
4. Hyoscyamus L. —blín *)

HyoscyamusLINNAEUSsp. Pl. 179, 1753.
Lit. : KLAN Z. F. (1931 ): Hyoscyamus nigerL. Farmakognostická monografie. Praha. KLAN Z. (193 ta 932): Kurze Zu-

sammenfassungder pharmakoergastischenErkenntnisseüber Hyoscyamusniger L. Heil- und Gewürzpflanzen 14:76—97.—
DANOSB. (1966): Beiträgezur Kenntnis von Hyoscyamusniger L. Ann. Univ. Sci. Budapest. —RAGHAVANV. (1979):
Embryogenic determination and ribonucleic acid synthesis in pollen grains of Hyoscyamus niger (henbane).Amer. J. Bot.
66:36—39.—RAGHAVANV. ( 1979):An autoradiographicstudy of RNA synthesisduring pollen embryogenesisin Hyoscyamus
niger (henbane).Amer. J. Bot. 66:784—795.—DIOMAIUTO-BONNANDJ., HOUIVEľJ. Y. et PICARDC. (1980):Ontogenetic studies
on the vernalization and flowering of Hyoscyamus niger L. (Structure). Bull. Soc. Bot. Fr. 127:427-442. DODDSJ. H. et
REYNOLDST.L. (1980): A scanningelectron microscopestudy of pollen embryogenesisin Hyoscyamusniger. Z. Pfl.-PhysioI.
97:271—276.—AL-MUSAWIA. H. E. (1981): Chromosomalstudy for speciesof thegenusHyoscyamusL. (Solanaceae).Iraqi
J. Sci. 22:444465. —NATHP. et LAMBAL. C. (1981): Developmental stomatographyon the floral partsof Hyoscyamusniger
Linn. Curr. Sci. 50(23):1036—1037.—RAGHAVANV. et NAGMANIR. (1983): Morphogenesisof pollen callus cultures of Hyos-
cyamusniger.Amer. J. Bot. —OPRAVILE. (1984): Klíčení starýchsemenblínu černéhov Opavě.Vtastiv. Listy Se-
veromorav. Kraje —SCHULTEW. (1985): Hyoscyamus niger var. pallidus Waldst. et Kit. (Gelbblühende Varietät
desSchwarzenBilsenkraut) auf ehemaliger Industriebrachein Hamm (Westf.). Gött. Florist. Rundbr. 19:39—42.—LEMPIÄINEN
T. (1991): Pastoccurenceof Hyoscyamusniger L. (Solanaceae)in Finland according to the macrofossilfinds. Ann. Bot. Fenn.
28:261—272.—GOLIAŠOVÄK. et HEGEDÜSOVAZ. (1993): Rozšíreniedruhov Atropa bella-donnaL. a Hyoscyamusniger L. na
Slovensku.Bull. Slov. Bot. Společ. 15:14—16.—GHAHREMANA. et KHATAMSAZM. (1996): The genusHyoscyamusL. (Sola-
naceae) in Tran. Iran. J. Bot. 7:31—37.

Jednoleté,dvouleté nebovytrvalé byliny, častolepkavé. Listy střídavé,celistvé ažpeřeněčleněné.
Kalich trubkovitý až zvonkovitý, 5cípý, 10—nebo vícežilný, se síťnatoužilnatinou, za plodu se zvět-
šující; koruna šir. nálevkovitá, mírně souměrná,s 5 tupými cípy; tyčinek 5, z toho 3 delší, všechny
nitkami přirůstající k bázi korunní trubky; pestík ze 2 plodolistů, blizna hlavatá. Plod víčkem se
otvírající tobolka, uzavřená ve zveličelém kalichu. Semena s voštinovitým povrchem, ledvinovitá,
elipsoidní nebo kulovitá. —Asi 15—20druhů od Makaronézie do Japonska, s hlavním rozšířením ve
Středozemía v PředníAsii. —Protogyn. Entomogam.Anemochor. Antropochor.

la Listy přízemní růžice řapíkaté, ostatní poloobjímavé; koruna špinavě žlutá, většinou na cípech
fialově žilkovaná ...

b Všechny listy řapíkaté; koruna světle žlutá, bez fialových žilek na cípech
1. H. niger
2. H. albus

1. HyoscyamusnigerL. —blínČerný Tab.35/3
Hyoscyamtaľniger LINNAEUSsp. Pl. 179, 1753.
Exsikáty: PETRAKFI. Bohem. Morav. Exs., no 77. —

TAUSCHHerb. FI. Bohem., no 1070. —Extra fines: DÖRFLER
Herb. Norm., no 5299.

