
Univerzita Karlova v Praze 

Pedagogická fakulta 
Katedra biologie a ekologické výchovy 

Bonsaj jako ukazatel vlivu prostředí na růst 

rostliny 

Autor: Eliška Marhoulová 

Vedoucí práce: RNDr. Jana Skýbová 

Praha 2009 



Abstrakt 

Tato bakalářská práce se zabývá shrnutím poznatků o bonsajích a způsobu 

jejich pěstování. Tyto poznatky jsou aplikovány na využití ve školách, při 

demonstraci přírodních pochodů a proměn u rostlinných druhů. V práci je 

zahrnut přehled základních druhů dřevin, které se využívají k pěstování 

bonsají. 

Klíčová slova: dřevina, strom, ovlivňování růstu 

Summary 

This bachelor thesis deals whith synthesis of knowledge about bonsai trees 

and methods of their cultivation. This knowledge is applied to take advantage 

of these faets at school, especially while demonstrating natural processes 

and transformations of different kinds of plants. In the summary there is 

embodied the overview of basic plant kinds, which are used for controlled 

bonsai growth. 
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1 Úvod 

Téma bonsaj pro bakalářskou práci bylo vybráno z několika důvodů. Ten 

první je čistě osobní, vzpomínka na mého dědečka, který se začal věnovat 

bonsajistice v době, kdy ještě nebyla běžným koníčkem, a který nedávno 

zemřel. Z toho vyplývají další důvody a to mé okrajové povědomí o této 

problematice, dostup k velkému množství literatury, kterou jsem 

„zdědila" a samozřejmě také dostup přímo k samotným bonsajím. 

Přestože jsou dnes bonsaje mnohem rozšířenější a podmínky pro jejich 

pěstování příznivější, stále mnoho lidí, zejména dětí, neví co to bonsaj je. 

Bonsaje plní mnoho funkcí (sběratelskou, okrasnou, pěstitelskou...) a tím 

se stávají stále oblíbenější. Je ovšem pravda, že ne každý se může 

pěstování bonsají věnovat. Je k tomu potřeba mnoho času, trpělivosti, 

základní zručnosti a alespoň elementární znalosti této problematiky. 

Výtvarné a pěstitelské schopnosti spolu s fantazií jsou velkou výhodou. 

Mnoho lidí lákají nejen svou krásou, exotičností, historií a spojitostí 

s kulturou a tradicemi dálného východu. Každý pěstitel bonsají se 

současně stává umělcem a biologem, znalcem životních projevů a cyklů 

nejrůznějších druhů dřevin. Měl by se snažit vnímat své okolí, aby důvěrně 

poznal nároky jednotlivých druhů na prostředí, které mu pak uměle vytváří 

ve zmenšené formě a domácích, případně zahradních podmínkách. 

V jednotl ivých kapitolách je postupně nastíněna historie, základní 

informace o tom, co je bonsaj, jak má vypadat. Metody úpravy dřeviny 

podle analogie s přírodou do požadované podoby je částečně také 

návodem, jak pěstovat bonsaj. K tomuto tématu však již vyšlo mnoho knih 

a příruček, a proto je práce záměrně postavena tak, aby nepůsobila 

dojmem další podobné pěstitelské příručky. Předmětem bakalářské práce 

je především dotazníkové šetření a vypracování námětů pro výuku. 

Součástí této práce je příloha. Zde budou k dispozici všechny obrázky, 

nákresy, tabulky, fotografie. 
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2 Cíle 
• Vypracovat základní informační text pro učitele o tom, co je to 

bonsaj, odkud se vzala a jaké musí splňovat parametry. 

• Popsat, jak docílit žádaných rozměrů bonsají a jak celkově může 

člověk ovlivnit růst rostliny. 

• Provést dotazníkové šetření mezi skupinou náhodně vybraných 

dospělých a dětí a provést rychlý průzkum mezi učiteli 2.stupně 

vybrané základní školy. Dotazník má zjistit, jaké je povědomí 

o bonsajích ve skupině dospělých a dětí. Rychlý průzkum má zjistit 

postoj učitelů vůči bonsajím ve škole. 

• Vypracovat náměty s tématikou bonsají jako výukovou pomůcku. 
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3 Bonsaj 

3.1 Historie a filozofie bonsají 

Když se řekne bonsaj, tak se každému vybaví Japonsko. Samo slovo 

bonsaj je Japonského původu a znamená strom v květináči („bon" = miska, 

„sai" = rostlina). První historické zmínky však pocházejí již ze 6.-8.století 

z Číny. I tak je velmi pravděpodobné, že kořeny jsou ještě hlubší a nápad 

zasadit stromek do misky uskutečnil někdo mnohem dříve.(podle 

www.nebari.cz. 2008) 

„I když se dnes běžně spojuje bonsajistické umění s Japonskem, vzniklo 

původně v Číně a obecná zásada pěstování stromů v nádobách sem byla 

možná přinesena ještě mnohem dříve z Indie. Japonsko bylo v osmém 

století našeho letopočtu pod silným čínským vlivem a zdá se 

pravděpodobné, že právě tehdy přijali Japonci bonsaj jako druh umění 

a přizpůsobili ho své tehdejší kulturní a zahradnické tradici. O začátcích 

pěstování bonsají ani o raném vývoji tohoto umění nemáme příliš mnoho 

dokladů. 

Jasná zmínka o bonsaji se objevuje na jednom dokumentu ze šestého 

století a na svitkovém obrazu z třináctého století. Zobrazují se tam stromy 

pěstované v nádobách, které zcela odpovídají bonsajistickému umění, jak 

je známe dnes. Později se již v čínském a japonském umění i literatuře 

objevuje mnoho zpráv o bonsaji. Představy o účelu pěstování bonsají 

formovaly různé filozofické vlivy..."(Tomlinson 1995, str.16) 

Pěstování bonsají se vyvinulo a je úzce spojeno s vytvářením scenérií na 

míse nebo podnose, tzv. „saikei" První scenérie byly vytvářeny z kamenů, 

písku a štěrku. Postupně byly zdokonalovány a obohacovány o kompozice 

vymodelované z jílu a později i o rostlinky. Pro pěstování rostlin ve 

sceneriích bylo zapotřebí stále více zeminy. Tím se staly podnosy 

nevhodné pro vytváření těchto scenérií. Byly nahrazeny mělkými 

dřevěnými bedýnkami a truhlíky („hako no niva" = zahrady v bedničce) i ty 

však byly časem nahrazeny keramickými miskami. Výroba keramických 
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misek pro bonsaje se stala samostatnou uměleckou činností a dnes máme 

možnost pořídit velké množství nejrůznějších designů. Největší hodnotu 

však mají původní originální čínské misky. Každý pěstitel měl své metody 

pěstování, ke kterým došel na základě svých zkušeností. Tyto metody 

přísně chránil a sdělil je teprve těsně před svou smrtí svému nástupci, 

jednomu vyvolenému ze svých žáků. Proto bylo pěstování bonsají po 

staletí zahaleno rouškou tajemství. Z Číny se do Japonska dostalo toto 

umění mezi šestým a devátým stoletím a to v podobě scenérií na podnose, 

první zmínka o bonsaji jako takové pochází až z desátého století, (podle 

Herynek 1991) 

Kolem vzniku bonsají se traduje nespočet legend. Proč a jak vlastně 

vznikly? Jedna z nich říká, že stromek byl přinášel k nemocnému 

panovníkovi, aby se mohl potěšit přírodou a nemusel být nošen po 

zahradě. Jiná zase praví, že čínské palácové dámy nemohly mnoho chodit, 

protože od jedenáctého století bylo zvykem si sešněrovávat nohy na co 

nejmenší velikost. A tak je museli zahradníci nosit za meditací 

u „posvátného stromu" po zahradě. Jednoho z nich napadlo, že bude 

snazší menší stromek zasadit do květináče a přinést ho přímo k dámě 

a šetřit tak své síly. Podobných domněnek je velké množství a není jasné, 

která z nich se stala skutečným popudem pro pěstování bonsají. 

Pěstování bonsají se silně rozvinulo ve 14.století v Japonsku a zvláště 

v zahradách zenistických klášterů se mohli chlubit skvělými bonsajemi. 

Výrazně do popředí se dostávají v 18.století a hluboké misky a květináče 

jsou nahrazeny mělkými. V tomto století se také dostávají poprvé do 

Evropy a to v rámci výstav v Paříži. Vlastní rozvoj pěstování bonsají 

v Evropě byl zaznamenán až po 2.světové válce, (podle www.nebari.cz 

2008, Herynek 1991) 

„Z hlediska čínských a japonských tradic pronikla bonsaj do západních 

zemí poměrně nedávno. Skutečný zájem o bonsaje v Evropě, Americe 

a v Austrálii nastal až ve dvacátém století. Došlo k tomu poměrně pomalu, 

nadšení pro bonsaj však stále roste. Zprávy o výstavách a publikace na 

toto téma se v evropských zemích objevily již na konci devatenáctého 
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století. Dříve se tvrdilo, že v Anglii nastal významnější zájem o bonsaje po 

roce 1909, kdy byla v Londýně uspořádána veřejná výstava. Ukázalo se 

však, že již v roce 1900 se zde konal aukční prodej, jehož položky se 

popisují jako « vzácné a nádherné japonské květiny a stromy - zvláštním 

a uměleckým způsobem pěstované ». 

Zájem o bonsaje ve Spojených státech amerických se rychle šířil podruhé 

světové válce, možná proto, že na konci války měla americká vojska své 

základny v Japonsku. "(Tomlinson 1995, str. 17) 

Nejdále se v oboru bonsají dostalo Japonsko a dnes se může ve svých 

zahradách pyšnit bonsajemi starými i stovky let. Během staletí se také 

vyvinuly techniky a prostředky pro pěstování a tvarování bonsají a dostaly 

se do Evropy. Filozofie pěstování v Evropě a v Asii se však výrazně liší. 

Pěstování bonsají v Japonsku znamená životní styl, j inou filozofii žití. 

Bonsaje se stávají dědictvím přecházejícím z generace na generaci. Jsou 

ukazatelem životních názorů a postavení. Celkově mají hlubší význam než 

u nás. Zde je pěstování bonsají považováno za koníček a příjemné trávení 

volného času. Je to dáno odlišnou kulturou a tím, že bonsai není 

bezprostředně spojena s naším životem. Přesto si každý pěstitel, který se 

rozhodne pěstovat větší množství bonsají, musí uvědomit, že to významně 

ovlivní jeho život. Pokud pěstování propadne, mnoho j iných zájmů půjde 

zcela stranou. Bohužel kvalita nejaponských a nečínských bonsají je 

výrazně menší a to i přesto, že technika pěstování je velmi rozvinutá 

a potřebné informace jsou snadno dostupné. Stovky let starou kulturu 

nelze jen tak dohnat za pár let, i když s vyspělou technikou. Pěstování 

bonsají se zdaleka nedostalo jen do Evropy, ale do všech koutů světa, 

Ameriky, Afriky, Austrálie... Těžko bychom hledali bonsaj snad jen 

v polárních oblastech, (podle www.nebari.cz 2009, Hrdlička-hrdličková 

1998) 

Jednou z nejstarších bonsají u nás je jalovec čínský (Juniperus chinensís). 

Z Vídně si ho přivezl na své panství v Kyšperku (dnešní Letohrad) hrabě 

Stubenberg. Stromek byl dárkem od bratra při jeho zpáteční cestě do 

Čech. Během zimních měsíců byl umístěn v zimní zahradě, která byla 
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součástí zámku. Během léta byl vynášen ven do zahrady spolu s palmami 

a jinými vzácnými rostlinami. Původně byl pěstován v keramické misce, 

která byla nahrazena větším květináčem a když ještě zmohutněl, byl pro 

něj zhotoven dřevěný truhlík. Dnes se stal jednou z předních bonsají 

Evropy a má skvělou misku zhotovenou dvěma mistry keramického umění 

z Prahy - akademickými malíři Milanem Klikou a Vlaďkou Kuřátkovou. 

Jalovec je zahradním kultivarem jalovce čínského a díky svým střapatým 

výhonům připomíná ježka, od toho je odvozen název Echiniformis 

(z latinského ježatý). Tato odrůda je v Evropě velmi vzácná a žádný 

exemplář nedosahuje takové velikosti jako náš. V Rakousku mají vídenští 

zahradníci skvělou rostlinu, je však menší a pravděpodobně odnoží naší 

bonsaje. Stáří bonsaje se odhaduje okolo 250 let. Po bratru hraběte 

Stubenberga a hraběti Stubenbergovi se o bonsaj starali pan Tříletý, který 

ji na sklonku života dal do opatrování panu Kudláčkovi a ten jí věnoval 

liberecké botanické zahradě, kde jí pěstují dodnes.(podle Herynek 1991) 

„Pěstování bonsají se výrazně rozšířilo v osmdesátých letech. V březnu 

1980 byl založen Bonsaj klub Praha, sdružující více než 1200 členů z celé 

republiky. Pořádal přednášky, výstavy bonsají a instruktáže, vydával také 

časopis o pěstování bonsají. Bonsaj klub Praha byl prvním klubem 

v zemích bývalého východního bloku. V dalších letech pak vznikly 

podobné kluby v různých místech republiky. 

Někteří naši pěstitelé se však věnovali bonsajím již v letech šedesátých. 

Mnozí z nich vytvořili neobyčejná díla, jimž vtiskli svůj osobitý pohled. 

Řada pěstitelů však tápala, neboť v té době byl nedostatek kvalifikovaných 

informací a především literatury."(Herynek 1995, záložka Tomlinson 1995) 

V devadesátých letech dvacátého století se u nás objevilo několik více či 

méně kvalitních brožurek o pěstování bonsají. Vyšli také dvě knihy, jedna 

od českého autora a druhá přeložená z angličt iny Přesto byla poptávka 

větší než nabídka a obě knihy byly brzy beznadějně rozebrány. 

Problémem bylo, že dostupná literatura nebyla komplexní a tak dostatečně 

neuspokojovala požadavky pěstitelů. Dnes je možné sehnat veškeré 

informace v nesčetném množství knih a příruček, které jsou jak komplexní, 
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tak úzce specializované. Velké množství informací lze nalézt také na 

internetu a v časopisech. Konají se také pravidelné výstavy a soutěže 

v modelování bonsají.(podle Herynek 1995) 

3.2 Co je bonsaj 

Dnes můžeme pořídit téměř v každém květinářství nebo zahradnictví 

miniaturní stromek pod názvem bonsaj. Ovšem to, že se jedná o malý 

stromek ještě neznamená, že se jedná o bonsaj. Většinou jde o sazeničku, 

ze které si teprve skutečnou bonsaj vytvoříme samy. Bonsaj není jen 

strom, ale umělecké dílo, u kterého jde zejména o harmonický celek, 

včetně povrchu půdy a nádoby. U klasických bonsají platí přísná pravidla 

pro výběr keramické misky, umístění bonsaje i správný mech, nebo jiné 

rostlinky, popřípadě oblázky nebo kůru na úpravu povrchu. Přesto 

můžeme uplatnit i svou fantazii a kreativitu, a proto je bonsajistika 

považována za umění, tzv. živé sochařství, na rozdíl od skutečného 

sochařství naše dílo nebude nikdy zcela dokončeno. Využíváme techniky 

dané léty praxe a pozorování. Jejich dodržování je důležité nejen proto, 

aby výsledný efekt odpovídal žádaným parametrům, ale i pro zajištění 

zdravého života rostliny, protože jen zdravá rostlina může být krásná 

a dožít se vysokého věku. U bonsají je dlouhověkost znakem a důkazem 

její vysoké hodnoty. 

„Bonsaj je jedinečná forma umění, neboť jde o harmonické spojení umění 

a zahradnictví. Pěstitel bonsají používá stejnou tvůrčí dovednost 

a estetické cítění, jaké by bylo možno použít při vytváření obrazu nebo 

sochy, může jej však navíc přímo kombinovat se zájmem o přírodu 

- o rozmanitost přírodních tvarů a o proměnlivé vzory všeho, co roste 

u průběhu střídajících se ročních období. Jedinečným prvkem 

v bonsajistickém umění je čas. Na rozdíl od jiných uměleckých děl, která 

si, jakmile už jednou byla dokončena, uchovávají stálý tvar, bonsaj vnáší 

na scénu čtvrtý rozměr, v němž se dílo přirozeným způsobem mění 

v závislosti na ročním období a na svém stáří; bonsaj je ve stavu 

neustálého vývoje. Mohli bychom uvést srovnání s malířem, který pracuje 

na krajince s lesem a v určitém stádiu se musí rozhodnout, že jeho dílo je 
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dokončeno. Pěstiteli bonsají, který vytváří krajinu se stromy, přináší 

uspokojení nejen to, že mu na začátku vyjde z rukou dobrá kompozice, ale 

později rovněž sledování, jak se dílo mění a dozrává v průběhu ročních 

období a let. A také to, že jeho ruka může neustále pracovat jak na 

pěstování stromů, tak na rozvoji díla... 

