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Úvod do pěstování masožravých rostlin

Úvod
Nadcházející řádky jsou určeny především začínajícím pěstitelům masožravých rostlin nebo
těm, které obecně rozšířený názor o náročnosti těchto druhů prozatím od jejich pěstování odradil. Proto jsme se obsahově zaměřili
na základní pěstitelské postupy a výčet druhů
a jejich detailní popis byl omezen (odkazujeme
na dostupnou literaturu uvedenou na závěr).
V této obsáhlé skupině rostlin s nejrůznějšími
životními nároky si každý může pro začátek
najít ty, pro jejichž pěstování má vhodné podmínky. Pokud se mu jejich pěstování bude dařit, jistě neodolá a se vzrůstajícími zkušenostmi
se bude snažit podmínky přizpůsobit a pěstovat
i náročnější druhy.
V roce 1984 byl vědecky definován tzv. cost-benefit model (neboli „model nákladů-zisků“). Podle něj jsou masožravé rostliny vázány
na místa, kde je dostatek světla a vody, ale nedostatek živin. Náklady, to jsou specializované
pasti, které mají nižší fotosyntetickou účinnost
a pro svůj provoz vyžadují více vody než listy
běžných rostlin – proto potřebují masožravky
dostatek světla a vody. Zisk, ten je jasný – jde
o polapenou kořist a živiny, které z ní rostliny
vstřebají. Až na nečetné výjimky (příroda se
očividně bez výjimek neobejde), je tento model
zcela platný a můžeme z něj vyvodit to nejzákladnější pro pěstování masožravek. V době vegetace potřebují dostatek světla a vody, zatímco
půda nesmí obsahovat příliš mnoho živin.
Světlo je zásadní pro všechny rostliny, je to
jejich základní a převážně jediný zdroj energie. Masožravky zřejmě část energie získávají
z kořisti, podobně jako živočichové, tento podíl je však většinou zanedbatelný a masožravky
jsou na světle také závislé. Pokud jde o hladinu osvětlení, téměř vždy umísťujeme rostliny
co nejblíže k oknu či přímo na okenní parapet.
Různé intenzity dosáhneme zvolením příslušného okna podle orientace ke světovým stranám. Záleží však také na konkrétních podmínkách okna (světlo mohou stínit stromy před
oknem, jiné domy v úzké ulici apod.). Pokud je
intenzita osvětlení na zvoleném místě nedostatečná, rostliny jsou silně vytáhlé a může to vést
až k jejich úhynu. Ani vhodně zvolené okno
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není zárukou úspěchu, kvůli jednostrannému
osvětlení se často rostliny naklání za světlem.
Řešením je, zejména v zimním období, umělé
přisvětlování a prodloužení délky dne na alespoň 12 hodin (zejména rosnatky to ocení).
Nakonec i pěstování rostlin pouze pod umělým osvětlením je možné, pokud je nemůžeme
nebo nechceme umístit k oknu. V dnešní době
jsou dostupné nejrůznější zdroje světla s vysokou účinností přeměny elektřiny na viditelné
světlo (nejpoužívanější jsou zářivky a úsporné
žárovky, LED zdroje či výbojky). O spektrálním
složení světla bychom mohli diskutovat hodiny,
ale bílé světlo je univerzální a kvalitnější světelné zdroje mají spektrum naprosto vyhovující
a rostliny pod ním vypadají nejlépe i na pohled.
Zdroje světla samozřejmě umisťujeme co nejblíže k rostlinám, zatímco všechny zdroje tepla,
jako jsou tlumivky a transformátory, přemisťujeme co nejdál od pěstebního prostoru, aby se
zbytečně nezahříval. Od těchto úprav už je jen
krůček k částečně či plně automatizované vitríně s různými technickými vymoženostmi pro
pokročilejší pěstitele.
Voda je základ života, masožravky nevyžadují pouze zálivku, ale obvykle také vyšší relativní vzdušnou vlhkost (RVV), kterou můžeme
měřit vlhkoměrem v procentech nasycení. Pro
běžnou orientaci však plně postačí následující
údaje: RVV se v bytech a moderních domech
pohybuje zpravidla v rozmezí 40–50 %. V zimním období může být vlivem ústředního topení
ještě nižší. Ale již pouhým umístěním většího
počtu rostlin vedle sebe se odpařováním zvyšuje RVV v okolí. Také umístění rostlin v podmiskách nebo nad různými odpařovači zvyšuje
RVV až na 60 %. Abychom dosáhli RVV 60–80
%, je potřeba rostliny umístit do akvárií nebo
podobných prostor bez krycího skla a občas rosit. Vyšších hodnot RVV než 80 % dosáhneme
zakrytím krycím sklem a regulováním větrací
štěrbinou. Možné je použití i improvizovaných
zařízení, například různých plastových nádob,
konstrukcí potažených igelitem nebo velkých
sklenic. Takováto zařízení však zpravidla přinášejí více problémů než užitku a je možné
je doporučit jen jako dočasná. Musíme totiž
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dosáhnout nejen určité RVV, ale i souladu mezi
teplotou a hladinou osvětlení. Při pěstování
masožravých rostlin v bytě umisťujeme pěstební zařízení zpravidla co nejblíže k oknu, abychom dosáhli dostatečného osvětlení, a malé
nádoby se pak snadno přehřívají. Lepším řešením je zvolit větší nádobu s možností větrání
a častěji rosit rozprašovačem. K rosení i zálivce
používáme nejlépe destilovanou nebo dešťovou vodu. Používání vodovodní vody je možné,
závisí však na její kvalitě. Na mnoha místech
je voda skutečně tvrdá (zejména vápenatými
a hořečnatými ionty), což způsobuje rychlejší
znehodnocení substrátu (roste v něm koncentrace zmíněných minerálů, které jsou ve velkém
množství pro mnohé masožravky jedovaté)
a potřebu častějšího přesazování. Při použití
vody z vodovodu se na skle mohou vytvářet bílé
mapy z vysrážených vápenatých a hořečnatých
solí a sklo budeme muset často a poměrně namáhavě čistit. Někdy doporučované převaření
vody je málo účinné, odstraňuje pouze uhličitanovou tvrdost.
Půdy, kde masožravky rostou, jsou živinami chudé. Nejzákladnější složkou většiny
substrátů je přírodní rašelina bez přidaných
hnojiv a upraveného pH. Doplňujeme ji obvykle křemičitým pískem a perlitem. Některé
masožravky (láčkovky, epifytní bublinatky) výborně rostou v mechu rašeliníku (Sphagnum)
či ve směsích rašeliníku s dalšími odlehčujícími
složkami (kousky kůry, polystyrenu, molitanu
či filtrační vaty do akvárií apod.). Tučnice (Pinguicula) jsou často vápnomilné a lze je pěstovat
ve směsích s vápnitým jílem či různozrnným
pískem.
Masožravé rostliny si živiny doplňují z ulovené kořisti, a ačkoli je jejich hnojení možné,
lze ho doporučit pouze pokročilým pěstitelům,
kteří si o dané problematice nastudují potřebné
informace. O úspěšnosti jejich pastí se můžeme
přesvědčit u rostlin pěstovaných venku. Trubice
špirlic mohou být až po okraj naplněné hmyzem a lepkavé listy rosnatek a tučnic bývají také
poseté ulovenou kořistí. Při pěstování v akváriích v bytě můžeme rostliny přikrmovat hmyzem, který jim sami ulovíme, rostliny rostoucí
volně na parapetu si sem tam nějaký hmyz uloví
samy. Přikrmování rostlin není nezbytně nutné, protože rostliny občas přesazujeme a stačí jim i to málo živin, co je v substrátu. Pouze
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v některých případech (semenáčky některých
druhů) je opatrné přikrmování téměř nezbytné
k dopěstování rostlin do dospělosti. Každopádně sledování, jak rostlina pracuje s polapenou
nebo podanou kořistí, je fascinující a je to asi
hlavní důvod, proč tyto rostliny pěstujeme. Nesmíme to však s podáváním kořisti přehánět,
ani člověku nesvědčí přejídání. Nadbytek kořisti může vést k předčasnému odumírání překrmených listů a ve svém důsledku není produktivní. Rostliny přikrmujeme pouze v době
nejaktivnějšího růstu, tedy v létě, přičemž se dá
říci, že rostlinám s lepkavými listy není vhodné
podávat více než jeden kus malého hmyzu na
list, zato konvice láčkovek nebo trubice špirlic
je možné plnit podstatně více.
Některé druhy masožravých rostlin je možné
nebo vhodné od jara do podzimu pěstovat volně venku na zahradě nebo ve skleníku. Druhy
z mírného pásma, vytvářející přezimovací pupeny (hibernakula nebo turiony), venku rostou nejlépe, ať již v zahradním rašeliništi nebo
v květináčích umístěných v nějaké větší nádobě
s vodou. Konkrétní podmínky pro pěstování
zmiňujeme u jednotlivých rodů či skupin masožravých rostlin.