Většinou dvouleté, vz. jednoleté byliny, celé
lepkavě žláznatě vlnaté, nepříjemně zapáchající.
Kořen vřetenovitý, vertikální, s tenkými postran-
ními kořeny. Lodyha přímá, (20—)30—60(—90)cm
vys., nevětvená nebo jen málo větvená, téměř ob-
lá, plná, s hustým oděním z jednoduchých, jedno-
až 10buněčnýchtenkostěnných chlupů, a to jak
krycích, takžláznatých, zelená.Listy přízemnírů-
žice dl. řapíkaté s čepelí v obrysu vejčitou, cho-
botnatěpeřenězubatou,brzy odumírající, lodyžní
listy poloobjímavou apolosbíhavoubázípřisedlé,
v obrysu vejčité, chobotnatě peřeně zubaté až vy-
krajované,sešpičatými úkrojky, až20 cm dl. a 14
cm šir., zvl. na žilnatině na obou stranáchjemně
žláznatě chlupaté. Květy v úžlabí listenů v pro-
dloužených vijanech, téměř přisedlé. Kalich
zvonkovitý, 5cípý, 12—14mm dl., za plodu zveli-

*) Zpracoval B. Slavík
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čelý (až přes 30 mm dl.), s 10 hlavními žilkarni
a mezi nimi síťnatou žilnatinou, vně hustě Žláz-
natě chlupatý, uvnitř lysý, s cípy rovnostranně
trojúhelníkovitými, špičatými; koruna nálevko-
vitá, 25—35mm dl., s ± zaokrouhlenými cípy tvo-
řícími 1/6—1/5délky koruny, uvnitř lysá, vně
krátce žláznatě chlupatá, špinavě žlutá, fialově síť-
natě žilkovaná, zřídka celá žlutá; 3 tyčinky delší,
2 kratší, všechnynitkami srůstajícís bázíkorunní
trubky, volné části nitek šídlovité, krátce jemně
žláznaté, prašníky introrzní, fialové; semeník po-
dlouhle vejcovitý, mírně z boku zploštělý, lysý,
čnělka delší než tyčinky, v dol. části řídce krátce
chlupatá, nafialovělá, blizna hlavatá.Tobolky ot-
vírajícíseobřízněvíčkem,břichaté,dvoupouzdré,
až 15 mm dl., s četnými (až 500) semeny. Semena
ledvinovitá až elipsoidní, smáčklá, 1,0-1,3 mm
dl., 0,9—1,0mm šir.,napovrchujemně jamkovitá,
šedohnědá. VI-IX. Tf, 1--1kf.Tox.

2n= 34 (čR: 68.Mor.podh.Vysoč.)
Variabilita: Proměnlivost seprojevuje v délce trvání

rostliny, a tím i ve stavbě kořene, ve větvení stonku, ve tvaru
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a velikosti listů, v hustotě a délce odění, ve velikosti a zbar-
vení květů a v době květu. Za nejvýznačnější odchylku nutno
považovat var. agrestis KIT. [f. agrestis (KIT.) BECK,subsp.
agrestis (KT.) HULTĚN,H. bohemicus F. W. SCHMIDT], vy-
značujĺcĺ sejednoletostí, výškou lodyhy do 30 cm, lodyžními
listy menšími nežu nominátnĺ odrůdy, většinoujen mělce Ia-
ločnatě zubatými, horními až téměř celokrajnými, menšími
květy, světlejší korunou, Často s nezřetelným žilkováním;
kveteažkoncemléta a rostečastěji napísčitých, chudšíchpů-
dách. Tento taxon rostl v minulosti na polích a u cest ve stř.
Polabía v okolí Prahy,v současnédobě nebyl potvrzen.Udá-
ván je z rozsáhlého areálu od z. Evropy přes Ukrajinu až po
KavkazaveStředozemí,místydokoncečastějinežnominátnĺ
varieta. Znaky obou variet jsou spojeny řadou přechodů, ta-
xonomickou problematiku budetřeba řešit detailním sledová-
ním v kultuře. Vztah uváděnévar.pallidus (W. et K.)
POJARK.[f. pallidzz, (W. et K.) REICHENB„H. pallidus W. et
K.)) k var.agrestisje nejasný;jde o odchylku v barvěkoruny
—nevýrazně světle žlutou bez tmavší žilnatiny, jaká se vy-
skytuje i u jiných rodů čeledi Solanaceae(např.Atropa, Ni-
candra, Scopolia).

