
 

Láčkovky - návod na pěstování 

Něco o rostlinách:  
  Láčkovky, latinsky Nepenthes jsou masožravé rostliny které kořist lapají do bizarních útvarů 
- láček - jenž ve vhodných podmínkách vyrůstají na koncích listů. V současnosti je známo 
několik desítek druhů těchto zajímavých masožravých rostlin pocházejících z podstatné 
většiny z výchdní Asie. Jednotlivé druhy se liší velikostí vzrůstu, barvou a tvarem listů a láček. 
Podle nároků na pěstování dělíme láčkovky na dvě základní skupiny a to: druhy horské - 
rostoucí v horských oblastech Bornea, Sumatry a dalších míst východní Asie a druhy nížinné - 
rostoucí v nižších nadmořských výškách. Rozdílné nároky druhů těchto dvou skupin láčkovek 
jsou popsány níže. 

V čem pěstovat:  
  Láčkovky pocházejí zejméma z oblastí deštných pralesů kde je půda velmi propustná a díky 
častým dešťům také velmi chudá na živiny - některé druhy proto rostou také přisedle na 
kmenech jiných rostlin, tzv epyfyticky. Z těchto důvodů je nejvhodnější pro pěstování 
láčkovek substrát který je jednak velmi vzdušný, ale který je také schopen udržet potřebnou 
vysokou vlhkost. Osvědčila se směs rašeliny, drceného molitanu, sušeného rašeliníku, 
dřevěného uhlí a polystyrenu v poměrech 1:1:1:1/2:1. Vynikající zkušenosti mám s použitím 
sterilního lisovaného rašeliníku z Nového Zélandu. Rašeliník je zcela čistý a ošetřený UV 
zářením, proto při pěstování v něm nedochází ani podelším čase k zahnívání či plesnivění. 
Navíc v něm rostliny výborně prospívají a vytvářejí velice silný kořenový systém. Substrát 
udržujeme po celý rok vlhký, ne však příliš přemokřelý. 
 
Nároky na prostředí:  
  Jak jsme již zmínili výše, láčkovky jsou rozděleny do dvou základních skupin dle výskytu v 
přírodě a podle stejného klíče je můžeme rozdělit dle nároků na prostředí při pěstování v 
domácích podmínkách. Horské druhy jsou poměrně náročnější, pro svou potřebu střídání 
denních a nočních teplot podobně jako v horských oblastech tropů. Denní teploty mohou 
klidně dosahovat až ke 30°C, noční by však měly klesat až pod 20°C. Zejména v parném létě 
toto zabezpečit v našich podmínkách bývá často problém - při nedodržení rostliny stagnují v 
růstu, netvoří láčky a někdy i hynou. Nížinné druhy a kříženci jsou o poznání méně nároční. 
Stačí zabetpečit celoroční teploty okolo 20 - 30°C, v létě nevadí ani 35°C. V tomto rozmezí 
teplot rostliny výborně prospívají a tvoří zdravé láčky. Obě skupiny pak mají podobné nároky 
na vysokou hodnotu relativní vzdušné vlhkosti (okolo 90%) a na dostatek rozptýleného 
světla. V letních tropických dnech je nutné rostliny přistínit, v uzavřených prostorách by 
mohlo dojít ke spálení rostlin. 
Z výše uvedených informací vyplývá, že nejvhodnější stanoviště pro pěstování masožravých 



láčkovek je v našich podmínkách buďto vytápěný skleník, popřípadě v bytech celoskleněná 
uzavřená a větraná vitrína. Takto se zaručí jak dostatek světla a tepla, tak i potřebná vysoká 
hodnota relativní vzdušné vlhkosti. 

Výsev:  

semínka se vysévají na povrch vlhké rašeliny (nezasypávat zeminou!). Výsev udržujeme stále 
vlhký (květináček obalíme např igelitovým sáčkem) při teplotě okolo 25°C na světlém místě. 
Rostlinky vyklíčí za cca 2 – 4 týdny.   

Po dvou měsících je přepikýrujeme do květináčků a pěstujeme jako dospělé rostliny. 

 
 
Potíže při pěstování:  
  Při pěstování láčkovek může nastat problém zejména u horských druhů, a to v zabezpečení 
kolísání denních a nočních teplot. Je nutné také rostlinám poskytnout dostatek světla, nikdy 
však slunečního úpalu. V zimních měsících je vhodné prodloužit den pomocí speciálních 
zářivek až na 12 hodin.  

 

 


