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Úvod

Čaj

V mnoha zemích se výraz „čaj” používá jen pro nápoj z listů čajovníku. U nás 

se čajem nazývají i nápoje připravené spařením sušených a rozemletých ovocných 

směsí či bylin, tedy ovocné a bylinné čaje.
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Kapitola i.

Historie čaje

Počátky historie čaje jsou námětem mnoha legend. Podle jednoho vyprávění 

vznikl první čaj z očních víček budhistického mnicha Dharuma, který v 5. stole-

tí putoval do Číny. Protože únavou usínal při meditaci, odřízl si víčka a zahodil je. 

Vmístě, kam víčka dopadla vyrostl strom-čajovník. Z něj se dodnes připravuje po-

vzbuzující nápoj, po němž se neusíná.

Jiná legenda praví, že čaj objevil náhodou činský císař v roce 2737 př.n.l., když 

mu čajový lístek spadl ze stromu přímo do vařící vody připravené k pití. Jedním z prv-

ních písemných záznamů o čaji je činský lékařský text pocházející ze 7. století.

První čaje

Čaj začal být patrně pěstován ve východní Číně v kraji zvaném S´čchuan (se-

čuán). V nejrannějších dobách se neupravované lístky čajovníku jednoduše uvaři-

li ve vodě. Kolem 9. století se čajové lístky začali spařovat a lisovat do kostky (které 

mimochodem používali také jako platidlo) rozdrtily se a uvařili ve vodě.

Kolem roku 1300 Číňané lístky začali louhovat ve vařící vodě. Tento způsob

přípravy čaje převzali a rozšířili evropští cestovatelé i holandští a portugalští ob-

chodníci. Čínští kupci z města Amoy nazývali nový nápoj „te”, kupci z Kantonu 

„čaa”, Portugalci mu říkali „bohea”. To byly počátky čaje, jak ho známe dodnes.

První milovníci čaje v Evropě

Jako první začali čaj mimo území Asie pít holanďané. Velmi záhy již v 17. 

století navázali obchodní spojení s Čínou a v těchto obchodních stycích byli úspěš-

nější než Britové. Ačkoli máme s tradicí pití čaje spjaté především Brity, veskuteč-

nosti se čaj dostal do Londýna přes Holandsko, a to díky holandské východoindic-

ké společnosti.
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Obchod s Čínou nebyl ani zdaleka snadný. Původně byli holandští obchod-

níci zváni do Kantonu a směli obchodovat pouze jednou za osm let, a dokonce 

i v tom případě byl povolen vstup pouze dvaceti obchodníkům.

Navzdory mnohým nesnázím si čaj získal v holandsku velikou oblibu a ně-

kdy kolem roku 1680 jej začali nakupovat i prostí lidé. K tomu přispěl částečně i vy-

nikající lékař Cornelius Deckej, přezdívaný Dr. good tea (Dr. Dobrý čaj), který do-

poručoval vypít denně 40–50 šálků čaje, pokud někdo mohl, i více. Osm šálků den-

ně bylo považováno za dávku pro začátečníka v pití čaje.

Čaj v Holandsku nakupovaly zpravidla ženy, a to u lékárníků, kde se v  té 

době prodával. Nejprve si přičichly k několika druhům čaje a poté si je v prodejně 

uvařily, aby je mohly i ochutnat. Na ochutnávku čaje si často nosívaly i vlastní šálek. 

Hotový, uvařený čaj se prodával v pojízdných várnicích na ulicích nebo v zájezdních 

hostincích. Tam si mohli cestující připravit venku v zahradě také vlastní čaj, k čemuž 

jim bylo zapůjčeno kompletní vybavení, včetně konvice a vařiče.

Čaj přichází do Británie

Když se dostal čaj kolem roku 1650 do Británie, stal se nápojem králů, dvo-

řanů a nejbohatších vrstev společnosti. Ze známého deníku Samuela Pepyse, státní-

ho úředníka z období vlády Charlese II., který se naučil pít čaj v exilu v Haagu, se 

dozvídáme, že první šálek vypil 25. září 1660. Napsal o tom: „Poslal jsem si pro šá-

lek čaje (čínského nápoje), jejž jsem do té doby nikdy neokusil...”

Čaj si získal oblibu, ale byl mimořádně drahý. Dochovaný domácí rozpočet 

z roku 1690 ukazuje ceny, za něž čaj nakoupila hraběnka Mary z Argyllu. Lybra čaje  

v 17. století stála více než deset ročních platů sloužícího.
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ROZDěLEní ČAJů

Velký obchod s malými sáčky

První čaje v nálevových sáčcích, kte-

ré se objevily na trhu v 60. letech minulého 

století, představovaly největší změnu ve způ-

sobu prodeje čaje.

Sáčky vymyslel v roce 1908 americký obchodník Thomas Sullivan, který 

v malých pytlíčkách z hedvábí začal rozesílat vzorky čajů. Předpokládal, že si lidé 

jako obvykle vsypou čaj do konvice, ale přepočítal se, lidé louhovali čaj i se sáčkama. 

Stěžovali si, když napříště objednaný čaj nedostali ve stejném balení.

Po vynálezu obyčejného malého sáčku nastaly zlaté časy prodeje čaje. Když 

nově zakládané společnosti usilovaly o pozornost zákazníků na rychle se rozvíjejí-

címu trhu, figurovali sáčky často v reklamách jednotlivých značek, nabývali tam na 

významu a staly se důležitým prvkem marketingu.

