
 

Špirlice - návod na pěstování 

Něco o rostlinách:  
  Špirlice, latinsky Sarracenia patří díky své malé náročnosti k nejoblíbenějším masožravým 
rostlinám. Všechny druhy mají původ na východním pobřeží USA, zejménapak v jižních 
státech Georgia a Florida. Zde rostou na vhkých loukách a v močálech. V přírodě rostou 
občas i zcela zatopeny, např. Sarracenia psittacina. Špirlice vytvářejí buď přízemní růžice (S. 
psittacina, S.purpurea), nebo i přes metr vysoké listy vyrůstající z přízemních oddenků 
(S.leucophylla, S. alata, S.flava...). Jednotlivé druhy špirlic se pak liší výškou vzrůstu a velice 
rozmanitým zbarvením láček které přechází od jasně zelené (S.alata), přes žlutou (S.flava) až 
po mnoho odstínů červené (S.purpurea) či různě kombinované (S.leucophylla, S.rubra) 

V čem pěstovat:  
  Špirlicím je třeba dopřát dostatek prostoru, proto volíme plastové květináče o průměru 
nejméně 15 cm, u dospělých a vzrostlých jedinců pak ještě větší. Jako substrát použijeme 
směs světlé rašeliny a křemičitého písku v poměru 2:1. Substrát je nutné po celou dobu 
vegetace udržovat mokrý (květináče mohou stát v podmisce s vodou), v zimních měsících 
pak mírně vlhhký. 

 
Nároky na prostředí:  
  Jak již bylo napsáno, špirlice patří k nejsnáze pěstovatelným masožravým rostlinám bez 
přehnaných nároků na pěstitele. Proto je můžeme s úspěchem pěstovat i volně na parapetu 
za oknem či na zahradě u jezírka. Většinu druhů můžeme dokonce pěstovat na zahradě 
celoročně. V létě snesou teploty i nad 30°C na přímém slunci, v zimě pak v domácí kultuře je 
vhodné snížit teploty na hodnoty okolo 10°C. Po celou dobu však dbáme o co největší přísun 
světla - ve stínu rostliny vytvářejí měkké a poléhavé pasti které se plně nevybarví. 

 

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:  
  Špirlice, jak již bylo uvedeno výše, vyžadují pěstování za dostatku světla po celé období 
růstu, proto volíme stanovště vystavená plnému slunečnímu svitu. Přes zimu rostliny 
nepřelévame z důvodu možné hniloby oddenku.  

 

 

 