Ekologie a cenologie: Rumiště ajiná ru-
deralizovaná stanoviště v intravilánech obcí av je-
jich okolí, okraje cest, pole, zvl. v okopaninách,
nádraží, obilní sklady, skládky přádelen. Světlo-
milný druh teplejších poloh, na dočasně vysý-
chavých až čerstvě vlhkých písčitých ažhlinitých
půdách, slabě kyselých až slabě zásaditých, bo-
hatých na živiny. Diagnostický druh svazu Ono-
pordion acanthii, častý výskyt i v nitrofilních spo-
lečenstvech třídy Chenopodietea na rumištích
a v okopaninách.

Rozšíření v ČR: V celém termofytiku
a teplejším mezofytiku, přechodnězavlékán i do
dalších, méně příznivých částí mezofytika. Na
Moravě proniká do mezofytika hlavně údolími
Dyje, Jihlavy, Svitavy, Moravy a Bečvy, rozšířil
sev Ostravské pánvi a naVidnavsku, ale i v Hos-
týnskýchvršíchaveVsetínskékotlině.VČechách
z termofytika dosáhl v hojné míře Pootaví, Kla-
tovska,Podorličí, ojedinělei Chebska,Tachovska
a pánve. Intenzívním antropickým vli-
vem je dřívější výskyt podstatně zredukován.
Charakteristický druh pro planární a kolinní stu-
peň,méněsejiž vyskytuje v suprakolinním stupni
(max.:Jihlavskévrchy,Řásná,ca640m; Česko-
moravská vrchovina, Nové Město na Moravě, ca
620m). - Mapy: SLAVÍKin KvětenaČR 6:36,
2000.

T: všechnyfyt. o.—M: výskyt zaznamenánv mnohafyt.
o., ale častojen ojedinělý a přechodný [chybí nebo chybějí
údajez fyt. o. 22. Halštr. vrch., 23. Smrč., 46. Lab. písk., 50.
Luž. hory, 54, Ješ.hřb., 71. Drah. vrch., 73. Hanuš.-rychleb.
vrch.,82.Javorn.). O: 90.Jihl.vrchy(Řásná).

Celkové rozšíření: Evropa na sever do Anglie, j.
Skandinávie a Finska, z. a stř. Asie na východ do Mongolska
as. Indie, s.Afrika; vestř.as. Evropějenjako archeofyt.Neo-
synantropnĺ výskyt ve v. Asii, SeverníAmerice, Austrálii a na

Novém Zélandu. - Mapy: HULTĚNCP 1971:287; WEINERT
Feddes Repert. 82:622, 1972; WEINERTArch. Naturschutz
Landsch.-Forsch. 13:134, 1973; SCHACHTBlumen Europas
165, 1976; MEUSELet al. 1978:386; JALASSuuri kasvikirja
480, 1980; HULTÉNNE 1986:811 (subsp. agrestis).

Význam: Prudcejedovatá rostlina, obsahu-
jící alkaloidy, hlavně hyoscyamin, méněatropin
a skopolamin, dále glykosid hyoscyopikrin, třís-
loviny amalémnožství silice, semenanavíc olej.
Hyoscyamin je v různých orgánech rostliny
av různých obdobíchontogenezepřítomen v růz-
ném množství, nejbohatší bývají kořeny. Otravy
blínem byly zjištěny u člověka, koně, skotua psa.
Pro farmacii jsou využívány listy (Folium hyos-
cyami), dříve i semena (Semen hyoscyami) a ko-
řen (Radix hyoscyami). Blín hrál významnou roli
jako léčivka již u starověkých Egypťanů, Indů,
ŘekůaŘímanů,aždo počátkunovověkuměl vý-
znam i jako magická rostlina a v travičství. Lé-
čivé vlastnosti se znovu ocenily koncem 18. stol.,
v 20. stol. se metody získávání obsahových látek
i pěstování rostliny zdokonalily.

Poznámka: Pro zvlášt vysoký obsah alkaloidů je pro
farmaceutický průmysl pěstován(např.v Maďarsku)blín bez-
branný (Hyoscyamus muticus L. Mant. PI. 45, 1767), domácí
odLibye pofrán.Jeto nepříjemnězapáchajícívytrvalárost-
lina s kořenemažpřes I m dl., nachovými květy a světlehně-
dými semeny.

2. Hyoscyamus albus L. —blín bílý Tab. 35/2
Hyoscyamus albus LINNAEUSsp. Pl. 180, 1753.
Exsikáty: Extra fines: PI. Sahar.Alger., no 464.