...Dalo by se říci, že vynikající bonsaj je z devadesáti procent umění 

a z deseti procent zahradnictví. Samotné umělecké schopnosti však 

nemohou být na sto procent úspěšné, protože je nezbytný určitý stupeň 

zahradnické dovednosti. Je potřebný také pro vývoj celého díla od 

dobrého k výbornému. Všichni pěstitelé bonsají nejsou zkušenými 

zahradníky, a tak se může stát, že mají zpočátku o pěstování rostlin jen 

málo vědomostí. Na druhé straně je možné se dostat k bonsaji přes zájem 

o zahradnictví, aniž by člověk byl důvěrně zasvěcen do uměleckých 

dovedností. To však pěstiteli umožňuje uplatnit účinně své zkušenosti 

s pěstováním, zatímco výtvarná stránka celého díla se může vyvíjet 

postupně. Takto přistupují k bonsajím zejména na Západě. Ve východní 

tradici je naopak na vyšší úrovní umělecké pojetí, které je její přirozenou 

součástí. Pěstování stromů jako bonsaj může být zdraví prospěšná 

zábava, neboť se zde kombinuje tvořivé myšlení a kontakt s přírodou. 

Péče o bonsaje vyžaduje, aby člověk přicházel každodenně do styku 

s těmito stromy při zalévání, hnojení a běžné údržbě, což mu stále 

připomíná přírodní procesy. To znamená, že je pěstitel může neustále 

obdivovat. Mezi lidmi nicméně panuje všeobecné nepochopení postupů 

práce s bonsajemi, což často vede k podezření, že je na tomto způsobu 

pěstování cosi nepřirozeného. Nejedná se o proces, při němž se stromy 

nechávají zakrnět, ani o nějaký způsob poškozování stromů - to v žádném 

případě..."(Tomlinson 1995, str. 15) 

Na základě všech pravidel můžeme odvodit definici: „Bonsai je rostlina 

v nádobě pěstovaná především k dekorativním účelům, přičemž nádoba, 

povrch půdy v ní a vlastní rostlina - většinou miniaturizovaná dřevina 

- tvoří jeden kompoziční celek s vlastnostmi a funkcí uměleckého 

díla." (Štole 1998, str.8) Bonsaj lze však definovat i úplně odlišným 
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způsobem, například Harry Tomlinson (1995, str. 13) ji popisuje takto: 

„Bonsaj je umění časově neohraníčeného rozsahu. Jednotlivý výstavní kus 

není nikdy «hotov» - mění se v průběhu ročních období, vyzrává 

a krásní s přibývajícími léty" Podobných definic je celé množství a každý 

autor má vlastní, vycházející z vlastního pojetí a pochopení bonsají. 

Základ ovšem zůstává stejný. Jak je z výše uvedených definic zřejmé, 

bonsají nemusí být nutně jen dřevinná rostlina, ale i vhodná bylina nebo 

sukulent. V tomto případě se pěstování a vytváření podmínek mírně liší 

a je obtížnější. Pro větší přehlednost a srozumitelnost se budeme dále 

zabývat jen bonsajemi vytvořenými z dřevin, kromě kapitoly 3.2.2, která 

bude zaměřena na bonsaje pěstované z jiných než dřevinných druhů. 

3.2.1 Dřevinná bonsaj 

Bonsaje můžeme rozdělovat podle mnoha kritérií. Z praktických důvodů je 

vhodné je dělit ze sedmi hledisek. Za jedno z nich můžeme považovat 

dělení na venkovní, polopokojové a pokojové bonsaje s t ím , že venkovní 

mohou být v misce, nebo přímo v půdě na zahradě. Pro další 

zjednodušení se budeme dále zabývat zejména bonsajemi pěstovanými 

v miskách. Dalším kritériem je velikost rostliny. Velikost má jisté rozpětí, 

zpravidla od několika centimetrů do desítek centimetrů až do jednoho 

metru. Dále je rozlišujeme podle: typu dřeviny (listnaté, jehličnaté), podle 

typu olistění (opadavé, stále zelené), podle hlavního okrasného prvku, 

podle charakteru růstu (normální, geneticky zakrslé) Dalším kritériem jsou 

Japonské styly bonsaji, kterých je několik a odvozují se od tvaru koruny 

a kmene, náklonu stromu a počtu rostlin v jedné nádobě. Jmenují se: 

volně vzpřímený, přísně vzpřímený, koště (vějíř), strom ve vichřici, vor, 

šikmý, kaskáda, literátský, strom v kombinaci s kamenem (strom v kameni, 

strom na kameni), vícenásobný kmen (dvojkmen, trojkmen, lesík...) 

a mnohé další, obr.1 v příloze. V následujících odstavcích jmenované styly 

popíšeme podrobněji pro bližší představu, (podle Štolce 1998) 

U vzpřímeného stylu tvoří hlavní osu kmen, nejpůsobivější stranou je 

přední, větve střídavě vybíhají vpravo a vlevo. Z estetických důvodů by 

neměly vybíhat dvě stejně silné větve z kmene na stejné výškové úrovni. 
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V horní třetině stromku již mohou růst větve i dopředu, koruna může volně 

narůstat na zadní straně. Větve tvarujeme tak, aby byly vodorovné, nebo 

nepatrně převislé, nesmí být přerostlé. Kmen přísně vzpřímeného stylu je 

víceméně zcela rovný, na rozdíl od kmene volně vzpřímeného stylu, který 

je zvlněný a hlavní větve by měly být vedeny v místě ohybu. Často je 

formován do tvaru písmene S. Tento styl je vhodný pro jehličnaté stromky, 

ale často je užíván také u listnáčů. 

Na rozdíl od vzpřímeného stylu, neprobíhá u stylu koště kmen až na 

vrchol stromu. Zpravidla se od určitého místa dělí na tři a více, nejlépe 

rovnocenných kmenů, které vyrůstají ve všech směrech. Na přední části 

by měla být vidět část větví, které nezakrývají listy. Koruna by měla mít 

tvar koule, oválu, nebo deštníku a kmen by neměl být přespříliš vysoký. 

Tento styl je vhodný výhradně pro listnaté stromy. 

Svislá poloha je na rozdíl od předešlých dvou druhů u šikmého stylu 

nemyslitelná. Jak vyplývá z názvu je kmen tohoto stylu nachýlen do jedné 

strany. Pro přirozený vzhled je vhodné zachovat kořeny vodorovné 

a hlavní větve vodorovné nebo mírně převislé. 

Pro vícenásobný kmen je charakteristické, že z jednoho kořenového 

systému vyrůstá více kmenů, obvykle se dává přednost lichému počtu, 

kromě dvojky, protože sudý počet nevypadá moc hezky a v misce působí 

nepřirozeně. Pokud je počet kmenů vyšší než devět tak nezáleží na tom, 

zda je počet lichý, nebo sudý, protože to již není patrné na první pohled. 

Kmeny mají různou výšku a sílu, ale nejvyšší kmen by měl být i nejsilnější. 

Větve by měli tvořit společnou korunu. Speciálním druhem stylu 

vícenásobný kmen je styl dvojkmen, který se vyčleňuje jako samostatný 

styl. Jedná se o dva kmeny vyrůstající z jednoho kořenového systému 

a tvořící jednu společnou korunu. Jeden z kmenů by měl být výrazně vyšší 

a silnější. 

Styl strom ve vichřici má podobně jako šikmý styl nakloněný kmen, jeho 

větve jsou však tvarovány jen jedním směrem, aby vytvářely dojem 

vanoucího větru. Mají tak napodobovat stromy na pobřeží, které jsou 

vystaveny stálému větru, který se stal hlavním faktorem při jejich tvarování. 
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Podobný vícenásobnému kmenu je styl vor. Ten má ale jeden hlavní kmen, 

který je vyvrácený a zpola skrytý v zemi. Z něj vyrůstají další kmínky, 

říkáme jim boční. U tohoto stylu jsou rozlišitelné samostatné koruny. Opět 

se jedná o demonstraci jevů z přírody, kdy například vichřice vyvrátí 

strom, ale část kořenů zůstává v zemi, z některých větví se časem vyvinou 

samostatné kmeny. Tento styl je vhodný pro vzácné exempláře, neboť 

tímto stylem můžeme získat téměř neomezený počet kmenů. 

Základem stylu lesík je mělká a široká miska, nebo kámen vhodného tvaru, 

do níž zasazujeme několik jednotlivých stromků. Kmeny mají různou šířku 

a výšku, která vzájemně koresponduje. Měli by se udržovat vhodné 

vzdálenosti a pro přesvědčivější perspektivu by vzadu měli být stromky 

s tenčími kmeny. Z pohledové strany by se neměly kmeny překrývat, 

dozadu se může lesík rozrůstat. I zde platí pravidlo lichého počtu. 

Styl kaskáda je svým způsobem specifickým stylem. Nejvyšším místem 

celé rostliny není špice koruny. U tohoto stylu je kmen formován výrazným 

ohýbáním kmene směrem dolů. Z tohoto důvodu se výrazně liší i druh 

nádoby, neboť se nejedná o mělkou misku jako u ostatních stylů, ale 

o poměrně vysoký květináč, většinou čtverhranné základny. Tato miska je 

důležitá pro přesvědčivou celkovou vizáž a pro splnění fyzikálních zákonů. 

U pravého stylu kaskády je vrchol ještě mnohem nížeji než je dno této 

vysoké misky. Tento styl je analogií stromů na svazích velehor, kde jsou 

pod náporem silných sněhových závějí během zimy a silných větrů během 

celého roku ohýbány kmeny a větve dolů. 

Oživujícím prvkem, který je často využíván, je kámen, který připomíná 

skaliska. Styl, který tohoto prvku využívá se nazývá strom v kombinaci 

s kamenem. Tento styl je nadřazen dvěma podstylům: strom v kameni 

a strom na kameni. U stylu strom v kameni je relativně malý stromek na 

velkém kameni, jehož kořeny jsou zapuštěny do prohlubně, nebo dutiny 

kamene. Je zde využito fyzikálních jevů, jako je koheze a kapilarita vody, 

která umožňuje kořenům čerpat vodu z misky, ve které je umístěn kámen. 

U stylu strom na kameni naopak kořeny obepínají poměrně malý kámen 
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a noří se kolem něho do zeminy. Strom na kameni se pěstuje v běžné 

misce. 

Pokud vidíte strom s poměrně vysokým a štíhlým kmenem, zajímavého 

tvaru, s malým počtem větví, tak se jedná o styl literátský. Tento styl 

vychází z japonského obrázkového písma a uplatňuje prvky kaligrafie. 

(podle Busch 2002, Pfisterer 1999) 

Toto je charakteristika základních stylů. Jejich dělení a třídění je však 

mnohem složitější, protože pro původní styly neplatí pevný hierarchický 

řád - na stejné úrovni se nacházejí styly vzájemně nadřazené i podřazené. 

Dalším problémem je, že jednu a tutéž bonsaj můžeme popsat více názvy 

stylů. Tradiční styly bonsají mají navíc i původní názvy, které se používají 

dodnes, u nás vycházejí z anglických překladů, kdy v češtině píšeme tak, 

jak čteme. Dnes existuje několik utříděných hierarchických systémů. Dále 

budeme postupovat podle systému K.J.Stolce, uvedeného v Základní 

škole pro pěstitele Bonsají, přesnou tabulku uvedu v příloze. Základní 

dělení je od A do J a každý bod obsahuje několik podřazených druhů. 

Podle tohoto systému lze vytvořit číselný kód, podle kterého se dovíme 

důležité informace o bonsaji. Navíc tento systém pomáhá pěstitelům 

vytvořit kompozici pro budoucí bonsaj, které se drží během celého 

pěstování. 

Jak již bylo zmíněno, rostlina s miskou a dalšími doplňky musí vytvářet 

harmonický celek. To znamená, že také jednotlivé části rostliny musí být 

v rovnováze. Například velikosti kmene musí odpovídat koruna, listy 

a květy, samozřejmě také kořeny. Celou bonsaj můžeme tedy rozdělit na 

tyto části: Bonsajová miska, povrch zeminy, báze kmene, kmen, větve, 

listy, květy a plody. O tom, jak by jednotlivé části měli vypadat, pohovoříme 

v následujících odstavcích. 

U bonsajové misky je třeba si uvědomit, že ačkoli je ve své podstatě sama 

uměleckým dílem, nesmí být vzhledem k bonsaji výrazně vyčnívající a to 

ani barvou ani tvarem. Velikost misky by měla odpovídat velikosti stromku 

a tvar by měl odpovídat koruně, výška by u vyspělé bonsaje měla 

odpovídat bázi kmene. Jelikož se stromek neustále vyvíjí, tak také miska 
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se mění a definitivní nádobu získává stromek až ve své zralosti. Mladé 

rostliny se pěstují v přiměřeně velkých, co nejjednodušších nádobách. Je 

jasné, že nevhodně zvolená miska znehodnocuje celkový dojem. 

Povrch zeminy by měl pokrývat souvislý mechový porost. Jeho pěstování 

je však velmi složité a ne každý druh mechu je pro tyto účely vhodný. 

Některé druhy dokonce znesnadňují stromku výměnu plynů, například 

jaterník. Absolutně kvalitního mechu lze docílit jen u venkovních bonsají, 

které mají vhodné podmínky. U pokojových bonsají lze mech nahradit 

drobnými rostlinkami, například malými kapradinkami, nebo různými druhy 

jetele. Mezi pěstiteli jsou různé návody jak nejlépe docílit pěkného mechu. 

Jedním z postupů pěkného a rovnoměrného zamechování je použití 

sušiny. Tu si každý pěstitel může připravit sám, když si nasbírá mech 

v době, kdy z něj vyrůstají tobolky s výtrusy. Mech s tobolkami se musí 

usušit a rozdrtit a během příznivého období se sušinou posype povrch 

bonsaje a opatrně se zalije, aby nedošlo k vyplavení. Jinou možností je 

přikládání mechových polštářků přímo na povrch. Je ale nutno říci, že tato 

varianta je méně úspěšná a často se stává, že se mech neujme a zahyne. 

Další j iné návody se dají nalézt na internetu na stránkách bonsaj klubů 

a na j iných stránkách zabývajících se pěstitelstvím bonsají. 

Bází kmenu se myslí kořenové náběhy, které se u kmene, rozbíhají do 

stran a postupně se zanořují do země. Kořeny napomáhají vytvářet dojem 

staršího stromu. Vybíhají hvězdicovitě do všech stran, záměrně se 

odstraňují kořeny rostoucí přímo vpřed (z pohledové strany). U mladých 

stromků nebývá báze kmene ještě příliš vyvinutá, a proto se musí různými 

zásahy podnítit její růst do požadované tloušťky. Tyto zásahy popíšu 

podrobněji v kapitole vliv prostředí na růst rostliny. 

Významnou částí bonsaje je kmen, neboť jeho výška a šířka určuje mnohé. 

Z kmene vyrůstají větve, které tvoří korunu, která je závislá na kmeni. Ze 

statnosti a tvaru kmene je vytvářen dojem stáří stromu. Kmen vytváří první 

dojem z celé bonsaje. U báze je nejsilnější a směrem vzhůru se zužuje. 

Neobvyklé vybouleniny (výrazné rozdíly v síle kmene) na kmeni 

nevypadají pěkně. Kmen by měl být co nejvíce souměrný, pokud sám 
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kmen nebude působit přirozeně, tak ani sebelépe udržovaná koruna nic 

nespraví. Přesto by měl být kmen něčím zajímavý, pro japonské pěstitele 

je zajímavost křivky kmene velmi významná. 

Důležitý je také povrch kmene. Bořka by měla být celistvá a neponičená, 

pokud je dobře vyvinutá, svědčí to o stáří stromu a dobré péči. Snadno 

může dojít k poničení vlivem tvarovacího drátu, který není včas odstraněn. 

U borky sledujeme její strukturu, texturu a charakteristickou barvu, která 

se liší podle druhu stromu. Některé ji mají hladkou, jiné hrubou. Někdy 

bývá pokrytá lišejníky nebo mechy. U některých druhů, jako je například 

bříza (Betula), je borka jedním z významných estetických prvků. 

Z kmene vybíhají v různých místech, daných stylem bonsaje, větve. Je 

důležité, aby svou tloušťkou, délkou, olistěním a vůbec celým průběhem 

přesně pasovaly na kmen a podtrhly jeho tvar. Je nutné aby byli v souladu, 

představme si kmen, jako trup a větve jako paže, aby celé tělo vypadalo 

krásně nesmí mít trup paže příliš dlouhé ani krátké, tlusté ani hubené. 

