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Abstrakt 

Tato práce pojednává o fenoménu čaje mačča v Japonsku v průběhu času. Zabývá se 

jeho historií, včetně tradičního úzkého spojení s čajovým obřadem, a kontrastně 

s tradicí se poté soustředí na novou roli čaje mačča v současném Japonsku. Práce 

nastiňuje měnící se pohled Japonců na tento čaj, v závislosti na době a trendech. 
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Abstract 

This thesis concerns the phenomenon of matcha in Japan over time. It deals with its 

history, traditionally closely connected to the tea ceremony, and then focuses on the 

new role of matcha in contemporary Japan, in contrast to the tradition. The thesis 

outlines the changing view of this tea, depending on the time and trends in Japan. 
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Úvod 

V této práci se zabývám otázkou čaje mačča v japonské kultuře. Důvodem volby 

tohoto tématu byl především fakt, že k čaji mačča a jeho historii existuje poměrně 

málo literatury a dostupných informací, tudíž je těžké si udělat ucelenější obrázek 

o tom, co je čaj mačča, kde se vzal a jaká byla jeho cesta historií v Japonsku až 

do současnosti. Svou prací bych ráda tento nedostatek alespoň částečně napravila, 

a přestože se nelze na tomto omezeném prostoru věnovat dostatečně a do detailů 

všemu, co se čaje mačča a jeho dlouhé historie týká, věřím, že budu schopna 

vystihnout jeho roli a místo v japonské společnosti v průběhu času, přinejmenším 

v méně podrobné rovině. 

Jak už jsem napověděla, cílem práce je postihnout fenomén čaje mačča v Japonsku 

a zjistit, jak se v současnosti pohled na tento druh čaje změnil oproti minulosti. Práci 

tedy víceméně rozděluji na dvě tematické části – mačča jako tradiční nápoj, spojený 

především s japonským čajovým obřadem, a mačča jako oblíbený konzumní produkt 

současnosti, užívaný jako přísada v kuchyni nebo jako příchuť do rozmanitých 

dezertů a jiných výrobků potravinářského průmyslu. Čajovému obřadu, jakožto 

tradičnímu prostředí, kde se odedávna tento druh čaje vyskytoval, bych však ráda 

věnovala větší prostor, jelikož jeho historie je poměrně dlouhá a čaj mačča si v tomto 

obřadu získal své pevné místo. Z tohoto důvodu bych také chtěla přiblížit čtenáři 

estetickou rovinu čajového obřadu, aby bylo možné pochopit jeho kontrast 

se současným rozmanitým užíváním tohoto čaje, kde tradiční estetika již nehraje 

téměř roli. Ze všeho nejdříve se však budu v první kapitole věnovat původu čaje 

mačča a jeho počátečnímu zakořenění v Japonsku. 

Literatury zabývající se samotným čajem mačča je skutečně minimum. Jednou 

z mála publikací, která je dostupná na japonském knižním trhu jakožto kniha 

výhradně o čaji mačča, je útlá knížka s názvem Kjó no mačča-mon. Tato kniha byla 

přínosná především k pochopení role čaje mačča v současném Japonsku. Dále bylo 

však nutné vyhledávat informace v literatuře, která není tematicky zaměřená 
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na samotný čaj mačča, a to v knihách o čajích obecně, či v literatuře zabývající se 

čajovým obřadem. Většinou byly z těchto knih nejužitečnější ty, které se zaobíraly 

čajem v užším okruhu – tedy čajem zeleným nebo čajem japonským.1 Například 

kniha New Tastes in Green Tea2, jejíž autorkou je místopředsedkyně Světové asociace 

zeleného čaje Tokunaga Mucuko, či kniha Nihonča, již vydalo nakladatelství Ikeda 

Šoten. Z knih týkajících se čajového obřadu byly pak pro mou práci přínosné některé 

z českých překladů, jako například kniha Cesta čaje, mysl čaje, kterou sepsal velký 

mistr čajové školy Urasenke, Sen Sóšicu XV. 

