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1 Úvod 

Čaj je v dnešní moderní době jedním z nejoblíbenějších nápojů na světě,  

a stejně tak je tomu i u nás doma. Kdy jsem pila svůj první čaj, si opravdu již 

nepamatuji, ale pravděpodobně jsem ještě nosila plínky. S léty má obliba tohoto 

nápoje rostla a není sporu o tom, že je to zásluhou i mého strýčka, který je 

milovníkem čaje a dlouhou dobu také s čajem pracoval v jedné z Brněnských 

čajoven, kde jsme ho často navštěvovali. Je to tedy jeden z hlavních důvodů, proč 

jsem si vybrala právě toto téma. 

 V této ročníkové práci bych se ráda věnovala nejen samotné historii čaje, ale  

i jeho zpracováním, pěstováním a čajovou kulturou. Prostor dám také jednotlivým 

druhům čaje a v neposlední řadě jejich blahodárným účinkům na zdraví člověka. 

Obrázek I - čajová kompozice 
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2 Historie 

Historie čaje sahá až do 3. století našeho letopočtu, ale podle legend lidé 

objevili tento nápoj už ve 3. tisíciletí př. n. l. První legenda praví, že si jednoho dne 

tehdejší čínský císař vařil vodu a spadly mu do ní lístky čajovníku. Po ochutnání ve 

výsledném nápoji objevil povzbuzující sílu čaje. Druhá legenda praví, že se jednoho 

dne rozhodl zakladatel budhismu Darum přijít do Číny, aby přivedl národy ke štěstí 

ducha. Pomocí půstu a bdění chtěl Darum prokázat milost bohu. V modlitbě strávil 

několik dní, kdy se živil jenom listy.  Pak ho ale jednoho dne přemohl spánek. Jakmile 

se probudil a zjistil, že svůj slib porušil, rozhněval se natolik, že si odřízl víčka  

a odhodil je na zem, aby se to již neopakovalo. Na druhý den se vrátil na místo, kde 

odhodil svá víčka a uviděl, že z nich vyrostl keř. Ochutnal jeden lístek a k jeho 

překvapení chuť po spánku zmizela. 

Nejprve byl tedy čajovník v Číně, kde se poté začal hojně pěstovat. Čajovník 

se dostal asi v 8. století i do Japonska a až v 17. století do Evropy. Čajovníkové 

plantáže se v 19. století začaly hojně zakládat skoro po celém světě v různých zemích 

a také i na Srí Lance, kde se čajovníky vysázely místo původních kávovníků, které 

byly napadeny zničující houbou. 

Obrázek III - Darum Obrázek II - čínský císař 
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3 Pěstování 

Čajovník neboli Camellia sinensis, se pěstuje na plantážích v tropickém  

a subtropickém pásmu do nadmořské výšky až 2100m nad mořem. Díky větší výšce 

je menší keř a také i sklizeň. Zato o to je pak samotný čaj kvalitnější. V přírodě 

dorůstá do výšky 5 až 15 m. Na plantážích se udržuje výška 1 m pro snadnější sběr 

čajových lístků. V Asii Čajovník roste přirozeně v jihovýchodní při hranicích Číny a 

Indie.  Pěstuje se v mnoha různých zemích s příhodnými podmínkami. Mezi ně patří: 

Srí Lanka, Indie, Japonsko, Čína, Indonésie, Pákistán, Írán, Nepál, Austrálie, 

Argentina  

a Keňa. V monzunovém klimatu v subtropickém pásu se mu daří nejlépe.  

Délka listů čajovníku je od 3 do 25 cm a široké mohou být až 10 cm. Listy 

dospělého čajovníku jsou tlusté, kožnaté a hladké. Sbírají se většinou několikrát do 

roka a v některých oblastech se sbírají prakticky celý rok. Čajové lístky obsahují  

i kofein, známý také jako tein, který má povzbuzující účinky.  

Čajovník se pěstuje ze semen, které se nechávají určitou dobu dozrát a poté 

se pěstují v pařeništích. Po půl roce se mladé rostliny přesadí na plantáže, kde  

se nechají 8 měsíců zakořenit. Zhruba po dvou letech se provádí tvarovací řez a až 

po 3 letech se může poprvé sklízet. Keř produkuje čaj přibližně 30 až 100 let. 

Čajovníky, které jsou starší než 100 let, produkují méně kvalitní čaj. 

