerzálnym liekom bola v stredoveku, slúžila proti prsným chorobám, 
mladé listy sa upravovali na šalát alebo jedli ako zelenina.

Charakteristika: trváca bylina s prízemnou ružicou lyžicovitých alebo obrátene 
vajcovitých, stopkatých a tupo pílkovitých listov s 4 – 15 cm vysokými bezlistými 
stonkami. Stvoly nesú po jednom úbore s kužeľovitým dutým žltým lôžkom 
a bielymi alebo ružovými, na vrchole často červenkastými lupienkami. Kvety 
vykazujú heliotopické vlastnosti podobne ako úbory slnečnice (otáčajú sa za 
slnkom) a sú odolné voči mrazu až do -15 °C. Kvitne od februára do novembra.  
Plod je nažka. Obľubuje slnečné plochy v okolí ľudských sídiel (pasienky, trávniky, 
záhrady,  parky, okraje ciest atď.) a mierne vlhké pôdy, vyskytuje sa až do 
nadmorskej výšky 2 300 metrov.

Zber: kvetné úbory (s krátkou stopkou) a mladé listy na začiatku kvitnutia (marec 
– september). 

Účinné látky: horčiny, sliz, silice, flavonoidy, triesloviny, triterpenové saponíny, 
inulín, cukor, organické kyseliny (jablčná, oxalová, octová), farbiva a minerálne 
látky. 

Použitie: čerstvé mladé listy sa jedia ako šalát. Pridávajú sa do pesta, bylinkového 
tvarohu, domáceho masla, smotanového syra a nátierky s maslom na chlieb. 
Má predovšetkým odhlieňujúce a mierne adstringentné, antibakteriálne, 
antioxidačné, hemostatické expektoračné a protizápalové účinky. Z lekárskeho 
hľadiska sú osobitne zaujímavé saponíny, éterické oleje a flavonoidy, ktoré 
znižujú tuky a cholesterol v organizme. V čaji, zápare alebo studenom maceráte sa 
kvetné úbory vnútorne užívajú pri zápalových ochoreniach dýchacích ciest (kašli, 
zahlienení dýchacích ciest), pôsobia protizápalovo a napomáhajú vykašliavaniu, 
pri chorobách žlčníka a zvyšujú látkovú premenu v pečeni. V ľudovom liečiteľstve 
sa užívajú pri všetkých druhoch krvácania (najmä z pľúc a močového mechúra) 
a pri horúčke. Kloktaním pomáha liečbe zápalu hrdla a ďasien.

Upozornenie: vedľajšie nepriaznivé účinky nie sú známe.
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Baza chabzdová (Sambucus ebulus)

Čeľaď: Zemolezovité (Caprifoliaceae)

História: už v neolite sa čiernymi bobuľami farbili tkaniny a kože, v staroveku bazu 
chabzdovú pokladali za liek proti všetkým chorobám.  V Karpatoch verili, že 
v koreňoch je démon. Často sa pod bazou robili magické úkony, verilo sa, že chráni 
kone pred chorobami, preto sa vysádzala pri stajniach. Bobule používali na výrobu 
atramentu a farbenie vína. Odvar z koreňov sa odporúčal proti vodnatieľke.

Charakteristika: trváca bylina s 1 až 2 m vysokou stonkou, so striedavými stopkatými, 
nepárno perovito zloženými listami s prílistkami. Má drobné kvety, ktoré tvoria 
chocholíkové mnohoramenné vrcholíky. Päť korunných lupienkov je zvnútra 
bielych a zvonka červenkastých. Kvitne od júna do augusta. Plody sú čierne 
bobuľovité kôstkovičky v priemere 5 mm veľké. Rastie na rúbaniskách, okrajoch 
lesov, lesných a poľných ciest a rumoviskách. Potrebuje vlhkú, humóznu, kamenistú 
až hlinitú pôdu, bohatú na živiny. Vyskytuje sa od nížin až do nadmorskej výšky         
1 500 metrov. 

Zber: koreň (október) bobule (september – október), čerstvá kôra, kvety a listy sa 
používajú iba ojedinele.