Již tehdy začali probíhat veřejné kampaně. Mezinárodní společnost Brooke 

Bond a její značka Red Rose tak ukázala marketingu cestu. Dosáhla ve své strategii 

vrcholu v 60. a 70. leteh 19. století, kdy děti začali zaníceně sbírat obrázky z balení 

čajů a vyžadovaly od rodičů, aby i nadále kupovaly pouze tuto značku.

SyPAné, ROZDěLEní PODLE fERmEntAcE

nefermentované: Zelené čaje

Vlhké lístky jsou prudce spařeny (Ja-

ponsko) či prudce zahřáté (Čína) na rozpá-

lených kovových pánvích. Zastaví se proces 

fermentace. Dále se lístky tvarují a na závěr 

suší.
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Lehce pozdně fermentované: Žluté čaje

Čerstvé lístky jsou prudce zahřány, čímž dochází k zastavení fermentace a 

vlhké jsou ručně či strojově tvarovány a formovány. Pak jsou uloženy do vyhříva-

ných nádob, kde u nich při udržování konstantní teploty a vlhkosti dochází k velmi 

pozvolné pozdní oxidaci. Tento proces trvá i několik dní. Nakonec jsou lístky do-

sušeny.

Plně fermentované: Červené – Černé čaje

Vlhké lístky jsou položeny na stole (který je děravý), pod které je vháněn 

teplý vzduch, kde zavadají. Poté se vkládají do rotačních van – rollerů, kde dochá-

zí k narušení jejich buněčné stavby. Začíná hluboká oxidace uvolněných polyfeno-

lů. Lístky jsou pak rozloženy na tzv. fermentační stoly v místnosti, kde je udržována 

vysoká teplota a vlhkost vzduchu. Zde dochází k jejich úplné oxidaci. Na závěr jsou 

důkladně dosušeny na pásových sušičkách. U indických Darjeelingů je proces úpl-

né oxidace přerušen usušením.

Dodatečně fermentované: tmavé čaje

Vlhké lístky jsou rozloženy na slunci, kde zavadají. V průběhu zavadání se 

obracejí  a suší. Jejich manipulací dochází k porušení buněčné stavby a nastává fáze 

oxidace. Suché lístky jsou spařeny, rozloženy ve vrstvě do fermentační místnosti, 

kde jsou zakryty plachtou a udržovány ve vysoké vlhkosti. Nastává proces dodateč-

né fermentace. Tento proces trvá několik dnů, týdnů i měsíců. Na závěr jsou pak dů-

kladně dosušeny na pásových sušičkách. Tyto čaje bývají často lisovány do nejrůz-

nějších tvarů.

Polofermentované čaje

Po krátkém zavadání se vloží do bubnu (nádoby), který se otáčí za přístupu 

teplého vzduchu. Poté se dává do rolleru a nakonec se fermentace zastavuje suše-

ním, které trvá i 10 hodin až takzvaným dopékáním u některých čajů typu Wu long, 
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Da hong pao. V bambusových koších jsou položeny na dřevěné uhlí, které je zasy-

páno pískem a tak probíhá to dosušování až dopékání.

Částečně fermentované: Bílé čaje

Tak, jako naše babičky sušily bylinky pozvolna ve stínu, tak se to děje i napří-

klad u Bai Mu Dan – bílé pivoňky, jejich fermentace je velice malá.

Jako tmavé čaje jsou označovány puery – čaje u nichž byla vyvolána doda-

těčná fermentace. Používají se k tomu téměř všechny druhy čajů – krom červených, 

zelených a bílých, polofermentované.

Rozdíl mezi černým a červeným je v původu. V obou případech se jedná 

o plně fermentované čaje (proběhla v celé hmotě listu) jen v označení černý se pou-

žívá pro ty, které pocházejí z Indie, Cejlonu, Afriky, Turecka.
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ČAJOVník

Čajovník je označe-

ní rostliny, jejíž zpracované 

listy dávájí nálev, nazývaný 

čaj. Botanicky rozlišujeme 

čajovník čínský a čajovník 

assámský. Čajovník může 

být také označení pro čajo-

milce, osobu holdující čaji 

či osobu, připravující čaj v čajovnách.

Z botanického hlediska je čajovník stále zelený keř, dorůstající v přírodě výšky 5 až 

15 metrů, výjimečně až kolem třiceti metrů. Na plantážích jsou keře udržovány ve 

výšce kolem jednoho metru. Umožňuje to pohodlnější sběr čajových lístků a zvyšuje 

úrodu.

Přirozeně čajovník rostl v jihovýchodní Asii, při hranicích Číny a Indie. Jako 

kulturní rostlina se pěstuje na mnoha místech s příhodnými podmínkami, mezi 

známé čaj produkující země patří Indie, Pákistán, Írán, Šrí Lanka, Tchajwan, Ja-

ponsko, Indonésie, Nepál, Austrálie, Argentina a Keňa. Nejlépe se mu daří v mon-

zunovém klimatu, v subtropickém a tropickém pásu. Roste na kyselých půdách od 

hladiny moře až po nadmořské výšky kolem 2 500 m.n.m.

