
 

Darlingtonie kalifornská - návod na 
pěstování 
Něco o rostlinách:  
  Darlingtonie je až 60 cm vysoká rostlina vytvářející velice bizarní láčky se zakončením ve 
tvaru rozeklaného hadího jazyka. Pochází ze západního pobřeží USA, kde roste v blízkosti 
horských potoků. Tyto zabezpečují i v době vysokých letních teplot  poměrně nízkou a 
stabilní teplotu pro kořenový systém, a tak i když se v létě vzduch ohřeje až ke 30°C, kořeny 
zůstávají v chladu a teplota substrátu zřídkakdy přesáhne 15°C. Blízkost moře zase 
zabezpečuje vysokou relativní vlhkost vzduchu. Tyto informace by měly být brány na zřetel 
při vytváření vhodných podmínek v domácí kultuře. 

V čem pěstovat:  
  Darlingtonie pěstujeme v nádobách o průměru 15cm a více podle velikosti a stáří rostliny. 
Nádobu je zejména v létě vhodné přistínit či obalit hliníkovou fólií z důvodu udržení stabilní 
teploty substrátu a zamezení jeho přehřátí. Povrch substrátu pokryjeme živým nebo suchým 
novozélandským rašeliníkem, který však před použitím důkladně zvlhčíme. Sadíme do směsi 
vláknité rašeliny, hrubého štěrku či keramzitu, s úspěchem se může použít také žulová drť.   
 
Nároky na prostředí:  
  Darlingtonie vyžaduje co nejintenzivnější rozptýlené světlo, přistínění v době letních veder 
však není na škodu a ochrání tak rostliny před případným přehřátím. Letní teploty by se tedy 
měly pohybovat v rozmezí 20 - 30°C, v zimě pak okolo 10 - 15°C. Darlingtonie vyžadují 
vysokou vlhkost vduchu okolo 70%, čehož docílíme umístěním v akváriu či jiné dobře větrané 
nádobě. Zaléváme měkkou vodou. Substrát udržujeme vlhký, ne přemokřelý. 

 

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:  
  Darlingtonie jsou citlivé na přemokření a přehřátí substrátu a poklesy vlhkosti vzduchu. 
Používáme jen kvalitní hrubě vláknitou, pokud možno co nejsvětlejší rašenu s vysokým 
podílem vláken.  

 

 


