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ČÍNSKÝ ČERNÝ ČAJ / CHINA HONG CHA 
Třída červených čajů obsahuje čaje s mírou fermentace 45 až 50 %. Ta jim dodává červenou barvu. 

Vznik červeného čaje se připisuje náhlé změně počasí, při které sehrály svoji roli hustá mlha a nakupené 

hromady nezpracovaného čaje, neboť se jedné noci se vytvořila hustá mlha, díky které se kupky čaje 

zapařily. Poté, co došlo ke zdokonalení tohoto postupu, se takto zpracovaný čaj začal běžně vyrábět 

a to proto, že jej bylo možné snadněji převážet a uchovávat. Jiná verze uvádí, že červený čaj byl poprvé 

vyroben v horách Wuyi poblíž vrcholu Lianhuangan.  

Když se Britové naplno zapojili do obchodování čajem, začali kupovat oolongy z Wuyi, které se svojí 

chutí podobaly černým čajům. Jednoho dne se díky nedodržení teplotního režimu zrodil první červený 

čaj, jenž se – ve srovnání se zeleným – méně poškozoval během přepravy. Chuť a vůně červeného čaje 

byla výraznější, a tak se po něm na trhu vytvořila poptávka. Červené čaje se později začaly šířit do okolí 

pohoří Wuyi-šan (nacházející se v provincii An-chuej) s tím, jak některé z těchto krajů začaly přecházet 

na novou technologii. Z výrobní chyby se tak velmi rychle stal nový technologický postup.  

Stojí za povšimnutí, že to byli právě Angličané, kdo poprvé vysadili čajovníky v Indii a na Cejloně. 

Čajové kultuře těchto zemí je tudíž méně jak tři sta let, což je v porovnání s téměř pětitisíciletou tradicí 

čínského čaje, která má počátek už u legendárního Šen-nunga, v podstatě okamžik. Je nepochybné, že 

obchodní zájmy se v mnoha ohledech podepisovaly na okolnostech pěstování, sběru a zpracování 

čajových lístků v Indii, na Cejloně a v Keni, kde se technologie produkce čaje od čínské výrazně liší. 

V Evropě se začalo červenému čaji říkat černý. Čínské červené čaje vysoké kvality se výrazně liší 

od ostatních všech ostatních červených čajů, protože se na jejich výrobu používá celý list čajovníku, 

který je v dobrém stavu, není přepálený a je fermentován do silné červené barvy. Nejznámější červené 

čaje jsou Čimen z kraje z Anchuej (Anchuej Cimen Cichun), Červený čaj z Dyanxi (Dianhong) a Ćervená 

dívka se dívka (Nyuer Hun) svojí jemnou, nasládlou chutí, bohatou vůní a úchvatnou rubínovou barvou, 

která uspokojí i ty největší a nejnáročnější milovníky čaje. Červený čaj se navíc dobře doplňuje s čajovou 

růží a dalšími bylinnými přísadami. 

 



  



Keemun - červený čaj z Anchuejského kraje Čimen  
Na jihu provincie Anhui v okrese Čimen se od pradávna vyráběl zelený čaj. Poté, co v minulém století 

začala růst poptávka po zeleném čaji, v Čimenu vyzkoušeli technologii zpracování červeného čaje 

vyvinutou ve Fuťienu a na jejím základě pak s úspěchem začali prodávat čaj Čimen, který byl vyrobený 

právě touto metodou. Čaj se postupně proslavil a je znám pod svým anglickým názvem Keemun.  

První čaj tohoto jména vyrobil Yu Quianchen v roce 1875 nedaleko Mount Huang. Yu Quianchen byl 

neúspěšný státní úředník, který byl ze svého úřadu propuštěn. Když se tak stalo, Yu Quinchen 

odcestoval do Fuťianu, aby se naučil vyrábět černé čaje. V jeho provicii Anhui se totiž se té doby 

produkoval jenom zelený čaj. Yu Quianchen ve svém experimentování uspěl a jeho čaj dosáhl vysoké 

kvality. Protože v té době byla v Anglii poptávka po černých čajích (z pohoří Wuyi), rozhodl se 

nabídnout svoji produkci tam, přičemž opět slavil úspěch a jeho čaj se stal hlavní složkou proslulé 

Anglického snídaňového čaje (Englich Breakfast Tea). Pátrání po první čajo totoho jména nedokázalo 

odhalit přesné okolnosti jeho vzniku, ale zjistilo, že byl v časopise Alta Calofornia publikován příběh, 

který mj. uváděl, že „Bohea čaje jsou prodávány jako Anglické snídaňové čaje díky tomu, že byly jejich 

původ je v Anglii.“ Čaj se tehdy prodával se za 50 centů na libru. V roce 1892 došlo k popularizaci tohoto 

čaje ve Skotsku, když jeho tamní značku Balmoral doplnila královna Viktorie o předponu „English“. 