Listy čajovníku jsou dlouhé od tří do pětadvaceti centimetrů a široké mezi 

jedním a deseti centimetry, dospělé listy jsou tlusté, hladké a kožnaté, s krátkým 

řapíkem. Čajové lístky se většinou sbírají několikrát do roka, v některých oblastech 

prakticky celý rok. Lístky se sbírají podle takzvaných sběrových formulí, které urču-

jí, jakou část výhonku uštípnout. Obvykle jsou cennější mladší, menší lístky u špič-

ky výhonku a pupen. Čaj obsahuje tein (tein je kofein v čaji).
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PRAVé ČAJE

Černý čaj – složení a účinky

Čaj bystří ducha, rozveseluje mysl, obměkčuje srdce, usnadňuje chápání, za-

braňuje spánku a občerstvuje tělo. Obsahuje velké množství různých látek, které 

ovlivňují jeho vůni, chuť, barvu i působení na lidský organismus. Mezi nejvýznam-

nější patří kofein, který je v čaji zastoupen v průměru 4 % (v souvislosti s čajem se 

nazývá též tein, chemicky trimethylxanthin). Další důležitou látkou jsou třísloviny, 

které dávají čaji jeho typickou, lehce svíravou a natrpklou chuť. Z vitamínů skupiny 

B je zde obsažen ve vodě rozpustný B1. Působí jako nervový vitamín, důležitý hlav-

ně při duševní práci. Vitamín P přispívá k hromadění kyseliny askorbové, tedy vita-

mínu C. Čaj obsahuje také fluor a některé další prvky a minerální látky (např. dras-

lík). Éterické oleje vytvářejí speciální vůni čaje a jeho specifické aroma. Až dosud 

bylo v čaji objeveno 23 různých aromatických látek. Spolu s chlorofylem přispívají 

ke zklidnění nervů, napomáhají přenosu kyslíku do tělesných orgánů, stimulují du-

ševní činnost i funkci dýchacího ústrojí.

Účinek černého čaje je dán způsobem jeho přípravy. Jestliže jsou čajové líst-

ky vyluhovány pouze 2–3 minuty, do nálevu se uvolní kofein v který rovnoměrně 

povzbuzuje činnost mozku, nezatěžuje srdce a krevní oběh. Jeho účinek odeznívá 

pomalu. Působení kofeinu v čaji je jiné z toho důvodu, že se částečně váže na třís-

loviny (kofein v kávě naopak rozpumpuje srdce, působí krátce). Pokud je černý čaj 

vyluhován 5 minut (déle se nedoporučuje), uvolní se zároveň třísloviny, které po-

vzbudivý účinek kofeinu tlumí. Podporují činnost trávicího ústrojí, uklidňují žalu-

dek a střeva, blahodárně ovlivňují činnost cév. Jsou schopny vázat a odvádět z orga-

nismu zplodiny. Někdy se objevuje představa, že čím déle čaj vyluhujeme, tím je sil-

nější. Délka vyluhování však se silou čaje nesouvisí. Ta se odvíjí od množství vody 

a čajových lístků. Čím méně vody a čím více lístků, tím je hotový čaj silnější. Pokud 

jsou lístky vyluhovány déle než 5 minut, čaj hořkne a tmavne, jelikož se uvolňují dal-

ší třísloviny. Na jeho sílu to však nemá vliv.
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názvy a kvalita černých čajů

Podle velikosti listů se černé čaje rozdělují na listové, zlomkové (Broken), dr-

cené (Fannings) a práškové (Dust). Listové čaje, které jsou většinou prodávány jako 

volně sypané, tvoří pouze okolo 2 % světové čajové produkce. V Indii, na Srí Lance 

a v Keni se pro označení kvality čaje používá tradiční písmenkové názvosloví. Podle 

množství a kvality nejjemnějších lístků v dané várce se čaje dělí na tyto druhy:

• SFTGFOP 1

Special Fine Tippy Golden Flowery Orange Pekoe. Nejlepší čaj s ohledem na kvalitu 

úrody, sklizně a třídění. Jemnolistý čaj vyráběný v Darjeelingu. Při sklizni jsou sbí-

rány pouze první dva lístky a pupen.

• FTGFOP 1

Fine Tippy Golden Flowery Orange Pekoe. Stále ještě špičková kvalita, méně bílých 

tipů (pupenů). Vyráběn je hlavně v Darjeelingu, nově také v Assamu.

• TGFOP 1/TGFOP

Tippy Golden Flowery Orange Pekoe. Hlavní druh čaje v Darjeelingu a Assamu.

• GFOP 1

Golden Flowery Orange Pekoe. Špičkový druh čaje těch plantáží v Keni, kde se vy-

rábějí čaje s tipy (pupeny). V Indii je méně běžný.

• FOP/FOP 1

Flowery Orange Pekoe. Druhá sorta indických čajů. Dlouhý list, málo tipů, částeč-

ně dřevnatý.

• OP

Orange Pekoe. Název se odvíjí od holandského slova „Oranje” (podle královského 

rodu oranžského) a čínského „Pekoe” (bílý vlas). Hlavní druh čaje na Cejlonu a Jávě. 

Převažuje dlouhý vláknitý list bez tipů.

• BOP 1

Broken Orange Pekoe. Lístky jsou speciální metodou drceny. Jedná se především 

o čaj z níže položených oblastí Cejlonu.
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ZELEný ČAJ

Zelený čaj, nazýván též „pravým čajem“, je jedinečný svou výrobou. Prochá-

zí totiž při svém zpracování minimální oxidací. Nejpopulárnější je pití zeleného čaje 

v zemích jeho výroby, tedy v Číně, Tchaj-wanu, Japonsku a na Středním Východě. 