Rosnatka – Drosera
Rod zahrnuje asi 250 druhů rostoucích na
všech kontinentech světa (vyjma Antarktidy),
a to od polárního kruhu až do tropických oblastí. Nejvíce druhů je popsáno z Austrálie.
Rosnatky jsou velmi efektní, jejich listy jsou pokryty paličkovitými žlázami – tzv. tentakulemi.
Hlavičky těchto žláz vylučují krůpěje lepivého
slizu, který při pohledu připomíná rosu – odtud
i jejich jméno.
Nejedná se však o okrašlující uzpůsobení,
ale o důmyslný lapací systém, kdy hmyz přilákán „rosou“ usedne na list, ke kterému se
přilepí. Pokud k tomu připočteme schopnost
některých žlázek ohýbat se k lapenému hmyzu, jedná se o velmi efektivní způsob získávání
potravy. Některé rostliny jdou ještě dále a mají
schopnost kolem kořisti obtáčet list nebo jeho
část. Nejběžněji pěstovaná Drosera capensis je
v tomto úplným mistrem. Po přilepení kořisti
začnou žlázy na listu produkovat trávicí látky,
které kořist rozloží, a živiny jsou opět žlázkami
na listu vstřebány rostlinou. Vzhledem k velkému areálu rozšíření je potřeba rosnatky rozdělit do několika skupin (skupiny jsou seřazeny
podle životních nároků, a tedy vhodnosti pro
amatérského pěstitele):
• nezatahující světlomilné rosnatky
• zatahující rosnatky
• pralesní stínomilné rosnatky
• trpasličí rosnatky
• hlíznaté rosnatky
• rosnatky sekce Lasiocephala

Nezatahující
světlomilné rosnatky

Drosera burmannii   Kresba: Michal Kouba
Úvod do pěstování masožravých rostlin

Druhy této skupiny žijí ve vyrovnaných teplotních a vlhkostních podmínkách bez dramatických výkyvů. Najdeme je v tropech a subtropech celého světa, nejvíce ale v Africe a Jižní
Americe. Díky vhodným podmínkám rostou
celý rok bez výrazné doby odpočinku. Pro pěstování musíme zajistit RVV 60–70%. Při nižší
vlhkosti osychá sekret ze žlázek a při vyšší hrozí
www.darwiniana.cz

Drosera sp. – detail listu
Kresba: Jakub Štěpán
šíření různých houbových onemocnění. Vzhledem k celoročnímu růstu zajistíme také maximální osvětlení, pokud možno přirozeným slunečním světlem (rostliny umístíme na parapet
okna). Jako substrát používáme rašelinu nebo
rašelinu s křemitým pískem v poměru 1 : 1.
Květináč s rostlinami postavíme do 2–3 cm
měkké vody. Vhodná teplota je v létě kolem
25 °C, v zimě stačí i 10–15 °C, některé druhy
snáší i mnohem méně, kolem 1 °C, ale pouze
krátkodobě. Druhy z tropických nížin naopak
poklesy teplot nemusí snášet – je nezbytné si
nastudovat více o ekologii konkrétního druhu
rosnatky. Množit je možné vegetativně, listovými či kořenovými řízky. List položíme na
mokrou rašelinu, umístíme do polostínu a RVV
udržujeme na 90–100 %, v mnoha případech
lze list zcela ponořit do destilované vody a po
čase sázet vyrašené rostlinky. Kořeny nařežeme
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na 3 cm dlouhé kousky a zasypeme asi 0,5 cm
vrstvou rašeliny – můžeme umístit ihned mezi
květináče s dospělými rostlinami. Nejčastějším
způsobem, kterým získáme i nejvíce rostlin,
bude asi množení generativní, výsevem semen. Mnohé rosnatky této skupiny jsou totiž
samosprašné a semena poskytují ochotně a ve
velkém množství. Semena vyséváme na povrch
mokré rašeliny, nezasypáváme. Od vyklíčení do
dospělosti je vhodné je několikrát rozsadit.

Zatahující rosnatky
Mezi tyto druhy počítáme ty, které zimu přečkávají ve formě tzv. hibernacula. Hibernaculum je pupen redukovaných listů, který se vytváří ve středu růstové růžice.
Do této skupiny patří všechny rosnatky rostoucí u nás – Drosera rotundifolia, Drosera anglica, Drosera intermedia a kříženec Drosera an-

Drosera rotundifolia - hibernaculum
Kresba: Michal Kouba
glica a Drosera rotundifolia, Drosera × obovata.
Naše druhy však nejsou vhodné pro pěstování
v bytové kultuře a o jejich úspěšné dlouhodobé
kultivaci může uvažovat spíše ten, kdo je může
pěstovat venku, nejlépe na zahradě v umělém
rašeliništi. Pro exotické rostliny při pěstování
platí to, co pro rostliny první skupiny, jen přes
zimu snížíme půdní vlhkost a teploty udržujeme spíše na 5–10 °C. I při rozmnožování budeme postupovat stejně jako u první skupiny.

Drosera scorpioides   Kresba: Michal Kouba
6
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Drosera prolifera - detail listu
Kresba: Michal Kouba

Pralesní stínomilné
rosnatky
Do této skupiny patří tři druhy – Drosera adelae, Drosera prolifera a Drosera schizandra.
Rostliny pochází z deštných pralesů severovýchodní Austrálie. Prostředí je zde teplé, velmi
vlhké a silně zastíněné. Takovéto podmínky lze
napodobit i ve skleněné kouli, kterou umístíme
na zastíněné, ne však temné místo a otvor téměř zcela zakryjeme sklem. Výborné je v tomto
směru třeba severně orientované okno. Rostliny Drosera adelae a Drosera schizandra kvetou
zřídka, a proto se množí listem a kořenovými
řízky. Drosera prolifera kvete ochotně a vytváří
na konci květenství mladé rostlinky. Květy jsou
však cizosprašné, takže možnost dalšího množení tohoto druhu je listem nebo opylením,
které musíme provést sami. Vlastníci větších
vitrín mohou tyto rostliny vysazovat jako podrost jiných masožravých rostlin, např. láčkovek
(Nepenthes). Jedná se o velmi osvědčený způsob pěstování druhů Drosera adelae a Drosera
prolifera.

Trpasličí rosnatky
Drobné miniatury rodu pocházejí z Austrálie.
Růžice dosahují rozměrů 1–3 cm a jsou tvarově
velmi rozdílné druh od druhu. Květy jsou často větší než sama rostlinka mohou být velmi
7

nápadně vybarvené. Kvetoucí „záhonek“ těchto
rosnatek představuje opravdu nádherný pohled.
Péče o tyto miniatury je podobná rosnatkám
z první skupiny, jen v létě je dobré na 2–3 měsíce snížit půdní vlhkost, neboť dochází k růstovému útlumu (v Austrálii shodnému s horkým
a suchým létem). Také nevyžadují příliš vysokou
RVV, často jim stačí jenom otevřená kultivace
v podmiskách na parapetu. Množení se provádí
pomocí gemm, což jsou vegetativní rozmnožovací tělíska vzniklá přeměnou normálních listů.
Gemmy vznikají kolem Vánoc v reakci na zkracování světelného dne, vytváří se ve středu růžic často ve velkém množství. Gemmy pomocí
vlhkého štětečku sebereme a položíme na vlhkou rašelinu, kde se z nich velice rychle vyvinou
mladé rostlinky, které často do léta vykvetou.

Tyto rosnatky rostou téměř výhradně v Austrálii. Suché období roku přežívají pomocí hlíz
o průměru 0,5–6 cm uložených v zemi. Hloubka uložení v zemi je závislá na velikosti hlízy.
Podobné nároky mají však i mnohé rosnatky

z kapské oblasti, které suché období přečkávají
dužnatými kořeny. Rostliny vytvářejí přízemní
růžice listů, vystoupavé lodyhy i šplhavé typy.
Patří mezi nejatraktivnější masožravé rostliny, jsou však relativně obtížně pěstovatelné
i dosažitelné. Zvládnutí těchto rostlin je výzvou
i pro zkušenější pěstitele, pro začátečníky jsou
nevhodné. Pěstujeme je ve směsi rašeliny a písku 2 : 1, během vegetace (v Česku obvykle během zimy) musíme přisvětlovat na cca 8 hodin
intenzivního světla (delší osvit by předčasně
vyvolával klidové období) a květináče stojí ve
vodě. Jakmile rostliny začnou zasychat, omezujeme zálivku, až substrát téměř vyschne (nesmí se však zcela usušit, občas porosíme i přes
léto) a pak jej udržujeme mírně vlhký (třeba ve
sklepě) až do podzimu, kdy nám rašící rostlinky
prozradí, že máme obnovit plnou zálivku a začít na rostlinky svítit. Za obecně nejsnáze pěstovatelné rostliny se považují Drosera peltata,
D. menziesii či D. modesta. Tyto rostliny vytváří
vystoupavý stonek s ouškatými či okrouhlými lístky a často nevyžadují vyhraněnou dobu
sucha. Množí se dceřinými hlízkami a semeny,
která zejména D. peltata vytváří ochotně a jsou
dobře klíčivá.

Drosera sp.    Kresba: Jaroslav Neubauer

Drosera falconeri – detail listu
Kresba: Michal Kouba

Hlíznaté rosnatky
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Rosnatky sekce
Lasiocephala
Také nazývané rosnatky z okruhu petiolaris.
Tato skupina rosnatek pochází z tropických
oblastí Austrálie. Patří mezi relativně náročné,
obtížně pěstovatelné, stále ještě málo rozšířené rostliny v našich sbírkách. Mezi pěstiteli je
možné zaznamenat cca 14 „zažitých“ druhů.
Rosnatky jsou podobné trpasličím rosnatkám, mají dlouhý listový řapík s malou oválnou či kruhovitou čepelí, kde najdeme lapací
tentakule s trávicími enzymy. Jsou jenom celkově mnohonásobně větší než zmínění trpaslíci. Obecně se doporučuje kultivaci udržovat
celoročně ve stabilních teplotách nad 20 °C
a poskytnout rostlinám maximum světla. Růstové fáze lze navozovat změnou vlhkosti, jak
zálivkou, tak rosením. Rostliny jsou schopné
přečkávat kratší i delší období sucha (záleží na
druhu), při povrchu vysychajícího substrátu
zůstává jakási cibulka (tvořená nahloučenými bázemi listů a redukovanými listy jako takovými) se zásobou vody a živin pro budoucí

vegetaci. V našich podmínkách se období sucha navozuje na zimu, kdy necháme kyselý písčitý substrát pomalu prosychat a jednou denně růžici jemně zarosíme. V tomto období je
rostlinka velmi citlivá na přelití, ale nesmíme ji
nechat uschnout. Jako vždy nás mohou překvapit. Drosera fulva bez jakékoli újmy (omylem)
přezimovala s mucholapkami v 5 °C. Jaké to
bylo překvapení, když jsem koncem zimy našel
krásně rosící rosnatku mezi zimujícími rostlinkami.
Rostliny pěstujeme ve směsi rašeliny a křemičitého písku v poměru 1:1. Mezi snáze pěstovatelné je možné zařadit Drosera paradoxa,
Drosera petiolaris, Drosera derbyensis. Nejobtížněji se vyrovnáme s Drosera falconeri. Tato
rosnatka na rozdíl od většiny ostatních masožravých rostlin, které netolerují zásadité půdy,
je k dobrému růstu vyžaduje. Substrát jí namícháme alkalický jílovitě písčitý s hodnotou pH
8-10. V kyselých půdách ji také udržíme, ale její
růst bude pomalý a bude spíše přežívat. V posledních letech postupným rozšiřováním těchto překrásných rosnatek do kultur pěstitelů je
možné se setkat s řadou zajímavých kříženců.