English Breakfast Tea se stal oblíbeným dárkem, takže dodnes je možné zakoupit v místních anticích 

dobové plechovky od tohoto čaje.  

Výše uvedený pojem „Bohea čaje“ odkazoval na Fuťienské čaje z pohoří Wuyi, mezi které se řadili jak 

červené čaje včetně výrazného červeného čaje Lapsang Souchong nebo skalního oolongu Šaraltové 

Roucho (Da Hong Pao). Čaje z Wuyi měli už tehdy slavnou minulost tisíciletou minulost. 

English Breakfast Tea je směs čajů, kterou poprvé umíchal Richard Davies v roce 1843 v New Yourku. 

Původně se jednalo o směs čínského čaje „Congu“ doplněnou o „Pekoe“ a  „Paočung“. „Pekoe“ je 

anglický název pro první čtyři lístky větvičky čajovníku. „Paočung“ je název typu fuťienského oolongu, 

který doslovně znamená „zkroucený list“. V roce 1873 byl tento čaj rozšířen jak na pevnické Číně, tak 

i na ostrově Taiwan, kde se nyní vyrábí jako „Pouchoung“ především ve oblasti Fuchou, do měst 

Nankang a Wenshan.  Wenshan Pouchong Tea se vyrábí již od roku 1885 a je považován za jeden 

z nejkvalitnějších a nejoblíbenějších čajů na Taiwanu. Čaje tohoto typu, známé jako „Květinové čaje“, 

jsou vyhlášené svojí jemně praženou vůní, mají výrazné antioxidační účinky a jsou antimutagenní. 

Název „Cong“ je dobová anglická zkomolenina slavného fuťienského termínu „Gong Fu“ čili „Kung 

Fu“. To se přes čínský dialekt Hokkien, kde výraz zněl „Kang-hu“ přetvořilo v „Congou“. Původní 

varianta sousloví byla „Panyang Congou“, což byla zkomolenina jména fuťienské vesnice „Tanyang“, 

která proslula popularizací přípravy čaje formou „gong fu cha“. Panyang Congou byl svého času velmi 

ceněný čaj, který v roce 1915 vyhrál zlatou medaily na Panama-Pacifik International Exposition.  

Během výroby červeného čaje se lístky suší, rolují, fermentují a nakonec suší. Čaje této kategorie 

známe jako „čínský černý čaj“. Neboť v Číně jsou černé čaje samostatnou kategorií, je vhodnější 

nezaměňovat evropská označení s čínskými a dodržovat čínskou terminologii. Má lesklé tenké čajové 

lístky černého zbarvení a výraznou medovou vůni. Barva nálevu po jeho slití je sytě červená a jeho chuť 

má nezapomenutelnou následnou příjemnou dochuť. Po přidání mléka se nijak neoslabuje jeho 

jedinečná chuť. Keemun je velmi výrazný, takže je možné jej připravovat z menších dávek. Slabší čaj 

umožňuje jeho lepší vychutnání. Hodí se k bylinným přísadám a sladkým zákuskům. 



KRÁLOVSKÝ ČERNÝ KEEMUN 
 Popisek na webu GoodTea.eu 

KRÁLOVSKÝ ČERNÝ KEEMUN | QI MEN HONG CHA WANG (Ćína) 
 
SPECIFIKACE 
- Keemun je jeden z deseti nejznámějších čínských čajů. Je s podivem, že je Keemun určen spíše pro 

vývoz a v samotné Číně velké oblíbenosti nedosáhl. Naproti tomu na různých místech světa byl již 
mnohokrát oceněn. 
 

CHARAKTERISTIKA 
- Tento čaj nabízí harmonickou kombinaci ovocné, květinové a kouřové vůně a chuti, která je typická 

pro dobrý černý čaj Keemun.  
 

