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Pro pouÅ¾ívání jedÅ¯ platí otÅ™epané úsloví, Å¾e je staré jako lidstvo samo. NejdÅ™íve lidé sáhli po jedu pÅ™i lovu. Dodnes
Ä•iní pralesní indiáni. Od lovu k pouÅ¾ití v boji jen krÅ¯Ä•ek. Toxikologie je vÄ›da o neÅ¾ádoucích úÄ•incích látek, tedy vÄ›da o
jedech. Název pochází z Å™eckého &tau;&omicron;&xi;&iota;&kappa;&omicron;&nu; (toxikon), coÅ¾ znaÄ•í jedovou
substanci, do které byla namáÄ•ena &scaron;piÄ•ka &scaron;ípÅ¯, Å™ecké
&tau;&omicron;&xi;&iota;&kappa;&omicron;&sigma; (toxikos) znaÄ•í luk.

Je jistÄ› zajímavé, Å¾e dlouhou dobu se luky dÄ›laly z tisu Ä•erveného &ndash; Taxus baccata, který poskytuje velmi pevné
a pruÅ¾né dÅ™evo, ale který je celý silnÄ› jedovatý. Mj. uÅ¾ 1500 let pÅ™ed Kristem byly zaznamenány informace o bolehlavu
omÄ›ji, opiu, olovu, mÄ›di a antimonu. StaÅ™í EgypÅ¥ané umÄ›li destilovat kyanovodík z hoÅ™kých mandlí, indické Védy zase
pí&scaron;í o otru&scaron;íku, akonitu a opiu. Dávní ÄŒíÅˆané pouÅ¾ívali akonitu jako &scaron;ípového jedu.
&ndash; tam traviÄ•ské Å™emeslo zaÅ¾ilo bouÅ™livý rozvoj s pÅ™íchodem starovÄ›kých mÄ›stských státÅ¯. Otrava jedem by
politických &scaron;piÄ•kách starého Å˜íma, Egypta, Indie i ÄŒíny Ä•astÄ›j&scaron;í, neÅ¾ v na&scaron;í souÄ•asné poslaneck
snÄ›movnÄ› intoxikace alkoholem. A to uÅ¾ je co Å™íct&hellip; Mocní dokonce zamÄ›stnávali osobní traviÄ•e, kteÅ™í pÅ™ipra
smrtící koktejly a pro pobavení svých pánÅ¯ a vládcÅ¯, pÅ™edvádÄ›li jejich úÄ•inky na zvíÅ™atech Ä•i otrocích.
NejznámÄ›j&scaron;í pÅ™íklad je smrt císaÅ™e Claudia a jeho syna Britannika Tiberius Claudius Caesar Augustus
Germanicus, známý jako Claudius mÄ›l fyzický handicap, mj. kulhal a koktal, coÅ¾ ho pÅ¯vodnÄ› vyÅ™adilo ze hry o úÅ™ad
Å™ímského císaÅ™e, ale zachránilo mu tak Å¾ivot bÄ›hem nástupnického intrikaÅ™ení. Ale nakonec se Å™ímským císaÅ™e
protoÅ¾e po vraÅ¾dÄ› císaÅ™e Caliguly byl jediným pÅ™eÅ¾iv&scaron;ím následníkem z vládnoucího rodu. Britannicus byl
Claudia a své tÅ™etí manÅ¾elky Messaliny. (O MessalinÄ› se traduje, Å¾e Å¾ila nespoutaným sexuálním Å¾ivotem. Vyhledáv
oblibou sexuální dobrodruÅ¾ství a své chránÄ›nce si vybírala podle toho, nakolik ji dokázali uspokojit. Mnohé noci údajnÄ›
trávila v nevÄ›stincích, aby své touhy mohla ukojit. Messalina se s Claudiem jednostrannÄ› roze&scaron;la a uzavÅ™ela
bigamický sÅˆatek s designovaným konzulem Gaiem Siliem. Plánovali, Å¾e Claudia zbaví moci, sedmiletého Britannika
prohlásí císaÅ™em a budou vládnout jeho jménem. Spiknutí v&scaron;ak bylo odhaleno a Messalina byla donucena k
sebevraÅ¾dÄ›. Po její smrti se stal za Britannika odpovÄ›dný Claudius. NepÅ™ítomnost dospÄ›lého dÄ›dice mohla ale pro
vládnoucí dynastii znamenat riziko. A tak se císaÅ™ snaÅ¾il najít dospÄ›lého dÄ›dice a pokusil se upevnit jednotu uvnitÅ™ rodi
sÅˆatkem s Agrippinou mlad&scaron;í, pravnuÄ•kou císaÅ™e Augusta. Krátce po svatbÄ› adoptoval jejího syna z pÅ™edchozíh
manÅ¾elství, Domitia Ahenobarba. Ten si pod pÅ™ijatým jménem Nero vzal za Å¾enu Claudiovu dceru Octavii a získal stejná
práva jako Britannicus. (Ov&scaron;em - po 13 letech vlády - byl v&scaron;ak stejnÄ› zabit. 13. Å™íjna 54 touto Ä•tvrtou
manÅ¾elkou Agrippinou mlad&scaron;í, která ho nechala otrávit...) Nero, Agrippinin syn, poÅ¾ádal o pomoc proslulou
traviÄ•ku Locustu, která ostatnÄ› zahubila i Claudia. Britannika otrávili na veÄ•eÅ™i. Jed byl dán do vody, Britannicus se
napil, protoÅ¾e mu bylo horko, padl na zem a objevila se mu pÄ›na u úst. ZemÅ™el krátce pÅ™ed svými 14. narozeninami.
(pokraÄ•ování pÅ™í&scaron;tÄ›)
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