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Abstract: This paper presents a new finding of Salvia austriaca in Nový Šaldorf-Sedlešovice near
Znojmo, the Czech Republic. It is the first record of this species in the Znojmo region. In the past
the species was recorded in several places of South Moravia but it completely disappeared later.
Thus Nový Šaldorf-Sedlešovice is the only place in the Czech Republic where Salvia austriaca
now occurs. Recently it was classified as extinct.
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Okolí Znojma a zejména území Národního parku Podyjí je po stránce botanické
dobře a systematicky zkoumáno. Koncem 19. a začátkem 20. století na Znojemsku
botanizovali např. Oborny (1879), Himmelbaur (Himmelbaur, Stumme 1923) nebo
Drlík (Drlík et al. 2005). Recentní flóru Národního parku Podyjí a jeho nejbližšího
okolí v první polovině 90. let dvacátého století podrobně zkoumal Grulich (1997).
Průběžně jsou publikovány další dílčí příspěvky k botanickému poznání regionu
(např. Bravencová et al. 2007).
Ze Znojemska byly dosud známy následující druhy rodu Salvia: šalvěj hajní
(Salvia nemorosa), š. luční (S. pratensis), š. přeslenitá (S. verticillata) a š. lepkavá
(S. glutinosa). V zahradách je pak pěstována š. lékařská (S. officinalis). Velmi staré
a nepříliš věrohodné zdroje uvádějí z regionu i š. habešskou (S. aethiopis), a to od
Jaroslavic (Schlosser 1843, cf. též Oborny 1879). Předkládaný příspěvek se zabývá
šalvějí rakouskou (Salvia austriaca), která ze Znojemska doposud doložena nebyla.
Při průjezdu obcí Nový Šaldorf-Sedlešovice dne 4. června 2013 mne na travnatém
místě u cesty (48° 49’ 38“ N, 16° 03’ 37” E ) již na dálku upoutala šalvěj se žlutobílými květy. Nejprve jsem se domníval, že se jedná o albína šalvěje luční, při bližším
ohledání se však ukázalo, že nalezená šalvěj má listy v přízemní růžici a dole je hustě měkce a nahoře až vlnatě chlupatá. V trávníku kvetlo několik jedinců. Následující
týden, 13. června 2013, jsem sebral dokladovou položku (obr. 1). O další týden později proběhla údržba travního porostů a kvetoucí rostliny byly posečeny. Zůstaly pa-
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Obr. 1. Šalvěj rakouská (Salvia austriaca), herbářová položka z lokality Nový Šaldorf-Sedlešovice.
Obr. 1. Salvia austriaca; herbarium specimen from the locality Nový Šaldorf-Sedlešovice.

trné pouze přízemní růžice této vytrvalé rostliny. Časté sečení je možná důvod, proč
zdejší populace doposud (i přesto, že leží u frekventované cesty) unikala pozornosti.
Sběr byl následně porovnán s dokladovým materiálem v herbáři Masarykovy univerzity v Brně (BRNU) ve spolupráci s Jiřím Danihelkou; nyní je uložen v herbáři
Jihomoravského muzea ve Znojmě (MZ).
Výskyt šalvěje rakouské na jižní Moravě představuje severozápadní hranici celkového rozšíření druhu (Slavík 2000), což koresponduje s doklady ze Slovenska,
Maďarska a Rakouska uloženými v herbáři Masarykovy univerzity v Brně (BRNU).
V devatenáctém století Oborny (1879, 1884) stejně jako v polovině dvacátého
století Dostál (1950) druh udávají z pastvin, stepních strání, světlých křovin a lesostepí z více lokalit na jihovýchodní Moravě. Druhotně byla nalezena až na Hané
(Dostál 1950). V Klíči ke květeně České republiky a ve starším červeném seznamu
cévnatých rostlin je druh označen jako kriticky ohrožený (Kubát 2002, Procházka 2001) a udáván je pouze z lokality na železničním náspu na trati Újezd u Brna
– Křenovice (Kubát 2002, Slavík 2000). Tato lokalita již patrně zanikla, a protože
se jednalo o poslední známou lokalitu výskytu šalvěje rakouské u nás, tak v novém
červeném seznamu cévnatých rostlin (Grulich 2012) je druh již řazen do kategorie
A1, tedy k druhům vyhynulým.
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Nejbližší lokality výskytu druhu udává Grulich (1997), který šalvěj rakouskou
ověřil na železničním náspu u obce Unterretzbach (Rakousko); k tomuto nalezišti se
zřejmě vztahuje doklad už z konce 19. století (Unterretzbach, leg. A. Oborny 14. 6.
1894 BRNU). Unterretzbach je od nově nalezené lokality vzdálen ca 8 km jihozápadním směrem. Z autopsie znám šalvěj rakouskou i na další lokalitě v Rakousku
blízko státní hranice u zaniklé obce Ječmeniště, která leží ca 10 km jihovýchodně od
nově nalezené lokality. Zde druh roste na pravidelně sekaném trávníku mezi vinohrady.
Výskyt šalvěje rakouské na Znojemsku pro blízkost rakouských lokalit byl dlouho
předpokládán. Doposud však druh z regionu doložen nebyl. Nelze vyloučit, že výskyt v obci Nový Šaldorf-Sedlešovice je adventivní. Nasvědčovala by tomu blízkost
rodinných domů s předzahrádkami a komunikace. Stejně tak se však může jednat
o původní, ale přehlíženou lokalitu. Šalvěj rakouská vyhledává pravidelně udržované trávníky (nejbližší lokality v sousedním Rakousku jsou na železničním náspu
či ve vinohradu). Pravidelné sečení trávníku může způsobit, že druh na lokalitě lze
snadno přehlédnout. Pokud totiž přežívá pouze v přízemní růžici listů, je snadno zaměnitelný za šalvěj luční.

Obr. 2. Nový nález šalvěje rakouské na Znojemsku v obci Nový Šaldorf-Sedlešovice je v současné
době jediný známý výskyt této rostliny v České republice. Známé jsou lokality výskytu v nedalekém Rakousku (2, 3).
Fig. 2. New record of Salvia austriaca in Nový Šaldorf-Sedlešovice, Znojmo region is the only
place in the Czech Republic where Salvia austriaca currently occurs (1). The species grows nearby
state border in Austria (2, 3).
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SUMMARY
This paper presents a new finding of Salvia austriaca, a regionally extinct plant. This plant was
found in June 2013 in a grassland of Nový Šaldorf-Sedlešovice (48° 49’ 38” N, 16° 03’ 37” E) near
Znojmo, the Czech Republic. In the past the species was recorded in several places of South Moravia but it completely disappeared later. Thus Nový Šaldorf–Sedlešovice is the only place in the
Czech Republic where the species now occurs. This finding from South Moravia proves current
occurrence of the species in the Czech Republic. Salvia austriaca grows in Austria, the Slovak Republic and Hungary. South Moravia is on the northwestern boundary of its occurrence.
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