- Nálev jantarové barvy si drží svou jemnost při různých množstvích použitého čaje. 
 

- Uniformita čajových lístků je dohromady s výraznou typickou vůni důkazem vyšší kvality čaje. 
 
KÓD VÝROBKU NA NA WEBU GOODTEA.EU 
Kód výrobku: GT0056 
 
 
 
 
 
 
 

  



  



 

  



ČERNÝ KEEMUN GONG FU CHA 
 Popisek na webu GoodTea.eu 

ČERNÝ KEEMUN GONG FU CHA ORGANIC | QI MEN HONG GONG FU CHA (Ćína) 
 
SPECIFIKACE 
- Černý čaj Keemun patří mezi nejznámější černé čaje na světě a je vůbec nejznámější mezi voňavými 

typy.  
 

- Sbírá se pupen a dva lístky a zpracování trvá 9 hodin. Typické zpracování zahrnuje kroky jako mírné 
zavadnutí na slunci, rolování, oxidace/fermentace, sušení a ruční hnětení. 

 

- Čajové lístky pocházejí ze zahrady Baita 白塔茶园 (v překladu Bílá věž), kterou můžeme najít 
v okrese Keemun a městě Huangshan. Oblast obsahuje více než 9,000 akrů organických zahrad, ze 
kterých je více než 3,000 akrů organicky certifikováno.  
 

- Kultivar Keemun Zhuye (槠叶) obsahuje 31 % polyfenol;, 15 % katechinu, 6 % aminokyselin a 

dalších 43 % ve vodě rozpustných látek.  
 

- Zpracované lístky jsou ve formě tmavých těsných jehliček a výsledný nálev nabízí velmi dlouhý 
aftertaste ovocně květinové chuti. Tato vůně se často nazývá vůně Keemun. 

 
JMÉNO 
Název tohoto čaje Keemun je asociován s – pro tento čaj – charakteristickou vůní, které se proto říká 
Keemun. 
 
HISTORIE 
 
 
CHARAKTERISTIKA 
- Čaj je plně oxidován, díky čemuž po zalití získáváme měděně červený nálev.  

 
- Pro čaj Keemun je unikátní typická vůně je plná ovoce a květin. 

 
- Keemun je možné si připravit jak v gaiwanu nebo v čínské konvičce, tak i klasickým západním 

způsobem s mlékem. Pro plný silný čaj ke snídani nebo pro konzumaci s mlékem je ovšem 
vhodnější Královský Keemun FBOP dodávaný taktéž společností GoodTea.eu. 

 
KÓD VÝROBKU NA NA WEBU GOODTEA.EU 
Kód výrobku: GT0566 
 
 
 
 
  



ČERNÝ ČAJ Z GUANGDONG 
 Popisek na webu GoodTea.eu 

Černý čaj z Guangdong | Ying De Hong Cha (Ćína) 
 
SPECIFIKACE 
- Černý čaj z čínského města Yingte v provincii Guangdong. 

 
- Černý čaj z Guangdong se řadí mezi 5 nejlepších a nejznámějších čínských černých (nebo správněji 

červených) čajů. 
 
JMÉNO 
Mandarínské pinyin jméno tohoto černého čaje je Ying De Hong Cha. 
 
HISTORIE 
- Čaj „Ying De Hong Cha“ byl vyhlášenou chloubou již za dynastie Ming. 
 
- Tento čaj je právě tím čajem, ze kterého vzešly černé cejlonské čaje a je to patrné nejen na jeho 

vzhledu, ale hlavně na vůni a chuti.  
 
CHARAKTERISTIKA 
- Pro tento čaj je typická červená barva odstínu mědi, která krásně vynikne v nádobí ze skla nebo 

bílého porcelánu.  

 

- Chuť je jemná a velmi vyvážená a má sladší charakter.  

 

- Čaj nabídne vice nálevů s ohledem na metodu přípravy. 

 
KÓD VÝROBKU NA NA WEBU GOODTEA.EU 
Kód výrobku: GT0033 
  
 
  



ČERNÝ ČAJ Z YIXING 
 Popisek na webu GoodTea.eu 

ČERNÝ ČAJ Z YIXING | YIXING GONG FU HONG CHA (Ćína) 
 
SPECIFIKACE 
- Čaj pochází z okresního města Yixing, které se nachází v provincii Jiangsu a je známé především 

pro svou keramiku vyráběnou ze specifické nachově zbarvené hlíny.   
 