Obrázek IV - Země s největší produkcí čaje 
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4 Sklizeň a zpracování   

Ve čtvrtém roku po výsadbě se provádí první sběr lístků, keř však prvotřídní 

list produkuje ještě později. Doba sklizně je závislá na podmínkách klimatu a je velmi 

různorodá. Během roku kvalita úrody silně kolísá a různé oblasti poskytují své 

nejlepší čaje v rozličných obdobích. Sběr se provádí převážně ručně, aby byly lístky 

co nejkvalitnější. Sbírá se buď odštipováním prsty, nebo pomocí nůžek, v Japonsku 

jsou ale používány speciální stříhací kombajny. Sklízí se převážně mladé koncové 

výhonky, které mají dva až pět lístků. Nejmladší výhonky mají největší obsah 

ceněných látek, na nichž závisí kvalita čaje, proto se k výrobě nejkvalitnějších druhů 

čajů používá jen pupen a dva první lístky.  

Podle druhu výrobního postupu je dosaženo mnoha různých chutí, vůní  

i fyziologických účinků. Výrobní postup čaje 

poté určuje základní skupinu (výrobní druh):  

Čaj černý- plně fermentovaný 

Čaj zelený- nefermentovaný 

Čaj žlutozelený- polofermentovaný 

Čaj bílý- vysoce kvalitní nefermentovaný 

Fermentace či kvašení je přirozený proces přeměny organických látek, při 

kterém oxiduje buněčná šťáva z listu a mění se jeho chemické složení. Tento proces 

se provádí hned po sklizení čajového výhonku, během jeho dopravy a následného 

přirozeného či umělého zavadnutí. Fermentace u černých čajů je dokonce 

podporována narušením struktury lístku na svinovacích strojích neboli rolerech.  

Po fermentaci se čajový lístek dává do speciální pece, kde se suší a dále se třídí  

v prosévacích roštech. Tam je čaj rozdělen do několika produkčních tříd. Spařením 

čajového listu vodní párou, nebo také zahřátím na velkých pánvích se proces 

fermentace dá zastavit. Tak zůstanou zachovány listové třísloviny a díky chlorofylu  

si listy zanechávají svou přirozenou zelenou barvu. Po sušení, svinování do různých 

forem, třídění, dosušení a leštění v rychle se otáčejících bubnech, jsou připraveny 

jednotlivé druhy zeleného čaje. 

Obrázek V - plantáž v Číně 
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5  Skladování  

Čaj obsahuje mnoho silic a olejů, a proto je důležité jej vhodně skladovat. 

Silice a oleje se díky vysokým teplotám a času odpařují. Čaj velmi snadno přijímá 

různé pachy, a také mohou probíhat fotochemické a oxidační reakce. Proto by se měl 

skladovat ve větraném prostředí a v temné utěsněné nádobě. Když skladujeme spolu 

větší množství čaje, tak si déle zachová svoji kvalitu. Ve větším množství si totiž čaj 

vytváří svoje vlastní mikroklima, které je důležité při dlouhodobém skladování. Pokud 

od zakoupení nespotřebujeme čaj do tří týdnů, je vhodné ho dát do lednice. Čaj  

se tím schladí a zabráníme tak úniku éterických esencí. Díky chladu se totiž aroma 

vtáhne do listů a po otevření nádoby neuniká.  

Papírové sáčky, ve kterých skladujeme čaj je vhodný jen pro přenos. Pro 

dlouhodobé skladování jsou nejlepší plechové krabičky, keramické nebo skleněné 

nádoby. Po zalití vodou by již neměl přijít do styku s kovem. Takže už jenom míchání 

čaje kovovou lžičkou je pro čaj nevhodný, protože může ovlivnit jeho chuť. Dobře 

uskladněný čaj si udržuje svoji chuť a aroma obvykle 2 roky. Pro dobrý chuťový  

i nutriční požitek z čaje, je ideální kupovat čerstvý sypaný čaj aktuální sezóny  

a spotřebovat jej přibližně do tří měsíců. Dobré skladování určitě životnost čaje 

prodlouží, ale mírné oxidaci a zvětrávání nezabrání. 

Obrázek VI - vhodné skladování 
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6 Druhy čajů  

      Existuje celá řada 

kritérií, dle kterých je 

možné čaj rozdělit. Podle 

země původu plantáže, 

nadmořské výšky, doby 

sklizně  

a podobně.  