V posledních letech se také rychle rozšířil do zemí západní Evropy a Severní Ame-

riky, kde je tradičnější čaj černý. Zelené čaje se liší dle místa jejích růstu a výroby na 

čaje čínské, japonské, a ostatní zelené čaje.

Zelený čaj – různé druhy

Jelikož je rozsah pěstování čaje v Číně obrovský, jednotlivé druhy se dělí do 

skupin, dle provincií, kde jsou pěstovány. Tak známe provincii Zheijang, Hubei, He-

nan a další. Nejvíce druhů nejznámějších zelených čajů pochází z provincie Zhei-

jang, jako je vynikající čaj Longjing, v překladu dračí stuha.

Příprava čaje:

Všeobecně je velice jednoduchá a po staletí stejná. Lístky čaje se zalijí hor-

kou vodou. Stupeň teploty vody se při prvním nálevu pohybuje mezi 60–80 °C. Při 

dalších nálevech, u čajů, které jsou pro více nálevů vhodné, se pak teplota může zvý-

šit. Nikdy se však čaj nezalívá vodou vařící, a to z důvodu vyluhování tříslovin a dal-

ších substancí, čaj pak může mít nahořklou pachuť. Pokud je zase voda příliš stude-

ná, vonné a chuťové složky čaje se neuvolní a čaj má chuť naopak mdlou, nevýraz-

nou, vodovou.

Účinky čaje:

Čím je však zelený čaj od ostatních tak odlišný, je jeho velká škála zdraví pro-

spěšných vlastností. Vzhledem k tomu, že v Číně se čaj pije již 5 000 let, jsou Číňané 

také první, kteří začali využívat čaj při léčbě různých zdravotních obtíží. Předně se 

používal proti únavě, dále pak od zastavování krvácení a zlepšování hojení ran až po 
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snižování horečky krevního cukru a při problémech s trávením. Země, které z tra-

dičního čínského lékařství historicky úzce souvisejí, jako Indie, Japonko a Thajsko, 

čaj ve své tradiční medicíně používaly též.

Čaje OOlOnG

Oolong je polofermentovaný zelený čaj, který prošel pouze krátkou oxidací. 

V Číně se často označuje jako čaj modrozelený, polozelený, žlutozelený atd. Stupeň 

oxidace určuje i obsah kofeinu (teinu) v čaji. Listy oolongu jsou hnědozelené, větši-

nou pevně svinuté, nálev bývá světle hnědé barvy.

Výroba kvalitního oolongu se pokládá za umění. Příprava: Oolongy více fer-

mentované lze zalít i vroucí vodou, anebo vodou nižší teploty, pokud chceme více 

nálevů (kvalitní oolongy lze zalít až 7x). Nejlepší je připravit v tradičních nádobách 

zhong nebo gungfu (gonfu). Doba louhování je obyčejně velmi krátká, hlavně pro 

první nálevy. U více fermentovaných druhů se jedná o 1–2 minuty, u kvalitnějších 

méně fermentovaných desítky vteřin. Dávkování je obvykle trochu vyšší než u ji-

ných druhů čaje.

BíLé ČAJE

Jde o čaj, vzniklý zvláštním zpracováním běžného čajovníku čínského. Nej-

blíže má asi k zeleným čajům, ale do bílého čaje jsou zpracovány pouze vrchní, 

nejmladší lístky čajovníku, popřípadě ještě nerozvitá poupata lístků (z toho plyne 

o něco vyšší cena). Je tedy jasné, že bílý čaj je to nejkvalitnější a nejjemnější, co mů-

žeme z čajovníku dostat. Tyto mladé lístky čaje se poté rychle usuší a fermentace 

v nich tedy, narozdíl od černých čajů či oolongů buď neproběhne vůbec, nebo jen 

velice krátce. Lístky, které si můžete v čajovně zakoupit, jsou lehce ochmýřené a mají 
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zvláštní stříbřitou barvu, z čehož plyne i označení „bílý“ čaj. Mezi jeho nejznáměj-

ší druhy patří výše zmíněný Pai-mu-tan, neboli Bílá pivoňka či Yin-zhen, Stříbrné 

jehly.

Jak připravit bílý čaj?

Bílý čaj se nesmí zalévat vařící vodou, stejně jako jeho zelený příbuzný. Tím 

by se zničila nejenom jemná a delikátní chuť tohoto nápoje, ale také veškeré látky, 

blahodárné pro lidský organismus, kterých je v tomto druhu čaje obsaženo opravdu 

požehnaně. Bílý čaj by se měl zalévat vodou o teplotě asi 80 stupňů. Důležitá je také 

doba louhování, která je většinou výrazně delší, nežli u zelených čajů. Některé bílé 

čaje je dobré pro dosažení opravdové chuťové plnosti louhovat sedm až deset minut, 

ovšem záleží zde, ostatně jako téměř vždy, na vašem vkusu a chuti. Tyto čaje jsou 

ideální pro přípravu v gaiwanu, kde se ovšem doba louhování zkracuje. Bílé čaje je 

možné zalévat i několikrát, opět zde platí, že čím kvalitnější čaj, tím více nálevů sne-

se, aniž by tím utrpěla jeho chuť. Dobrý bílý čaj by v chuti neměl mít ani náznaky 

hořkosti, měl by být jemný a delikátní i po dlouhém louhování.