Dvouleté, vz. jednoleté nebo vytrvalé byliny,
roztr. žláznatě vlnaté. Kořen dřevnatý, vertikální,
málo větvený. Lodyha přímá až vystoupavá,
(15—)30—40(—60)cm vys., nevětvená nebo málo
větvená, oblá, plná, s hustým oděním jedno- až
vícebuněčnýchchlupů, většinou žláznatých. Pří-
zemní listy v růžici, dl. řapíkaté, brzy odumírající,
lodyžní listy střídavé, řapíkaté, čepel v obrysu vej-
čitá, chobotnatě peřeně zubatá až vykrajovaná,
tupě špičatá, na bázi klínovitá až srdčitá, až 8 cm
dl., 7 cm šir., roztr. až dosti hustě žláznatě chlu-
patá; řapík 2,5—5,0(—6,0)cm dl. Květy v pro-
dloužených vijanech, na 5—10mm dl. stopkách.
Kalich trubkovitě zvonkovitý, do 1/4 členěný,
9—11mm dl., za plodu zveličelý (až 25 mm dl.),
s 10 žilkami, vně i uvnitř hustě žláznatě chlupatý,
s cípy rovnostranně trojúhelníkovitými, špiča-
tými; koruna nálevkovitá, 20—25mm dl., se za-
okrouhlenými cípy, uvnitř lysá, vně krátce Žláz-
natě chlupatá, světle žlutá, uvnitř trubky fialově
žíhaná; tyčinky (3 delší, 2 kratší) nitkami srůsta-
jící sbází korunní trubky adosahující téměř délky
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koruny, volné části nitek hlavně v dol. 1/2 chlu-
paté, v horní nafialovělé, prašníky žluté; semeník
podlouhle elipsoidní, lysý, čnělka zhrubazdéli ty-
činek, řídce chlupatá, blizna hlavatá. Tobolky ve
vytrvávajícím ztvrdlém kalichu, otvírající se ob-
řízně víčkem, 10—12mm dl., s asi 150 semeny.
Semenanepravidelně hranatě ledvinovitá, smáč-
klá, 1,3—1,5mm dl., 1,0—1,3mm šir., na povrchu
s výraznou jamkovitou skulpturou, světle hnědá.
VI-VIII. Tf, 1--nď.Tox.

2n = 68 (extra fines)

Variabilita: Proměnlivostje vevelikosti rostlin, odění,
tvaru a velikosti lodyžních listů, velikosti a barvěkvětů, vět-
šinou však v závislosti na stanovištníchpoměrech.

5. ScopoliaJACQ.—pablen *)

Ekologie a rozšíření v CR: Druhotněna
rumištích a pustých místech, v ruderálních spo-
lečenstvech na propustných půdách. Jediný údaj
je z počátku 19. stol. od usedlosti Truhlářka
v údolíŠárkanasz.okraji Prahy,bohuželbezdo-
kladu (SEIDELapud POHLTentamen FI. Bohem.
1809:217).

Celkové rozšíření: Jižní Evropaod Španělskaa j.
Francie po Balkán; Malá Asie, s. Afrika, Kanárské ostrovy.
Jako synantropvzácně ve stř. Evropě, častěji naj. Ukrajinč
a naKrymu, údajně téžv Austrálii.

Význam: Jedovatárosdina, obsahující alka-
loidy atropin a hyoscyamin podobnějako Hyos-
cyamusniger, jen v odlišném množství.

ScopoliaJACQUINObserv.BOLI :32, 1764(utScopola).—Syn. : ScopolinaSCHULTESÖsterr.FI., ed.2, 335, 1814.
Lit.: SCHULZG. (1926): Scopolia carniolica. Eine botanisch-pharmakognostische Studie. Bot. Arch. 13:443—448.—