Větve nikdy nesmí být silnější než kmen. Dále platí pravidlo, že silnější 

větve jsou níž a směrem k vrcholu koruny jsou slabší. Stejně jako u kmene 

je i u větve nejsilnější částí její báze a směrem od ní se zužuje. Sama 

větev se může ještě dál dělit (větvit), vždy s pravidlem, že boční větve jsou 

štíhlejší, než větev hlavní a nejsilnější částí je báze. Větvení můžeme 

samozřejmě sami ovlivnit a přizpůsobit vlastním představám. Také borka 

na větvích je důležitá a platí pro ni stejné zásady jako u kmene. 

Dosáhnout správné velikosti listů je mnohem složitější, než u ostatních 

částí stromku, nikdy nelze dosáhnout stoprocentního zmenšení tak, aby 

proporce odpovídaly stromům v přírodě. Přesto lze dosáhnout zmenšení 

natolik, aby působily přirozeně. Můžeme je zmenšit na třetinu jejich 

původní velikosti, ovšem pouze po několikerém cíleném zásahu. I proto se 

jako vhodné bonsaje vybírají stromky spíše s drobnějšími listy nebo keře, 

které mívají obecně menší listy. Naprosto nevhodné pro pěstování bonsají 

jsou stromy s listy velkými a působícími nadměrně i u normálních stromů 

(například: Platanus, Aesculus, ...). Redukce listů je pro rostlinu velice 

vyčerpávající proces, proto je vhodné zabývat se velikostí listů až 
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u vyspělých jedinců. Listy jsou něco jako šaty, které mění svou barvu 

závisle na ročních obdobích, některé druhy na zimu olistění dokonce 

ztrácejí. Zvláště na podzim přitáhnou pozornost celou škálou barev. 

Na jaře nás naopak upoutají květy některých druhů stromků. Jelikož jsou 

květy pouze sezónní záležitostí, nelze jejich velikost žádným způsobem 

ovlivnit. To způsobuje rozpor v proporcích celé rostliny. Kvetení není každý 

rok stejné a závisí na druhu dřeviny, hnojení, počasí, stáří stromků a jejich 

fyzické kondici. Některé stromy mají květy velmi nevýrazné a pro 

estetičnost bonsají nemají žádný význam (například: Fagus, Ulmus). Na 

atraktivnosti přidávají květy druhům, jako jsou například azalka, 

rododendron (Rhododendron), marhaník granátový (Punica granatum), 

jabloň (Malus). Květy by také měly být záležitostí dospělých stromů. 

Stromky kvetou obvykle od května do června. 

Jisté odrůdy stromů vytváří takové plody, které ozvláštňují celkový vzhled 

bonsaje. První plody se rodí až od určitého věku rostliny, většinou v měsíci 

září. Vyživování plodů je pro stromek energeticky velmi náročné, proto je 

nutné dodržovat tyto zásady: plody ponecháváme růst jen na vyspělých 

rostlinách, pokud necháme růst plody na vyvíjející se rostlině, pak 

riskujeme zastavení růstu a mohutnění kmene, některé druhy stromů, jako 

například Malus, samy shazují plody, které nemohou uživit. U bobulovin se 

většina plodů ponechává na stromě, oproti nim se u ostatních druhů, které 

mají plody nenápadné nebo příliš těžké odstraňuje většina nasazených 

plodů. 

Vhodně pak můžeme celý strom doplnit o kameny, oblázky, písek , kůru, 

keramzit, nebo umělou vodní hladinu - malé jezírko. 

3.2.2 Jiné rostlinné druhy vhodné pro pěstování 

bonsají 

Kromě typicky dřevinných bonsají, existují také bonsaje pěstované z jiných 

než dřevinných rostlin. Nejpoužívanějšími rostlinami tohoto typu jsou 

rostliny sukulentní, obr.2 (je třeba si uvědomit, že i některé dřeviny jsou 

sukulentní povahy, a že je nelze zcela přesně vyčlenit jako zvláštní 
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skupinu). Pěstování z hlediska náročnosti na prostředí je mnohem snazší 

a méně náročné a to zejména proto, že bytové podmínky se velmi 

podobají jejich podmínkám ve volné přírodě. Jejich pěstování je také 

výhodné z hlediska rozmnožování a náročnosti na množství a kvalitu 

zálivky. Přesto tvoří krásné scenérie a jsou ozdobou výstav. Tento druh 

bonsajistiky je velmi vhodný pro začátečníky. V následujícím odstavci se 

dovíme stručnou charakteristiku sukulentních rostlin. 

„Sukulenty jsou takové rostliny, které dovedou nashromáždit (kdekoli) ve 

svém těle zásobu vody nejen pro biochemické pochody v buňkách, ale 

navíc i pro více či méně dlouhá nepříznivá období, kdy je vody málo a její 

příjem je z různých důvodů nedostatečný. Jisté je, že: 

...sukulentní rostliny mají ve svém těle zvláštní parenchymatické pletivo, 

do něhož ukrývají zásobu vody; 

...sukulenty patří do širokého a příbuzensky více či méně vzdáleného 

společenstva nejrůznějších xerofilních (suchomilných) rostlin, které jsou 

přizpůsobené na přežití dlouhých období sucha; tyto rostliny tvoří 

rozhodující podíl vegetace na okraji pouští a v polopouštích kdekoli na 

zeměkouli; 

...kukulence však není žádná botanická kategorie, je to pouze skupina 

ekologická;... 

...sukulentní rostliny si nejsou často ani podobné; nejsou ani příbuzné; 

mohou být velké i miniaturní, zvyklé jen na vysoké teploty nebo naopak 

mrazuvzdorné, některé mají dužnaté (sukulentní) listy, jiné stonky nebo 

kořeny, vždy jsou však tvary a funkce sukulentních částí těla schopné 

velmi výhodně využívat podmínky suchých nebo polosuchých oblastí, kde 

žijí; 

...nelze dosti přesně stanovit hranici, co ještě je a co už naopak není 

sukulent;... 

...mezi sukulenty se dnes počítá více než 10 000 druhů rostlin, což je asi 

8 % všech druhů vyšších rostlin na Zemi; 
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...kromě zvláštní stavby těla mají sukulentní rostliny odlišné i některé 

fyziologické funkce a biochemické pochody; zvláště významný a zajímavý 

je zcela originální postup při fotosyntéze, který se označuje zkratkou CAM 

(Crassulacean Acid Metabolism). Průduchy těchto tzv. CAM-rostlin se ve 

dne zavírají, ale jsou otevřeny v noci, kdy fixují C02 s pomocí zvláštního 

enzymu a vytvářenou kyselinu jablečnou (malát) hromadí v tzv. buněčné 

šťávě ve vakuole. Ve dne uzavřené průduchy zamezují ztrátám vody, ale 

také brání pohlcování CO2. Z v noci nahromaděného malátu se ve dne 

uvolní CO2, který je ihned fixován jiným enzymem. Sukulenty s CAM 

typem látkové přeměny mají mimořádně nízkou spotřebu vody na jednotku 

vytvořené sušiny, ale toto přizpůsobení převážně suchým lokalitám se 

nepříznivě projevuje pomalým růstem (lit. 10). Pomalý růst je však 

u některých okrasných rostlin (zejména kaktusů a bonsají) v určitých 

situacích výhodou, hlavně při pěstování těchto dlouhověkých rostlin 

v bytových podmínkách;...(Gratias; Šubík, 1999, str.7-9) 

Techniky vytváření bonsají ze sukulentních rostlin se mírně liší oproti ryze 

dřevinným. Ze stylů se zde uplatňují zejména vzpřímený, šikmý, 

polokaskádovitý a kaskádovitý. Dále mají svůj specifický habitus volných 

a zvlněných tvarů, který se příliš nepodobá habitu stromů. Takovýto typ je 

vhodný pro vytváření scenérií s rostlinami na misce, ale nejí je možné 

zařadit do klasických stylů využívaných pro vytváření bonsají. Jen zřídka 

se můžeme setkat se stylem literátským. Mnohé druhy sukulentů nelze 

tvarovat běžnými technikami, jako je drátování a ohýbání, protože stonky 

a kmeny bývají velmi často křehké a mohlo by dojít k jejich poškození. 

Z tohoto důvodu se nejčastěji upravují řezem, nebo jsou ponechány 

volnému růstu bez jakéhokoli tvarování. Z hlediska pěstování je třeba si 

uvědomit, že je vhodnější výběr mělčí a menší misky, vzhledem k jejich 

nárokům je potřeba aby byly umístěny na slunném místě, vhodný je 

vyhřívaný skleník. Pokud by rostlinám nebyl poskytnut dostatek světla, 

došlo by ke zpomalení růstu, deformaci rostliny a zástavě kvetení. Většina 

sukulentů snese teploty nad 30 až 40 °C, ale vhodnou vegetační teplotou 

je 24 až 30°C. Dlouhodobější teplota pod 15 až 10 °C může vést 

u některých druhů k zahynutí. Sukulenty nejsou náročné na kvalitu zálivky 
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a současně se nedoporučuje příliš zalévat. Výživa je dodávána při 

přesazování současně se substrátem. Mladší rostliny se přesazují po dvou 

až čtyřech letech, starší po pěti až šesti. Substrát se volí spíše propustný 

a lehký, u starších rostlin může být těžší. Sukulentní rostliny si můžeme 

rozmnožit pomocí semen, tak získáme velké množství rostlin, které ale 

poměrně pomalu rostou. Nejběžněji se rozmnožují pomocí řízků, což je 

nejjednodušší a nejrychlejší technika. Některé druhy sukulentních rostlin 

vytvářejí podzemní výběžky, které vystupují na povrch a vytvářejí novou 

rostlinku, kterou je možné pěstovat odděleně, (podle Herynek 2003) 

Jinak pro bonsaje pěstované ze sukulentních rostlin platí stejná pravidla 

jako pro bonsaje pěstované z běžných druhů. Je možné využít i stejných 

dekoračních prvků, jako jsou kameny, štěrk, jezírko, atd. V následujícím 

odstavci bude uvedeno několik druhů vhodných k pěstování bonsají. 

Adenia digitata, Adenia glauca, Adenia globosa, Adenium obesum, 

Adromischus christatus, Aeonium arboreum, Aeonium decorum, Aeonium 

sedifolium, Aloe ciliaris, Aloe dichotoma, Avonia qulnaria, Begonia dregei, 

Bergeranthus scapiger, Bombacopsis glabra, Bombax ellipticum, Bombax 

emarginatum, Bowiea volubilis, Brachychiton acerifolium, Brachychiton 

acuminatum, Brachychiton discolor, Brachychiton diversifolium, 

Brachychiton gregori, Brachychiton rupestris, Bursera microphylla, 

Calibanus hookeri, Ceraria namaquensis, Ceraria pygmaea, Ceropegia 

fusca, Cissus quadrangularis, Cissus tuberosa, Commiphora capensis, 

Cotyledon orbiculata, Cotyledon tomentosa, Cotyledon undulata, Crassula 

Arborescens, Crassula brevifolia, Crassula muscosa, Crassula ovata, 

Crassula sarcocaulis, Crassula tetragona, Cussonia paniculata, Cyanotis 

somaliensis, Cyphostemma bainesii, Cyphostemma juttae, Dorstenia 

foetida, Dracaena draco, Dudleya caespitosa, Echeveria nodulosa, 

Euphorbia balsamifera, Euphorbia clavaroides, Euphorbia cylindrifoiia, 

Euphorbia globosa, Euphorbia milii, Euphorbia stellata, Euphorbia 

stenoclada, Euphorbia tirucallii, Euphorbia trigona, Euphorbia woodii, 

Faucaria speciosa, Ficus, Ficus aff. benjamina, Ficus petiolaris, Ficus 

retusa, Fockea angustifolia, Fockea edulis, Gerardanthus macrorhizus, 
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Graptopetalum pachyphyllum, Hydnophytum formicarium, Ipomoea, 

Jatropha podagňca, Kedrostis africana, Macrozamia communis, 

Mestoklema macrorrhizum, Momordica rostrata, Monadenium ritchei, 

Monadenium rubellum, Monadenium schubei, Myrmecodia echinata, 

Nananthus vittatus, Nolina gracilis, Obetia ficifolia, Operculicarya decaryi, 

Othonna euphorbioides, Othonna herrei, Othonna pachypoda, 

Pachycormus discolor, Pachypodium bispinosum, Pelargonium ferulaceum, 

Pelargonium gibbosum, Peperomia aff. asperula, Phyllanthus mirabilis, 

Phytolaca dioica, Plectranthus ernstii, Portulacaria afra, Pyrenacantha 

malvifolia, Sedům furfuraceum, Sedům oxypetalum, Sedům pachyphyllum, 

Sedům potosinum, Senecio kleinia, Senecio rowleyanus, Senecio 

scaposus, Senecio sempervivus, Schizobasis intricata, Talinum napiforme, 

Talinum panicuiatum, Trichodiadema bulbosum, Trichodiadema densum, 

Trichodiadema peersii, Tylecodon buchholziana, Tylecodon paniculata, 

Tylecodon reticulata, Tylecodon wallichii, Uncarina grandidieri, Zamia 

pigmaea 

Bonsaje z těchto rostlin však nemají vždy habitus stromu, a proto je 

většina druhů z této skupiny pro nás nyní nedůležitá. Ovšem některé 

druhy, které mají habitus stromu a jsou při tom svými nároky sukulenty, 

budou mít v dalších kapitolách svůj význam, který bude vyzdvižen. 

3.3 Jak získat bonsaj 

3.3.1 Kde sehnat informace o bonsajích 

Pro dobrou práci s bonsaji jsou velmi důležité alespoň elementární 

zkušenosti a znalosti z oblasti botaniky. Pokud ovšem člověk začíná 

s pěstováním nebo hledá inspiraci je nejlepší sáhnout po nějaké příručce. 

V dnešní době je poměrně velmi snadné dostat se k informacím 

0 bonsajích. Je dostupná celá řada kvalitní literatury od českých 

1 zahraničních autorů. Existují bonsai kluby, bonsai centra, musea a jiné 

organizace. Každý si může vybrat zdroj informací, podle svých potřeb 

a možností. 
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Kontakty a adresy se dají nejlépe sehnat na internetu, stačí zadat slovo 

bonsai. Pokud zadáte hledání ve světě, tak získáte odkazy na velké 

množství zahraničních stránek. Informace na těchto stránkách bývají 

podobné, mnohdy je vidět, že pracují se stejnými podklady, a že vycházejí 

ze stejných zdrojů. Mnohé české stránky jsou pak víceméně překlady 

z anglicky psaných stránek. Webové stránky neposkytují jen psaný text 

a fotografie, ale i krátká videa, která slouží jako názorná pomůcka, jak 

vykonávat některé úkony spojené s pěstováním bonsají, například 

drátování. Dále se můžeme zúčastnit diskusního fóra a pokud máme 

problém, můžeme se na něj zeptat a získat užitečnou radu. Další výhodou 

internetu je, že informace jsou neustále obnovovány a doplňovány o nové 

poznatky, ačkoliv v tomto odvětví nedochází ke změnám příliš často. 

Také snadno dostupné jsou knihy, každý pěstitel má doma alespoň 

nějakou. Mají většinou podobu příručky, ve které je popsán postup 

pěstování, od úplného začátku po návod, jak se zbavit škůdců, nebo jak 

dosáhnout plodů na stromku. Nebo má formu průvodce rokem - něco jako 

kalendář pěstování bonsají. Knihu o bonsajích seženeme v každém 

knihkupectví, nebo si ji můžeme půjčit v knihovně. Je to dobrý zdroj 

informací zvláště pro ty, kteří nemají možnost internetu. Nevýhoda knihy je 

v tom, že některé informace mohou časem zastarat. Výhodou je zejména 

to, že tyto knihy píší především sami vášniví pěstitelé bonsají a mají tedy 

k dispozici řadu cenných zkušeností. Většina z nich začínala také jako 

amatéři, a proto jsou jejich knihy většinou velmi názorné a přehledné. Je 

však samozřejmé, že každý autor klade důraz na něco j iného, a proto se 

jednotl ivé publikace od sebe liší a přečtení každé z nich je pro pěstitele 

přínosem. 