Druhy bílého čaje:

Většina bílých čajů, které jsou u nás v prodeji, pochází z Číny, nebo se 

eventuelně jedná o napodobeniny čínských čajů. Nejznámější jsou tyto:Yin zhen 

(Stříbrné jehly), Pai-mu-tan (Bai-mu-dan, Bílá pivoňka), Shou-mei (Obočí dlou-

hověkosti).
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Kapitola ii.

OVOcné ČAJE

Mnohé ovocné čaje – přesněji ře-

čeno odvary, protože neobsahují 

pravý čaj – byly původně vaře-

ny jako zdravé a zároveň dobře 

chutnající nápoje vhodné pře-

devším pro děti, protože naroz-

díl od pravých čajů neobsahují 

kofein. Na trhu existuje spousta 

variací ovocných čajů, ale klasický ovocný čaj se většinou skládá ze 4 ingrediencí: 

ibišku, šípku, pomerančové kůry a jablka. Ibišek dodává čaji kyselost, šípek je boha-

tý na vitamín C, pomerančová kůra dodává jemně hořkou chuť a jablko mírně osla-

zuje a vyvažuje celkovou chuť a aroma ovocného čaje. K těmto základním složkám 

se přidávají další podle druhu ovocného čaje. Jednak se dále přidávají další sušená 

ovoce a druhak různá barviva či sladidla. Tyto chemické složky (emulgátory) nejsou 

škodlivé, ale neměly by samotné přírodní ovoce nahradit.

Bylinkové čaje a odvary

Odvary z nejrůznějších částí rostlin byly odedávna užívány především jako 

léky. Bylinkové čaje byly považovány za jeden z mnoha prostředků, jež mohli napo-

moci při léčbě nemocí, mohly posílit tělo i mysl. Dnes se stále vyrábějí bylinkové 

čaje a odvary květů, nati, kořenů, listů, plodů a semen rostlin a jsou stále velmi ob-

líbené. Technicky vzato je název čaj pro tyto odvary nepřesný, protože neobsahuje 

listy čajovníku. Snadno se však připravují a mohou přijít stejně k chuti jako pravý 

čaj. Mnohé jsou navíc zdravé a většina neobsahuje kofein. Nejoblíbenějšími bylin-
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nými odvary jsou odvary z heřmánku, máty nebo kopřivy a dále také odvar jihoaf-

rické rostliny rooibos. Velmi oblíbené, rozšířené a prodávané jsou rovněž ovocné a 

aromatizované čaje. Tyto čaje například jablečný, ostružinový a podobně, jsou často 

vyrobeny s tradičního čaje ochuceného ovocnou šťávou či ovocným aromem. Jiné 

ovocné šťávy jsou ochucovány kořením, například skořicí či zázvorem. Čistý ovocný 

čaj neobsahuje pravý čaj, nýbrž pouze směs ovoce a bylin, nejčastější příměsí jsou 

šípky nebo ibišek.

LEDOVé ČAJE

První zmínka o ledovém čaji je spojená se světovou  výstavou v americkém 

městě St. Louis v roce 1904, kdy mladý obchodník Richard Blechynden údajně při-

šel na nápad podávat 

místo obvyklích chlaze-

ných nápojů sklednice s 

čajem a s kostkami ledu. 

Jeho Ice Tea sklidil veli-

ký úspěch. Dnešní ledo-

vý čaj nemá s původním 

ledovím čajem nic spo-

lečného. Nápoje které 

jsou k dostání v obcho-

dech, nemají mnoho 

společného s  pravím 

čajem. Dobrý ledový čaj 

si tedy připravte nejlépe 

sami.
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PěStOVání ČAJE

Čajovník se pěstuje v poměrně širokém zeměpisném pásmu. Je znač-

ně přizpůsobivý a málo náročný na půdu i podnebí, takže se pěstuje od tropic-

kých nížin až po horské polohy teplejších klimatických oblastí. Podnebí se po-

chopitelně projeví na kvalitě čaje. Obecně se dá říct, že čaje z nížin dají boha-

tou úrodu čaje, který znamenitě barví, zatímco vysokohorské čaje s velmi jem-

ným aroma jsou považovány za kvalitnější. Neboli – čím výše položené plan-

táže, tím kvalitnější čaj, ovšem v menším množství, protože v horách čajovník 

roste pomaleji.

Čajové keříky se pěstují ze semen nebo řízků. Po třech letech se začíná s tva-

rováním keře do požadovaného tvaru a výšky 70 až 120 cm. Listy keříku je třeba čas-

to protrhávat tak, aby se vytvořily co nejbohatěji olistěné keře. Po čtyřech letech je 

rostlina připravena pro první sklizeň.

SkLiZEň A ZPRAcOVání ČAJE

Člověku jsou známy tři základní typy čaje (zelený, oolong a černý, který 

představuje 98% vývozu do západních zemí). Lidé v těchto zemích si dlouho mysle-

li, že každý typ se vyrábí z jiné rostliny. To však není pravda. Typ čaje má na svědo-

mí způsob, kterým je vyroben. Čaj se sbírá od jara do podzimu. Sbírají se dva lístky 

a jeden pupen z každého výhonku. Kvalitu čaje posuzujeme podle čtyř hlavních fak-

torů, a to původu, ošetření,  sběr neboli sklizeň, zpracování.

