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Nálezy šalvěje hispánské (Salvia hispanica) v povodí Bečvy 
(Česká republika)

Finds of Salvia hispanica along the Bečva river in north-eastern Moravia 
(West Carpathians, Czech Republic)


Jana Tkáčiková

Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, Hluboká 66, CZ-738 01 Frýdek-Místek; e-mail: jana.tkacikova@muzeumbeskyd.com

Keywords: alien species, Bečva River, flora, Moravia, sand and gravel bars 
Abstract: This paper contains records of Salvia hispanica from the Vsetín and Přerov District, West 
Carpathians, Czech Republic. The species has been found at six sites along the Bečva River, grow-
ing on sand and gravel bars in the river bed. It is very likely that further records will follow.

Úvod

Šalvěj hispánská (Salvia hispanica L.), byla dů-
ležitou potravinou a léčivou rostlinou několika 
středoamerických civilizací v předkolumbov-
ských dobách. Jako základní potravina byla sice 
mé ně důležitá než kukuřice a fazole, ale důleži-
tější než např. laskavec. Produkce semen této 
rostliny, které se označují původně indiánským 
slovem chia, dosahovala desítek tisíc tun roč-
ně (Ayerza & Coates 2004). Na rozdíl od jiných 
nepravých obilovin středoamerických civilizací, 
jako jsou některé laskavce (Amaranthus spp.) 
a merlík čilský (Chenopodium quinoa), byla šal-
věji hispánské věnována jen malá pozornost 
z etnobotanického hlediska. Etnobotanický 
výzkum (Cahill 2003) se zabýval zejména změ-
nami ve využití a pěstování této rostliny v sou-
vislosti se španělskou kolonizací. Pěstování šal-
věje hispánské tehdy výrazně ustoupilo a na-
konec se udrželo pouze na malých plochách 
v jižním Mexiku a v severozápadní Guatemale 
(Ayerza & Coates 2004).

V posledních letech probíhá podrobný vý-
zkum fyzikálních a chemických vlastností se-
men šalvěje hispánské a zkouší se její komerční 
pěstování (Ayerza 1995; Ixtaina et al. 2008). 
Drobná semena tohoto druhu, prodávaná 

pod označením chia semínka, mají velký obsah 
ome ga-3 mastných kyselin a díky této vlastnos-
ti je šalvěj hispánská považována za perspek-
tivní plodinu. Pěstuje se v Argentině, Bolívii, 
Gua temale, Kolumbii, Mexiku, Peru a Austrálii. 
Snad se pěstuje též v jihovýchodní Asii a zdo-
mácnělá je v Karibiku (Perry & Metzger 1980; 
Jansen et al. 1991; Jamboonsri et al. 2012).

V posledních letech je využití chia semínek jako 
doplňku stravy populární v Evropě. Také pro-
to byla šalvěj hispánská zařazena do systému 
posouzení rizika potenciálně invazních druhů 
rostlin ve střední Evropě (Weber & Gut 2004). 
Zplanělé nekvetoucí rostliny byly už zazna-
menány v okolních státech, např. v roce 2014 
v Rakousku (Sauberer & Till 2015) a v roce 
2016 v Německu (Buttler & Thieme 2017; Hoh-
la 2016). V České republice byly pozorovány 
zplanělé rostliny na několika místech na bře-
zích Vltavy v Praze (od roku 2013) a také na 
bře zích Labe u Děčína (od roku 2015), ojedině-
le na železničních nádražích v Jeseníku (2015) 
a v Kladně (2016) (J. Štěpánková in Pladias 
2017) a na břehu řeky Klabavy v Rokycanech 
(Šandová 2017).

Šalvěj hispánská je statná jednoletá rostlina. 
Není mrazuvzdorná a hyne při teplotách těs-
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ně pod nulou. Jedná se o krátkodenní rostlinu 
(Jamboonsri et al. 2012), a proto v našich pod-
mínkách zplanělé rostliny nekvetou. Ve vege-
tativním stavu je dobře poznatelná podle listů 
podobných listům kopřivy dvoudomé (Urtica 
dioica), zaobleně hranaté lodyhy a nápadných 
uzlin na lodyze pod listy (cf. Hohla 2016).

MeTodiKA

Jména cévnatých rostlin se řídí Seznamem 
cévnatých rostlin květeny České republiky (Da-
nihelka et al. 2012), kromě druhu Salvia hispa-
nica L., který v seznamu není uveden. Jména 
syntaxonů se řídí monografií Vegetace České 
republiky (Chytrý 2013). Lokality jsou řazeny 
od západu k východu a doplněny čísly polí sí-
ťového mapování (Slavík 1971). Herbářové 
doklady jsou uloženy v herbáři Muzea Beskyd 
Frýdek-Místek (FMM).

výSledKy A diSKuze

Přehled lokalit
76a. Moravská brána vlastní, Kladeruby, distr. 
Vsetín (6473c): velký štěrkový náplav na pra-
vém břehu Bečvy asi 2,1 km SSV od kostela sv. 
Cyrila a Metoděje, desítky rostlin, 49°30'40"N, 
17°52'34"E, 265 m n. m., 26. VIII. 2017, leg. 
J. Tkáčiková, FMM.

76a. Moravská brána vlastní, Kelč-Němetice, 
distr. Vsetín (6473c): malý štěrkový náplav 
na pravém břehu Bečvy asi 2,3 km SV od kap-
le v Němeticích, asi 20 rostlin, 49°31'4"N, 
17°51'39"E, 280 m n. m., 26. VIII. 2017, not. 
J. Tká čiková.