Dalším zdrojem informací jsou nejrůznější organizace zabývající se 

bonsaji. Jsou to nejrůznější kluby a centra, jejichž členem se můžeme za 

určitých podmínek stát. Je poměrně běžné, že tyto organizace také 

vydávají své časopisy. V těch se obvykle dočtete o novinkách, nebo 

připravovaných výstavách. Dále se v nich předávají některé užitečné 

informace od zkušenějších kolegů. Inzerují se v nich přípravky na hnojení 
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a jiné další pomůcky, jako je nářadí, nebo misky. Užitečnými pro 

bonsajistiku jsou i výstavy, zde můžeme načerpat nejen informace, ale 

i inspiraci, popřípadě si zde můžeme pořídit stromek. Některé výstavy jsou 

jednorázové, j iné se sezónně opakují a mají svou tradici. Organizovat je 

mohou buď samotní pěstitelé na vlastní pěst, nebo jsou organizovány 

právě prostřednictvím institucí. Tyto výstavy jsou často propojeny 

i s ostatními technikami, například suiseki. 

3.3.2 Pomůcky potřebné k pěstování bonsají 

Jak již bylo zmíněno k pěstování bonsají nám nestačí jen stromek a holé 

ruce. K tomu, abychom jim vytvořili co nejlepší podmínky k růstu, do 

požadované podoby, potřebujeme celou řadu nejrůznějších pomůcek. 

V první řadě to je miska, pak zemina, nářadí, jako jsou kleště, nůžky, nebo 

štípačky, dále stolky, dráty nejrůznější šířky, konvičky, rozprašovače, 

hnojiva, prostředky k likvidaci škůdců. Tyto pomůcky můžeme zakoupit po 

internetu, ale i ve specializovaných obchodech, popřípadě v květinářství. 

Některé pomůcky, jako je například miska, je lepší zakoupit osobně, aby si 

byl člověk jistý, že skutečně kupuje vhodný kus pro danou bonsaj, obr.3. 

Dalšími doplňky pro bonsaj jsou kameny, mech, jezírka, malé sošky 

atd..Ty lze samozřejmě také zakoupit, ale je možné je jen nalézt a sebrat 

v přírodě, nebo je vlastnoručně vyrobit. Bonsaj můžeme vhodně doplnit 

i o kus dřeva, pokud vidíme na procházce hezký samorost, nemusíme 

s ním zpravidla ani nic dělat, nebo ho jen ošetříme lakem, výsledek může 

být lepší než s draze pořízeným kouskem ze specializované prodejny, 

(podle Herynek 1991) 

3.3.3 Kde sehnat strom 

Sehnat stromek vhodný k pěstování bonsají je dnes mnohem snazší než 

před pár lety. Opatřit si ho můžeme několika způsoby. Nejjednodušším 

způsobem je zakoupit si předpěstovaný stromek na nějaké výstavě nebo 

ve special izované prodejně, někdy se dají sehnat v některých botanických 

zahradách. Je to způsob nejlepší zejména pro začátečníky, kteří nemají 

tolik zkušeností, nemusíme alespoň s napětím čekat, zda se nám stromek 
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ujme. Metoda koupi hotového stromku má i své nevýhody. Jednou z nich 

je vysoká cena. Většina bonsají se na západ dováží z Japonska, což má 

významný dopad na výši ceny bonsaje, náklady na dopravu představují 

její významnou část. Ani jakost bonsaje není zaručena a může značně 

kolísat. Některé kusy jsou pouhé stromy v květináči a v žádném případě to 

nejsou pravé bonsaje. Dále je možné zakoupit vhodnou sazeničku 

stromku a od první chvíle vytvářet její tvar sám. Takovou sazeničku 

seženeme nejlépe v zahradnictví. Musíme však pečlivě vybírat, ne každá 

sazenička je naprosto vhodná pro pěstování bonsají.(podle Štole 1998, 

www.nebari.cz 2008, Tomlinson 1995) 

„Je možné doporučit různé metody, jak vytvořit bonsaje z rostlin 

pocházejících ze zahradnictví nebo ze školky. Ve srovnání s ostatními 

zdroji rostlinného materiálu mají totiž mnoho výhod. Rostliny lze získat 

dosti levně a ze širokého výběru druhů, Materiál se může rychle seřezat 

do žádaného tvaru, takže základní stavba zajímavé bonsaje vznikne za 

pár hodin, někdy dokonce za pár minut. Můžete uspokojit své nutkání 

tvořit, neboť skutečně rozhodujete o tvaru své bonsaje v rámci omezení 

daného materiálem, a tak máte větší podíl na vzhledu a stylu bonsaje, než 

je tomu u kupovaných nebo z přírody přinesených stromů. 

Jedinou malou nevýhodou je, že materiál, který mají na skladě ve 

školkách a zahradnictvích, je pěstován tak, aby měl znaky vhodné použití 

na zahradě. Může se stát, že bude pro bonsaj nevhodný, zejména 

v případě velmi vzrostlých stromů. Je však možné nalézt použitelné 

exempláře menších stromů a existuje množství vhodných keřů, které se 

dají snadno seřezávat do tvarů připomínajících strom. "(Tomlinson 1995, 

str. 19) 

Nejsložitějším, ale v minulé době jediným možným způsobem, je nalézt 

stromek přímo v přírodě a vydobýt si ho ze země. Samotné nalezení 

vhodného stromku není tak náročné, jako jeho vyzdvižení. To může, pokud 

má stromek již hlubší kořeny, trvat i několik dní. Stromky nalezené ve 

volné přírodě můžeme rozdělit do dvou skupin. Do té první patří stromy 

velmi mladé, takzvané semenáčky, které by s velkou pravděpodobností 

27 

http://www.nebari.cz


nepřežily. Jejich výzdvih je poměrně snadný, protože kořeny nejsou 

hluboké, stačí nám menší rýček. Druhou skupinou jsou stromky starší 

i několik let, které vlivem prostředí zůstaly malého (zakrslého) vzrůstu 

a získaly zajímavý tvar. Tyto typy, druhé skupiny, mají své speciální 

označení - yamadori. Zakrslý vzrůst zajišťuje většinou zvěř svým okusem, 

pro jejich pěstování, jako bonsaj je předurčuje nejen velikost, ale i letitý 

vzhled. Nalezení opravdu vhodné a krásné yamadori je dlouhou cestou, 

ale odměnou je vzhled, který stačí jen nepatrně upravit. U yamadori navíc 

nehrozí, že by působila nepřirozeným dojmem. Její vyzdvižení je však 

poměrně velkým problémem, neboť tyto stromy již mají velký silný, 

kulovitý kořen. Pokud nemáme štěstí, čeká nás náročné kopání. 

Jestliže se rozhodneme opatřit si stromek pro pěstování bonsaje sami 

a zavrhneme možnost koupi, musíme se při sběru v přírodě řídit přísnými 

pravidly. Je třeba si uvědomit, že není možné kopat na jakémkoliv místě. 

Rozhodně nebudeme rýt v chráněné krajinné oblasti a to ani tehdy, kdyby 

se nám zdálo, že by stromek stejně zahynul. Pokud chceme stromek ze 

soukromého pozemku, měli bychom se domluvit s majitelem, je-li to 

možné. V lese vyzdvihujeme jen stromky o kterých jsme přesvědčeni, že 

nebyly vysazeny záměrně a tudíž nejsou součástí zamýšlených projektů. 

Nejlepší je vybrat si stromek u kterého je patrné, že se vysemenil sám 

a jeho vyjmutí ze země nenaruší okolní prostředí. Podrobný popis 

vytažení yamadori najdeme na internetových stránkách. 

Dalším způsobem získání, nebo rozmnožení bonsaje je pěstování ze 

semene. Je to levný, ale velmi náročný a zdlouhavý způsob. Navíc také 

dosti nejistý, protože některá semena neklící hned první rok, ale třeba až 

druhý a semena stromů nezůstávají příliš dlouho života schopná, což 

přináší riziko, že budou špatně klíčit, popřípadě nevyklíčí. Samotná doba 

růstu je dlouhá a stromek musí nejdříve několik let volně růst v otevřené 

půdě, než získá základní znaky stromu a může být přesazen a posléze 

tvarován do požadovaného stylu. Bohužel se nemůžeme spolehnout ani 

na to, že zdědí vlastnosti své rodičovské rostliny, to znamená, že ačkoliv 

byla mateřská rostlina výstavním kusem, například s vhodnou velikostí 
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listů, tak naše rostlina ze semene tuto dispozici vůbec nemusí mít. 

Nejspolehlivějšími druhy pro tuto metodu získávání bonsají jsou granátové 

jablko (Punica granatum) a zelkova (Zelkova serrata). Vyvíjejí se poměrně 

rychle a již za tři až pět let od výsevu semne vytvářejí asi patnáct 

centimetrů vysoký stromek. Více efektivní metodou je řízkování. Hlavní 

výhodou je volný přístup k materiálu z mateřské rostliny. Řízky lze získat 

z hlavních výhonů, nebo z větví, které se odstraňují při běžném 

sestřihování stromků. Odpadový materiál je takto využit. Tento postup je 

na rozdíl od pěstování ze semene rychlý. Získáme v krátkém čase 

poměrně dost nových jedinců. Řízky zakoření během několika týdnů a po 

zhruba půl roce dosáhnou vzrůstu jako rostlina pěstovaná ze semene po 

třech až čtyřech letech. Další nezanedbatelnou výhodou je, že získaný 

materiál je geneticky totožný s původní rostlinou, a proto ponese všechny 

požadované vlastnosti. Jedinou nevýhodou této metody je to, že některé 

druhy jako například borovice (Pinus) není schopna zakořenit, a proto tyto 

druhy není tímto způsobem možno množit. K získávání nových rostlin je 

možné využít také štěpování, hřížení, zakořeňování vzdušným hřížením. 

Stejně jako u řízkování se přenášejí vlastnosti rodičovské rostliny na 

novou a také výsledky jsou velmi brzy viditelné. Jako příklad si vezměme 

jabloň (Malus), zatímco rostlina pěstovaná ze semene kvete zhruba po 

dvaceti letech, u roubu kvete nový materiál již následující sezonu. Hlavní 

nevýhodou roubování je, že vyžaduje vysokou míru zručnosti, která 

u začátečníků může být problematickým aspektem, (podle Tomlinson 1995) 

3.3.4 Druhy vhodné k pěstování jako bonsaje 

„Je těžké uvést nějaká absolutní doporučení, protože teoreticky je možné 

použít pro bonsaj jakýkoli typ stromu nebo keře, i když některé jsou 

vhodnější než jiné. Hlavně byste se měli pídit po takových znacích, jako 

jsou zajímavý kmen a dobré rozložení větví, spolu s přitažlivou barvou 

a texturou kůry, a kompaktním olistěním, jež má jemnou texturu a pokud 

možno malou velikost listů - a samozřejmě po malých květech nebo 

plodech, pokud si přejete zahrnout takové znaky do vzhledu své 

bonsaje."(Tomlinsonl995, str. 19-20) 
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Jak již bylo zmíněno ne každý druh dřeviny je vhodný pro pěstování 

bonsají. Neexistuje žádný druh určený přímo pro pěstování bonsají, ale 

vzhledem k jejich nárokům a fyzickým proporcím jsou některé druhy pro 

pěstování méně vhodné. Vhodnost druhu také zvažujeme vzhledem 

k tomu, kde chceme bonsaj pěstovat. Podle K.J.Štolce v knize Bonsai 

rozděluje bonsaje podle prostředí do těchto pěti skupin: venkovní, 

venkovní pro extrémní stanoviště, venkovní choulostivé, polobytové, 

bytové. Druhy vhodné pro jednotlivá prostředí můžeme vystopovat 

v přírodě, stačí si všímat v jakých podmínkách převažuje nejlépe určitý 

druh. Pak je nejlepší snažit se vytvořit podmínky co nejpodobnější těm 

v přírodě. 

Kde si může pěstitel sehnat stromek jsme již zmínili, ale důležité je také 

vědět jaký stromek si vybrat - podle jakých kritérií se řídit. K.J.Štole radí 

ve své publikaci tyto zásady, kterými je dobré se řídit při výběru stromku 

pro pěstování bonsají. 

Dostatek větví na rostlině, vždy je snazší odstranit přebytečné větve, něž 

komplikovaně větve přidávat. Výsledek přidávání větví navíc většinou 

nedopadá dobře a je to na rostlině znát. Větve by neměli být vysoukané, 

ale již od báze rovnoměrně rozvětvené. Také od kmene by měly být 

pravidelně rozmístěné, nejlépe do všech směrů. Výj imkou jsou stromy se 

zvláštním umístěním větví, které jsou zamýšlené pro speciální styl bonsaje, 

například styl strom ve vichřici, kde je vhodné vybrat strom s větvemi 

rostlými na jednu stranu. Velmi důležité je také rozmístění kořenů, které by 

mělo být paprskovité s dostatečným kořenovým vlášením. Jiné rozmístění 

by vedlo k nestabilitě celé rostliny, o vzhledu nemluvě. U kmene bychom 

se měli vyvarovat všem vybouleninám a nerovnostem, kmen by měl být 

konický u báze co nejsilnější a směrem ke špici se rovnoměrně zužovat, 

rozhodně by neměl být uťatý. Stromek musí působit již na první pohled 

zdravě. Nevhodní jsou i jedinci sice zdraví, ale churavě vyhlížející. Jedním 

ze znaků dobrého fyzického stavu je husté olistění se správným 

zbarvením. Vyhnout bychom se také měli druhům a odrůdám s velkými 

listy (čepelemi i řapíky), jehlicemi, květy a plody. Pokud jsme začátečníky 
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není vhodné vybírat si vzácné a přešlechténé rostliny, ani velmi zakrslé 

kultivary. Jsou většinou složité na pěstování, u vzácných druhů je také 

velmi vysoká cena a u začátečníků hrozí zánik rostliny. Vzhledem ke svým 

požadavkům na vzhled a celkovou kompozici budoucí bonsaje bychom se 

měli při výběru řídit věkem a vyspělostí stromku, mladší strom poskytuje 

větší možnosti při vytváření kompozice, (podle Štole 1998) 

Různá literatura uvádí různé seznamy druhů vhodných pro pěstování 

bonsají, obr.4. Některé seznamy jsou sestavovány podle míry estetiky, 

tedy jak jsou svým vzhledem vhodné. Jiné seznamy jsou sestavovány 

podle náročnosti pěstování. Setkat se můžeme také s dělením do 

kategorií podle stanoviště a olistění na listnaté, jehličnaté a pokojové. 

Základní druhy jsou shodné ve všech seznamech. V následujícím odstavci 

uvedeme několik základních druhů stromů a keřů vhodných pro pěstování 

bonsají se stručnou charakteristikou vybraných druhů, z hlediska nároků 

na prostředí, podle Tomlinsona z roku 1995. 

Jedle bělokorá (Abies alba): Vždyzelený jehličnan; tmavozelené 

jehlicovité listy; válcovité šišky; poloha - slabý stín; zalévání - po celé léto 

denně; hnojení - od časného jara do poloviny podzimu jednou za dva 

týdny; přesazování - každý druhý rok, na jaře nebo na podzim, používá se 

základní půdní směs; prořezávání - nové výhony se vyštipují prsty po celé 

vegetační období; množení - ze semen, hřížením, řízky; styly - vzpřímený, 

volně vzpřímený, šikmý, polokaskádový, literátský, dvojitý kmen, styl „trs", 

styl „vor", vlnitý styl, vícekmen, lesík, saikei; velké až zvlášť velké velikosti. 

Javor babyka (Acer campestre): Malý opadavý strom s poměrně hrubou 

stavbou větví, na podzim jasně žluté zbarvení; poloha - plné slunce, v létě 

mírný stín, velmi malé velikosti chránit před mrazem; zalévání - po celé 

vegetační období denně, v zimě sporadicky, ale udržovat vlhkou půdu; 

hnojení - po celé léto jednou za dva týdny; přesazování - každý druhý až 

třetí rok, když se nalévají pupeny, používá se základní půdní směs; 

prořezávání - nové letorosty sestříhávat po celé období růstu, uprostřed 

léta ořezat listy; množení - ze semen, hřížením ve vzduchu, řízky; styly 
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- všechny styly kromě literátského; střední až velké velikosti i velmi malá 

bonsaj. 

Javor dlanitolistý (Acer palmatum): Opadavý strom, pětilaločné listy, na 

podzim červené, kůra získává s věkem stříbřitou barvu; poloha - plné 

slunce, chránit před krutým mrazem; zalévání - po celé vegetační období 

denně, v zimě sporadicky, ale udržovat vlhkou půdu; hnojení - První 

měsíc po rozvití listů každý týden, pak až do pozdního léta jednou za 

čtrnáct dní; přesazování - každoročně časně zjara do stáří deseti let, pak 

podle potřeby, používá se základní půdní směs; prořezávání - na jaře se 

sestříhávají nové letorosty, uprostřed léta se ostříhávají listy; množení 

- ze semen, hřížením, hřížením ve vzduchu, řízky; styly - všechny kromě 

literátského; pro všechny velikosti. 