       

      Mezi nejznámější druhy čaje patří černý čaj, zelený čaj, oolong (jinak též zvaný 

wulong, modrozelený, žlutozelený, polozelený nebo modrý čaj), také žlutý čaj a bílý 

čaj. Velmi oblíbené jsou také exotické čaje, jako například maté, lapacho nebo 

jihoafrický roibos a honeybrush, ale i různé ovocné nebo bylinné zápary. Označení 

čaj zde ovšem není zcela přesný, jelikož se nevyrábějí z čajovníku. 

6.1 Černý čaj 

       Černý čaj má svůj původ v čajovníku Camellia Sinensis, stejně jako zelený čaj  

a jiné druhy čajů, avšak prochází mnohem delší fermentací. Má také silnější vůni než 

ostatní méně oxidované čaje. Tento způsob fermentace, který způsobuje tmavnutí 

lístků čajovníku, se vyvinul při dlouhých cestách z Asie do Evropy. Způsoby 

zpracování se mohou od sebe lišit dle oblastí výroby, ale základní fáze oxidace jsou 

stejné. Důležitým momentem je správné ukončení fermentace čaje, která pak určí 

jeho konečnou barvu, chuť a vůni. 

      Černý čaj obsahuje kofein, který má pomalejší, ale za to dlouhotrvající účinky, 

než je tomu u kávy, kde je nástup účinku velmi rychlý a také rychle upadá.  

      Podle velikosti lístků se černé čaje rozdělují na lístkovém zlomkové, drcené  

a práškové. Nálev má medovou až černo-hnědou barvu. 

Obrázek VII - druhy čajů 
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6.2 Zelený čaj 

      Zásadní rozdíl od černého čaje je v tom, že se nenechá fermentovat a tím 

nedochází k žádným chemickým reakcím, které by mohly změnit barvu čajových 

lístků. Fermentace navíc způsobuje ztrátu vitamínů a minerálních látek. Zelený čaj si 

zachovává svou zelenou barvu díky výrobnímu postupu, který zabraňuje oxidaci 

čajových lístků. Tímto krokem je buď zahřívání, nebo napařování pomocí horké páry. 

Dojde k deaktivaci enzymů, které by mohly způsobit hnědnutí lístků. 

    Tein obsažen v zeleném čaji na rozdíl od kofeinu osvěžuje tělo i duši, působí mírně  

i dlouhodobě. Na lidský organismus působí zelený čaj blahodárně, podporuje dobrý 

zdravotní stav. Nálev má žluto-zelenou barvu. 

6.3 Žlutý čaj 

     Žluté čaje patří mezi raritní čaje vyráběné dříve ve staré Číně jen pro potřebu 

císaře a jeho dvora. Zpočátku je zpracováván stejně jako čaj zelený, pouze v poslední 

fáze výroby nastává změna, kdy vlhké lístky nejsou sušeny prudce, ale v několika 

vrstvách. Jsou zakryty lněnou látkou a pozvolna se suší několik dní. Rozpadem 

chlorofylu čajové lístky zežloutnou a získají velmi zajímavou specifikou chuť 

s medově nasládlým nádechem. 

6.4 Oolong 

      Jde o polofermentovaný čaj, který je odvozen od čínského Wulong, což znamená 

černý drak. Pro výrobu se sbírá pupen a tři až pět čajových lístků. Listy tohoto čaje 

se nechají prvně zavadnout na přímém slunci, následuje střídavé přetřásání a sušení, 

dokud lístky nezežloutnou. Proces oxidace je pečlivě hlídán a zastaven v pravém 

okamžiku pomocí horkého vzduchu.  

Tyto čaje mají ze všech druhů čajů asi nejširší  

škálu chutí od sladce ovocné, až po hutně  

oříškovou - záleží na stupni fermentace (oxidace).  

Obrázek VIII - 
Oolong 
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6.5 Bílý čaj 

      Bílý čaj je skutečnou lahůdkou mezi čaji. Výroba bílého čaje je specifická. Čajové 

lístky se po sběru nechávají zavadnout, aby se z nich odpařila část vody, a poté  

se suší. U velmi kvalitních bílých čajů se sbírají pouze mladé čajové pupeny, ještě než 

se rozvinou. Původ bílého čaje je v provincii Fujian. V dnešní době je proces bílého 

čaje rozšířen do většiny čajových oblastí po celém světě.  

