
Odkud se vlastně čaj vzal? Slovo jako takové pochází 
z čínského slova čcha, které značí nápoj připravovaný 
louhováním lístků rostliny čajovníku čínského 
(Camellia sinensis L.) v horké vodě. Podle legendy 
čaj objevil čínský císař a léčitel Šen Nung v roce 
2737 př. n. l., když mu do kotlíku s vřící vodou spadlo 
několik lístků z keře, pod kterým seděl. Evropa čaj 
objevila až počátkem 17. století, kdy ho na evropský 
kontinent dovezli obchodní lodě. 
V současné době se za evropskou čajovou velmoc 
stále ještě považuje Velká Británie, ale v mých očích 
tomu tak určitě není. Namítáte, že ve Velké Británii 
mají tradici „čajů o páté“? Tak to je blbost, nikdo 
ze současných obyvatel neví, co to „čaj o páté“ je. 
Ano, mají velký výběr kvalitnějších sáčkových čajů, 
ale najít kvalitní sypaný čaj je velký problém, těch 
je mnohem více k dostání v České republice. Navíc, 
kdyby pili kvalitní čaje, nemají potřebu je prznit 
mlékem. I když to je dáno asi historicky, kdy na pití 
čajů používali porcelánové servisy a mléko sloužilo 
k ochlazení a zabránění jejich prasknutí. Je pravda, 
že připravují čaje velmi silné, tzn. na půllitrovou 
konvičku dokáží použít tři sáčky čaje.
A co pod pojmem čaj vidíme my? Každý to vnímá 
asi jinak, ale obecně lze říct, že pod pojmem čaj si 
člověk představí teplý nápoj, který není kávou, 
mlékem, čokoládou, kakaem či grogem, takže tam 
potom kolikrát spadají i různé teplé hrušky a jablka 
či jiné instantní nápoje zalévané horkou vodou. Dále 
tam řadíme čaje ovocné, které též s čajem nemají 
nic společného, protože neobsahují jediný kousíček 
čajového lístku. Neplést ale s čaji ochucenými, 
které čajové lístečky obsahují! Sem by se řadily 
i Ajurvédské kořeněné čaje (Ajurvéda = asijská 
nauka o životě, nejstarší celistvý lékařský systém). 
Další kapitolou jsou čaje bylinkové, ať už se jedná 
o jednotlivé bylinky (máta, šalvěj, meduňka...) nebo 
směsné. Bylinkové čaje směsné si můžete koupit na 
různé lidské neduhy již smíchané nebo si je sami 
míchat z bylinek vypěstovaných na zahrádce či 
sebraných v lese a na louce. Abych dokončil výběr 
těchto „čajů nečajů“, zmíním i čaj Inků Lapacho 

(vnitřní kůra stromu Tabebuia impetiginosa) posilující 
imunitu, další čaj jihoamerických indiánů Maté 
(lístky keře Ilex paraguayensis) se pije z vydlabané 
tykve – kalabasa pomocí bambusového či kovového 
brčka se sítkem – bombila, nesmíme zapomenout 
na iontový nápoj v podobě Rooibosu (africká tráva 
Aspalatus Linearit) a další jako Catuaba (vnitřní kůra 
Erythroxylum catuaba), Honeybush (tráva Cyclopia 
intermedia podobná našemu Janovci metlatému). 
Všechny tyto čaje většinou posilují imunitu, obsahují 
užitečné minerály, či jinak harmonizují tělo a duši.

Nyní ale konečně k čaji jako takovému, k čaji z lístků 
čajovníku. Asi každý víte, že existuje čaj černý a zelený. 
Víte ale, že existují i čaje bílé, žluté, modrozelené, 
zrající roky v zemi za působení mikroorganismů 
(nyní se již tato stará metoda šidí), pražené či uzené? 
Základním faktorem k rozlišení druhu čaje je tzv. 
fermentace. Ve skutečnosti se ale nejedná o fermentaci 
(kvašení, účastní se mikroorganismy) ale o oxidaci 
buněčné šťávy listu, která vede k tmavnutí čajových 
lístků. 

O čaji

Takto nějak začíná standardní zahájení obchodního jednání, pohovoru u zaměstnavatele či přestávka 
během mítinku. Co když ale někdo kávu vůbec nepije? A co hůř, co když pije čaje a to hlavně sypané a 
sáčkové pouze s nechutí? To potom může být problém, zvlášť pro hostitele...