Drosera petiolaris   Kresba: Michal Kouba
www.darwiniana.cz
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Mucholapka podivná – Dionaea
muscipula
Mucholapka roste v USA, na malém území
v Severní a Jižní Karolíně. Bohužel je v přírodě
velmi vzácná, a proto patří mezi přísně chráněné rostliny. Past mucholapky je rozdělena
středovým nervem na dvě půlkruhovité plochy
opatřené na okrajích tuhými špičatými výrůstky. Jako spouštěč pasti fungují chlupy umístěné
uvnitř čepele. Na každé polovině jsou zpravidla tři. Při jejich podráždění dojde k rychlému
sevření čepele a uvěznění hmyzu. Čepel listu
bývá červeně zbarvená, řapík je rozšířen a přejímá částečně asimilační funkci čepele. Bílé květy mucholapky vyrůstají na dlouhém stvolu ze
středu růžice zpravidla na jaře a jsou cizosprašné.
Pěstování mucholapky není obtížné. Lze ji
pěstovat na jižním okně, ve venkovním skleníku

i pod širým nebem (přes léto). Rostlina vyžaduje zvýšenou RVV, avšak prostředí okenních uzavřených vitrín jí nevyhovuje. Ve vlhčích, dobře
větraných prostorách s velmi dobrým osvitem
se budou rostlinky cítit nejlépe. Při zimování je
vhodné zajistit nižší teploty okolo 5 °C. Mám
vyzkoušeno, že ani mrazík jim neublíží. Jsou
dokonce prováděny nadějné pokusy s celoročním pěstováním těchto rostlin ve venkovních
rašeliništích. Jako substrát se osvědčila směs rašeliny a křemičitého písku 2-3 : 1, přidat lze i díl
perlitu. Květináče stojí v 1–4 cm vody. V zimě
při chladném zimování je však dobré udržovat
substrát pouze vlhký.
Množení je možné dělením trsů nebo odtržením listu i se spodní podzemní částí. List položíme na mokrou rašelinu a zasypeme jemně

nasekaným rašeliníkem, vrstvou vysokou asi
2–3 mm. Ve spodní části listu vyraší nové rostlinky. Nejlepší je však rostliny opylovat mezi
sebou a sklizená semena vysít na povrch vlhké
rašeliny. Výsev umístíme na 6–8 týdnů dolů do
ledničky, aby došlo k chladové stratifikaci. Poté
jej umístíme na světlé místo s 60–80% RVV
a zaléváme podmokem. Teplota pro vzcházení
stačí okolo 20–25 °C. Mladé rostlinky zpočátku
vyžadují vlhčí prostředí, od velikosti 1,5–2 cm
je můžeme pěstovat již jako dospělé rostliny.
Mucholapka patří mezi nejzajímavější a nejžádanější masožravé rostliny. Bylo vyšlechtěno
velké množství kultivarů, lišících se vybarvením, tvarem a velikostí pastí. Většina pěstitelů
proto vlastní rostliny více forem.
Mucholapka je poměrně odolná v řadě
krajních podmínek. Na venkovním rašeliništi
v našich podmínkách přežije -17 °C, v létě ve
skleníku nad 45 °C, částečné proschnutí substrátu i zaplavení vodou, ale existuje jeden faktor, který není schopna tolerovat vůbec. A to

Dionaea muscipula – detail květu   Kresba: Michal Kouba

Dionaea muscipula   Kresba: Michal Kouba
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při pokojových teplotách krátký den naší zimy.
Jsou však dvě možnosti. Umělým osvětlením jí
prodloužit den alespoň na dvanáct hodin. To je
ta horší varianta. Pokud chceme mucholapku
pěstovat po řadu let a mít jí v dobré kondici je
nezbytné jí dopřát zimní spánek. To znamená
uložit ji na světlé místo ve sklepě nebo netopené chodbě domu při teplotách 5-7 °C a jen
občas zvlhčit substrát, aby úplně neproschl. Na
podzim s ubývajícím dnem pomalu zastavuje
růst a přechází do stavu dormance. To je okamžik, kdy bychom jí měli začít hledat místo na
zimování. Koncem února z ní výstavní kousek
nebude, ale veškerou energii si uchovala v cibulce a na jaře nás překvapí úžasnou vitalitou.
V krajním případě je možné rostlinu vyjmout
ze substrátu odstranit jeho zbytky, omýt a uložit do igelitového sáčku a umístnit do chladničky. To však znamená mít rostlinu v perfektním
stavu s naprosto čistou cibulkou, bez stop zahnědnutí či známek zahnívajících bází zbytku
starých listů.

11

Špirlice – Sarracenia
Jedná se o rostliny, z jejichž plazivého oddenku
vyrůstají trumpetovité láčky, shora kryté víčkem. Tvar láček je proměnlivý, od štíhlých a vysokých, po krátké a zavalité. Barevná škála je
též velmi pestrá. Často jsou vytvářeni kříženci
8 původních druhů z důvodu získání zajímavě
zbarvených rostlin. Špirlice mají centrum rozšíření na severoamerickém kontinentu, hlavně
v mokřadech jihovýchodu USA. Pouze Sarracenia purpurea subsp. purpurea zasahuje až do
střední Kanady.
Špirlice můžeme pěstovat přes léto ve venkovním skleníku s dobrým větráním, ve volné
kultuře pod širým nebem nebo i volně na okně
velmi dobře osvíceném sluncem. Na RVV nejsou zvláště náročné. Substrát lze použít stejný
jako u mucholapky, celkově je kultivace špirlic
prakticky shodná s kultivací mucholapky podivné. Květináče přes léto stojí v 1–4 cm vody,
v zimním období, kdy dochází k zastavení růstu,

udržujeme substrát pouze vlhký. Přes léto snášejí rostliny dobře teploty až ke 40 °C, v  zimě
však vyžadují nižší teploty, optimálně 5–10 °C.
Naši zimu dobře snáší Sarracenia purpurea ssp.
purpurea, zvláště je-li vysazena v umělém rašeliništi a zakryta chvojím. Jsou prováděny pokusy se zimováním i ostatních druhů ve studeném
fóliovníku pod krytem a zatím se jeví tyto snahy
nadějně.
Špirlice můžeme množit vegetativně dělením trsů a rozřezáním oddenků. Je možno
se pokusit odlomit celý vyzrálý list i se spodní
částí a ten zastrčit do rašeliníku, tato metoda je
ale nejistá. Nejčastěji se však množí výsevem.
Květy jsou nádherné a vyrůstají brzy zjara. Jsou
cizosprašné, opylení musíme obstarat sami. Pokud se opylení povede, sklidíme na podzim velké množství 2–3 mm velkých hnědých semen.
Semena vyséváme na povrch rašeliny a výsev
umístíme na 6–8 týdnů do chladničky, aby došlo k chladové stratifikaci. Poté výsev přeneseme do teplé místnosti do prostředí s 60–80%
RVV. Mladé rostliny zpočátku vytváří juvenilní,
mladé láčky, které se od dospělých liší. Většinou až ve druhém či třetím začnou vytvářet typické láčky.
Špirlice patří mezi rostliny vhodné pro začátečníky, jsou to rostliny atraktivní a odolné.
Udivují svojí účinností, kdy při pěstování venku
mohou být láčky téměř plné hmyzu. Jediným
úskalím je parapetová kultivace – plné krásy
v našich podmínkách dosahují špirlice až ve
skleníku.

Sarracenia leucophylla – láčka
Kresba: Michal Kouba

Sarracenia rubra – semínko
Kresba: Michal Kouba
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Sarracenia – různé tvary pastí   Kresba: Miroslav Macák
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Darlingtonie – Darlingtonia
californica
Rostlina se vyskytuje v severní Kalifornii a v jihozápadním Oregonu na západním pobřeží
USA. Roste na prameništích a březích potůčků
stékajících z hor. Vytváří, podobně jako špirlice (Sarracenia) růžici láček vysokých až 90
cm (častěji však asi poloviční velikosti), zakončených velkou hlavicí s množstvím bělavých
okének a velkým rozeklaným přívěskem. Láčky vyrůstají z plazivého, kořenícího oddenku.
Hmyz je lákán kapkami nektaru k ústí láček
na spodní straně hlavice. Dolní polovina láčky
je uvnitř pokryta množstvím dolů směřujících
chlupů, jež brání hmyzu vylézt zpět, ven z láčky. Ve spodní části láčky je rostlinou vylučována
tekutina, v níž se hmyz utopí a posléze rozloží.
Při pěstování darlingtonie je nejdůležitější zajistit, aby se nepřehřívaly kořeny. Z toho
důvodu sázíme rostliny raději do větších květináčů z pálené hlíny, které odpařováním mírně ochlazují substrát. Květináč je dobré zastínit před přímým sluncem, ale tak, aby nebyl

omezen odpar. Substrát je vhodné namíchat
z žulové drti a rašeliníku v poměru 1 : 1. Místo
žulové drti můžeme popřípadě použít keramzit o zrnitosti 4–8 mm nebo hrubší praný písek
bez jemného podílu. Také je možné nahrazení
rašeliníku rašelinou, ale není to optimální, rostliny pak snadněji podléhají hnilobě oddenku.
Na dno květináče dáme drenáž ze střepů. Darlingtonie má ráda hodně světla, ale na přímém
slunci může teplota nad 30 °C v letním období způsobit přehřátí a hnilobu oddenku. Proto
raději volíme stanoviště s východní, popřípadě
západní expozicí. Substrát musí být stále mokrý a květináče zaléváme shora, čímž opět snižujeme teplotu substrátu. Také prospívá časté
mlžení a umístění rostliny v RVV 60–80 %. Při
pěstování v bytě se snažíme udržet zimní teploty pokud možno okolo 5-10 °C. Dobře zapěstovanou rostlinu je možné pěstovat v létě ve venkovním rašeliništi, nejlépe v polostínu, a podle
některých pěstitelů i v zimě, dobře zakrytou.