Doba a počet sklizní čajových listů jsou závislé na klimatických podmínkách 

pěstitelských oblastí. Sklizeň běžně probíhá 4–5x ročně, v tropických oblastech (Srí 

Lanka) až 30krát. Je velice důležité správně načasovat sklizeň. Sklízí se tehdy, když 

se mladé listy čajovníku začínají právě rozvíjet. Několikadenní opoždění se rovná 

téměř katastrofě.
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Čajové výhon-

ky se sbírají převážně 

ručně od časného rána 

do oběda. Sběračky 

(zpravidla ženy) od-

štipují lístky palcem a 

ukazovákem obou ru-

kou a kladou do košů 

připevněných na boku 

nebo na zádech. Jedna 

osoba sebere za den asi 20 kg zeleného listu, což odpovídá asi 5 kg hotového čaje.

Při sklizni a zpracování čaje se přísně dbá na hygienu. Na některých plantá-

žích se čaj sklízí v rukavicích, všude platí přísný zákaz kouření, používání voňavek 

(nejen parfémů, ale i některých mýdel), nepovolují se dokonce ani aromatická jídla. 

Sbírá se pouze tzv. fleš (flesh), což je vrcholový pupen a prvních pět lístků. To je tzv. 

hrubá fleš. Střední fleš tvoří pupen a tři lístky. U zvlášť kvalitních čajů se sbírá jen 

jemná fleš, neboli pupen a dva lístky „the bud and two leaves”. Čím mladší jsou se-

brané listy, tím kvalitnější je nápoj.

Listové pupeny jsou celé stříbřitě bílé a porostlé bílými chloupky. Při fer-

mentaci pupeny mění barvu na zlatavou. Pak se nazývají zlatavý tips. Čaje s obsa-

hem zlatavých výhonků patří mezi nejkvalitnější.

Po sklizni prochází čaj takzvaným zavadnutím. Čajové lístky se rozprostřou 

na lístkách a působením čerstvého nebo ohřátého vzduchu listy ztratí po čtyřiadva-

ceti hodinách asi 40 % váhy. Následuje proces svinování, který má za úkol narušit 

buněčnou tkáň listu a tudíž uvolnit silice a enzymy. Potom přichází na řadu prosívá-

ní. Na zvláštních vibračních sítech s odstupňovanou hustotou se oddělují jemné líst-

ky od hladších. Jemné lístky se potom vrací a opět se svinují a prosívají. Předposled-

ní částí pracování lístků je často špatně nazývaná fermentace. Fermentace by se měla 

správně jmenovat oxidace, jelikož při ní nedochází k úplnému okysličování lístků 
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v atmosféře. Používají se k ní ještě tradiční pomůcky a to zvláštní bambusové koše. 

Obvykle trvá až čtyři hodiny a lístky se při ní zbarví do rezavěhněda. Tímto proce-

sem prochází pouze čaje černé a oolongy (u těch fermentace probíhá velmi krátce, 

proto se jim také říká polofermentované čaje). U zelených čajů se úplně vynechává.

Poslední částí procesu zpracování lístků je sušení čaje. Sušení (též pražení) 

probíhá za prudkého zastavení fermentace a proudění horkého vzduchu. Po této 

fázi se čaj už jen balí a dováží ke spotřebovateli. To se provádí na pánvích uložených 

v pecích. Všechny vyjmenované fáze probíhají ihned po sběru čaje ještě na plantá-

ži a bohužel všechny provádí stroje. Výjimkou která potvrzuje pravidlo je svinování.

SkLADOVání ČAJE

Co by vás zajímat mělo, je způsob jak čaj skladovat. Po koupi čaje dosta-

nete lístky zabalené v papírovém sáčku. Tento sáček je však vhodný pouze pro 

přenos čaje s čajovny na místo, kde se bude skladovat! Na skladování samotné 

jsou nejvhodnější kovové krabič-

ky, které chrání lístky před stykem 

se vzduchem, který by mohl ovlivnit 

chuť čaje. Jistě se ale ptáte neuškodí-li 

čaji styk s kovem? Odpovím vám ni-

koliv. Kov ovlivní chuť čaje pouze po 

zalití vodou. Černý čaj můžeme takto 

skladovat přes dva roky, ale kvalitní 

zelené čaje a oolongy byste měli i přes 

uchovávání v kvalitní anglické kovové 

krabičce konzumovat už do několika 

měsíců. Kde čaj skladovat? Nejlépe 

v tmavé a chladné místnosti.
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PříPRAVA ČAJE

Pro přípravu dobrého čaje neexistuje nějaký universální návod, přesně popi-

sující, co kam kdy nasypat, nalít a vytáhnout. Přesná míra a odhad je vždy záležitostí 

toho, kdo čaj připravu-

je, záleží na individu-

álním vkusu a náladě 

čajovníků, připravo-

vaném čaji, příležitos-

ti. Proto tento postup 

může sloužit pouze 

jako určité doporuče-

ní, kterak nezkazit čaj. 