Účinné látky: plody obsahujú silice, flavonoidy (rutín, izochercitrín, hyperozid), 
antokyanínové glykozidy (chryzantém), kyanogénne glykozidy, triesloviny, 
lektíny, minerálne látky (draslík, vápnik, fosfor), organické kyseliny (kaprylová, 
arachidová, listová, valérová, octová, vínna, pantoténová, kávová, p-kumárová, 
oleanolová, ursolová,  kyanovodíková), vitamíny (B2, B 6, C), biotín, nikotínamid, 
beta-karotén, horké látky, sacharidy, pektín, sliz a antokyanínové farbiva. Kvety 
obsahujú silice, flavónové glykozidy (rutín, hyperozid, kvercetín, nikotiflorín), 
kyseliny (chlorovodíková, ferulová), triesloviny, steroly (kampesterol, cholesterol, 
stigmasterol), cholín a triterpény. V koreňoch sú minerálne látky (lítium, bárium, 
vápnik, horčík, síra, jód), silice, sacharidy, triesloviny, enzýmy a glykozidy (ebulozid, 
izoswerozid, secoeboloid, moronizid).

Pôsobenie: z plodov sa vyrába 52 %-ný ovocný destilát (chabzdovica) s mimoriadnym 
účinkom na trávenie po výdatnom jedle. Má antioxidačné, antiparazitické, 
antipyretické, detoxikačné, diaforetické, diuretické, krv čistiace, laxatívne, 
potopudné a protizápalové účinky. Jedovatosť všetkých rastlinných častí je viazaná 
na sambunigrín a doteraz nedostatočne preskúmané horčiny. V minulosti sa čaj 
a odvar z koreňa užívali pri infekciách močového traktu, čaj z kvetov bol vynikajúci 
liek na všetky prechladnutia a posilnenie imunitného systému. V ľudovom 
liečiteľstve sa užíval pri piesku v moči, poruchách močenia, zápaloch močových 
ciest, pri kašli, vodnatieľke, ochorení obličiek, pľúc, horúčke, žalúdočných 
ťažkostiach, reumatizme, zápche, dne a pod. 

Upozornenie: jedovatá je celá rastlina. Väčšie množstvo čerstvých plodov a najmä 
semená spôsobuje zvracanie, nevoľnosť, závraty, dávenie, hnačky a dokonca 
smrteľnú otravu. Nebezpečná je pre tehotné ženy, dojčiace matky a deti mladšie 
ako 12 rokov.
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Jesienka obyčajná (Colchicum autumnale) 

Čeľaď: Ľaliovité (Liliaceae)

História: už Dioskurides a Plinius opísali toxické účinky jesienky a varovali pred jej 
použitím. Alexander von Tralleis už v 6. storočí popísal liek z rastliny. Jedovatú látku 
kolchicín prvýkrát identifikovali v roku 1820 lekárnici Pelletier a Caventa.

Charakteristika: trváca bylina (efemeroid), ktorá kvitne v jesennom období. Kvety sú 
10 až 20 cm vysoké, bledofialovej farby, zložené zo šiestich lupienkov. Na jar z hľuzy 
vyháňa podzemnú ružicu s 5 – 6 čiarkovito kopijovitými  listami a dlhú stonku 
zakončenú pozdĺžne vajcovitou tobolkou. Koncom júna sa z tobolky uvoľňujú 
semená s lepkavými príveskami, ktoré sa rozširujú po pasienkoch zachytené na 
raticiach zvierat.  Vyskytuje sa na mierne vlhkých horských pasienkoch a lúkach na 
pôdach hlinitých, vlhkých, zásaditých až slabo kyslých do nadmorskej výšky 1 400 
metrov, niekedy aj vyššie.

Zber: predmetom zberu je celá rastlina, najčastejšie semená po dozretí a zhnednutí 
toboliek (jún – júl), hlboko uložené hľuzy sa vykopávajú v priebehu vegetácie, 
kvety sa zberajú len ojedinele v jesennom období.

Účinné látky: obsahuje vysoko toxický alkaloid kolchicín, kapilárny a mitotický jed 
(prerušuje mitózu – delenie buniek), najviac v kvetoch (1,80 %), v semenách (0,50 
%), menej v listoch (0,30 %) a hľuzách (0,20 %). Obsah kolchicínu kolíše v priebehu 
roka a zvyšuje sa s dozrievaním semien, zachováva sa aj v sušených častiach 
rastlín. Obsahuje ešte demekolcín a asi 20 ďalších alkaloidov, ako aj kolchikozid, 
inulín, asparagín, olej, bielkoviny a triesloviny.