Semínko Darlingtonia californica Kresba: Michal Kouba
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Darlingtonia californica   Kresba: Jaroslav Neubauer
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Heliamfora – Heliamphora
Rostliny tohoto rodu vytvářejí růžice vzpřímených kornoutovitých listů, tzv. láček, vysokých
cca 10 až 50 cm. Na horním okraji láčky tvoří
malé víčko skrývající nektar. Tím lákají hmyz,
který se pak stává jejich potravou. Horní část
vnitřního povrchu láčky je pokryta dolů směřujícími chlupy, které brání hmyzu vylézt, když
spadne do láčky. Ten se pak utopí v tekutině,
kterou je láčka naplněna. Část živin z kořisti
přijme rostlina přímo vnitřním povrchem láček, část však odtéká z láčky ven, protože ta je
otevřená a není nijak chráněna proti dešti. Tekutina je odváděna malým otvorem a křídly po
láčce ke kořenovému systému.
Heliamfory se vyskytují na stolových horách
Guayanské vysočiny ve východní Venezuele.

Pasti a květ rostliny Heliamphora heterodoxa
Kresba: Jaroslav Neubauer
16

Nadmořská výška až 3000 m způsobuje, že klima je relativně chladné a vlhké, v noci dochází
k výrazným teplotním poklesům a deště a mlhy
jsou prakticky na denním pořádku. Díky poloze
nedaleko rovníku se však klima v průběhu roku
téměř nemění.
Pro pěstované rostliny je důležité, aby letní
teploty nepřesahovaly 30 °C (optimum je kolem 25 °C) a RVV dosahovala 80–100 %. Proto je umisťujeme do akvárií nebo vitrín a často
rosíme. Abychom mohli tyto podmínky splnit,
nevystavujeme je příliš silným slunečním paprskům. Vhodné je umístění u okna s orientací
na sever a otevřeným výhledem. V případě mírného zastínění může být okno orientováno na
východ či západ. V zimě jim však zajistíme světla co nejvíce. Nejsnáze se rostliny pěstují pod
dostatečně silným umělým osvětlením (a nejlépe třeba ve sklepě), kdy nehrozí přehřívání pěstebního prostoru. Jako substrát je vhodný čistý
nastříhaný rašeliník nebo lehká a propustná
směs rašeliníku, rašeliny a agroperlitu zhruba
v poměru 1 : 1 : 1. Je vhodné dát na dno vrstvu drenáže sahající cca do čtvrtiny výšky květináče. Květináče s rostlinami často proléváme
vodou shora, ale zajistíme, aby ve vodě nestály.
Množení provádíme nejlépe oddělováním
odnoží. Ty však musí být dosti silné, protože
slabé oddělky často hynou. Můžeme množit
i semeny, ale ta jsou velmi vzácná a pro tvorbu
květů musí mít rostliny ideální podmínky. Ačkoli semena většinou dobře klíčí, velká část malých rostlinek hyne. Také vývoj je velmi dlouhý.
Nejprve rostlinky vytváří tzv. juvenilní láčky,
které se od dospělých liší. Otvor mají umístěný
spíše kolmo k láčce a vroubený ohrnutým obústím. Teprve po třech až čtyřech letech rostliny
začínají tvořit pravé láčky.
Rostliny jsou velmi náchylné k hnilobám
způsobeným přehříváním pěstebního prostoru
nebo stagnující vodou v substrátu. Pěstování
je často doprovázeno nezdary, pro začátečníky
jsou vhodnější druhy Heliamphora heterodoxa,
Heliamphora nutans a Heliamphora minor. Obzvláště odolní jsou pak jejich kříženci.

Láčkovka – Nepenthes
Jeden z nejvyhledávanějších rodů masožravých
rostlin. Rod čítá kolem 150 druhů, rozšířených
hlavně v tropických deštných lesích monzunové oblasti na jihovýchodě Asie. Západním směrem dosahují až na Madagaskar. Nejvíce druhů
roste ve vlhkém území Kalimantanu, Sumatry,
Malajsie a Filipín. Jde většinou o liány kořenící
v zemi a využívající opory jiných rostlin k růstu vzhůru. Na listech těchto rostlin se nacházejí pasti připomínající různobarevné konvice
(láčky) s víčkem. Tyto konvice jsou zavěšeny na
úponce, jejíž délka je různá podle druhu. Láčku
uzavírá víčko chránící její obsah před deštěm,
okraj láčky je lemován kluzkým obústím. Sama
láčka je vybavena dvěma křídly, která směřují lezoucí kořist k obústí, po kterém hmyz sklouzne
do pasti a utopí se v trávicí tekutině. Účinnost

láček i rychlost trávení je obdivuhodná. Láčkovky lze nejlépe pěstovat ve větších vitrínách,
uzpůsobených pro pěstování tohoto rodu.
Volné pěstování v bytové kultuře není zcela vyloučeno, ale omezuje výběr na odolnější
druhy, často spíše hybridy. Vitrínu na pěstování
láčkovek budeme volit raději vyšší, mají-li rostliny vhodné podmínky, jsou značně vzrůstné.
Jako substrát se osvědčila směs drcené dubové
kůry, rašeliníku a drceného polystyrenu – kůra
a polystyren v kouscích o velikosti 1–3 cm. Poměr jednotlivých složek 1 : 1 : 1. Je však nutno podotknout, že co pěstitel, to jiný substrát.
Někdo přidává rašelinu, jiný molitanovou střiž
nebo kořeny kapradin. Experimentům tedy
nic nebrání, ale je vždy třeba dbát na to, aby
substrát byl vzdušný a nebyl přemokřený. Při

Celkový vzhled rostliny Nepenthes ampullaria   Kresba: Jaroslav Neubauer
Úvod do pěstování masožravých rostlin
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Průřez pasti Nepenthes sp.
Kresba: Jaroslav Neubauer
18

zalévání proto raději květináče proléváme, jen
v horkých letních dnech je můžeme nechat stát
asi v 1–3 cm vody.
Láčkovky rozdělujeme do dvou skupin, na
nížinné a vysokohorské. Obě skupiny vyžadují
RVV 80–100 %, při oslunění může krátkodobě
klesnout i na 60 %. Je dobré zajistit jim větrání.
Nemůžeme-li větrat z důvodu udržení vysoké
RVV, lze si pomoci malým ventilátorem, který
bude pohybovat vzduchem. Nížinné láčkovky
pěstujeme na přímém světle u okna, teploty vystupující nad 40 °C jim nevadí, pokud zajistíme
dostatečnou RVV. Vysokohorské láčkovky však
vysoké teploty nesnášejí, raději je přistíníme
a zajistíme častější porosení. Optimální teploty
by měly být do 25 °C, což lze v létě jen stěží zajistit. Proto jim slabý přístin přijde k duhu, další
možností je kultivace pod umělým osvětlením
třeba ve sklepě.
Rostliny časem přerostou a tehdy je vhodné
je seříznout a zmladit. Řežeme až k nejnižším
třem očkům v paždí listů. Odříznutý vrchol použijeme k řízkování. Řežeme 25–30 cm dlouhé řízky, vždy alespoň se třemi listy. Spodní
list nebo listy odřízneme, na stonku provedeme delší, 2–3 cm dlouhý šikmý řez a ošetříme
práškovým nebo gelovým stimulátorem. Řízky
napícháme do hrubě nasekaného rašeliníku,
umístíme do tepla a polostínu a udržujeme
100% RVV. Z důvodu zmenšení transpirační
plochy můžeme zbylý list svázat nebo v polovině ustřihnout. Jsou-li na řízcích láčky, můžeme do nich dolévat vodu – řízky si z nich vodu
vstřebají a lépe pak koření.
Řízkování je většinou jediným možným
způsobem množení, neboť láčkovky jsou rostliny dvoudomé a málokdy vykvete samčí a samičí rostlina zároveň, abychom mohli získat
semena. Pokud získáme semena ze zahraničí,
většinou přímo z přírody, postupujeme tak, že
si připravíme velmi jemný substrát se stejným
složením jako pro dospělé rostliny. Semínka
vysejeme na povrch a jemným rozprašováním
zalijeme.
Klíčivost semen s časem velmi rychle klesá
a i dopěstování semenáčů do dospělosti je letitá práce. Při pěstování láčkovek je lépe začít
s méně náročnými druhy nebo hybridy a postupně si opatřovat náročnější rostliny. Vyvarujeme se tak zbytečného zklamání a úhynu vzácných a drahých rostlin.
Úvod do pěstování masožravých rostlin

Nepenthes ‘Mizuho‘ – spodní láčka   Kresba: Michal Kouba
www.darwiniana.cz
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Tučnice – Pinguicula
Rostliny vytvářejí přízemní růžice o průměru od několika málo centimetrů až po 40 cm.
Ploché, někdy polovzpřímené, zpravidla na
okrajích svinuté listy mohou být úzce kopinaté,
špachtlovité, až široce vejčité. Jsou posety drobnými žlázkami vylučujícími lepkavou tekutinu,
pomocí níž chytají svou kořist, ponejvíce velmi
drobný hmyz. Ten je lepkavou tekutinou znehybněn, udušen a posléze stráven. Květy vyrůstající na jednokvětých stvolech jsou dvoupyské,
s kratší či delší ostruhou. V barvě varírují od
bílé přes růžovou až po tmavě fialovou v celé
ploše květu, či v kombinacích pásků a skvrn.
Velmi zřídka se v části květu uplatňuje i žlutá
barva a jen jediná tučnice, Pinguicula lutea,
kvete zcela žlutými květy. Kořeny tučnic jsou
jednoduché, nevětvené a plní hlavně upevňovací funkci. Vodu rostliny částečně čerpají ze
vzduchu nebo ji přijímají spodní stranou listů.
U některých druhů kořeny na zimu odumírají.
Tučnice se vyskytují hlavně v Evropě a Střední
Americe, méně v Asii, Jižní a Severní Americe.
Velké rozšíření znamená také různé podmínky,
v nichž rostliny rostou. Z ekologického hlediska
můžeme tučnice rozdělit do tří hlavních skupin, v rámci nichž jsou však ještě určité drobné
rozdíly.