Dobrý den, dáte si něco k pití?
Kafe, minerálku?
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Podle fermentace čaje dělíme na:
• bílé – lístky se suší na vzduchu bez oxidace, 

sbírají se ještě nerozvité listové pupeny porostlé 
stříbřitými chloupky, keříky se zastiňují, aby 
obsahovaly méně chlorofylu a nebyly tolik zelené,

• žluté – lístky neprochází oxidací, enzymy jsou 
zničeny teplem pomocí napařování, následuje 
pomalé sušení v silných vrstvách,

• zelené – lístky neprochází oxidací, enzymy jsou 
zničeny teplem pomocí napařování, následuje 
rychlé sušení v tenkých vrstvách,

• polozelené (častěji uváděné jako oolongy) – lístky 
prochází krátkou oxidací a tvoří tak přechod mezi 
zelenými a černými čaji (dělí se na fermentované
z 20-40 %, 40-60 %, 60-80 % a nad 80 %),

• černé (někdy uváděné jako červené) – lístky jsou 
mechanicky narušeny a dochází k úplné oxidaci, 
prach vznikající při výrobě těchto čajů je používán 
do čajových sáčků ,

• speciálně vyráběné čaje – sem patří čaj Pu-erh 
(dvakrát fermentovaný, během druhé fermentace 
působí mikroorganismy a následně čaj zraje 
v zemi), Lapsang 
souchong (kouřový 
čaj sušený nad pálícím 
se borovým dřívím), 
Matcha (japonský 
práškový obřadní čaj), 
Kukicha (řapíkový čaj vznikající jako odpad při 
výrobě čaje Matcha), Hojicha (pražená Kukicha), 
Genmaicha (čaj smíchaný s praženou rýží).

Čaje se však dělí i podle toho, ze kterých lístečků 
jsou vyrobeny. Nejkvalitnější čaje jsou z listových 
pupenů (tzv. tips), což jsou ještě nerozvinuté lístečky 
z konců větviček. První lístek za listovým pupenem 
se nazývá orange pekoe, druhý pekoe, třetí pekoe 

souchong, čtvrtý souchong a pátý congu. Poslední 
dva jmenované dávají nejméně kvalitní čaje. Dále 
čaj rozlišujeme na listový (leaf), zlomkový lámaný 
(broken), drcený (fannings), který vzniká při výrobě 
čajů listových, a prachový (dust), který vzniká při 
výrobě čajů zlomkových lámaných. Ještě existuje 
písmenné rozlišení, které se řídí pravidlem, čím víc 
písmenek, tím je čaj kvalitnější. Maximální počet 
písmenek pro listové čaje je 7 v pořadí SFTGFOP 
(Special Fine Tippy Golden Flowery Orange Pekoe), 
u čajů zlomkových lámaných to je písmenek 8, kdy 
se na třetí místo od konce vkládá ještě B (Broken) 
- SFTGFBOP. Písmenka se postupně ubírají z levé 
strany až zůstane jenom P (Pekoe) značící málo 
kvalitní čaje. Na zlomkové lámané čaje se používají
i čtvrté lístečky S (Souchong), které se na listové čaje 
nepoužívají pro nízkou kvalitu. Čaje drcené a prachové 
vznikají maximálně z čajů „třípísmenkových“. 
Sklizeň (fl ush) čaje probíhá několikrát do roka, což 
je další důvod k dělení čajů na první jarní sklizeň, 
druhou sklizeň letní a třetí podzimní.
Psal jsem, že jako evropská čajová velmoc je 

uváděna Velká Británie. To 
se však týká jenom spotřeby, 
rozhodně tam nemají čajové 
plantáže, i když by tam 
čajovník rostl. Největším 
producentem čaje je Indie 

(např. oblast Darjeeling), Čína, Japonsko (pouze 
zelené čaje), Srí Lanka (bývalý Cejlon), Tchajwan, 
Indonésie, Nepál, ale i Keňa či Turecko... Něco 
plantáží lze najít i v Rusku.

Teď už za sebou máme i dělení čajů dle oblasti 
pěstování a sběru, asi nejvyšší čas přijít ke konkrétním 
čajům. Na českém trhu je nepřeberné množství 
čajů všech druhů. Sáčkové (většinou se jedná