Pôsobenie: kolchicín sa používa aj v medicíne. Je stále veľmi dôležitý predovšetkým 
pri liečbe srdcových porúch, ďalej akútnej dny (podagra) a reumatizmu, 
neuralgie, leukémie, zápale žalúdka a čriev. Rastlina pôsobí močopudne. Mlieko 
kontaminované kolchicínom môže u ľudí spôsobiť rakovinu. Príznaky otravy sa 
prvýkrát prejavujú po 2 – 6 hodinách páliacimi pocitmi v ústach, nasledujú ťažkosti 
s prehĺtaním, nevoľnosťou a zvracaním v spojení s často krvavou hnačkou až 
paralýzou dýchania alebo zlyhania obehu. Smrtiaca dávka pre dospelých je asi 0,80 
mg na kilogram telesnej hmotnosti. Asi 60 gramov čerstvých listov môže usmrtiť 
osobu s hmotnosťou 80 kilogramov.

Upozornenie: celá rastlina je prudko jedovatá, všetky prípravky podliehajú predpisom 
lekára a v ľudovom liečiteľstve sú prísne zakázané. V prípade akútnej intoxikácie 
je potrebné zavolať záchrannú zdravotnú službu. V ukrajinských a poľských 
Karpatoch podlieha ochrane.
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Prilbica tuhá (Aconitum firmum)

Čeľaď: Iskerníkovité (Ranunculaceae)

História: v dávnej minulosti sa bylina používala ako jed na šípy. V 1. storočí Dioskurides 
a Plinius odporúčali bylinu po bodnutí škorpiónom a v 2. storočí Galen na čistenie 
rán. V stredoveku čarodejnice vyrábali čarovnú masť. Matthioli uvádza podávanie  
extraktu z prilbice osobám odsúdeným na smrť. Ak odsúdení prežili, dostali 
slobodu. V tradičnej čínskej medicíne sa stáročia používala v zmesi s áronom, 
blenom a durmanom ako narkotikum, neskôr na liečenie bežného prechladnutia, 
reumatizmu, bolesti nervov, opuchov a úplavíc. V 16. až 19. storočí slúžila na 
odstránenie vši a svrabu. 

Charakteristika: trváca bylina s 10 – 150 cm vysokou, holou alebo páperistou, hore 
rozkonárenou stonkou. Listy sú striedavé, stopkaté, čepele dlaňovito päť- až 
sedemdielne strihané. Kvety tvoria päťpočetné fialové alebo modré kalichy. Kvitne 
v juli až auguste (septembri). Plody majú tri mechúriky. Uprednostňuje vlhké 
zarastené sutiny, prameniská, brehy horských bystrín a potoky, vysokobylinné nivy 
od horského po alpínsky stupeň, optimum výskytu je v subalpínskom stupni do 
nadmorskej výšky 2 000 metrov.

Zber: hľuzy zbavené koreňov (júl – október).

Účinné látky: vysoko toxické diterpénové alkaloidy (akonitín, mikrokonitín, 
mesaconitín, hypakonitín), alkamíny (aconín, napelín, neopelín, neolín), živica, 
inozitol, manitol, efedrín, sparteín, glykozidy a mastný olej.

Pôsobenie: má antiparazitické a protizápalové účinky. Lieči choroby z nachladnutia 
(nádcha, chrípka, kašeľ, zápal priedušiek, horúčka), srdcové problémy, ischias, 
lumbago, svrab, vši, uplatňuje sa pri neuralgii, bolesti nervov, dne, reumatických 
ťažkostiach a migréne. Všetky časti rastliny sú veľmi jedovaté, hľuza obsahuje 
0,20 až 3 % akonitínu (už 0,20 g spôsobujú príznaky otravy a 2 g sú smrteľné). V 
extrémnych prípadoch môže päť okvetných lístkov spôsobiť smrť. Aj kontakt s 
pokožkou môže viesť k otrave, pretože toxický alkaloid akonitín je absorbovaný 
cez pokožku a sliznice (nervové bunky sú stimulované, čo spôsobuje pocit tepla, 
pálenia a brnenia, neskôr sa zmení na hluchotu a ochrnutie). Pri perorálnom 
príjme nastáva znecitlivenie a ochrnutie jazyka a pier, brnenie, objavujú sa pocity 
nachladnutia, nevoľnosti,  črevné koliky, nervové vzrušenie, zvonenie v ušiach, 
závraty, srdcová arytmia a kŕče. V ťažkých prípadoch dochádza k ochrnutiu, ktoré 
môže viesť k obehovej obrne a zastaveniu dýchania. V prípade otravy je potrebné 
vyvolať okamžite zvracanie pri podaní tablety s aktívnym uhlím. 