      Ačkoli se to nezdá, obsah kofeinu je v bílém čaji velmi vysoký, zvláště pokud je 

tvořen převážně z mladých pupenů, které obsahují velké množství kofeinu a jiných 

účinných látek. 

      Po zalití vodou je vyluhovaný čaj velmi světlý, má osvěžující chuť a je výjimečně 

nasládlý.  

6.6 Tmavý čaj - Pu-erh 

     Čaj Pu-erh se pěstuje v čínské 

provincii Jün-nan. Jeho nadmořská výška 

a klima je pro tento druh čaje specifická. 

Odhaduje se, že se zde Pu-erh pěstuje 

700 – 1700 let.  

      Jedná se o čaj připravovaný z velkých 

zelených listů, stlačených a dlouho 

fermentovaných, dokud nezískají černo-

hnědou barvu. Čajové lístky jsou lisovány 

do čajových koláčů, které se nechávají 

vyzrát i několik desetiletí, aby získali svoji chuť, vůni a vlastnosti. Čím je koláč starší, 

tím je jeho cena vyšší.  

      V tradiční čínské medicíně je Pu-erh považován za léčivo a je také účinným 

pomocníkem v boji s nadváhou. Nálev má tmavě-hnědou barvu se zemitou  

až kouřovou chutí.  

 

       Obrázek IX - Pu-erh 
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7 Exotické  „čaje“ 

7.1.1 Lapacho 

     Lapacho je bylinný čaj, který pochází z Jižní Ameriky a také bývá nazýván čajem 

Inků. Jde o přírodní produkt z kůry stromu Lapacho. Má mnoho léčivých účinků  

a minerálních látek. Při pravidelném užívání podporuje krevní oběh, detoxikaci 

organismu a říká se, že pomáhá potlačovat rakovinné bujení.  

7.1.2 Maté 

     Zřejmě nejoblíbenější nápoj v Jížní 

americe. Který se vyrábí z cesmíny 

paraguayské. Jde o stálezelený asi  

15 m vysoký strom. Sbírají se listy, 

které se suší a nechávají dozrát při 

teplotě 50°-60°C přibližně rok. 

      Maté je považován za účinný zdroj 

energie při duševní i fyzické 

vyčerpanosti. Tlumí pocity hladu  

a pravidelné popíjení má na organismus 

omlazující efekt. 

7.1.3  Rooibos a honeybush 

     Oba tyto čaje jsou pěstovány na plantážích Jižní Afriky, kde jsou pro ně ideální 

podmínky. Jde o keře.  

      Rooibos, je tvořen tenkými větvičkami a malými jehličkovitými lístky. Sbírají  

se větvičky, které se uřežou asi 35 cm nad zemí a následně se drtí, fermentují a suší. 

Výsledkem je červený nápoj s nasládlou až medovou chutí. Honeybush má o něco 

sladší a medovější chuť.  

      Díky vysokému obsahu minerálů je skvělý pro sportovce. Pomáhá při 

onemocnění horních cest dýchacích a na rozdíl od klasických čajů neobsahuje žádný 

kofein. Jejich konzumace je tedy vhodná i pro děti, těhotné a kojící matky. 

Obrázek X - Maté 
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8 Bylinné a ovocné  čaje 

     Tyto čaje převzali své označení „čaj“ od čajovníku čínského, ačkoliv mezi pravé 

čaje nepatří, protože v jeho složení není hlavní složkou list čajovníku. Jde v podstatě  

o název pro nálev nebo odvar z ovoce či bylin.  

      Bylinkové čaje jsou často používané pro své léčivé účinky. Každá bylina je jiná,  

a proto se často míchají do různých bylinných směsí dle jejich účinků.  

      Ovoce nebo rostliny se většinou suší a uchovávají v dobře uzavřených nádobách. 

Z nich je pak možné udělat zápar, odvar nebo i výluh za studena.  

      U užívání je třeba mít na paměti, že některé druhy bylin není vhodné užívat 

dlouhodobě.  

Obrázek XI - ovocný čaj 
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9 Čaj a jeho léčivé účinky  

9.1 Černý čaj 

     Je známý hlavně svými stimulačními účinky, za které je zodpovědný kofein (tein). 