- Jedná se hlavně o místní černý čaj, který sice není příliš známý, ale o to je atraktivnější. 
 

HISTORIE 
První zmínky o této atraktivní keramické surovině se datují do doby před rokem 1000 n.l. za vlády 
dynastie (Severní) Song. Oblast kolem města Yixing má ovšem co nabídnout i mimo svou legendární 
keramiku. Právě „Yixing Hong Cha“ byl tím čajem, který se naléval do prvních Yixing konviček 
v počátcích keramické výroby v této oblasti. V současnosti se zde produkuje hlavně čaj zelený, ale 
černý místní čaj nikdy neztratil na své kvalitě a oblibě mezi místními lidmi a lidmi z přilehlého okolí. 
Výrobci Yixing keramiky by své výrobky rádi ještě více proslavili právě díky místnímu černému čaji.  
 
CHARAKTERISTIKA 
- Čaj disponuje jemnou vyváženou chutí klasického černého čaje s dlouhou koncovkou, nabídne 

několik dobrých nálevů. 
 

- Yixing Hong Cha obvykle nebývá k dispozici mimo samotnou oblast kolem města Yixing a místní 
výrobci keramiky si jej drží hlavně pro sebe. Veškerý čaj se dle objednávek rozprodá ihned 
po produkci a neskladuje se pro pozdější prodej, jeho milovníci si každý rok drží vlastní zásoby. 

 
KÓD VÝROBKU NA NA WEBU GOODTEA.EU 
Kód výrobku: GT0015 
 

  



ZLATO Z MATAI 
 Popisek na webu GoodTea.eu 

2017 Černý čaj z Matai v Yunnanu | Matai Hong Cha (Ćína) 
 
SPECIFIKACE & MÍSTO PŮVODU 
- Výnikající černý čaj z Matai v Yunnanu (okres Lincang).  

 
- Čaj byl sklizen a zpracován výhradně ručně za použití lístků z divoce rostoucích čajovníků druhu 

Camellia Assamica, který je pro tuto oblast typický. Jedná se o velkolisté čajovníky Da Ye Zhong, 
které se standardně zpracovávají na čaj Pu Er.  

 
- Lístky pocházejí ze stromů starých přibližně 200 let, samotná zahrada se pne až do výšky 1400 m. 

Stromy rostou divoce bez použití jakékoliv chemie a velké množství živin si dokáží opatřit pomocí 
rozsáhlému kořenovému systému, který celou zahradu propojuje do jednoho živého organismu. 
 

- Typicky se zpracovávají pupeny a tři lístky. 
 
CHARAKTERISTIKA 
- Co se týká vzhledu, již na první pohled jsou snadno rozpoznatelné lístky z yunnanského velkolistého 

čajovníku, které mají atraktivní velkými tmavě hnědě zbarvené listy. 
 

- Zkušený jazyk rozpozná med, kakao, sušené ovoce, skořici a melasu, sladká chuť v ústech vydrží 
několik hodin. 
 

- Černý čaj z Yunnanu nabízí výdrž čaje Pu Er a jemnost čaje černého (červeného). 
 

- Konkrétně tento čaj je každoročně produkován v omezeném množství 25 kg a jeho nabízená cena 
je hluboko pod běžnou tržní cenou čaje této kvality a čistoty na světovém trhu. 

 
KÓD VÝROBKU NA NA WEBU GOODTEA.EU 
Kód výrobku: GT0533 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



  



ZLATO Z YUNNANU 
 Popisek na webu GoodTea.eu 

ZLATO Z YUNNANU (Golden Pekoe) | DIAN HONG GONG FU CHA (Ćína) 
 
SPECIFIKACE 
- Dian Hong je černý čaj z Yunnanu, který se od běžných černých čajů liší hlavně přítomností žlutě 

zabarvených pupenů. Množství pupenů definuje kvalitativní třídu a cenu čaje.  
 

- Čaj pochází z čajovníku Camellia sinensis druhuassamica, který je lidově nazýván “Daye” (velkolistý) 
a roste divoce nejen v Yunannu. 

 
- Je zajímavé, že tyto čajovníky pocházejí z oblasti Menghai (Menghai Daye), kde jsou zdrojem lístků 

pro čaj Pu Er.  
 