O čaji

„Pití čaje je jako klidná příjemná 
procházka zahradou a pití kávy je jako 

kvapná cesta do kanceláře.“
anonym

22



o čaje prachové), kdy mezi nejznámější patří různé 
Darjeelingy, Assamy, Cejlony nebo English breakfest 
a samozřejmě i aromatizované. Ty zájemce sežene 
všude, v každém obchodě potravin, 
stejně tak čaje ovocné. V lékárnách 
převažují čaje bylinkové a jejich 
směsi. V marketech se dají sehnat
i čaje sypané v pěkných plechových 
krabičkách, většinou se jedná o čaje zlomkové 
lámané stejných typů jako sáčkové. Milovník 
čaje však nakupuje v čajovnách (v Třebíči vím
o čajovnách čtyřech) či na internetu. V čajovnách 
je čaj skladován většinou ve skleněných nádobách, 
kam nemůže vlhkost ani žádné pachy (čaj je rád 
pohlcuje) a ve tmě, aby jeho 
vůně a chuť zůstaly nedotčeny. 
V ČR je několik dodavatelů čajů 
pro čajovny, kdy čaje od dvou 
z nich bývají běžně k dostání
i v prodejnách s dárkovými předměty. Nejznámějšími 
čaji jsou Darjeeling (černý), Assam (černý), 
Yunnan (černý), Earl grey (černý, aromatizovaný 
bergamotovou silicí), Tie Guan Yin (oolong), 
Shui Xian (oolong), Sencha (zelený), Zhu Cha - 
Gunpowder (zelený, svinutý do kuliček), Bi Luo 
Chung (zelený), Pai Mu Tan (bílý), Puerh (černý, 
dvakrát fermentovaný)...
Kvalitní a chutný čaj zakoupený v čajovně stojí od 50,- 
Kč za 50 g a horní hranice neexistuje (např. japonská 
obřadní Matcha stojí kolem 350,- Kč za 50 g, 20letý 
Pu-erh 900,- Kč za 50 g, nejdražší je asi žlutý čaj Jun 
Shan Yin Zhen 1560,- Kč za 50 g). Netřeba se však 
lekat, běžná cena za 50 g se u dobrých čajů pohybuje 
mezi 50 až 150,- Kč.
V čajovnách jsou čaje odváženy na vahách a vsypány 
do papírových sáčků, které jsou někdy i vícevrstvé, 
kdy jednou z vrstev může výt hliník nebo plast. 
Následně bývají polepeny či popsány názvem daného 
čaje a případně i návodem na jeho přípravu, která 
se velice liší. Čaje bílé, žluté, zelené a oolongy se 
zalévají většinou vodou převařenou a ochlazenou 
na 60-90 °C, tyto čaje zvládnou více nálevů (až 6). 
Čaje černé se zalévají převážně vodou vroucí a více 
nálevů (max. 3) zvládnou jenom ty nejkvalitnější.
I doba louhování se liší. Dobou louhování se neurčuje 
síla čaje, ta se určuje množstvím použitých čajových 
lístků! Dobou louhování se určuje, které látky jsou
z čajových lístků převedeny do nápoje. U čajů černých 
se zpočátku uvolňují látky povzbuzující (tein je po 
chemické stránce totéž jako kofein), později (cca 
od třetí minuty) třísloviny, které brzdí účinky teinu 

a dělají čaj trpkým. Nicméně třísloviny pomáhají 
zklidňovat žaludek. K přípravě čajů nelze doporučit 
žádný obecný návod na jejich přípravu, nejjednodušší 

je si pro každý čaj najít vlastní 
kombinaci množství čajových 
lístků, teploty a doby louhování, 
protože každému chutná jinak 
připravený čaj. 

Už jsem se zmínil o anglické tradici pití čaje
s mlékem, v Tibetu se pije černý čaj s jačím máslem,
v Rusku k přípravě čaje používají samovar.
V samovaru se čaj nevaří, tam se pouze udržuje vroucí 
voda a již připravený čaj je v konývce na samovaru, 
kde je ohříván unikající párou. Z této konývky se čaj 

odlévá do kalíšku a je doplňován 
vroucí vodou ze samovaru. Čína 
má čajový obřad „kung-fu-čcha“ na 
přípravu zelených čajů a oolongů. 
Nicméně přeborníky na přípravu 

čaje jsou Japonci, kteří mají čajový obřad „čanoju“. 
Tento obřad provádí pouze čajoví mistři učící se ho 
několik let. Jeho celková délka je něco kolem čtyř 
hodin a vyžaduje čajový domek, obřadní čaj matcha, 
speciální oblečení i nádobí. Tu si neodpustím ještě 
jednu připomínku k přípravě čaje. Každý druh čaje 
(bílý, žlutý, zelený, oolong, černý) by měl mít vlastní 
nádobí na jeho přípravu a v žádném případě nesmí 
čaj po celou dobu přípravy a jeho konzumaci přijít 
do styku s kovem. I proto se v čajovnách prodávají 
bambusová sítka, i když já preferuji obyčejná 
plastová, protože lépe cedí.
Dopíjím konvici sypaného zeleného japonského 
čaje Sencha, který je nejběžnějším čajem pitým 
v Japonsku, a přemýšlím, že jsem nenapsal nic o 
blahodárných účincích čaje na lidský organismus. 
Třeba se k tomu ještě někdy dostanu...

David Bříza

O čaji

„Raději tři dny bez soli,
než jediný den bez čaje.“

Čínské přísloví

„Tam, kde mají dobrý čaj, se 
méně pije vodka.“

Ruské přísloví

„První šálek laská mé suché rty a hrdlo,
druhý tříští stěny osamělého smutku,

třetí hledá vyschlé prameny říček v duši,
aby nalezl příběhy pěti tisíců svitků.

Se čtvrtým odchází bolest minulých křivd,
pátý očišťuje mé maso a kosti,

se šestým se spojuji s nesmrtelnými,
potěšení ze sedmého mohu sotva snést.

Čerstvý vítr proniká mými křídly,
jak si razím cestu na Pchenglaj*.“

Čínské přísloví

*pozn. Pchenglaj je sídlo nesmrtelných23