Bříza bělokorá (Betula pendula): Opadavý strom, listy srdčitého až 

kosníkovitého tvaru, na podzim zlátnou, kůra stříbřitě bílá; poloha - plné 

slunce nebo polostín, chránit před mrazem, aby neodumíraly větévky; 

zalévání - po celé vegetační období denně, v zimně sporadicky, substrát 

udržovat vlhký; hnojení - měsíc porozvití listů začít přihnojovat jednou za 

dva týdny, pokračovat do konce léta; přesazování - každý druhý rok časně 

zjara před vyrašením pupenů do deseti let věku, později podle potřeby, 

používá se dobře propustná půdní směs; prořezávání - nové výhony 

sestřihávat na jaře i v dalších růstových vlnách, používá se stěpařský vosk 

na rány; množení - ze semen vysetých na jaře nebo v zimě; styly - volně 

vzpřímený, dvojkmen, lesík, pro malé až zvlášť velké velikosti. 

Habr obecný (Carpinus betulus): Opadavý strom, oválné listy, na 

podzim žluté, šedá kůra s pruhovitými „svaly" oddělené hřebeny 

a brázdami; poloha - slunce nebo slabý stín, chránit před mrazem; 

zalévání - přes léto denně, půda neustále vlhká; hnojení - během prvního 

měsíce po vyrašení listů každý týden, poté až do pozdního léta jednou za 

dva týdny; přesazování - každý druhý rok časně zjara až do deseti let 

věku, pak podle potřeby, používá se základní půdní směs; prořezávání 

- mladé letorosty se sestříhávají na jaře a po celé vegetační období se 
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odstraňují velké listy; množení - ze semen a řízků; styly - všechny styly 

kromě vzpřímeného; od malých do zvlášť velkých velikostí. 

Cedr atlaský (Cedrus atlantica): Vždy zelený jehličnan, má jehlicovité 

listy, šedou kůru a válcovité šišky; poloha - plné slunce, chránit před 

extrémními teplotami, zvláště před mrazivými větry; zalévání - během 

růstového období denně, po zbytek roku méně často, mezi jednotlivými 

zálivkami se musí voda vstřebat, cedry nesnášejí vlhkou půdu; hnojení 

- ve vegetačním období jednou za dva týdny; přesazování - jednou za tři 

až pět let na jaře, používá se dobře propustná půdní směs; prořezávání 

- nové výhony se vyštipují konečky prstů na jaře a poté vždy když strom 

znovu periodicky obráží, jehlice se nesmějí řezat, protože to způsobuje 

jejich hnědnutí; množení - ze semen, z řízků, roubováním; styly 

- vzpřímený, volně vzpřímený, dvojkmen, lesík; střední až zvlášť velké 

velikosti. 

Kdoulovec japonský (Chaenomeles japonica): Opadavý kvetoucí keř, 

oválné listy, zářivé červené květy, rozkvétají časně zjara na holých větvích, 

později žluté plody; poloha - plné slunce, chránit před mrazem; zalévání 

- po celé vegetační období denně, také se mlží kromě doby, kdy kvete 

nebo má plody, udržuje se stále vlhká půda; hnojení - od odkvětu do 

opadání listů jednou za dva týdny; přesazování - každoročně nebo každý 

druhý rok koncem podzimu nebo časně zjara, používá se základní půdní 

směs; prořezávání - v polovině podzimu se sestříhají a odstraní výhony 

z bazální části; množení - ze semen, z řízků, dělením, roubováním; styly 

- všechny styly, kromě vzpřímeného a stylu koště; pro velmi malé až 

střední velikosti. 

Líska obecná (Corylus avellana): Opadavý keř, v létě není pěkná kvůli 

velkým hrubým listům, pěkně vypadá v zimě, kdy jsou vidět drobné 

větvičky; poloha - plné slunce v létě mírný stín; zalévání - přes léto denně, 

udržujeme půdu vlhkou zejména když se nalévají ořechy; hnojení - po 

celé vegetační období jednou za dva týdny; přesazování - každoročně 

časně zjara, používá se základní půdní směs; prořezávání - průběžně 

seřezávat nové proutky podle toho, jak rostou; množení - z řízků, ze 
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semen, hřížením; styly - pro všechny styly, kromě koště a literátského; pro 

střední až zvlášť velké velikosti. 

Ruj vlasatá (Cotinus coggygria): Opadavý keř, hladké okrouhlé listy, na 

podzim sytě oranžově červené, květy připomínají peří; poloha - slunce 

nebo stín; zalévání - přes léto denně; hnojení - jednou za dva týdny od 

jara do začátku kvetení, poté každý měsíc až do pozdního léta; 

přesazování - každý druhý rok časně zjara, používá se základní půdní 

směs; prořezávání - po celé vegetační období seřezávat nové letorosty; 

množení - z řízků, ze semen; styly - volně vzpřímený, šikmý, 

polokaskádový, kaskádový, dvojitý kmen, styl „trs", více kmen; pro střední 

až zvlášť velké velikosti. 

Tlustice stromkovitá (Crassula arborescens): Vždyzelená tučnolistá 

rostlina (sukulent) hladké kulaté listy a bledě růžové květy; poloha - plné 

slunce, teplé stanoviště, nejnižší teplota 10°C; zalévání - umírněné, 

v chladných podmínkách jednou za tři až čtyři týdny; hnojení - od konce 

jara do začátku podzimu jednou za měsíc; přesazování - každý druhý rok 

na jaře, používá se dobře propustná půdní směs; prořezávání - na jaře se 

prsty vyštipují nové výhony, po celé vegetační období se sestříhávají větve 

a z kmene se odstraňují listy; množení - z řízků; styly - volně vzpřímený, 

dvojtý kmen, styl „trs", pro střední a velké velikosti. 

Hloh obecný (Crateagus oxyacantha): Opadavý strom, malé laločnaté 

listy, na jaře bílé květy, velké plody připomínající šípky; poloha - plné 

slunce, malé velikosti chránit před mrazem; zalévání - po celé vegetační 

období denně ve značném množství, půda neustále vlhká, pravidelný 

postřik proti padlí; hnojení - během období růstu dvakrát měsíčně; 

přesazování - každoročně časně zjara nebo počátkem podzimu, používá 

se základní půdní směs; prořezávání - zaštipují se koncové výhony, větve 

se stříhají po odkvětu nebo zjara; množení - z řízků, ze semen; styly 

- všechny styly, kromě vzpřímeného a stylu koště; pro všechny velikosti. 

Kryptomérie japonská (Cryptromeria japonica): Vždyzelený jehličnan, 

„japonský cedr", červenohnědá kůra odlupující se v pruzích, jehlicovité 

olistění jasně modrozelené; poloha - plné slunce, v létě mírný stín, chránit 
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před mrazem a vysušujícími větry; zalévání - po celé vegetační období 

denně, denně též mlžit; hnojení - od jara do konce podzimu jednou za dva 

týdny; přesazování - každý druhý rok v polovině jara, starší stromy jednou 

za pět let, používá se základní půdní směs; prořezávání - během celého 

období růstu se vyštipují konečky prstů nové letorosty; množení - z řízků, 

ze semen; styly - vzpřímený, strom ve skále, dvojkmen, styl „trs", lesík; 

pro střední až zvlášť velké velikosti. 

Brslen evropský (Euonymus europeaus): Opadavý keř, na podzim 

purpurově růžová barva olistění, rozbrázděná korkovitá kůra s „křídly"; 

poloha - hodně světla, trochu slunce, menší velikosti chránit před mrazem; 

zalévání - v létě denně, půda stále vlhká, po celé vegetační období mlžit; 

hnojení - od konce jara do konce léta jednou za dva týdny; přesazování 

- každoročně zjara do věku deseti let, dále dle potřeby, používá se 

základní půdní směs; prořezávání - nové výhony se seřezávají na jaře 

a potom během období růstu ještě dvakrát nebo třikrát; množení - z řízků, 

hřížením, hřížením ve vzduchu; styly - pro všechny styly kromě stylu 

koště; pro všechny velikosti. 

Buk lesní (Fagus sylvatica): Velký opadavý strom, živě zelené listy, 

bronzová podzimní barva, hladká šedá kůra; poloha - plné slunce, v létě 

polostín, mladé listy chránit před větrem; zalévání - po celé vegetační 

období denně, v zimě méně, půda stále vlhká; hnojení - měsíc po 

vyrašení listů, pak každých čtrnáct dní do pozdního léta; přesazování 

- jednou za dva roky na jaře do věku deseti let, dále dle potřeby, používá 

se základní půdní směs; prořezávání - na jaře se zaštipují konce 

vyrůstajících větviček; množení - ze semen; styly - vzpřímený, volně 

vzpřímený, šikmý, dvojkmen, styl „trs", lesík; pro střední až zvlášť velké 

velikosti. 

Fíkovník nízký (smokvoň) (Ficus benjamina): Choulostivý vždy zelený 

strom, v mírném podnebí jako pokojová rostlina, zašpičatělé oválné listy 

rostou na převislých stoncích; poloha - snáší i slabé světlo, chránit před 

mrazem a průvanem, nejnižší teplota 15°C; zalévání - přes léto hojně, 

j indy stále vlhká půda, mlžit; hnojení - po celé vegetační období jednou za 
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dva týdny; přesazování - každý druhý rok na jaře, používá se základní 

půdní směs; prořezávání - po celé období růstu sestříhávat nové letorosty, 

řezné rány roní bělavou šťávu (přírodní kaučuk), řezy ošetřit štěpařským 

voskem; množení - z řízků, hřížením ve vzduchu; styly - pro všechny styly 

kromě literátského; pro střední a velké velikosti. 

Zlatíce prostřední (Forsythia intermedia): Opadavý kvetoucí keř, 

pěstovaný pro své zářivě žluté květy; poloha - plné slunce; zalévání - po 

celé vegetační období denně, v zimě sporadicky; hnojení - během růstové 

sezóny jednou za dva týdny; přesazování - každý druhý rok na podzim 

nebo na konci zimy, používá se základní půdní směs; prořezávání - po 

odkvětu silně prořezat větve, sestříháváním letorostů upravovat tvar 

bonsaje; množení - z řízků; styly - volně vzpřímený, šikmý, 

polokaskádový, kaskádový, dvojitý kmen, styl „trs", vícekmen; pro všechny 

velikosti. 

Fuchsie malolistá (Fuchsia microphylla): Opadavá zakrslá keřovitá 

forma, tmavozelené listy, malé červené listy visí dolů; poloha - plné slunce, 

teplé stanoviště, nejnižší teplota 7°C; zalévání - během růstového období 

denně, v zimě nechat půdu mezi jednotlivými zálivkami vyschnout, mlžit 

pro udržení vlhkosti vzduchu; hnojení - po celé vegetační období jednou 

za dva týdny; přesazování - každoročně zjara, používá se základní půdní 

směs; prořezávání - v průběhu růstové sezony zaštipovat nové výhony; 

množení - řízky; styly - volně vzpřímený , šikmý, polokaskádový, 

kaskádový, styl strom na skále; pro velmi malé až střední velikosti. 

Jinan dvoulaločný (Gingko biloba): Opadavý jehličnan s širokými listy 

na podzim zlaté, plody žlutavé; poloha - plné slunce, pro velmi malé kusy 

mírný stín, chránit před mrazem, zejména kořeny; zalévání - během 

růstového období denně, v zimě poměrně ve velkém suchu; hnojení - od 

jara do poloviny léta dvakrát měsíčně; přesazování - každoročně zjara až 

do věku deseti let, potom jednou za dva roky, věkovité výstavní kusy 

jednou za tři roky, používá se základní půdní směs; prořezávání 

- letorosty se prořezávají na jaře a na podzim; množení - ze semen, 
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hřížením ve vzduchu, řízky; styly - volně vzpřímený, styl „trs"; pro střední 

až zvlášť velké velikosti. 

Dřezovec trojtrnný (Gleditsia triacanthos): Opadavý strom, listy 

připomínají kapradí, na podzim bledě žluté, trny rostou po třech, dlouhé 

hnědé lusky obsahují semena; poloha - plné slunce, chránit před mrazem; 

zalévání - po celé vegetační období denně, v zimě sporadicky; hnojení 

- během růstového období jednou za dva týdny; přesazování - každý 

druhý rok na jaře, používá se základní půdní směs; prořezávání - nové 

letorosty seřezávat podle toho jak rostou, v zimě se odstraňují větší větve; 

množení - ze semen, z řízků; styly - volně vzpřímený, šikmý, 

polokaskádový, kaskádový, dvojkmen; pro malé až střední velikosti. 

Břečťan popínavý (Hedera helix): vždyzelená, popínavá rostlina, hladké, 

lesklé tmavozelené listy s třemi až pěti laloky, žlutavé květy, drobné černé 

kulaté plody; poloha - polostín; zalévání - po celé vegetační období 

denně; hnojení - během období růstu jednou za dva týdny; přesazování 

- každý druhý rok na jaře nebo na začátku podzimu, používá se základní 

půdní směs; prořezávání - výhony se musí silně seřezávat, aby se vytvořil 

kmen; množení - z řízků, hřížením, hřížením ve vzduchu; styly - volně 

vzpřímený, šikmý, polokaskádový, kaskádový, strom na skále, dvojitý 

kmen, styl „trs"; pro všechny velikosti. 

Cesmína vroubkovaná (//ex crenata): Pomalu rostoucí vždyzelená 

dřevina, malé hladké jemné listy, nevýrazné bílé květy, na samicích 

rostlinách plody; poloha - slunce i stín, chránit mrazem a větry; zalévání 

- přes léto denně, v zimě méně často, v létě denně mlžit; hnojení - po 

celé vegetační období jednou za dva týdny; přesazování - každý druhý 

rok na jaře, používá se základní půdní směs; prořezávání - podle potřeby 

se sestříhávají mladé výhony; množení - z řízků; styly - pro všechny styly 

kromě koště; pro velmi malé až velké velikosti. 

Jalovec obecný (Juniperus communis): Vždyzelený jehličnatý keř, 

šedomodré šupinovité listy; poloha - mnoho světla, v létě mírný stín, 

chránit před silným mrazem; zalévání - v létě, mlžit, v zimě půda vlhká; 

hnojení - od začátku vegetačního období do poloviny podzimu jednou za 
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dva týdny; přesazování - každý druhý rok nejlépe časně zjara do deseti 

let věku, poté stačí jednou za pět let dle potřeby, používá se dobře 

propustná půdní směs; prořezávání - konečky prstů vyštipovat nové 

výhony po celé období růstu; množení - z řízků; styly - všechny styly 

kromě koště, pro všechny velikosti. 

Modřín opadavý (Laris decidua): Opadavý jehličnan, větvičky s novými 

výhony mají světlou barvu slámy, jehlicové listy, na jaře zelené, na podzim 

zlaté; poloha - plné slunce, vzduch udržovat chladný a suchý, chránit před 

mrazem; zalévání - po celé vegetační období denně, v zimě sporadicky, 

půda vlhká; hnojení - během období růstu jednou za dva týdny; 

přesazování - každoročně časně zjara, dříve než se na pupenech objeví 

zelené štětičky, používá se základní půdní směs; prořezávání - po celé 

růstové období se vyštipují prsty nové výhony; množení - ze semen, 

z řízků, hřížením; styly - pro všechny styly kromě koště; pro všechny 

velikosti. 

Ptačí zob obecný (Ligustrum vulgare): Opadavý keř, tmavé lesklé listy; 

poloha - plné slunce i stín; zalévání - přes léto denně; hnojení - v létě 

každé dva týdny; přesazování - každoročně časně zjara, používá se 

základní půdní směs; prořezávání - pruty se seřezávají po odkvětu, nové 

výhony se sestříhávají během celého období růstu; množení - z řízků, 

hřížením, ze semen; styly - volně vzpřímený, šikmý, strom na skále, strom 

ve skále, dvojitý kmen, styl „trs", lesík; pro všechny velikosti. 

Morušovník bílý (Morus alba)\ Opadavý strom, listy srdčitého tvaru, na 

podzim jedlé načervenalé plody; poloha - plné slunce, chránit před 

mrazem; zalévání - během celého období růstu denně, půda stále vlhká; 

hnojení - na jaře a v létě jednou za čtrnáct dní, od konce léta do podzimu 

hnojivo s vysokým obsahem draslíku; přesazování - každý druhý rok 

časně zjara, používá se dobře propustná půdní směs; prořezávání - nové 

letorosty seřezávat na dva listy; množení - ze semen, z řízků, hřížením, 

hřížením ve vzduchu; styly - volně vzpřímený, šikmý, polokaskádový, 

kaskádový, strom na skále, dvojkmen, styl „trs"; pro všechny velikosti. 
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Myrta obecná (Myrtus communis): Vždyzelená dřevina, aromatické listy, 

bílé květy, černé plody; poloha - plné slunce, v zimě chránit před chladem 

a mrazem; zalévání - v létě denně, půda nesmí nikdy vyschnout; hnojení 

- přes léto jednou za čtrnáct dní; přesazování — každý druhý rok na jaře, 

používá se základní půdní směs; prořezávání - seřezáváním rostoucích 

letorostů upravujeme tvar; množení - z řízků, hřížením; styly - volně 

vzpřímený, šikmý, polokaskádový, kaskádový, dvojitý kmen, styl „trs", 

vícekmen; pro všechny velikosti. 