JMÉNO 

Jméno “Diān 滇 Hong 紅“ můžeme přímo přeložit jako “černý čaj z Yunnanu”. 
 
HISTORIE 
Ve srovnání s historií čaje Pu Er je to produkt relativně mladý. První černý čaj byl v Yunnanu 
vypěstován po japonské invazi v roce 1938. Historicky se černý čaj v Číně vždy pěstoval hlavně u moře 
poblíž přístavů, neboť byl primárně určen pro export. Japonská okupace na východě země však vývoz 
téměř zastavila a čínská vláda přicházela o velké zisky. Tehdy padlo rozhodnutí přesunout výrobu 
černého čaje na západ země. Obchod poté pokračoval přes Barmu a Indii. 
 
 

  



CHARAKTERISTIKA 
Chuť čaje je středně komplexní, přímočará, nehomogenní, sladká a velmi osvěžující. Jak říkají lidé 
z Yunnanu, tento čaj má chuť s vámi flirtovat. Dian Hong vytváří zdravou konkurenci černým čajům 
pro Gong Fu Cha z provincie Fujian, u kterých cena neustále roste. 
 
KÓD VÝROBKU NA NA WEBU GOODTEA.EU 
Kód výrobku: GT0422 
 

  



KOUŘOVÝ ČAJ Z WUYI 
 Popisek na webu GoodTea.eu 

KOUŘOVÝ ČAJ Z WU YI (Lapsang Souchong) | ZHENG SHAN GUI YUAN XIAO CHONG (Ćína) 
 
SPECIFIKACE 
- Tento čaj patří do rodiny čajů Bohea, což je  termín odkazující na (rozlohou) velmi malou oblast 

pohoří Wu Yi. Čaj je též známý jako Lapsang Souchong. 
 
HISTORIE 
Legenda praví, že čaj vznikl za vlády dynastie Qing tak, že díky průchodu vojsk se opozdilo každoroční 
sušení čaje v pohoří Wu Yi a ve snaze tento proces urychlit byl čaj sušen nad ohněm z borového dřeva. 
 
CHARAKTERISTIKA 
- Čaj má silně asertivní kouřovou vůni a chuť, kterou získává sušením nad borovým dřevem, což je 

tradiční způsob zpracování tohoto čaje.  
 

- Proces zpracování je specifický a pro Lapsang Souchong charakteristický. Hned po sběru dochází 
k zavadání čaje nad ohněm ze dřeva borovice nebo cypřiše. Následuje fáze rolování, kdy je čaj 
umístěn do dřevěných kádí na tak dlouho, dokud sám nezačne vydávat svou vlastní příjemnou vůni. 
Finální fází je pak sušení čajových lístků pomocí zavěšených bambusových košů v kouři z borového 
dřeva. Pokud je proces sušení správný, tak vzniklé kouřové aroma a chuť klasickou chuť černého 
čaje vhodně doplňuje, nikoliv nahrazuje. 
 

- Čaj se doporučuje pít k chuťově výrazným pokrmům jako jsou výrazné sýry nebo kořeněná jídla. 
 
KÓD VÝROBKU NA NA WEBU GOODTEA.EU 
Kód výrobku: GT0012 
 
 
  



ČERVENÝ ČAJ S VŮNÍ LIČI 
 Popisek na webu GoodTea.eu 

ČERNÝ ČAJ S VŮNÍ LIČI | LI ZHI HONG CHA (Ćína) 
 
SPECIFIKACE 
- Tento černý čaj je ovoněn kůrou tropického ovoce líčí, které je oblíbené hlavně v Asii. Černý čaj 

s vůní liči je základní surovinou pro přípravu oblíbeného taiwanského nápoje Tapioca (Boba). 
 

CHARAKTERISTIKA 
- Již při otevření sáčku a následně během přípravy a pití tohoto čaje je člověk zcela ohromen velmi 

příjemnou čerstvou ovocnou vůní líčí. Nálev má hnědočervenou barvu. Čaj má jemnou medu 
podobnou sladkou chuť, která si svoji jemnost zachovává i při zalití většího množství čaje. Černý 
čaj s liči je možné podávat i jako vynikající ledový nápoj. 

 
KÓD VÝROBKU NA NA WEBU GOODTEA.EU 
Kód výrobku: GT0013 
 

  



  