COPIKV. I. (1957):Skopolijakarniolijska(ScopoliacarniolicaJacq.)v SchidnichKarpatach.Ukr. Bot.Ž. —
WEINERrE. (1972): Zur Taxonomie und Chorologie derGattung Scopolia Jacq.FeddesRepert. 82:617—628.—KRYLOVAI. L.
(1973):O morfologičeskoj struktu:e vidov roda Scopolia Jacq.emend. Link v svjazi s evoljuciej roda. Bjull. Moskov. Obšč.
Ispyt. Prir. 78:107—112.—KRYLOVAI. L, (1976): Evoljucija morfologičeskoj struktury pobegovritma razvitija na primerevidov
rodaScopolia Jacq.emend.Link. Tr. Moskov. Obšč. Ispyt. Prir. 42:208—215.—SANDINAI. B. (1977): Osobennostistroenija
i formirovanijapodzemnychorganovu vidovScopoliaJacq.(Solanaceae).Bot.Ž. 62:371—381.—SANDINAI. B. (1979):Struk-
turnyeosobennostipobegau vidov ScopoliaJacq.(Solanaceae).Bot.Z 64:820—833.—SANDINAI, B. (1980):Kritičeskij ana-
liz rodaScopolia(Solanaceae).Bot.Z 65:485—496.—SANDINAI. B. etTARASEVIČV.F.(1982):Palinologičeskiedannyek izu-
čeniju rodovWhitleya.Atropanthei Scopolias. str. (Solanaceae).Bot. Ž. 67:146—154.—LJUBCENKOV. M. (1983): Rost
i plodonošenieskopolii karniolijskoj na krajncj vostočnojgranice areala.Bjull. Glavn. Bot. Sada128:44-48.—BANÁSOVÁV.,
MtCHALKOJ. et SCEPKAA. (1991):CharakteristikapieninskýchpopuláciĺScopoliacamiolica.Zborn.Pr.Tatran.Nár.Parku
31:45—52.—KRYLOVAI. L. (1994): Izmenčivosť skopolii kamiolijskoj, Scopolia camiolica Jacq. Bjull. Moskov. Obšč. Ispyt.
Prir. 99:92-105.

Vytrvalé byliny s podzemním dužnatým oddenkem a s přímou lodyhou. Listy střídavé, celistvé,
většinou celokrajné. Květy jednotlivé v úžlabí listenů, stopkaté, většinou nicí; kalich zvonkovitý,
s5 kratičkými cípy, zaplodu sezvětšující; koruna trubkovitě zvonkovitá, hnědofialová nebo zelenavě
žlutá s 5 tupými cípy; tyčinek 5, nitkami přirůstajících k bázi korunní tmbky; gyneceum ze 2 plodo-
listů, blizna hlavatá. Plod téměř kulovitá, víčkem se otvírající tobolka. Semena malá, bradavčitá. —
5—6druhů od j. a stř. Evropy po Japonsko. —Protogyn. Entomogam. Endozoochor. Myrmekochor.

1. Scopolia carniolica JACQ.—pablen kraňský
Tab. 37/2

Scopolia carniolica JACQUINObserv.Bot. I :32, 1764.—
Syn.: Hyoscyamus scopolia L. Mant. Pl. 1:46, 1767.—Sco-
polina atmpoidesSCHULTESÖsterr.FI., ed. 2, 383, 1814.—
Scopolia atropoides .(SCHULTES)BERCET.et J. PRESLRostl.
1:12, 1820.

Exsikáty: Extra fines: FI. Exs.Austro-Hung.. no 3291.
-FI. Olten. Exs., no 711. -FI. Rom. Exs., no 1562.- HAYEK
FI. Stir. Exs., no 245.- Pl. Polon. Exs., no 253.

Vytrvalé byliny. Oddenek vícehlavý, s čet-
nými adventivními kořeny, tlustý, dužnatý, ažpřes
10 cm dl., na povrchu vláknitý, prstencovitě za-
škrcovaný.Lodyha přímá, 20—60cm vys., nanej-
výš nahořemálo sympodiálně větvená,lysá nebo

*) Zpracoval B. Slavík
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vz. roztr. chlupatá. Listy střídavé, celistvé, dolní
malé, šupinovité, přisedlé, horní krátce řapíkaté,
4—16cm dl., 3—7cm šir., čepel obvejčitá, s klí-
novitou bází, tupě špičatá, ± celokrajná, lysá.
Květy jednotlivé, úžlabní, na 15--25mm dl. stop-
kách, nicí; kalich zvonkovitý, 9—11mm dl.; ko-
runa tubkovitě zvonkovitá, 18—25mm dl., vně
leskle hnědofialová, uvnitř matně olivově zelená;
nitky tyčinek kratší než pestík, prašníky žlutavé;
čnělka přímá, semeník na bázi s nektáriovým
prstenčitým valem. Tobolky dvoupouzdré, kulo-
vité, otvírající se víčkem, 9—10mm v průměru,
obklopené zveličelým kalichem, s20—30semeny.
IV-VI. Hkf. Tox.

2n = 48 (extra fines)
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Tab.35: I Omphalodesscorpioides, Ia —kalich s tvrdkami. —2 Hyoscyamusalbus.—3 H. niger, 3a—plod, 3b—semeno.—
4 Lycium barbarum.

240 Omphalodes
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