Smrk obecný (Picea abies): Vždyzelený jehličnan, tmavozelené 

jehlicovité listy, červenavé mladé výhony, válcovité šišky; poloha - plné 

slunce, chránit před mrazem; zalévání - přes léto denně a mlžit, v zimě 

sporadicky, půda vlhká; hnojení - od časného jara do půli podzimu jednou 

za dva týdny; přesazování - jednou za dva roky v první polovině jara před 

vyrašením pupenů nebo na podzim, používá se dobře propustná půdní 

směs; prořezávání - pomocí prstů se vyštipují na jaře a v létě nové 

letorosty; množení - ze semen, z řízků; styly - pro všechny styly, kromě 

koště; pro střední až velké velikosti. 

Kleč horská (Pinus mugo): Malý vždyzelený jehličnan, tmavozelené 

jehličí, výhony světle zelené; poloha - plné slunce, chránit před mrazy 

a mrazivými větry; zalévání - přes léto denně, mlžit, v zimě sporadicky, 

půda v poměrně suchém stavu; hnojení - jednou za tři až čtyři týdny od 

jara do začátku zimy; přesazování - po třech až pěti letech v první 

polovině jara nebo koncem léta, používá se dobře propustná půdní směs; 

prořezávání - po celé vegetační období se zaštipují prsty rostoucí 

letorosty; množení - ze semen, zakrslé formy roubováním; styly - pro 

všechny styly, kromě koště; všechny velikosti. 

Borovice lesní (Pinus sylvestris): Vždyzelený jehličnan, větve rostoucí 

do šířky, rozšířená vrcholová část, krátké modrozelené jehlice rostou 

v párech, vločkovitá oranžová kůra; poloha - plné slunce, chránit před 

mrazem a chladnými větry; zalévání - půdu kontrolovat každý den, zlévat 

jen když vysychá; hnojení - od jara do začátku zimy jednou za tři až čtyři 

týdny; přesazování - vždy po dvou až pěti letech v první polovině jara, 
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používá se dobře propustná půdní směs; prořezávání - mladé letorosty se 

zaštipují jak se začne objevovat jehličí, dlouhé výhony odstraňovat po celé 

vegetační období, koncem léta se odstraňují staré jehlice a přehoustlé 

větvičky; množení - ze semen, kultivary roubováním; styly - pro všechny 

styly, kromě koště; všechny velikosti. 

Marhaník granátový (Punica granatum): Choulostivý opadavý strom, 

lesklé podlouhlé listy, nachově červené a šarlatové květy, žluté až červené 

plody; poloha - plné slunce, chránit před nízkými teplotami a mrazem; 

zalévání - po celé vegetační období denně, po odkvětu hojně, v zimě 

půda vlhká; hnojení - od začátku období růstu až do rozkvětu každý týden; 

přesazování - vždy po dvou letech časně zjara do věku deseti let, dále dle 

potřeby, používá se základní půdní směs; prořezávání - po celé vegetační 

období sestříhávat nekvetoucí mladé výhony; množení - z řízků, ze 

semen; styly - všechny styly, kromě vzpřímeného a koště; pro malé až 

zvlášť velké velikosti. 

Hlohyně úzkolistá (Pyracantha angustifolia): Vždyzelený keř, leklé 

tmavozelené vejčité listy, malé bílé květy, žluté, oranžové či šarlatově 

nachové plody; poloha - plné světlo nebo polostín, chránit před mrazem 

a mrazivými větry; zalévání - během celého vegetačního období každý 

den, půda neustále vlhká; hnojení - od časného jara do rozkvětu jednou 

za týden, od vytvoření plodů do poloviny podzimu jednou za čtrnáct dní; 

přesazování - každý druhý rok brzy na jaře, používá se základní půdní 

směs; prořezávání - nové letorosty zkracovat koncem jara, staré dřevo 

řezat na jaře nebo koncem léta; množení - z řízků, hřížením ve vzduchu, 

hřížením, ze semen; styly - volně vzpřímený, šikmý, polokaskádový, 

kaskádový, strom na skále, strom ve skále, dvojkmen, styl „trs"; všechny 

velikosti, kromě zvlášť velkých. 

Dub letní (Quercus robur): Opadavý strom, pomalu roste, je dlouhověký, 

laločnaté listy, na jaře jasně žlutozelené, na podzim do bronzová; poloha 

- plné slunce, chránit před mrazem; zalévání - po celé vegetační období 

denně, v zimě sporadicky, půda vlhká, pravidelný postřik proti padlí; 

hnojení - v létě a na podzim jednou za dva týdny; přesazování - každý 
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rok časně zjara před vyrašením pupenů do věku deseti let, pak za dva až 

tři roky, používá se základní půdní směs; prořezávání - sestříhávat 

průběžně nové letorosty; množení - ze semen, hřížením ve vzduchu; styly 

- volně vzpřímený, šikmý, koště, dvojkmen, styl „trs", styl „vor", vlnitý styl, 

lesík; pro střední až zvlášť velké velkosti. 

Pěnišník indický (Rhododendron indicum): Vždy zelený keř, nesnáší 

vápnění, drobné úzké tmavozelené listy, několik set různých odrůd, kvete 

na začátku léta, různé odstíny bílé, růžové, červené, purpurově fialové; 

poloha - polostín, chránit před mrazem, v době květu před prudkým 

lijákem; zalévání - po celé vegetační období denně, mlžit, voda bez 

vápníku, půda vlhká; hnojení - od časného jara do rozkvětu jednou za 

čtrnáct dní, po odkvětu do začátku podzimu každý měsíc, hnojivo pro 

vřesovcovité rostliny; přesazování - jednou za rok nebo podle potřeby po 

odkvětu, používá se půdní směs bez vápníku; prořezávání - jakmile květy 

zvadnou, tak se odstraní, po dokvětu všechny nové letorosty odstranit, 

sekundární letorosty sestříhávat až do poloviny léta; množení - z řízků, 

hřížením ve vzduchu; styly - pro všechny styly, kromě koště; pro všechny 

velikosti. 

Jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia): Opadavý strom, l ichospeřené listy, na 

podzim zlatou a oranžovou barvu, bílé květy, červené plody; poloha - plné 

slunce; zalévání - po celé vegetační období denně, v zimě sporadicky, 

půda stále vlhká; hnojení - po celé růstové období jednou za dva týdny; 

přesazování - každoročně nebo každý druhý rok na jaře před vyrašením 

pupenů, používá se základní půdní směs; prořezávání - průběžné 

sestříhávání nových výhonů; množení - ze semen, kultivary roubováním; 

styly - všechny styly, kromě vzpřímeného a koště; pro všechny velikosti. 

Tamaryšek jalovcovitý (Tamarix juniperina): Opadavý keř nebo malý 

strom, šupinovité listy, nafialovělé nebo nahnědle růžové květy, kvete na 

jaře a v létě; poloha - plné slunce, v létě mírný stín, chránit před krutým 

mrazem; zalévání - zavlažovat hojně, půda stále vlhká; hnojení - po celé 

vegetační období jednou za dva týdny; přesazování - každoročně nebo ob 

rok v polovině jara, používá se dobře propustná půdní směs; prořezávání 
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- na podzim silně seřezat; množení - z řízků, hřížením; styly - volně 

vzpřímený, šikmý,polokaskádový, kaskádový, strom na skále, strom ve 

skále dvojkmen, styl „trs"; pro malé až velké velikosti. 

Tis červený (Taxus baccata): Vždyzelený strom, tmavozelené jehlicovité 

listy, zářivé růžově červené plody; poloha - polostín; zalévání - po celé 

vegetační období denně, mlžit, v zimě zřídka, půda vlhká; hnojení 

- během období růstu dvakrát za měsíc; přesazování - vždy po třech až 

čtyřech letech na jaře, používá se dobře propustná půdní směs; 

prořezávání - pomocí prstu se vyštipují nové letorosty po celé růstové 

období; množení - z řízků, hřížením, hřížením ve vzduchu; styly 

- všechny styly, kromě koště; všechny velikosti. 

Jedlovec kanadský (Tsuga canadensis): Vždyzelený jehličnan; poloha 

- částečný stín, chránit před mrazivými zimními větry; zalévání - po celé 

vegetační období denně, v létě mlžit, během zimních měsíců udržovat 

půdu vlhkou; hnojení - v průběhu období růstu dvakrát za měsíc; 

přesazování - po dvou letech na jaře, používá se dobře propustná půdní 

směs; prořezávání - po celé vegetační období se zaštipují nové letorosty 

pomocí prstů; množení - ze semen, z řízků, roubováním; styly - pro 

všechny styly, kromě stylu koště; pro malé až zvlášť velké velikosti. 

Jilm horský (Ulmus glabra): opadavý strom, malé pilovité jasně zelené 

listy, dlouhé pružné kořeny; poloha — plné světlo a slunce, kořeny chránit 

před mrazem; zalévání - po celé vegetační období denně, za horkého 

počasí častěji, v zimě méně často, ale půda stále vlhká; hnojení - první 

měsíc po vyrašení pupenů každý týden, poté až do pozdního léta jednou 

za čtrnáct dní; přesazování - do deseti let věku každý rok, dále podle 

potřeby, dobře propustná půdní směs; prořezávání - na jaře seřezat nové 

letorosty; množení - řízky, kořenovými řízky; styly - všechny styly; pro 

všechny velikosti. 

Vistárie květnatá japonská {Wisteria floribunda): Opadavá popínavá 

rostlina, jasně zelené lichospeřené listy, koncem jara vytváří dlouhé 

hrozny modravě fialových voňavých květů; poloha - plné slunce, chránit 

před mrazem; zalévání - po celé růstové období denně, v horkém počasí 
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postavit bonsaj do mělké nádoby s vodou, v zimě udržovat půdu vlhkou; 

hnojení - po odkvětu do poloviny léta a znovu od začátku do konce 

podzimu každý týden; přesazování - vždy po třech letech ihned po 

odkvětu, používá se základní půdní směs; prořezávání - nové letorosty 

seřezávat na jaře po odkvětu, potom na Začátku léta, uprostřed léta a na 

podzim; množení - roubováním, řízky, hřížením, hřížením ve vzduchu; 

styly - volně vzpřímený, šikmý, polokaskádový, kaskádový, strom na skále; 

pro střední a zvlášť velké velikosti. 

4 Vznik bonsaje - vliv prostředí na růst rostliny 

4.1 Příroda jako přirozené prostředí 

„Rozmanitost stromů v přírodě nezpůsobuje pouze to, že patří k různým 

druhům, jež nacházíme ve volné přírodě v dané oblasti. Má na ni vliv také 

prostředí, v němž jednotlivé stromy rostou: charakter okolí a půdní 

i povětrnostní podmínky, jimž jsou vystaveny. Tentýž druh stromu bude 

vždy vykazovat stejné znaky, které jsou pro něj charakteristické, například 

tvar a barvu listů, texturu kůry a stavbu větévek. Bude se však vyvíjet 

a dospívat ve zralý strom zcela odlišným způsobem v závislosti na tom, 

roste-li sám nebo ve skupině, je-li zastíněn skalní stěnou či budovou nebo 

stojí na otevřeném prostranství a je vystaven silným větrům, zda je 

obklopen hojným množstvím půdy a vláhy, nebo musí vysílat své kořeny 

daleko, aby pátraly po odpovídajících zdrojích živin nezbytných pro 

život." (Tomlinson 1995, str.22-23) 

Život ve volné přírodě je pro rostliny přirozeným prostředím. Každá 

rostlina žije jen tam, kde je schopná přežít. Pokud žije na místě, které 

neodpovídá přesně jejím požadavkům, tak se musí přizpůsobit, nebo 

nepřežije, což se projeví z velké části i vnějším vzhledem. Další formování 

vzniká vlivem převládajícího počasí. Například trvalé větry vanoucí jedním 

směrem formují rostlinu do dramatické kompozice. Rostliny výrazně 

ovlivňují i jednorázové úkazy, jako je bouřka, nebo vichřice. Přizpůsobení 

se některým extrémním podmínkám je dlouhodobá záležitost. Růst rostlin 

je regulován také okusem zvěře. Určitý vliv má také stabilita terénu 
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a složení půdy. To spolu s dešťovými srážkami ovlivňuje přísun živin 

rostlině. To, jak je pro vzhled a celkový stav rostliny důležitý, nemusí být 

ani zdůrazňováno. Stromy jsou také domovem mnoha jiných organismů, 

jako například hub, lišejníků, ale i živočichů, jako jsou například ptáci. I oni 

formují vzhled celé rostliny, ale neškodí jí .Bohužel na vzhled a zdraví 

rostliny mají vliv také škůdci. Ty trápí rostliny, jak v přirozeném prostředí, 

tak pěstované v domácích podmínkách. Pokud se je nepodaří včas 

vyhubit, mají pro rostlinu dalekosáhlý dopad, většinou končí uhynutím 

rostliny. Dalším faktorem vzhledu rostliny je samozřejmě její stáří. 

Zejména stromy získávají věkem svůj „úctyhodný" vzhled, pokud je strom 

zdravý. Je nesporné, že i v přirozených podmínkách má svůj vliv i člověk 

a to přestože nepůsobí přímo na danou rostlinu. 

V přírodě je vše provázané a vše se navzájem ovlivňuje. Proto nelze zcela 

přesně určit co způsobilo právě takovýto vzhled rostliny. Kromě vnějších 

a vnitřních vlivů prostředí na vzhled rostliny působí také genetické 

předpoklady a dispozice dané druhem - získané během stovky let, kdy se 

daný druh rozvíjel. Vlivy prostředí jsou spojené se zeměpisnou polohou 

- tedy s biomy, kontinenty a nadmořskou výškou. Díky zámořským 

objevům v lidské historii a zlepšující se technice se schopnost migrace lidí 

zvýšila a dochází k zavlečení nepůvodních druhů do nových biomů 

a ekosystémů. Tyto zavlečené druhy buď zahynou, nebo naopak přežijí, 

a pak mohou způsobit záhubu jiného původního druhu. Podaří-li se 

rostlině přežít bývá časté, že je pro přežití podmínek lépe vybavena než 

původní druh a často není ohrožena škůdci jako ostatní druhy. Je tedy 

v lepší pozici a přijímá více živin. Pokud ostatní rostliny kolem přímo 

nezahynou, tak velmi často živoří a může to být na jejich vzhledu patrné. 

Je samozřejmé, že má na růst všech rostlin vliv podnebí i počasí. Můžeme 

říci, že podnebí nám do značné míry definuje, jaké druhy rostlin zde 

najdeme. Podnebí svědčí o tom jaké nároky na teplo, světlo a vláhu mají 

jednotlivé druhy z dlouhodobého hlediska. Počasí pak ovlivňuje růst 

rostliny jednotlivě, například po nějaké neočekávané katastrofě, například 

záplavy, bouřka, tornádo a tak dále. Vliv má například také nezvykle 

44 



dlouho trvající sucho, nebo dlouhotrvající zima...Tyto události mají na 

rostlinu velký vliv, především způsobují dramatický vzhled a mnohdy velmi 

zajímavou kompozici rostliny, která se může stát právě vzorem pro 

bonsajistu. Přirozenými nároky rostliny na prostředí se pěstitel musí při 

tvoření bonsaje řídit. Například vybereme-li si strom žijící v tropických 

oblastech - v deštných pralesech musíme mu doma, nebo ve skleníku 

opatřit podobné podmínky, aby nám „stromek" rostl, nezahynul a mohla 

z něj být zdravá a krásná bonsaj. To znamená, že dodáváme optimální 

teplotu, zálivku a světlo. 

Významně zasahují do růstu a života rostliny také škůdci. Každá rostlina 

má jinou schopnost se s nimi vyrovnat. Každopádně je jisté, že rostlina 

napadená škůdcem, který nemá v přírodě dostatečně velkého nepřítele, 

tuto rostlinu zničí, pokud jí není poskytnuta pomoc od člověka. To platí jak 

pro rostliny ve volné přírodě, tak pro rostliny, které pěstujeme doma. Dnes 

existuje celá řada přípravků proti hmyzu i na hubení j iných chorob, 

například houbových. Jsou poměrně účinné a přitom neškodí rostlině. 