Dvoutvaré tučnice bez
přezimujících pupenů
První a z hlediska amatérského pěstování asi
nejdůležitější je skupina tzv. dvoutvarých tučnic. Obrovská většina druhů této skupiny roste
v Mexiku, proto jsou někdy nazývány mexické
tučnice. Většinou rostou ve vyšších polohách,
ve vápencových, méně často sádrovcových
nebo pískovcových pohořích. Aby nebyly vystaveny nadměrnému vysychání, vyhledávají
severní svahy nebo stinné rokle s nižšími teplotami a vyšší vzdušnou vlhkostí. Vzhledem ke
klimatu si tyto rostliny osvojily životní strategii zakládající se na úsporném vodním režimu.
V létě, když jsou teplotní a hlavně vlhkostní
podmínky příznivější, tvoří růžice složené
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z několika větších a tenčích listů. V zimě, když
panuje velké sucho a rostliny čerpají vlhkost jen
ze vzduchu a rosy, vytvářejí podstatně menší
růžice, složené z většího počtu menších, sukulentních lístků. Některé druhy vytvářejí růžice
cibulovitého tvaru, zčásti či zcela pohroužené
v substrátu.
Substrát pro pěstování druhů této skupiny může být různý. Někteří pěstitelé používají rašelinu smíchanou se zhruba polovičním
množstvím písku, jiní míchají různé propustné
směsi z písku, agroperlitu a keramzitu, s malým
množstvím rašeliny. Ve všech směsích je velmi
prospěšný přídavek drceného travertinu či vápence. V letním období, kdy rostliny vyžadují
dostatek vláhy, mohou květináče stát zhruba 1
cm ve vodě. Na podzim se nechají pozvolna vysychat a přes zimu se drží zcela nasucho. Na jaře
zálivku opět pozvolna obnovíme. Teplota při
pěstování může být celoročně pokojová, v zimě
i nižší, protože rostliny v suchém substrátu snášejí teploty až okolo 5 °C. Podle některých pěstitelů rostliny při nižších teplotách více kvetou.
Výhodou při pěstování je, že nepotřebují tolik
světla ani zvýšenou RVV jako jiné masožravé
rostliny. Postačí jim umístění těsně u západního nebo i severního okna, ale při lepším osvětlení jsou rostliny přeci jen hezčí. Největším
nebezpečím pro rostliny bývá hniloba způsobená nadměrně vlhkým substrátem v zimním
období. Napadené rostliny většinou již nelze
zachránit. Také vrstva starých listů může být
rizikem hniloby, pokud rostliny po delší dobu
nepřesadíme. Během největších letních veder
rostliny raději přistiňujeme, vysoké teploty mohou být spouštěčem hniloby růstového vrcholu.
Přesazování provádíme v zimě. Některé druhy
mají růžice tak křehké, že se mohou rozpadnout, listy pak použijeme na množení. Množení provádíme v zimním období opatrným
odtržením několika sukulentních lístků, které
položíme na suchý až mírně vlhký substrát. Na
bázi lístků pak začnou rašit drobné rostlinky.
Můžeme vyzkoušet i množení semeny, jejichž
tvorba však bývá někdy problematická, protože značná část rostlin pochází z množení listy
z několika málo původních jedinců. Druhou
Úvod do pěstování masožravých rostlin

Pinguicula longifolia (vlevo) a Pinguicula fiorii (vpravo) patří do skupiny
tučnic, které tvoří přezimovací pupeny   Kresba: Miroslav Macák
překážkou je, že tyčinky s prašníky jsou ukryty
za bliznou, v trubkovité části květu. Pro získání pylu pak musíme květ buď roztrhnout a pyl
přenést na bliznu květu nepoškozeného nebo
použít velmi tenké vlákno, kterým dosáhneme
hluboko dovnitř květy a opakovaně přenášíme
pyl mezi vybranými květy. Semena vyséváme
nejlépe na jaře na vlhký substrát. Úhyn klíčních
rostlinek a rostlinek v prvním roce života však
bývá vysoký.
Perspektivními druhy pro začátečníky jsou
Pinguicula agnata s růžicí plochých listů o průměru i více než 20 cm, s květy bělavými se
světle fialovým okrajem, Pinguicula cyclosecta
s růžicí špachtlovitých listů o průměru okolo
8 cm, s květy tmavě fialovými s dlouhou ostruhou, Pinguicula ehlersiae, Pinguicula esseriana: drobné rostlinky s malými lístky a růžicemi o průměru jen několika centimetrů, s květy
světle růžovými, Pinguicula gracilis: drobná
rostlinka s malými, v zimě poněkud chlupatými
lístky a průměrem růžice jen několik centimetrů, s bílými květy, Pinguicula gypsicola s úzkými polovzpřímenými listy a průměrem okolo
10 cm, Pinguicula moranensis s růžicí plochých
www.darwiniana.cz

listů o průměru až 20 cm, s květy tmavě fialovými, Pinguicula rotundiflora: drobná rostlinka
s květy bělavými, na okrajích narůžovělými.
Velmi vhodné jsou i Pinguicula emarginata
a Pinguicula moctezumae, kterým však v zimě
zálivku vůbec neomezujeme. Pinguicula emarginata tvoří růžici plochých listů o průměru
přes 10 cm, s malými bílými až světle narůžovělými, na okrajích zoubkovanými květy s tmavěji
fialovými žilkami, Pinguicula moctezumae tvoří růžici úzkých polovzpřímených listů o délce
až 15 cm, s velkými růžovými květy s dlouhou
ostruhou.

Tučnice s přezimovacími
pupeny
Tyto druhy pocházejí z temperátních až chladných oblastí Evropy, Asie a Severní Ameriky.
Protože v zimním období v těchto oblastech
mrzne, rostliny vytváří odpočivný zimní pupen, tzv. hibernaculum, ze kterého pak na jaře
vyraší normální listy. Některé druhy rostou ve
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vysadit. Většina druhů tvoří na bázi zimních
pupenů další malé pupeny, kterými lze rostliny výhodně množit. Pokud samy neodpadnou,
opatrně je oddělíme, zasadíme a pěstujeme
stejně jako dospělé rostliny. Jinou možností je
množení semeny. Pokud pěstujeme více druhů
ve venkovní kultuře, je zde riziko, že rostliny
opyluje hmyz a mohou nám vzniknout nechtění kříženci. Proto raději rostliny opylujeme
sami tak, jak bylo uvedeno u tučnic první skupiny. Pro klíčení je nutné, aby semena prošla
zhruba dvouměsíčním obdobím chladu, jinak
téměř neklíčí. Největším rizikem při pěstování rostlin této skupiny jsou vysoké letní teploty, které mohou v lepším případě také vyvolat
předčasnou tvorbu odpočivného pupenu. Pak
opět vyraší buď koncem léta, nebo až příští rok
na jaře. Takovéto rostliny jsou pak velmi oslabené. V horším případě může dojít i k hnilobě.
Určitým rizikem může být i vymrzání některých druhů.
Pro pěstování jsou vhodné Pinguicula alpina: krásný vysokohorský druh s bílými květy,
jemuž vyhovuje přídavek travertinu v substrátu, málo tolerantní k vysokým letním teplotám,
avšak zcela zimovzdorný. Pinguicula grandiflora je velmi odolný druh s krásnými tmavě fialovými květy, tolerantní k substrátu a vhodný pro
celoroční pěstování venku. Pinguicula longifolia poměrně odolný druh, jemuž vyhovuje přídavek travertinu v substrátu, ale jehož některé
poddruhy jsou náchylné k vymrzání. Pinguicula vulgaris je velmi odolný druh se světleji fialovými květy, tolerantní k substrátu a vhodný pro
celoroční pěstování venku.