Upozornenie: je jednou z najjedovatejších rastlín  v Európe. Pretože rastlina je vysoko 
toxická,  je jej použitie v ľudovom liečiteľstve zakázané, formu aplikácie a dávku 
stanovuje iba lekár. Je potrebné okamžite vyhľadať lekársku pomoc na klinike 
spojenú s výplachom žalúdka. Prilbica tuhá je v poľských Karpatoch zaradená k 
chráneným druhom rastlín.
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Prof. Ing. Ján Novák, PhD. (1953)

Blízky vzťah k prírode a rastlinám si utváral  
na okresných a krajských súťažiach v poznávaní 
rastlín už na základnej škole pod vplyvom triedneho 
učiteľa. Na gymnáziu pokračoval účasťou na krajských  
a celoslovenských kolách biologických olympiád s veľmi 

dobrým umiestnením. Zberal, sušil a posielal do výkupní prostredníctvom 
pošty nazberané a usušené rôzne druhy liečivých rastlín a lesných plodov 
(podbeľ, repík, hluchavku, zemežlč, skorocel, rebríček, lipu, jahodové  
a malinové listy, borievku, šípky a iné). Pripravoval čaje z bylinných zmesí. 
Výskumom rastlín sa zaoberá celý život, v súčasnosti ako vysokoškolský 
profesor na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre.  

Publikácia približuje odbornej i laickej verejnosti liečivú silu Karpát. 
Obsahuje 118 najčastejšie sa vyskytujúcich divorastúcich jedlých 
rastlín a lesných plodov na priamy konzum a v kuchyni, doplnené 
receptami v prílohe a na porovnanie 27 jedovatých druhov s varovaním 
pred nebezpečenstvom ich použitia. Detailný popis od histórie  
cez charakteristiku, zber, účinné látky, použitie, pôsobenie a upozornenie, 
doplnené farebnými fotografiami nadzemných orgánov (stonky, listy, 
kvety, plody a semená) a podzemných orgánov (korene, hľuzy, podzemky 
a cibule), umožňujú čitateľovi a zberateľovi identifikovať druhy v ich 
pôvodnom prostredí. Vreckový sprievodca nie je lekárskou príručkou aj 
keď sa venuje liečivým vlastnostiam popisovaných druhov v lekárskom 
a ľudovom liečení vnútorných chorôb človeka. Je zdrojom informácií  
na rozšírenie vedomosti a pomôckou pri zbere.
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Prof. Ing. Ján Novák, PhD. (1953)

Na blízkom vzťahu k prírode a rastlinám mal výrazný podiel 
triedny učiteľ na základnej škole. Prehĺbil sa na okresných 
a krajských súťažiach v poznávaní rastlín. Na gymnáziu 
pokračoval účasťou na krajských a celoslovenských kolách 
biologických olympiád s veľmi dobrým umiestnením. 
Zároveň zberal, sušil a posielal do výkupní prostredníctvom 
pošty nazberané a usušené rôzne druhy liečivých rastlín a 
lesných plodov (podbeľ, repík, hluchavku, zemežlč, skorocel, 

rebríček, lipu, jahodové a malinové listy, borievku, šípky a iné). Doma pripravoval 
čaje z bylinných zmesí. Výskumom rastlín sa zaoberá celý život, v súčasnosti ako 
vysokoškolský profesor na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre.

Publikácia približuje odbornej i laickej verejnosti liečivú silu Karpát. Obsahuje 118 
najčastejšie sa vyskytujúcich  divorastúcich jedlých rastlín a lesných plodov na 
priamy konzum a v kuchyni, doplnené receptami v prílohe a na porovnanie 27 
jedovatých druhov s varovaním pred nebezpečenstvom ich použitia. Detailný 
popis od histórie cez charakteristiku, zber, účinné látky, použitie, pôsobenie a 
upozornenie, doplnené farebnými fotografiami nadzemných orgánov (stonky, 
listy, kvety, plody a semená) a podzemných orgánov (korene, hľuzy, podzemky 
a cibule), umožňujú čitateľovi a zberateľovi identifikovať druhy v ich pôvodnom 
prostredí. Vreckový sprievodca nie je lekárskou príručkou aj keď sa venuje liečivým 
vlastnostiam popisovaných druhov v lekárskom a ľudovom liečení vnútorných 
chorôb človeka. Je zdrojom informácií na rozšírenie vedomosti a pomôckou pri 
zbere.
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