Konkurence mezi jednotl ivými rostlinami ve volné krajině je mnohdy velká 

a slabší jedinci jsou odsouzeni k záhubě. Pokud chtějí přežít, musí se 

přizpůsobit. Například mít hlubší nebo delší kořeny, nebo rychleji vyrůst 

a získat dostatek světla, a tak dále. Tento problém je u stromků 

pěstovaných v „zajetí" do značné míry potlačen. U bonsaje je obvykle 

v bonsajové misce jen jedna rostlina, která má pro sebe dostatek živin. 

Popřípadě je v jedné misce více stromků, nejvíce kolem deseti (může být 

i více), těm však umělá péče zajišťuje také dostatečný přísun živin. 

Přestože se můžeme inspirovat vzhledem rostliny, která je v přírodě 

omezována a musí se přizpůsobit, je bonsaj zcela zdravá a má dostatek 

všech potřebných látek. Veškeré úpravy se provádějí tak, aby nebyla 

rostlina poškozena. 

4.2 Člověk jako tvůrce růstových podmínek 

Jak již bylo řečeno příroda se stala vzorem pro vzhled vytvářených 

bonsají. Ale také napodobování podmínek, které tento vzhled způsobují se 
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stalo návodem pro pěstování bonsají. Podobné podmínky, jako jsou ve 

volné přírodě se snaží člověk navodit v prostředí „zajetí". Současně 

dalšími zásahy se snaží zachovat rostlinu malou a zmenšovat její dílčí 

části, aby celková kompozice působila souměrně a přirozeně. 

4.2.1 Užívané metody 

Pro úpravu rostlin se využívá řada metod. Pokud získáme nový materiál 

na zpracování a chceme z něj vytvořit bonsaj, můžeme postupovat 

několika způsoby. Zaleží na tom, co je to za materiál a jaký styl chceme 

vytvořit. Zpravidla se začíná rozsáhlým prořezáváním, kdy je většina větví 

odstraněna. Musíme však dávat pozor, abychom neodstranili důležité 

větve, vždy je lepší nechat větve navíc, než aby chyběly. Posléze se větve 

ohýbají a to pomocí drátování a přivazování. Některé druhy dřevin jsou 

velmi křehké a při ohýbání by se mohly zlomit, proto se u těchto druhů 

používá vlhká gáza nebo navlhčené lýko (Raffia) na obložení dřeva před 

drátováním a ohýbáním. Pokud zadrátujeme rostlinu je třeba jí hlídat, aby 

z drátů „nevyrostla". Ty se totiž potom do dřeva zařezávají a mohou ho 

poničit. Takto poničená bonsaj pak ztrácí na své hodnotě. Na odumřelé 

části rostliny se používají elektrické nástroje, jako je fréza, pomocí níž se 

vytvářejí „džiny" (bonsajistický výraz pro opracované odumřelé dřevo na 

bonsaji, většinou se vyskytuje u bonsají vytvořených tzv. yamadori). 

Odřezané části stromku a části opracované frézou se ošetřují hojivým 

balzámem, například Cu-pastou. Na běžnou i speciální úpravu se 

používají nejrůznější kleště a nůžky. Nové výhony lze zaštipovat také prsty, 

(podle Říha 1991, Bonsai, příroda a člověk 2003) 

Pro úpravu jednotl ivých částí stromku bychom se měli řídit těmito pravidly. 

Pro lepší efekt se odstraňují kořeny směřující směrem k pozorovateli. Aby 

se lépe vyvinula báze kmene u mladých jedinců, odstraňují se všechny 

kořeny směřující směrem dolů. Zůstávají pouze boční kořeny, které rychle 

tloustnou a tím vytvářejí silnější bázi kmene. Výraznou částí stromu je 

kmen. Ten by měl být co nejpravidelnější a směrem vzhůru se rovnoměrně 

zužovat. Abychom dosáhli co nejpravidelnějšího tvaru, měli bychom 

během několika počátečních let vícekrát zkrátit kmen bočním řezem. Tím 
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boční větev směřující vzhůru přebírá úlohu špičky. Větvení stromu 

můžeme příznivě ovlivnit pravidelným zpětným řezem. Měli bychom mít na 

paměti, že dobře stavěné větve se vyznačují tím, že vzdálenosti mezi 

jednotl ivými ohyby, směrem od kmene, se neustále zkracují. Velikost listů 

lze uměle ovlivnit ve srovnání s ostatními částmi stromu jen velmi málo. 

Ale dá se říci, že s jemnějším větvením dochází i k mírnému zmenšení 

listů. K výraznému zmenšení může dojít také po tzv. odlistění. Odlistění se 

provádí tak, že se odstřihnou všechny listy nebo jen jejich čepel po řapík. 

Po několika týdnech porostou nové výhony s menšími lístky na místech 

kde byly původní listy. Pokud máme kvetoucí bonsaj, zmenšit její květy se 

nám bohužel nepodaří. Proto je vhodné vybírat si druh, který nemá příliš 

velké květy. Některé bonsaje jsou však skutečně krásné teprve když 

kvetou. Je ovšem nutné podstoupit určité kompromisy, protože vývin květu 

a vyzrálost stylu se většinou vylučují. U některých druhů se květy tvoří až 

na konci výhonů, které mohou být poměrně dlouhé. Také plody mohou 

bonsaj ozvláštnit, ale měli bychom si dát pozor, zda je pro danou bonsaj 

vhodné, aby plody měla. Pokud je stromek mladší a menší, měli bychom 

plody odstraňovat, j inak je ohrožen další růst jeho kmene. Má-li strom více 

plodů než může unést, je také lepší některé odstranit, (podle Busch, 2002, 

PišI 2004, Votýpka 1994) 

5 Dotazníkové šetření 

5.1 Úvod 

Dotazník s šesti otázkami vypracovalo třicet respondentů náhodně vybraných, 

ve věku od 10 do 70 let. Měl za úkol zjistit, zda mají lidé povědomí o tom co 

je bonsaj a jak nahlížejí na jejich využití ve vyučování. Dotazník také zkoumá 

postoj vůči pěstování bonsají. 

Dotazník s dvanácti otázkami vyplňovalo dvanáct respondentů (učitelé 

druhého stupně Základní školy Generálporučíka Františka Peřiny). Jeho 

otázky byly zaměřeny zejména na přístup učitelů k bonsajím a na názor 

k využití ve vyučování. Žádná z otázek se netýká znalostí v oblasti 

bonsajistiky. Úkolem dotazníku bylo zjistit jak by se učitelé stavěli 
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k případnému pěstování bonsají ve škole. Jaký by mohl být mezipředmětový 

vztah v problematice bonsají. Jestli by bylo možné využít bonsaj i v jiných 

předmětech, které absolutně nesouvisí s botanikou. Zjistit, zda je možné, na 

základě získaných vědomostí a informací, které jsou podložené tisíciletými 

zkušenostmi, nalézt dřevinný druh, který by bylo možné pěstovat ve školních 

podmínkách jako bonsaj a využívat jí jako didaktickou pomůcku. 

Předpokládáme tyto hypotézy. 

Hypotéza 1: Předpokládá se, že většina dotazovaných bude vědět co je 

bonsaj. 

Hypotéza 2: Předpokládá se, že většina dotazovaných sama bonsaje 

nepěstuje. 

Hypotéza 3: Předpokládá se, že většina dotazovaných si nebude myslet, že 

pěstování bonsají je týrání rostlin. 

Hypotéza 4: Předpokládá se, že učitelé a žáci mají základní přehled o tom, 

co je bonsaj, ale nemají hlubší znalosti o této problematice. 

Hypotéza 5: Předpokládá se, že téma bonsaj není v současné výuce 

využíváno. 

Hypotéza 6: Předpokládá se, že učitelé nevidí pěstování bonsají ve škole, 

jako příliš reálné. A současně se předpokládá, že nevidí tuto pomůcku jako 

příliš užitečnou. 

5.2 Dotazník 

5.2.1 Dotazník 1. 

1. Víte, co znamená pojem bonsaj? 

2. Víte odkud bonsaj původně pochází? 

3. Myslíte si, že je možné bonsaj využít ve škole jako učební pomůcku? 
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4. V jakých předmětech? 

5. Pěstujete vy sám/sama bonsaje? 

6. Považujete pěstování bonsají za týrání rostlin? 

5.2.2 Dotazník pro učitele 

1. Jaké předměty vyučujete? 

2. Víte, co znamená pojem bonsaj? (ano - ne) 

3. Myslíte si, že vaši žáci vědí, co je bonsaj? (většina ano - většina ne) 

4. Pěstujete vy sami bonsaj, nebo jste to alespoň někdy zkoušeli? (ano - ne, 

ale zkoušel(a) jsem to - ne) 

5. Využíváte nějakým způsobem ve své výuce pojem bonsaj, nebo ukázku 

bonsaje (obrázek nebo živou rostlinu)? Pokud ano, jak a v jakých 

předmětech? 

6. V jakých předmětech by se dala bonsaj podle vás použít jako didaktická 

pomůcka? 

7. Jakým způsobem se dá ve vámi vybraných předmětech využít bonsaj? 

8. Myslíte si, že je možné pěstovat bonsaj ve školních podmínkách? (ano 

- ano, ale problematicky - ne) 
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9. Kam byste ve škole bonsaj umístili? (do běžné třídy - do biologicky 

zaměřené třídy - do kabinetu biologie - na chodbu - kamkoli pro potřeby 

bonsaje - jinam) 

10. Který druh dřeviny by byl podle vás nejvhodnější pro pěstování ve 

školních podmínkách? 

11. Které jiné druhy rostlin jsou podle vás vhodné pro pěstování jako bonsaj? 

12. Považujete bonsaj nějakým způsobem za využitelnou ve výuce, nebo by 

to byla podle vás zbytečná práce bez užitku? 

13. Zde napište libovolné náměty, které vás ve spojení bonsaj - škola 

napadají. 

5.3 Výsledky šetření 

5.3.1 Dotazníkl. 

Add.1: ze třiceti dotazovaných 3 odpovídali ne (z toho 2 děti a 1 dospělý) 

a 27 ano. 

Add.2: 7 odpovědělo ne, 23 odpovědělo ano (z toho 6 odpovědělo Čína a 17 

Japonsko), obě odpovědi lze považovat za správné, protože z otázky nebylo 

zřejmé, zda se jedná o původ slova, nebo pěstování. 

Add.3: 3 odpověděli ne a 27 ano. 

Add.4: většina dotazovaných, která na otázku 3 odpověděla ano, pak 

navrhovala přírodopis a biologii, dále dva navrhovali zeměpis, dva pěstitelské 

práce, jeden občanskou výchovu, jeden výtvarnou výchovu, jeden 

psychologii a jeden zahradnickou architekturu. 

Add.5: 27 odpovědělo ne (z toho 3 to někdy zkoušeli) a 3 odpověděli ano. 

Add.6: 2 odpověděli nevím, 26 odpovědělo ne a 2 odpověděli ano. 
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5.3.2 Dotazník pro učitele 

Add.1: dotazník vyplňovali učitelé: přírodopisu, zeměpisu, německého jazyku, 

anglického jazyku, českého jazyku, dějepisu, fyziky, matematiky, občanské 

výchovy, výchovy ke zdraví, pracovních činností, výtvarné výchovy, 

pěstitelských prací, chemie, tělesné výchovy. 

Add.2: všichni učitelé věděli, co znamená pojem bonsaj 

Add.3: jeden odpověděl nevím, 3 odpověděli ne, 8 odpovědělo ano 

Add.4: nikdo neodpověděl ano, 5 odpovědělo ne, ale zkoušel(a) jsem to, 

7 odpovědělo ne 

Add.5: 5 odpovědělo ano, 7 ne. Učitelé, kteří odpověděli ano, tak nejčastěji 

psali v zeměpise - Asii, jeden učitel v pracovních činnostech a tři učitelé se 

zmiňují v přírodopise. 

Add.6: Učitelé nejčastěji označili zeměpis, přírodopis, pěstitelské práce, 

výtvarnou výchovu, označen byl i dějepis, občanská výchova a český jazyk 

a ostatní jazyky, navíc byla navrhnuta rodinná výchova (výchova ke zdraví). 

Add.7: v zeměpise - ukázka kultury východní Asie, geografické umístění 

daného druhu, přírodopis - ukázka konkrétního rostlinného druhu, 

ovlivňování přírody člověkem, pěstitelské práce - praktický nácvik pěstování, 

výtvarná výchova - předloha pro malování, kreslení, praktické cvičení, 

stínování, modelování, využívání různých materiálů, dějepis - tradice 

a současnost, tradice japonské a čínské kultury, poučení o zvycích, 

občanská výchova - kultura a tradice jiných států, český jazyk a cizí jazyky 

- popis stromu, sloh vyprávění o jiných kulturách, pracovní postup, rodinná 

výchova - kulturní tradice. 

Add.8: 2 odpověděli ano, 10 odpovědělo ano, ale problematicky, z nich jeden 

připsal poznámku, že až po proškolení, nikdo nevybral možnost ne 

Add.9: nejčastěji byla označena možnost do biologické třídy a kamkoli pro 

potřeby bonsaje, kromě toho byla označena i možnost do kabinetu biologie 

a na chodbu. Návrh na jiné místo nebyl. 
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Add.10: zde učitelé navrhovali dub, buk, lípu, borovici, dále psali všeobecně 

jehličnany, zakrslé druhy a druhy nenáročné na zálivku. 

Add.11: jako jiné vhodné druhy pro pěstování bonsají označovali učitelé 

sukulenty, jeden připsal do možnosti jiné - nízké dřeviny. 

Add.12: téma bonsaje vidí učitelé jako dobré pro rozšíření znalostí žáka, 

nebo se jen vyjadřují, že je bonsaj ve výuce využitelná, ale více se o tom 

nerozepisují, velký význam ve výuce jim nepřipisují, největší význam by 

mohly mít v pěstitelských pracích. 

Add.13: učitelé navrhují využití v zájmových kroužcích - praktická cvičení 

v pěstitelství, spolupráci s japonskou školou, vytvoření koláže z přírodnin, 

průzkum mezi žáky o pěstování u nich doma, pozorování bonsaje v ročním 

cyklu a zapisování poznatků, exkurze na výstavu bonsají. 

5.4 Zhodnocení hypotéz šetření 

Hypotéza 1: Tato hypotéza se potvrdila, šetření ukázalo, že nejen dospělí, 

ale i děti vědí, co je bonsaj. Ukazuje se, že ačkoliv jsou bonsaje u nás 

poměrně krátce, tak se přesto dostávají do našeho povědomí. 

Hypotéza 2: Tato hypotéza se potvrdila, vzhledem k tomu, že pěstování 

bonsají je časově velmi náročné, je málo pravděpodobné, že by měl 

zaměstnaný člověk čas se bonsajím věnovat. 

Hypotéza 3: Tato hypotéza se potvrdila, může to být však dáno, jak 

informovaností dotazovaných, tak neinformovaností dotazovaných. Většinou 

pravděpodobně záleží na založení osobnosti a pohledu na zasahování do 

růstu rostliny (zastánci šlechtění a kultivace x zastánci volného 

„přírodního" růstu, bez zásahu člověka). 

Hypotéza 4: Tato hypotéza se potvrdila, šetření dokázalo, že znalost bonsají 

se omezuje na schopnosti vysvětlit tento pojem. Výjimku tvořili jedinci, kteří 

s pěstováním bonsají měli nějaké zkušenosti. 

Hypotéza 5: Tato hypotéza se potvrdila, dotazníkové šetření ukázalo, že 

o bonsaji se okrajově zmíní pouze učitelé přírodopisu a zeměpisu. Je to dáno 

pravděpodobně tím, že problematika bonsají je u nás stále poměrně nová. 
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Hypotéza 6: Tato hypotéza se potvrdila částečně. Někteří učitelé nevidí ve 

využívání bonsají ve výuce žádný velký přínos a nepoužívali by je, ani kdyby 

se jim naskytla příležitost. Většina se však nestaví odmítavě, nicméně si 

uvědomuje, že používání bonsají ve škole má mnoho překážek, které by bylo 

třeba překonat. Přesto se většina vyjádřila, že pěstovat bonsaje ve škole je 

možně, ikdyž problematicky. 