Rostliny z USA snášejí v letních měsících
vysoké teploty za předpokladu 60–80% RVV
a květináče mohou být umístěny asi 1 centimetr ve vodě. V zimních měsících vyžadují co
nejvíce světla. Čím méně mají světla, tím nižší
musí být teploty. Ty mohou být jen okolo 10 °C
a substrát by neměl být příliš mokrý. Úplné
vyschnutí však nesnášejí. Substrát mícháme
z rašeliny a písku. Množení provádíme výsevem semen na jaře. Pouze Pinguicula primuliflora vytváří mladé rostlinky na špičkách listů.
Největším rizikem pro pěstování je nedostatek světla v zimních měsících, kdy jsou rostliny napadány houbovými chorobami. Všechny
tučnice z USA (Pinguicula caerulea, Pinguicula
ionantha, Pinguicula lutea, Pinguicula planifolia, Pinguicula primuliflora, Pinguicula pumila)
jsou vhodné pro pěstování v bytě ve vitrínách či
akváriích a mají nádherné květy. Z evropských
tučnic jsou to Pinguicula hirtiflora a její poddruh Pinguicula hirtiflora subsp. crystallina
a Pinguicula lusitanica. Oba druhy pěstujeme
stejně jako tučnice z USA, jen teploty mohou
být ještě o něco nižší. Substrát pro Pinguicula
hirtiflora je vhodné doplnit drceným travertinem či vápencem nebo ji můžeme pěstovat
přímo na kameni. Pro Pinguicula lusitanica volíme rašelinný substrát bez travertinu či vápence, popř. smíchaný s rašeliníkem. Obě tučnice,
a zejména Pinguicula lusitanica, někdy v zimě
odumírají, ale protože vytvářejí dostatek semen
samoopylením, obnovujeme kulturu jarním výsevem.

Pinguicula 'Aphrodite'   Kresba: Jaroslav Neubauer
vysokých horách, na holých mokvavých vápencových skalách nebo na prameništích ve
vysokohorských trávnících, jiné rostou na rašeliništích. Všechna stanoviště jsou typická dostatkem vody, proto i při pěstování nesmí substrát nikdy vyschnout.
Substrát mícháme z rašeliny a písku, do nějž
rostlinám z horských poloh přidáváme drcený
travertin nebo vápenec. Tyto rostliny je možné
pěstovat i přímo na kusu travertinu, pokud zajistíme, aby kámen byl neustále mokrý. Rostlinám z rašelinišť a slatinišť travertin do substrátu nepřidáváme. Stanoviště volíme s dostatkem
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rozptýleného světla, avšak bez přímého slunečního záření, aby se v letních měsících nepřehřívalo. Nejvhodnější je pěstování ve venkovní
kultuře, rostliny v pokojových podmínkách
rostou velmi špatně. Můžeme je pěstovat v květináčích, ale daleko lépe rostou v umělém rašeliništi nebo v rozměrných mísách naplněných
substrátem. Na podzim začnou rostliny vytvářet zimní pupeny, které můžeme u některých
druhů ponechat ve venkovní kultuře při zajištění ochrany proti holomrazům. Můžeme také
zimní pupeny ze substrátu vyjmout, uložit je
ve vlhkém mechu v chladničce a na jaře je opět
Úvod do pěstování masožravých rostlin

Tučnice bez
přezimujících pupenů se
stejnotvarými listy
Tučnice, které po celý rok tvoří stejný typ listů,
rostou v mírnějších oblastech Evropy, na jihovýchodě USA, v tropických oblastech Střední
Ameriky a v horách Jižní Ameriky. Ekologické
podmínky v jednotlivých oblastech jsou však
velmi různé a pro pěstování jsou nejvhodnější
druhy z USA a Evropy.
www.darwiniana.cz

Pinguicula leptoceras – květ
Kresba: Michal Kouba
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Bublinatka – Utricularia
Tyto rostliny chytají kořist pomocí malých, většinou 1 až 5 mm velkých měchýřků s poměrně
komplikovanou funkcí. Ty mají otvor (tzv. ústí)
opatřený záklopkou. V okolí ústí mají různě
tvarované výrůstky, které jednak brání zanášení ústí, zadržují zde vodu nezbytnou pro funkci
měchýřku, ale také vylučováním slizových látek
lákají kořist. Dostane-li se kořist, kterou tvoří
velmi drobní půdní či vodní živočichové a larvy,
do blízkosti ústí měchýřku, dotkne se citlivých
chlupů fungujících jako spouštěcí mechanizmus. Otevře se záklopka a měchýřek nasaje
svou kořist dovnitř. Na vnitřní straně měchýřku
jsou pak žlázy, jimiž je kořist rozložena a strávena. Jedna past může ulovit i několik kusů kořisti.
Bublinatky jsou rozšířeny po celém světě
a obsazují prostředí se širokou škálou podmínek, jimž se přizpůsobily svým tvarem a způsobem života. Rozlišujeme tři hlavní skupiny
bublinatek: pozemní, epifytní a vodní.

Pozemní bublinatky
Vyskytují se v tropických a subtropických pásmech. Z praktického hlediska je vhodné tuto
skupinu rozdělit ještě na malolisté a velkolisté
druhy.
Největší počet malolistých druhů roste
v Austrálii, Jižní Americe, jižní Africe a jihovýchodní Asii. Osidlují velmi mokrá, někdy
dokonce zaplavovaná stanoviště. Listům podobné, často jen kolem 1 cm velké asimilační
orgány jsou buď uspořádány v růžicích, nebo
vyrůstají jednotlivě na plazivém stonku. Mohou být různých tvarů, od ledvinitých, přes klínovité, kopinaté, pentlicovité, až po terčovité.
V substrátu a někdy i na něm tvoří provázkovité
prýty, na nichž vyrůstají měchýřky. Květenství
na dlouhých, někdy ovíjivých stvolech nesou
větší počet zpravidla drobných kvítků.
Substrát pro pěstování může být rašelina
smíchaná s křemičitým pískem (2-3:1). Květináče stavíme na velmi světlé místo do vody,
která může dosahovat výšky 1 cm nebo až
těsně pod povrch substrátu. Teplota může být
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běžná pokojová a vhodná je vyšší RVV v rozmezí 60–80 %. Vyžadují hodně světla, jinak nekvetou a v zimním období mohou při nedostatku
světla trpět hnilobou. Přesazování provádíme
nejméně jednou za dva roky, protože ve slehnutém substrátu rostliny slabě rostou a podléhají
hnilobám. Rozmnožování provádíme nejsnadněji rozdělováním trsů, některé druhy však také
ochotně tvoří semena.
Z běžněji dostupných a snadno pěstovatelných druhů lze doporučit Utricularia calycifida
s listy až několik centimetrů velkými a květy
samosprašnými, Utricularia dichotoma s malými kopinatými listy a pěknými fialovými květy, Utricularia livida s malými obvejčitými listy
a bělavými kvítky, Utricularia sandersonii s klínovitými listy a zajímavými květy, Utricularia
tricolor s listy až 2 cm velkými a pěknými narůžovělými květy.
Vzhledově velmi odlišné jsou velkolisté druhy (např. Utricularia longifolia nebo Utricularia
reniformis), vyskytující se v Jižní Americe. Mají
dlouze kopinaté nebo dlouze řapíkaté ledvinité
listy, dlouhé až 30 cm. Květenství dlouhá až 1 m
nesou krásné a velké květy. Pěstovat je můžeme
v substrátu z rašeliny a písku nebo v epifytním
substrátu. Květináče stavíme do vody o výšce 1
cm až třetiny výšky květináče. Musíme jim zajistit vysokou RVV 80–90 %, např. umístěním
v akváriu. Zcela ojedinělým způsobem rostou
Utricularia humboldtii a Utricularia nelumbifolia. První roste na jihoamerických mokřadech
a také v růžicích broméliovité rostliny Brocchinia tatei, druhá v růžicích Vrisea regina a Vrisea

Past pozemní bublinatky   
Kresba: Michal Kouba
Úvod do pěstování masožravých rostlin

Květy a nadzemní prýty bublinatky Utricularia quelchii   Kresba: Jaroslav Neubauer
www.darwiniana.cz
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vody, takže jsou schopné přežít i kratší suchá
období, kdy jim mohou opadat listy. Zpravidla
mají krásné a větší květy.
Při pěstování vyžadují dostatek rozptýleného světla a vysokou RVV 80–90 %. Teplota může
být běžná pokojová, některé vzácné druhy ze
stolových hor Venezuely jsou však chladnomilné. Substrát je nejvhodnější epifytní, smíchaný
z kousků kůry, rašeliníku a popř. polystyrenu
a nastříhaného bukového listí. Zálivku provádíme proléváním shora, květináče, nebo lépe
děrované košíky, by neměly stát ve vodě, jinak
by rostliny mohly zahnívat. Rostliny je možno
pěstovat i epifytně, namontované v mechu na
kůře či epifytních kmenech. Množíme nejlépe
oddělováním dceřiných trsů, které se tvoří na
prýtech. Je také možné rostliny množit tak, že
odstřihneme celý list a položíme jej na substrát.
Nově vzniklých rostlin však bývá málo a jejich
vývoj je zdlouhavý. Nejdostupnějším a nejsnáze pěstovatelným druhem je Utricularia alpina
s kopinatými listy velkými okolo 10 cm a velkými bílými květy se žlutou skvrnou.
Růst epifytní bublinatky Utricularia alpina
Kresba: Jaroslav Neubauer
imperialis. V úžlabí listů těchto bromélií se
zadržuje voda, ve které pak bublinatky rostou.
Aby při svém růstu dosáhly nových stanovišť,
vyhánějí vzhůru obloukovitě převislé šlahouny,
jimiž dosahují vyšších částí na bromélii. Z pěstitelského hlediska s nimi zacházíme jako s předešlými druhy, jen substrát volíme lehčí. Často
nejlépe rostou v podmiskách, ve vodě mezi květináči s ostatními rostlinami.
Pro začátečníky lze doporučit Utricularia
longifolia: s dlouze kopinatými listy a velkými
fialovými květy a Utricularia reniformis: s ledvinitými listy s dlouhým řapíkem a obzvláště
pěknými a velkými fialovými květy.