V podstatě vychází ze způsobu přípravy čaje obvyklého v Čechách, lze-li o něčem 

takovém hovořit, z české čajové tradice. Základními prvky přípravy čaje jsou samot-

ný čaj, voda, konev a čas. Každému z nich je třeba věnovat pozornost.

i. čaj

Čaj vkládáme do předehřáté konvičky nebo šálku, zpravidla 1 lžičku na šá-

lek a podle anglického zvyku ještě 1 navíc (pro konvičku). Lžička by měla být navr-

šená u čajů listových, zarovnaná u čajů zlomkových. Dobrý čaj je samozřejmě před-

pokladem přípravy výborného šálku. Čaj by také měl být přiměřený příležitosti, při 

které ho pijeme.

ii. voda

Čajomilci soudí, že nejlepší pro přípravu čaje je voda pramenitá. Nemáme-li 

k disposici pramen, spokojíme se většinou s vodovodem. Rozhodně se vyhneme vodě 

destilované, minerální a pochopitelně teplé vodě z vodovodu. Vodu přivedeme k varu a 

stáhneme ji z ohně právě v okamžiku, kdy začíná vřít. Vodu bychom neměli převařovat.
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iii. konvička

Konvička pro přípravu čaje má být nejlépe porcelánová nebo keramická. Kromě 

některých zvláštních případů nepoužíváme konve kovové raději ani k přípravě vody na 

čaj (nerez ocel je naopak vhodná). Pomineme-li estetické hledisko, prakticky vyhovují 

i rychlovarné konve. Ko-

nev může, ale nemusí být 

glazovaná. Neglazovaná 

lépe vsaje čajové aroma 

– po dostatečně dlou-

hém užívání bychom pak 

mohli čaj uvařit i „z kon-

vičky”, bez lístků. Pak 

ovšem nelze příliš střídat 

druhy čaje, aniž bychom střídali konve. Nádoby, jež používáme při přípravě čaje, pouze 

vyplachujeme vlažnou vodou, nikdy je nečistíme agresivnějším způsobem, zvláště che-

micky. Čajová konev má být před zalitím čaje vhodně předehřátá, čehož dosáhneme 

například vypláchnutím horkou vodou.

iV. čas

Lístky čaje zaléváme vodou poté, co přiměřeně vychladne. Ideální teploty 

pro různé druhy čaje udává tabulka:

tmavý – ihned

černý – 95 °C

polozelený – 90–80 °C (podle druhu)

zelený – 90–60 °C (podle druhu)

Po zalití necháme čaj louhovat. O něco déle loužíme čaj listový než čaj zlom-

kový, čaj s většími nebo dobře svinutými lístky. Většinu čajů černých 3 až 5 minut, 

čaje zelené asi 1 až 4 minuty, čaje bílé a polofermentované 5 až 7 minut. U různých dru-
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hů se může tato doba podstatně lišit a i hodnocení chuti je individuální záležitost, proto je 

nejlépe vyzkoušet různé doby louhování.

Pak čaj přes sítko rozléváme do šálků. Zbude-li v konvičce ještě nějaký čaj, přelejeme ho 

opět přes sítko do druhé konvičky nebo jinak oddělíme od lístků. Není možné už předem 

vložit lístky do bambusového sítka a pak je i s lístky vytáhnout – připravili bychom víc ná-

lev z bambusu než z čaje, což zpravidla nechceme.

Čaj, který by v konvičce s lístky zbyl, je většinou dále neupotřebitelný, pouze 

některé druhy čajů snesou více nálevů, především některé kvalitní zelené čaje je možno 

zalévat vícenásobně. Pro každý další nálev je pak třeba lístky máčet delší dobu. Zda je 

čaj vhodný pro několikeré louhování zjistíme nejsnáze experimentem – čaj můžeme 

zalévat tak dlouho, dokud nám nálev chutná. Slabý čaj lze připravít snížením množství 

zalévaných lístků, nikoli jejich opakovaným máčením. Dodržíme-li uvedený postup, 

věnujeme-li přípravě dostatečnou pozornost, měli bychom získat nálev vynikajících 

vlastností.

Čaj můžeme zkazit nepřiměřeným ochucováním, přijatelné je pouze mírné do-

slazení u některých druhů černého čaje. Nesladíme čaje zelené a čajové delikatesy. Zvlášť 

špatná je kombinace několika kostek cukru a vydaté dávky citronové šťávy, případně mí-

chání lihovin s čajem. V anglicky mluvících zemích je také běžným zvykem přidávat do 

čaje mléko – rozhodně je to lepší, než likvidovat přirozenou chuť a barvu čaje citronem.

Nutno dodat, že hlavním měřítkem budiž vaše chuť a vkus – samozřejmě, že do 

hrnku s čajem můžete přidat dvě lžíce medu, kostku cukru a vymačkat citron. Dokonce 

to asi bude chutné. Jen velmi těžko pak ale oceníte přirozenou chuť čaje, půjde-li vůbec 

ještě o čaj (podle rad čajových znalců, zkušených čajomilců a čajové literatury).

Poznámky k přípravě

Nemělo by samozřejmě smysl uvádět u každého druhu čaje přesný návod, jak jej 

připravit „nejlépe” – každá sklizeň i každá chuť je jiná, jednoznačné určení „správného” 

způsobu je nemožné. Specifičnost některých druhů je však taková, že příprava běžným 

způsobem by mohla i u skvělého čaje přinést podprůměrný šálek. 
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ČAJOVé OBřADy

Čajové obřady jsou v tradičních „čajových” zemích velice důležité, jsou po-

važovány za jediný správný způsob přípravy a také vychutnání čaje. Mnohé země 

pro ně mají velmi propracované, přesně stanovené pravidla. Původ čajových obřadů 

je v Číně a Japonsku.