76a. Moravská brána vlastní, Špičky, distr. 
Pře  rov (6472d): velký štěrkový náplav na levém 
břehu Bečvy asi 1 km ZJZ od železniční stanice 
Špičky, desítky rostlin, 49°32'5"N, 17°47'54"E, 

A c t a  C a r p a t h i c a  O c c i d e n t a l i s  8  |  T k á č i k o v á  J .

Obr. 1: Šalvěj hispánská (Salvia hispanica) na štěrkovém náplavu u soutoku Bečvy s potokem Mřenka (k. ú. Kladeruby). 
Foto: Jana Tkáčiková, 26. VIII. 2017.
Fig. 1: Chia – Salvia hispanica on gravel bars at the confluence of the Bečva River with the Mřenka stream (Kladeruby). 
Photo: Jana Tkáčiková, 26. viii. 2017.
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280 m n. m., 26. VIII. 2017, leg. J. Tkáčiková, 
FMM.

76a. Moravská brána vlastní, Černotín, distr. 
Přerov (6472d): velký štěrkový náplav na pra-
vém břehu Bečvy asi 1,7 km VSV od železniční 
stanice Černotín, desítky rostlin, 49°32'3"N, 
17°47'45"E, 280 m n. m., 30. IX. 2017, leg. J. Tká-
čiková, FMM.

80a. Vsetínská kotlina, Bystřička, distr. Vse-
tín (6573d): malý náplav na pravém břehu 
Vsetínské Bečvy u mostu přes řeku asi 240 m 
SSZ od železniční stanice Bystřička, 3 rostli-
ny, 49°25'10"N, 17°57'30"E, 310 m n. m., 28. IX. 
2017, leg. J. Tkáčiková, FMM.

80a. Vsetínská kotlina, Ratiboř, distr. Vsetín 
(6673b): malý náplav u paty mostního pilíře 
silničního nadjezdu nad Vsetínskou Bečvou asi 
2,3 km V od evangelického kostela, 1 rostlina, 
49°22'10"N, 17°56'39"E, 320 m n. m., 28. IX. 
2017, leg. J. Tkáčiková, FMM.

Všechny uvedené lokality, na kterých byla v ro-
ce 2017 šalvěj hispánská zaznamenána, mají 
charakter štěrkopískových lavic různé mocnos-
ti a vzdálenosti od středu toku. Vždy se ale jed-
nalo o iniciální stanoviště, tedy místa s nezapo-
jenou vegetací typická pro svaz Salicion eleag-
no-daphnoidis. Přesněji se jedná o as. Salicetum 
purpureae, tedy vegetaci na štěrkových sedi-
mentech, které poměrně rychle (při absenci 
povodní) zarůstá vrba nachová (Salix purpu-
rea). Bylinné patro bylo proměnlivé a zahrno-
valo různé druhy pobřežní i ruderální vegetace 
včetně zplanělých druhů (Barbarea vulgaris, 
Chenopodium polyspermum, Cucurbita maxi-
ma, Myosoton aquaticum, Phalaris arundina-
cea, Solanum lycopersicon, Rumex obtusifolius, 
Urtica dioica aj.). Tato stanoviště jsou pravidel-
ně zaplavována a rostliny zpravidla porůstají 
čerstvé sedimenty. Jejich povrch se po většinu 
roku nachází vysoko nad hladinou podzemní 
vody, což umožňuje růst také přechodně za-
vlékaným mezofilním druhům (Chytrý 2013). 
Výskyt štěrkových náplavů v toku Vsetínské 
Bečvy a Bečvy není stabilní, zejména při vět-
ších povodních (zpravidla jarní a letní) dochází 
k přemístění štěrků a písků na náplavu, popř. 
vzniku nových náplavů.

Pozorované rostliny šalvěje hispánské byly 
10 cm až 1 m vysoké a vždy sterilní (Obr. 1). 
Na štěrkových náplavech se objevují jen díky 
pravidelnému přísunu semen s nečištěnými od-
padními vodami, která každoročně na nápla-
vech vyklíčí. Semena zůstávají klíčivá také díky 
tomu, že pro konzumaci často nejsou semena 
chia tepelně zpracována, ale pouze se přidávají 
do jídel studené kuchyně, např. salátů a nápo-
jů.

Množství rostlin šalvěje hispánské na rozsáh-
lých náplavech na spojené Bečvě (jednalo se 
o desítky rostlin) ukazuje na to, že limitujícím 
pro jejich růst není množství semen, ale spíš 
nedostatek vhodných biotopů (štěrkopísko-
vých náplavů), které jsou zejména na Vsetínské 
Bečvě vzácnější než na zpřírodněném úseku 
spojené řeky Bečvy mezi Hustopečemi nad Beč-
vou a Černotínem. S velkou pravděpodobnos-
tí zplaňuje šalvěj hispánská i jinde, např. na 
Rožnovské Bečvě, ale zůstává přehlížena.

závěr

V roce 2017 byla na šesti místech na štěrkových 
náplavech Vsetínské Bečvy a spojené Bečvy 
nalezena zplanělá šalvěj hispánská (Salvia his-
panica). V povodí Bečvy a pravděpodobně ani 
jinde na severovýchodní Moravě nebyla dosud 
zaznamenána. Vzhledem k ekolofyziologickým 
nárokům druhu půjde vždy o jednorázové vý-
skyty.
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