Epifytní bublinatky
Vyskytují se v tropických oblastech Jižní Ameriky, Afriky a jihovýchodní Asie. Osidlují mechatá stanoviště, kmeny stromů a skály. Na prýtech
vytvářejí hlízky, které slouží jako zásobárna
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či z výluhu ze starých listů „vysokých ostřic“
(např. Carex acutiformis), který zředíme na
barvu slabého čaje. Musíme ji ale poměrně často měnit, protože dochází k jejímu znehodnocení a zarůstání řasami. Pro zdárný růst je zapotřebí dostatek rozptýleného světla a u mnoha
druhů i dostatek kořisti (planktonu). Množství
světla však přímo podporuje zmíněný růst řas,
které jsou asi největším problémem při kultivaci vodních bublinatek. Rostliny z tropických
a subtropických částí světa pěstujeme celoročně při pokojových teplotách, přičemž v létě mohou být pěstovány i venku. Rostliny z temperátních a chladných oblastí pěstujeme nejlépe
od jara do podzimu venku a na zimu ukládáme

turiony do lednice. Pěstujeme-li je v nádržích
nebo v umělém rašeliništi, kde voda v zimě nepromrzá až ke dnu, můžeme je zde ponechat
i přes zimu. Při venkovní kultivaci v nádržích je
vhodné dát na dno slabou vrstvu rašeliny překrytou křemitým pískem a trochu promytého
opadu z ostřic.
Pro pěstování v bytě se hodí Utricularia gibba: subtilnější druh se žlutými květy. Pro venkovní kultivaci jsou vhodné především Utricularia australis: vzrůstný, až 1,5 m dlouhý druh
s velikým množstvím pastí a Utricularia minor:
menší druh vytvářející speciální prýty zapuštěné do detritu na dně. Oba druhy tvoří na zimu
turiony.

Vodní bublinatky
Osidlují nejčastěji mělčí stojaté vody. Na rozdíl
od předešlých skupin rostou i v chladných částech světa, kde zimní období přežívají pomocí
zimních pupenů, tzv. turionů. Stavba jejich těla
je přizpůsobena vzplývavému způsobu života. Některé druhy vytvářejí provázkovité prýty
dlouhé od několika centimetrů až do 2 m, na
nichž vyrůstá velké množství mnohočetných
tenkých úkrojků nesoucích pasti (např. Utricularia vulgaris). Mohou také vytvářet tvarově
odlišné prýty s pastmi, zapuštěné do detritu na
dně (např. Utricularia intermedia). Jiné druhy
vytváří v části pod květenstvím duté plovákovité útvary uspořádané v přeslenech (např. Utricularia purpurea). Význačnou vlastností vodních bublinatek je velké množství pastí, někdy
různých velikostí. Takto vyzbrojené jsou vodní
bublinatky úspěšnými lovci, jejichž úspěšnost
můžeme na rozdíl od předešlých skupin i sledovat. Avšak pěstování není, až na výjimky,
zcela bezproblémové. Používáme k tomu účelu
nádoby s vodou (akvária, sklenice nebo misky,
popř. venkovní bazénky nebo umělé rašeliniště). Vodu připravíme z rašelinného výluhu
Úvod do pěstování masožravých rostlin

Celkový vzhled pozemní bublinatky Utricularia longifolia   Kresba: Jaroslav Neubauer
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Láčkovice australská –
Cephalotus follicularis
Její růst je omezen na území asi 400 km délky
podél pobřeží jihozápadní Austrálie, kde zabíhá až cca 15 km do vnitrozemí. Obývá stanoviště zamokřená, od rašelinných až po čistě písčitá
a štěrkovitá, s mírným zastíněním v porostech
trav a keřů. Kořistí je lákána nektarem k okraji
dovnitř ohrnutého hrdla láčky, při hledání dalšího nektaru či při troše nepozornosti vleze dovnitř a o ostatní se již postarají trávicí enzymy
obsažené v tekutině soudkovité láčky. V zimních měsících, kdy je nedostatek přirozené potravy, málo světla a chladno, vytváří především
nemasožravé kopisťovité asimilační listy. Z jara
a v létě zase převažují listy přetvořené v masožravé láčky.

Osvětlení v létě volíme raději rozptýlené,
rostlina špatně snáší dlouhodobé vysoké teploty
nad 30 °C, na podzim a na jaře maximum slunce, v zimě je vhodné snížit teploty na 5–10 °C,
při pokojové teplotě je téměř nezbytné přisvětlovat. Vyšší vzdušná vlhkost jí nesporně prospívá a stejně tak i občasné zarosení. Květináče
mohou stát ve vodě, mají-li dobrou drenáž, v každém případě budeme opatrní nejen na přílišné
a trvalé přemokření substrátu, ale i jeho delší
přísušek. V zimních měsících udržujeme substrát mírně vlhký. Substrát namícháme ze směsi
rašeliny, perlitu a křemičitého písku v poměru
2 : 1 : 1. Zvýšenou pozornost musíme věnovat
vlásčitým kořínkům, které se snadno odlomí od
oddenku při nešetrné manipulaci.

Cephalotus follicularis   Kresba: Michal Kouba
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Byblis – Byblis
Jedná se o rod rozšířený pouze na australském
kontinentě. Byblidy mají dlouhé žláznatě chlupaté čárkovité listy na vystoupavém kmínku.
Kořist chytají pomocí lepkavé tekutiny, podobně jako rosnatky. Pěstují se nejčastěji dva druhy: Byblis liniflora a Byblis gigantea. Donedávna
měl rod pouze tyto dva druhy, v poslední době
však byly popsány druhy nové.
Byblis liniflora pěstujeme jako letničku, semena vyséváme v lednu na povrch mokré rašeliny a dále pěstujeme jako rosnatky. Podobně
se pěstuje většina ostatních byblid.
Byblis gigantea je vytrvalou rostlinou a v kultuře je vzácnější. Jako substrát

používáme směs rašeliny s pískem 1 : 1. Přes
léto mají stát květináče ve vodě a v zimě udržujeme pouze vlhký substrát. Přerostlé rostliny je
možno na jaře seříznout a zmladit. B. lamellata má nároky shodné.
Oba druhy mají černá semena podobná
máku, avšak zatímco samosprašná B. liniflora
klíčí ochotně, cizosprašná B. gigantea je pyrofyt, a proto je nutné při výsevu napodobit podmínky při požáru zapálením chomáče trávy
na povrchu substrátu. Lepší a osvědčenější je
vystavit semena působení kyseliny giberelové.
Pokud semena vyklíčí, budeme se těšit z krásných a zajímavých rostlin.

Celkový vzhled rostliny a detail květu Byblis gigantea   Kresba: Jaroslav Neubauer
Úvod do pěstování masožravých rostlin
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Chejlava – Roridula
Botanicky jde o rod, který zahrnuje pouze tyto
dva druhy – Roridula dentata a Roridula gorgonias. Roridula dentata byla jako prvá botanicky
popsána v roce 1764. Její domovinou je oblast
zhruba 200 km severně od Kapského Města. Jde
spíše o vnitrozemskou horskou oblast s výškou
výskytu 900 až 1200 m n. m. Roste na písčitých
půdách chudých na živiny v prostředí s častými mlhami a neustálým prouděním vzduchu.
Těchto podmínek vysokého oslunění a nižších
letních teplot, vlhkosti a neustálého průvanu je
poměrně těžké v kultuře dosáhnout. A vypěstovat tuto chejlavu zubatou v našich klimatických
podmínkách do výšky 150–180 centimetrů je
v podstatě nemožné. Patří mezi rostliny poměrně obtížně pěstovatelné.
Snáze si poradíme s druhem Roridula gorgonias, která je ve sbírkách častější. Její areál
výskytu je cca 100 km východně od Kapského
Města a výškově se pohybuje v rozmezí 100–
900 m n. m. Je keřovitého vzrůstu a subtilnější,
dosahuje výšky do jednoho metru. Je vlhkomilnější a vyžaduje substrát vlhčí až zamokřený.
Zimovat by se měla v prostředí s teplotou kolem
10 až 15 °C, s omezenou zálivkou a dostatkem
světla. Substrát ale nesmí proschnout. Podstatné bude zabezpečení pohybu vzduchu, neboť
jsou velmi citlivé na houbové choroby a úhyn
může být velmi rychlý. Proto je nutné často
kmínek kontrolovat a při náznaku problému
velmi rychle reagovat fungicidem.

Semínko chejlavy
Kresba: Michal Kouba
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Genlisea – Genlisea
Genliseje jsou vlhkomilné až obojživelné rostliny, blízce příbuzné bublinatkám, vyskytující
se v tropické Africe a Jižní Americe. Zatímco na
povrchu substrátu jsou patrné nevelké listové
růžice, lapacím orgánem je modifikovaný list,
který je přeměněn v past tvaru obráceného Y.
Obvykle roste v substrátu, méně často i na jeho
povrchu a funguje podobně, jako rybářská vrš.
Genliseje je možno rozdělit na vytrvalé
a krátkověké druhy. Zatímco mezi vytrvalé
patří pěstitelsky vděčné druhy jako Genlisea
hispidula, G. aurea, G. margaretae či G. flexuosa
(označována často jako G. violacea), jednoleté
druhy bývají problematické, neboť se ne vždy
podaří získat semena (patří sem např. pravá G.
violacea či G. pygmaea). Rostliny se pěstují ve
směsi písku, rašeliny a případně i perlitu 1 : 1
: 1. Je lépe použít hrubší písek o zrnitosti 1–2

mm a hrubší perlit, čímž se vytvoří mezipůdní
prostory, kam rostliny umisťují pasti. Květináče s rostlinami postavíme do vody, která může
dosahovat až na úroveň substrátu, ani občasné
zaplavení nevadí. Dostatek světla je nezbytný,
je však nezbytné zachovat i vysokou RVV.
Množení rostlin je možné provádět výsevem
semen. Sejeme na povrch substrátu, neboť klíčí na světle. Semena jednoletých druhů mohou představovat problém – je vhodné si zvýšit
pravděpodobnost jejich vytvoření manuálním
opylováním mezi květy jednotlivých rostlin.
Často se daří i množení z odděleného listu či
pasti, které položíme na povrch velmi vlhkého
substrátu a umístíme do prostoru s vyšší vzdušnou vlhkostí. Ač se nejedná o rostliny vyloženě
atraktivní, nelze je považovat za nezajímavé.
Květy některých druhů jsou opravdu efektní.