6 Bonsaj jako učební pomůcka 

6.1 Hledání vhodného druhu pro pěstování ve 

ztížených podmínkách 

Při výběru rostlinného druhu, který chceme pěstovat jako bonsaj ve školních 

podmínkách, musíme hledět zejména na tři základní aspekty. Prvním z nich 

jsou nároky rostliny na srážky - tedy na zálivku. Požadavky na zálivku 

mohou být dvojí, prvním je množství a frekvence zálivky a druhým je kvalita 

zálivky. Kvalitou zálivky není potřeba se příliš zatěžovat, protože pokud si 

nevybereme skutečně citlivý druh, tak nehrozí, že by obyčejnou vodu 

z vodovodu bonsaj nepřežila. Naproti tomu množství zálivky je velmi důležité, 

rostlina nesmí být málo zalévaná, jinak uschne, nebo není schopna 

správného vývoje. Pokud naopak rostlinu přelijete, hrozí uhnití kořenů a smrt 

rostliny. Požadavky na zálivku jsou obecně shodné jako požadavky rostliny 

ve volné přírodě. Pro školní podmínky je lepší vybrat druh, který není na 

zálivku tak citlivý a nepotřebuje ji příliš často. Z tohoto hlediska by se 

sukulentní rostliny výborně hodily, ale jejich habitus obvykle neodpovídá 

a tak by význam takové bonsaje ve výuce byl téměř nulový. 

Druhým aspektem při výběru je nárok na teplotu. Vzhledem ktomu, že 

bonsaj by byla pěstována v pokojových podmínkách, tak rostlina musí být 

zvyklá na teplejší teploty během celého roku. Pokud si vybereme rostlinu 

teplomilnou, musíme dávat pozor, zda není citlivá na průvan, případně jejím 

nárokům přizpůsobit výběr stanoviště. Rostliny, které mají rády chlad 

nebudou moc dobře prosperovat. 
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Nároky na světlo jsou třetím neméně důležitým aspektem. Při výběru máme 

dvě možnosti, buď si vybereme rostlinu a k ní přizpůsobíme výběr stanoviště, 

nebo máme vybrané místo, kam chceme bonsaj umístit a tomuto místu 

přizpůsobíme výběr druhu. Snášenlivost nebo potřeba světla je velmi 

zásadní a nesprávné světlo rostlinu poškozuje. Pokud vystavíme rostlinu, 

která má ráda mírný stín, přímému slunci, tak ji spálíme. Jestliže ji umístíme 

do tmy, neporoste. Oba extrémy mohou vést až k uhynutí rostliny. 

Vedle těchto zásadních požadavků rostlin se při výběru vhodného druhu 

musí hledět i na jiná hlediska. Například velikost bonsaje je poměrně důležitá. 

Nemůžeme vybrat obrovskou bonsaj, na to není ve škole místo, pokud 

zvolíme příliš malou, nebudou na ní tak výrazně patrné znaky, které by se 

dali ve výuce využít. Dále bychom měli vybrat takový druh, který bude 

většina žáků znát, výběr exotického neznámého druhu pro děti i pro některé 

dospělé může být kontraproduktivní. 

Vybrat jediný druh, který by byl vhodný pro pěstování ve škole je velmi 

obtížné. Výběr na základě teoretických vlastností není přesný a nemusí 

odpovídat našim předpokladům. Nejspolehlivější by byl výběr učiněný na 

základě pokusu. Velmi také záleží na prostředí školy, i druh který je velmi 

citlivý by mohl velmi dobře vegetovat, pokud by se mu dostalo správné péče. 

Naproti tomu, druh poměrně odolný by klidně mohl zahynout a to z mnoha 

příčin. Samozřejmě se dává přednost druhům, které mají předpoklad přežít. 

Odolných druhů je více a teprve praxí by se ukázalo, které z nich by byly 

opravdu schopné přežít a prospívat. Takový pokus je zatím velmi 

problematický, protože většina škol není zařízena na intenzivní péči o rostlinu 

a nemá k tomu ani potřebné znalosti a pomůcky. 

6.2 Využití ve výuce 

6.2.1 Náměty pro využití v hodinách přírodopisu, 

biologie a pěstitelských prací 

Protože bonsaje jsou botanickou záležitostí a ta je součástí biologie, která se 

na základní škole označuje přírodopis, je logické hledat souvislosti zejména 

v tomto oboru. Když se zamyslíme, může nás napadnout mnoho námětů, jak 
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ozvláštnit hodiny přírodopisu. Což je užitečné zvlášť pro ty žáky, kteří nemají 

botaniku, příliš v lásce. Nebo naopak pro ty žáky, kteří mají přírodopis rádi 

a chtějí se dovědět něco navíc. Bonsaj lze využít při popisu stavby stromu 

(kořeny, kmen, větve listy), definování stromového habitu, při popisu 

životních procesů stromu, nebo jako demonstrace konkrétního rostlinného 

druhu. Na bonsaji lze ukázat fyziologické změny v závislosti na ročním 

období. Třída může pracovat na výzkumném programu a zaznamenávat 

změny v růstu rostliny. Taková práce má i vedlejší účinky, nejen biologické 

poznatky. Má schopnost stmelovat třídu a posilovat kolektiv, zvyšuje zájem 

žáků o přírodu, podporuje zájem o získávání nových poznatků a hlavně 

prohlubuje vztah k přírodě jako takové. Pokud se dítě stará o nějakou rostlinu 

a zároveň jí zkoumá, získává o ní větší znalosti, je menší pravděpodobnost, 

že by sám přírodu úmyslně poškozoval. Kromě botanického hlediska lze 

velmi dobře využít bonsaj i ekologicky (zařazování druhů do ekosystémů, 

ochrana přírody, přírodní procesy, vliv člověka a prostředí na růst rostliny). 

Můžeme hledat ekosystémy také v rámci stromu. Při tom všem je bonsaj 

modelem stromu, na který se žáci mohou zblízka podívat, případně si na něj 

sáhnout. 

Uveďme konkrétní příklad projektu zabývajícího se bonsajemi. 

Cíle projektu jsou: získání informací, které rozšiřují všeobecný přehled 

žáků i učitelů; praktické využití získaných vědomostí; samostatné 

vyhledávání informací; získání schopnosti vyhodnocovat zaznamenávané 

údaje; práce v kolektivu; povzbuzování zdravé soutěživosti; ukázka 

mezipředmětových souvislostí; získání vztahu k přírodě; možnost 

prezentovat před druhými svou práci; upevnění vztahu žák učitel, žák 

- žák.. 

Tento projekt by mohl být jedno až více roční pro žáky druhého stupně. 

Podle konkrétní školy by se mohli účastnit všechny šesté třídy (případně 

odpovídající ročníky víceletých gymnázií), nebo jen třídy vybrané, například 

biologicky zaměřené. Projekt by se mohl jmenovat například „Vliv růstu 

rostliny v závislosti na prostředí a ročním období." 
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Úkolem projektu by bylo dozvědět se základní informace o problematice 

bonsají, praktické pěstování bonsaje, sledování růstu a změn na sledovaném 

exempláři, v rámci pěstitelských prací experimentální tvarování stromků. 

Projektem by se žáci zabývali ve vybraných hodinách přírodopisu 

a pěstitelských prací a během třídnických hodin (například se pedagog 

domluví s žáky a jejich rodiči, že jeden den v týdnu stráví ve škole hodinu 

navíc). 

Každá třída, která by se účastnila projektu by měla k dispozici jednu bonsaj. 

Bylo by možné jí zakoupit v květinářství, nebo získat vyřazený kus od 

bonsajisty-sponzora. 

Metodika projektu 

• Na úvod projektu by se mohla uskutečnit přednáška pro všechny 

zúčastněné třídy s pedagogy o tom , jak bude projekt strukturován, co 

bude jeho náplní a výstupem. Poté by se mohla konat další společná 

přednáška o tom, co je bonsaj a jak se o ní starat. 

• Další činnost by byla již oddělená v rámci tříd. A vedl by si ji sám 

vedoucí pedagog (učitel přírodopisu, třídní učitel). Například by se 

mohli zadat referáty na nejrůznější bonsajistickou problematiku. 

Současně by se začalo s pěstováním (pečováním o získanou bonsaj) 

a zapisováním informací o fyziologických parametrech rostliny, 

o stanovišti, zálivce a podobně. Mohla by se také samozřejmě 

pořizovat fotodokumentaci. Vedoucí pedagog může svou třídu vzít na 

exkurzi na výstavu bonsají, nebo do bonsaj centra, případně vymyslet 

a realizovat jinou související exkurzi. Pokud se vedoucí pedagog 

dohodne sv íce učiteli, vyučujícími v jeho třídě, může být bonsaj 

využívána, kromě pěstitelských prací i v jiných předmětech (například 

v dějepise, zeměpise, jazycích...). 

• Kromě pevně stanoveného režimu projektu, by bylo možné pro žáky 

projekt ještě oživit. V hodinách pěstitelských prací by si mohli žáci 

sami zkusit vytvarovat svou vlastní bonsaj. Lze levně zakoupit 

v zahradnictví malé sazeničky stromů. Ty si žáci, podle instrukcí 
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a pomoci pedagoga, zkusí zasadit a vytvarovat. Svůj výtvor si žáci 

mohou vzít domů a pokusit se o něj sami pečovat. 

Výstupem projektu bude tabulka získaných hodnot, které žáci s vedoucím 

pedagogem vyhodnotí. Také vytvoří vlastní prezentaci (přednášku), kterou 

budou prezentovat před ostatními třídami (celého druhého stupně, 

gymnáziem). Třídy sami mohou vyhodnotit nejlepší práci a vítězná třída 

může být odměněna. Způsob odměny závisí na možnostech školy 

a rozsahu projektu. 

6.2.2 Náměty pro využití v ostatních předmětech 

Téma bonsají lze využít i v jiných předmětech a to nejen v přírodovědných. 

• Zeměpis: je možné se zmínit při hodinách s tématem východní Asie, 

jako o jednom z prvků tamní kultury, která se rozšířila do celého 

světa. 

• Dějepis: bonsaje zmiňujeme v souvislosti s kulturou a historií 

východní Asie, konkrétně Číny a Japonska. 

• Výtvarná výchova: bonsaj se může stát modelem při malování, 

nebo kreslení. Žáci si mohou například zkusit různé techniky na 

jedno téma (kresba tužkou, rudkou, křídami, tuží, malba vodovkami, 

temperami, koláž...). 

• Jazyky: dobrým námětem na slohovou práci může být bonsaj a to 

v jakémkoliv jazyku. V rámci slohu v hodině Českého jazyka je 

možné bonsaj využít při slohových útvarech: popis, pracovní postup, 

vyprávění o historii, úvaha o filozofii... 

• Základy společenských věd: v hodinách filozofie se bonsaj může 

stát jedním z námětů pro přiblížení východoasijského náboženství, 

kultury a filozofie. 
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7 Diskuze 

Bonsajistika je velmi stará kultura pocházející z východní Asie. Je úzce 

spjata s tamním náboženstvím a filozofiemi. Tyto tradice a kultury 

vycházejí z přírody a souladu soužití s přírodou, zároveň kladou důraz na 

krásno. Proto nelze jednoznačně určit, zda je tradice pěstování bonsají 

záležitostí uměleckou nebo pěstitelskou. Většina názorů se přiklání ke 

kompromisu, že je od obojího trochu. Pro pěstování bonsají platí poměrně 

přísná pravidla, pěstitel musí mít fantazii a tvůrčího ducha, ale je třeba 

nezapomínat na daná pravidla. Vzhledem k hlubokým kořenům 

bonsajistiky jsou její techniky dovedeny do dokonalosti. Rozlišujeme 

několik stylů bonsají a můžeme použít téměř každý dřevinný druh, každá 

bonsaj je originál. 

V současné době ve společnosti je povědomí o problematice bonsají 

a většina dětí i dospělých dokáže tento pojem vysvětlit. Přesto množství lidí, 

kteří se pěstováním bonsají skutečně zabývají je velice málo. Bohužel je to 

dáno celkovým nastavením ve společnosti, kdy pracující člověk má minimum 

času na vykonávání svých koníčků. A pěstování bonsají vyžaduje mnoho 

času a péče. Můžeme ovšem najít poměrně slušné množství lidí, kteří mají 

například jen jedinou bonsaj, o kterou se starají, jejich sbírka však nebývá 

větší. Postoj lidí bývá kladný a výstavy bonsají jsou houfně navštěvovány. Co 

se týká využití při vyučování, nevidí v tom učitelé většinou žádný problém 

a považovali by to za zpestření hodin přírodopisu a biologie. 

Učitelé na bonsaj nahlížejí, z didaktického hlediska, jen jako na námět pro 

rozšíření znalostí žáka. Celkovým přístupem se využívání bonsají ve škole 

nebrání, ale nevidí v tom hlubší smysl. Z hlediska nadstavbového programu 

školy, je bonsaj hodnocena mnohem pozitivněji. Učitelé navrhují využití 

v zájmovém kroužku, nebo vytvoření projektu o bonsajistice v rámci výuky 

přírodopisu, nebo přírodopisné olympiády. Bonsaj by v takovém případě byla 

vhodnou pomůckou pro sledování změn během ročního cyklu a umožnila by 

lehčí zaznamenávání poznatků. Dále navrhují, že by součástí mohl být 
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průzkum o pěstování bonsají v domácnostech a průzkum znalostí žáků v této 

oblasti. Častým návrhem byla také spolupráce mezi školami a to mezi školou 

českou a japonskou. Spolupráce mezi školami mezinárodního charakteru 

může být velmi přínosnou, jak pro žáky, tak pro učitele. Může být chápána 

také jako možnost zlepšení komunikace mezi příslušníky různých národností, 

potlačovat jistou míru rasizmu a vést k akceptování zvyků odlišných kultur 

a mýcení předsudků. Pohled učitelů na bonsaj se liší podle jejich 

specializace, nejvíce námětů měli učitelé přírodopisu a zeměpisu, kteří jako 

jediní alespoň nějakým způsobem bonsaj ve výuce zmiňují. Nejčastěji 

využívají obrázky, žádný z nich neukazuje živou bonsaj. To může být 

způsobeno také tím, že oni sami bonsaje nepěstují a nemají tudíž o nich 

podrobné znalosti. Učitelé vidí v pěstování bonsají souvislost se svou profesí. 

Říkají, že stejně jako bonsajista formuje stromek, neustále ho ovlivňuje, 

reguluje jeho růst, tak učitel formuje své žáky, dodává jim informace, zároveň 

vychovává, učí je vytvářet si svůj názor a učí je komunikovat, aby z nich 

vyrostli plnohodnotní dospělí lidé. Bohužel ne vždy se jim to podaří, stejně 

jako se z každého proutku nedá vytvořit výstavní bonsaj. 
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8 Závěr 

V této práci bylo podrobně vysvětleno, co jsou bonsaje, odkud pocházejí 

a jaká jsou základní pravidla jejich pěstování. Byly popsány základní 

vlastnosti vybraných rostlinných druhů, které se využívají k pěstování bonsají, 

a které by byly současně vhodné pro vyučování. Hlavní částí této práce bylo 

dotazníkové šetření, které bylo provedeno na skupině 30 náhodně vybraných 

dospělých a dětí (ve věku od 10 do 70 let), které zjistilo, že většina lidí (dětí 

i dospělých) ví, co bonsaj znamená, má k ní kladný vztah a nepovažuje 

pěstování bonsají za týrání rostlin. Dotazníkové šetření ukázalo, že využití 

bonsaje ve výuce by bylo podle dotazovaných vhodné zejména v hodinách 

přírodopisu a biologie. Krátké dotazníkové šetření mezi učiteli 2.stupně 

ZŠ Generálporučíka Františka Peřiny ukázalo, že učitelé nepovažují bonsaj 

jako pomůcku při vyučování za příliš přínosnou. Vidí ji jen jako rozšíření 

výuky. Jejich celkový pohled je kladný spíše do budoucnosti, kdy by bonsaje 

mohly být využívány v projektovém programu. Závěrem práce byly 

vypracovány náměty pro využití ve výuce. Práci mohou využít zájemci pro 

získání informací o pěstování bonsají nebo je vhoná pro učitele jako námět 

ve výuce. 
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Sukulentní bonsaie 

Obr. 2 sukulentní bonsaj rodu Pachypodium bispinosum (foto Jan Gratias z www.cact.cz/noviny 
/2003/04/bonsaie16.htm) 

Pomůcky k pěstování bonsají 

http://www.cact.cz/noviny


Obr. 3 nůžky, kleště, konkávní kleště, skládací pilka, dlátka, tříramenný drapák na 

rozčesávání kořenů, drátky, konvičky, misky a stolky (www.nebari.cz^ 



Některé druhy bonsají 

Acer palmatum, výška35cm, stáří 5-8let 



Carpinus carpinoides, výška 33 cm, stáří asi 20 let 



Pinus sylvestris Hybernia, výška 48 cm,stáří 14 let 

Juniperus sabina, výška 67 cm, stáří 18 let 



Juniperus chinensis, výška 85 cm, stáří asi 15 let 

Picea glauca Conica, výška 50 cm, stáří 3-12 let 

Obr. 4 fotografie bonsají od Petra Karase (web.quick.cz/Sarak/) 