Čajové obřady se mohou v jednotlivých kulturách velmi lišit. V Malajsii, kde 

jsou příprava a pití čaje velmi rozšířené, se například čaj vaří několik hodin v kovo-

vé konvici.

V Mali, v západní Africe, milovníci čaje při obřadu vychutnávají tři šálky: 

první je šálek silného čaje – symbolizuje život. Následuje drufý, sladký šálek simbo-

lizuje lásku. Třetí šálek je hořký – simbolizuje smrt.

Ačkoli mnozí lidé nepovažují britský zvyk odpoledního pití čaje za obřad, 

jedná se rovněž o velmi formální údalost s přísně stanovenými pravidly. V 18. století 

bylo například nemyslitelné odmítnout pozvání na čaj, a dokud host neodložil lžič-

ku na okraj šálku, byl mu čaj neustále doléván.
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Japonský čajový obřad

Čaj se do Japonska dostal pravděpodobně v 8. století z Číny a rovněž japon-

ský čajový obřad pochází s této doby. Má za sebou tedy tradici několika set let a za 

tu dobu byl doveden k takové dokonalosti, že k jeho zvládnutí je třeba až několika 

let tréninku.

Japonský čajový obřad čanoju se tradičně koná v dřevěném nebo bambu-

sovém domku speciálně určeném pro tuto příležitost. Obvykle se jej účastní pět 

hostů. Čajový domek bývá postaven ve zvláštní části čajové zahrady a zahrad-

ní stezkou je propojen s místností, v níž se zhromažďují hosté, aby zde připravi-

li svou mysl.

Čanoju ztělesňuje Japoncům vrozenou snahu o spatřování krásy v prostotě 

a zdánlivé všednosti. Jeho hodnota spočívá ve čtyřech ideích – míru, respektu, čis-

totě a samotě: mírem musí být prodchnut celý čajový obřad, respekt má mít účast-

ník před prastarými tradicemi a zvyklostmi, čistota je vyjádřena celým prostředím 

– ušplechtilým porcelánem nebo harmonickým umístěním čajovny v zahradě – a 

samotu skýtající tichá zákoutí, kde se čajový obřad odehrává, vzdálená veškerému 

ruchu a shonu.

Existují ale také jednodušší čajové obřady, jimž dává přednost většina Japon-

ců, kteří například nevlastní čajový domek. Bývají členy klubu a scházejí se při pří-

ležitosti pití čaje.

Čínský čajový obřad

Při čínském čajovým obřadu je pozornost zaměřena zejména na chuť a vůni 

čaje. Obřad je méně formální než v Japonsku, myšlenkou však stejně jako tam zůstá-

vá vychutnání dokonale připraveného  čaje v příjemné atmosféře.

V jedné z čínských provincíí se dodnes zachoval zvláštní způsob přípra-

vi čaje kung-fu-čcha (kung-fu totiž není pouze bojové umění, ale znamená umění 

obecně) pocházející ze 16. století. K přípravě čaje se používá velmi malá čajová sou-

prava s minikonvičkou a malým negazovanými keramickými kalíšky.
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Konvička se nejprve vypláchne horkou vodou a naplní asi do třetiny až po-

loviny čajovými lístky. Ty se spaří horkou vodou, která se ihned vylije. Poté se zno-

vu spaří a nechají louhovat asi půl minuty. Čaj se nalévá do kalíšků, přičemž se pra-

videlně krouží konvičkou, aby měli všichni stejně silný nálev. Pak se lístky znovu za-

lijí a nechají louhovat zhruba o deset vteřin déle. Toto se opakuje asi pětkrát za se-

bou, přičemž louhování každého dalšího nálevu je vždy asi o čvrt minuty delší než 

louhování předchozího, tak aby měli všechny nálevy stejnou sílu.

Ruský čajový obřad

Čaj je pro Rusy vášní. Připravuje se především v samovaru, ruském vynále-

zu, který kdysi používali při obřadném pití čaje již tamní aristokracie. Samovar se 

zpravidla staví doprostřed stolu po jídle.

korejský čajový obřad

V Koreji dnes udržují tradici čajového obřadu panyro především buddhis-

tičtí mniši. Obřad je pro ně prosředkem k meditaci a soustředění. Při ceremoniálu 

připravují, servírují a pijí zelený čaj oolong. V mnoha rodinách se také pořádají ča-

jové obřady při slavnostních příležitostech.

Korejský obřad je méňe formální než japonský, odehrává se taktéž v čajovýh 

domcích situovaných do čajových zahrad. Příprava čaje je jednoduchá, ladná, přiro-

zená, a přece z každého pohybu vyzařuje vyrovnanost, moudrost a dokonalost. Ča-

jový obřad by měl být pro každého účastníka silným emotivním zážitkem.
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resumé

Tato práce pojednává o různých druzích čajů, zabývá se jejich přípravou a 

tradicí. Slouží k bližšímu poznání čaje a jeho historii. Práce pro nás byla velice pří-

nosná, dozvěděli jsme se mnoho nových a zajímavých věcí, které nám otevřeli oči 

k dalšímu poznání čaje a čajové kultůry. Dofáme, že i vás naše práce zaujme a obo-

hatí jako nás.

This project is about various kinds of tea, its preparation and tradition. The 

purpose of this project is to get to know tea and its history. This work has been very 

informative for us, we have leaarned many interesting things, which made us capa-

ble to see the spirit of tea and its culture. We hope that our work has interested and 

informed you also.



28