Roridula gorgonias   Kresba: Michal Kouba
Jsou to výteční lovci hmyzu. Na jejich úzkých
a protáhlých listech jsou žláznaté chloupky,
které se podobají tentakulím rosnatek a vylučují neuvěřitelně lepkavé kapičky, které však
neobsahují trávicí enzymy, neboť jsou bližší
pryskyřici než vodnatému slizu rosnatek. Jak
je to tedy s jejich masožravostí? Tady si příroda
skvěle pohrála. S naprostou bravurou se mezi
smrtícím nebezpečím pohybují symbiotické
klopušky Pameridea roridulae (vypadá trochu
jako naše ploštice), která nabodává a vysává
chejlavou ulovený hmyz. Exkrementy, které
na list odkládá, chejlavy promptně vstřebávají.
Jako substrát je možné doporučit rašelinu, křemičitý písek a perlit v poměru 1 : 1 : 1. Květináč
volíme vyšší a nesmíme zapomenout na drenážní vrstvu. V létě může stát v misce s vodou.
Zálivku budeme provádět nejlépe dešťovou
nebo převařenou vodou. Pokud se podaří získat chejlavu i s klopuškami, je nutné mít na paměti, že v zimním období se musíme postarat
o potravu klopuškám my. Postačí pár cvrčků,
které můžeme obstarat v akvaristice.
Úvod do pěstování masožravých rostlin

Genlisea violacea   Kresba: Michal Kouba
www.darwiniana.cz

31

Aldrovandka – Aldrovanda
vesiculosa
Z pěstitelského hlediska velmi náročná, vzplývavá vodní rostlina. Na pohled nejvíce připomíná vodní bublinatky, ve skutečnosti je však blízce příbuzná mucholapce. Při bližším pohledu
zjistíme, že opravdu nese jakési miniatury pastí
mucholapky upravené pro vodní prostředí. Květy jsou nevýrazné, bílé, kvete však zřídka.
Aldrovandka žije v mírně kyselé stojaté vodě,
a to jak v tropech, tak i v mírném pásmu. U nás
tato rostlina již vyhynula, ale díky pokusům
o její zpětné vysazení opět na několika lokalitách roste.
Pěstování aldrovandky je možné ve větším akváriu i zahradním jezírku. Voda by měla
být kyselé reakce s obsahem huminových

kyselin – stejně jako u bublinatek připravíme
výluh z rašeliny či stařiny vysokých ostřic, kterou necháme ležet na dně. Je velmi vhodné rostlinám zajistit dostatek planktonu jako potravy.
Tropické rostliny potřebují přes zimu umělé
osvětlení, zatímco rostliny z mírného pásma
můžeme pěstovat celoročně v zahradním jezírku. Na podzim vytvoří zhuštěním nevyvinutých
přeslenů pupen, tzv. turion. Turiony uložíme
přes zimu v menším množství vody do ledničky,
můžeme je ovšem nechat i v hlubším jezírku.
Aldrovandka je zajímavá, ale náročná a nevyzpytatelná rostlina, kterou lze doporučit až
těm, kteří získají dobré zkušenosti s pěstováním vodních bublinatek.

Zvětšený detail pasti s kořistí vodní masožravé rostliny
Aldrovanda vesiculosa   Kresba: Jaroslav Neubauer
32

Rosnolist – Drosophyllum
lusitanicum
Tenké žláznaté listy této rostliny vyrůstají ze
slabé dřevnatějící lodyhy. Stonek je zpočátku
vzpřímený, později poléhavý a mohou z něj vyrůstat další růstové vrcholy. Lapacím orgánem
jsou čárkovité listy s množstvím žlázek, které
produkují velké množství lepkavého slizu. Květy jsou poměrně velké, sírově žluté a na rostlině
velmi efektní. Rosnolist se vyskytuje v jihozápadním Španělsku, odkud zasahuje až do Portugalska a západního Maroka.
Pěstování rosnolistu je považováno za velmi obtížné, až téměř nemožné. S tímto nelze
souhlasit. Mnou pěstované rostliny dosahují
větších rozměrů, než jsem viděl na lokalitách,
a působí i vitálnějším dojmem.
Semena vysévám do směsi rašeliny a písku
v poměru 1 : 1,5. Používám hliněný květináč
o průměru 20 cm. Semena seji cca 1–1,5 cm
hluboko, po 4–5 do jednoho květináče. Různé
doporučované napilovávání a ořezávání semen
(skarifikace) je sice možné, ale já je neprovádím a semena přesto klíčí ochotně. Semena
je nutno rozmístit tak, abychom je při vzejití
všech nemuseli přesazovat. Rosnolist nelze

přesadit ani ve stádiu semenáčků. Po dobu
vzcházení květináč postavím do 2–4 cm vody,
ve které stojí až do doby vyklíčení prvních semen. Pak květináč postavím na slunné, dobře
větrané místo. V poslední době se mi osvědčila i tzv. kultura pod širým nebem, rostliny to
přijímají s povděkem. Zálivku provádím vždy
až po vyschnutí substrátu, v létě jednou za
4–5 dní, v zimě jednou za dva týdny nebo když
rostliny částečně povadnou. Květináče proliji svrchu a přebytečnou vodu cca za 2 hodiny
vyliji z podmisek. Letní teploty jsou vhodné
až do 40 °C a zimní kolem 10 °C. Mám však
vyzkoušeno, že rostliny snesly krátkodobě i -3
°C bez jakéhokoliv poškození. Pokud nemáme
možnost lepšího zimování, lze je přezimovat
i na velmi dobře osluněném okně v teplém pokoji. Vyšší RVV není nutná.
Jediným způsobem množení je výsev. Řízkování je neúspěšné. Semena se dnes dají sehnat
u specializovaných pěstitelů, někteří již nabízejí i rostliny. Tuto rostlinu nelze doporučit
začátečníkům, ale při troše péče roste opravdu
bezproblémově.

Drosophyllum lusitanicum – semínko   Kresba: Michal Kouba
Úvod do pěstování masožravých rostlin
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Masožravé bromélie
Mezi broméliovitými rostlinami najdeme dva
rody, z nichž každý má po jednom druhu, u kterého je prokázána masožravost. Jsou to epifytní
Catopsis a terestrická Brocchinia.

Brocchinia reducta
Listy jsou složeny v tuhou, 30–40 cm vysokou
nálevku. V nálevce se hromadí dešťová voda,
která slouží jako zásobárna na sušší období
a zároveň jako past na hmyz, který je lákán listy
v UV spektru nápadně lesklými a také pachem
již polapené kořisti.
Rostliny se vyskytují na stolových horách
Venezuely a Guayany, ale i při jejich úpatích.
Pro pěstování v teplejších sklenících v bytě
jsou vhodnější rostliny pocházející z úpatí hor,
označované jako Brocchinia reducta „Gran Sabana“. Ale i pěstování rostlin z vrcholků hor
není vyloučeno, v mé kultuře oba typy rostou velmi dobře. Rostlinám vyhovuje prostor
s RVV 70–90 %, plné oslunění u rostlin z úpatí
hor a mírný polostín u rostlin z vrcholků hor.
Substrát je dobře zvolit vzdušnější, osvědčil se
rašeliník pro mladé rostliny a po vytvoření dostatečného kořenového systému substrát namíchaný z rašeliny, křemenného písku a rašeliníku, zhruba v poměru 1 : 1 : 1. Rostlinám též
velice prospívá jedenkrát měsíčně přihnojení
plným hnojivem o poloviční koncentraci, a to
ke kořenům. Množení je možné spontánně vytvářenými odnožemi.

balem z rašeliníku. Nemáme-li možnost pěstovat ji epifytně, je možno tento způsob nahradit
pěstováním v květináči, který vyplníme většími kousky kůry a malým množstvím rašeliníku. Zvláště u malých oddělků se tento způsob
osvědčil. Po vytvoření dostatečného kořenového systému je pak možno provést převedení
na epifytní způsob. Rostlinu umístíme do RVV
60–80 % a na plné slunce. Jen slabé a neduživé oddělky držíme zpočátku v zástinu. Je nutno dbát na to, aby v růžici byla pokud možno
stále voda. Rostlina vyhání větvené květenství
s malými bílými kvítky, které může dosáhnout
až 90 cm, spíše však 40–50 cm. Po odkvětu je
lépe květenství odstranit a hnojením poloviční
koncentrací jedenkrát za 14 dní přimět rostlinu
k tvorbě dceřiných rostlin, neboť po odkvětu
matečná rostlina zanikne. Počet odnoží bývá
1–3 ks. Vytvoří-li rostlina pouze jednu odnož,
je dobré tuto ve velikosti 10–12 cm oddělit
a doufat, že rostlina vytvoří další. Přihnojování
během růstu je vhodné jak na list, tak ke kořenům, a to třetinovou koncentrací jedenkrát za
14 dní. Je-li rostlina dobře osluněna, může se
v létě vybarvit dožluta, což není na závadu, ale
přizpůsobení na vyšší osvit. Někteří pěstitelé
připouštějí i letnění v zahradě jako u tilandsií.
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Catopsis berteroniana
Jedná se o výlučně epifytní rostlinu, která žije
přisedle na větvích stromů. Je to bromélie vytvářející širokou nálevku tvořenou spodky listů,
která slouží jako past. Patří do podrodu Tillandsoideae a tilandsiím se skutečně velmi podobá,
a to jak vzhledem, tak i způsobem růstu. Roste
od Floridy až po Brazílii.
V kultuře je možno tuto rostlinu pěstovat
vyvázanou přímo na podložku z větve či kousku kůry. Více se však osvědčilo obložit kořeny
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