Pokud si však denně dopřejete šálek nebo dva, můžete z něj čerpat několik 

zdravotních výhod. Obsahuje třísloviny, katechiny, vitamin B1, fluor, draslík a další 

tělu prospěšné látky.  

 Černý čaj sice zbarvuje zubní sklovinu, ale na druhé straně podporuje zdraví 

ústní dutiny, protože obsahuje třísloviny, které eliminují růst bakterií 

 podporuje zdraví kostí 

 je prevencí vzniku cukrovky 

 je prevencí rakovinných onemocnění, hlavně díky obsahu katechinů  

a polyfenolů 

 obsažené třísloviny pozitivně ovlivňují zdraví trávicího traktu 

 podporuje metabolismus a pomáhá při hubnutí, protože vyrovnaná hladina 

cukru v krvi zabraňuje přejídání a mlsání 

 zlepšuje průtok krve a snižuje hladinu cholesterolu v krvi, čili je prevencí 

kardiovaskulárních onemocnění 

 antioxidanty zpomalují stárnutí pokožky, konkrétně snižují tvorbu vrásek  

a zabraňují ztrátě elasticity pokožky 

 zvyšuje výkonnost a pomáhá lépe se koncentrovat 

 bojuje proti stresu  

      Černý čaj zabraňuje spánku, je tedy povzbudivý a dokáže dobře nahradit kávu. 

Jeho účinek je totiž mnohem dlouhodobější.  Čaj občerstvuje tělo, uklidňuje nervy, 

napomáhá přenosu kyslíku do tělesných orgánů, stimuluje duševní činnost a funkce 

dýchacího ústrojí. Obsahuje i vitamín C a některé další prvky a minerální látky.  
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9.2 Zelený čaj 

     Zelený čaj patří mezi nejzdravější nápoje na světě. V Číně a východní medicíně 

znají jeho pozitivní účinky již tisíce let a už od starověku je s oblibou využívají při 

léčbě různých zdravotních potíží. V důsledku šetrného výrobního procesu  

si ponechává množství vitamínů, jejichž obsahuje asi desetkrát více než černý čaj. 

Obsahuje vitamíny B1, B2, A, C a dále vysoký obsah vitamínu P, nemá konkurenta  

v žádné jiné rostlině. Dále obsahuje antioxidanty, například selen, díky kterým 

pomáhá naše tělo chránit proti rakovině. Bylo dokonce vědecky potvrzeno, že při 

pravidelném pití snižuje riziko rakoviny hrdla až o 60%. Obsahuje množství tříslovin  

a aromatických látek a je silnější než černý čaj.  

 Snižuje riziko rakoviny 

 Prospívá srdci a cévám 

 Vyrovnává hladinu krevního cholesterolu v krvi 

 Působí blahodárně proti revmatu 

 Má antibakteriální účinky 

 Podporuje imunitní systém organismu 

 Užívá se i jako podpora při hubnutí – pomáhá spalovat kalorie 

 Zlepšuje fyzickou kondici 

 Bojuje proti stárnutí 

 Pozitivně stimuluje 

mozkovou činnost. 

Užíváme-li čaj s mírou, neublíží. Nadměrná konzumace čehokoliv ubližuje.

Obrázek XII - čaj jako lék 
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10   Závěr 

Čaj naše lidstvo provází již pět tisíciletí a v České republice patří mezi nejoblíbenější 

teplé nápoje. 

Já si čaj ráda vychutnám ráno k snídani i přes den pro osvěžení mysli a někdy jen tak 

pro uklidnění, ale když navštívíme čajovnu, tak si nejčastěji objednám tuareg.  

Jde o silný slazený čaj z marocké máty a zeleného čaje. 

Bylinkové čaje užívám hlavně, když jsem nachlazená a nejraději mám asi maminčin 

mátový čaj s medem. 
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11   Resumé 

Tea has been part of our society for five millennia and it is one of the most popular 

hot drinks in the Czech Republic. 

I like to enjoy the tea in the morning for breakfast even during a day to refresh my 

mind and sometimes just to calm down, but when I visit a tearoom, I most often 

order tuareg. It is a strong sweet tea from Moroccan mint and green tea.  

I drink herbal teas mainly when I'm cold and I prefer mummy’s mint tea with honey. 
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12 Citát 

 

„Žena je jako pytlík čaje. 

 Člověk nikdy nepozná, jak je silná,  

dokud se neocitne v horké vodě.“ 

                                                                                           Eleonor Roosvelt
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