Kromě literatury jsem jako primární zdroj použila výsledky vlastní ankety 

na téma čaje mačča. Tuto anketu jsem provedla roku 2010 v Japonsku a zúčastnilo se 

jí celkem čtyřicet čtyři respondentů. Dále jsem v omezené míře použila některé 

internetové zdroje, které jsou uvedeny v seznamu použité literatury. 

Ve své práci uvádím japonská jména v pořadí příjmení-jméno, podle japonské 

zvyklosti, a k přepisu jmen i japonských termínů (případně i čínských jmen 

a termínů) užívám českou transkripci. Cizí termíny, jako například názvy čajů, 

uvádím při prvním výskytu v textu zapsané v kurzívě a při dalším výskytu již 

v běžném zápisu. 

                                                 
1
 Mačča spadá kategoricky do zelených čajů, úžeji pak přímo do čajů japonských. 

2
 Jedná se o anglický překlad knihy Nihonča – Atarašii mirjoku to tanošimikata (日本茶。―新しい魅力と愉

しみ方). 
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1  Počátky čaje mačča 

1.1  Co je čaj mačča 

Slovo mačča se píše čínskými znaky 抹茶, tedy znakem s významem „tření, drcení, 

smazání“ a znakem pro čaj. Jak už napovídají samy znaky, jde o druh „drceného“, 

tedy práškového čaje. V češtině by se proto dalo mluvit přímo o „práškovém čaji“. 

Právě pod takovým označením je také zmiňován v některých českých překladech 

knih o čajovém obřadu 3 , stejně jako se o něm v angličtině někdy mluví jako 

o „powdered tea“. I když je však tento čaj často zmiňován jako jakási specialita mezi 

ostatními čaji právě pro svou formu, nedá se říct, že by byl jediným práškovým 

čajem. Mezi japonskými čaji existuje například čaj konača 粉茶, který se taktéž řadí 

mezi čaje ve formě prášku, přestože se od čaje mačča podstatně liší – prášek není ani 

zdaleka tak jemný jako u čaje mačča a cenově je také mnohem levnější, jelikož vzniká 

jako vedlejší produkt, z odpadlých kousků čajových lístků a čajového prachu, které 

se nasbírají při výrobě čajů senča či gjokuro4 (více informací o čaji konača v [13], str. 18, 

a [20], str. 69).  

Z výše uvedeného důvodu není překlad „práškový čaj“ úplně přesný, a tak je 

třeba ho buď popsat konkrétněji jako „práškový čaj užívaný při čajovém obřadu“, 

nebo se jednoduše držet jeho japonského názvu „mačča“, což osobně považuji 

za nejlepší řešení a přikláním se k němu i ve své práci. 

Mačča spadá mezi čaje zelené a původem mezi čaje japonské, ač jeho prapůvod 

leží v Číně. Dále se obecně řadí mezi čaje vysoké kvality, jelikož se vyrábí téměř 

výhradně z mladých čajových pupenů a lístků z vrchní části čajovníku a způsob 

pěstování těchto lístků je stejný jako u prvotřídní sorty japonského čaje gjokuro. 

Mačča se však v pozdějším procesu výroby liší tím, že se lístky nerolují, ale 

rozemelou se na jemný prášek, který má zářivě zelenou barvu, pro tento čaj tak 

příznačnou. 

                                                 
3
 V češtině jde například o Knihu o čaji nebo publikaci Čadó (viz [4] a [9]). 

4
 Senča i gjokuro jsou druhy japonských zelených čajů (viz například [13], str. 18-19). 
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Jak už bylo zmíněno, čaj mačča není výjimečný tím, že je to čaj práškový. Rozdíl je 

však v tom, že ostatní čaje, jejichž lístky jsou rozdrolené na tak malé kousky, že už by 

se taky daly nazvat „čajovým práškem“ či „čajovou drtí“, nejsou ve skutečnosti tak 

jemným práškem, aby se dal rozmělnit ve vodě. Jak čaj konača, tak i jiné čaje 

rozdrcené na malé kousky5, jsou pořád jen čaje, které jsou luhovány ve vodě. Mačča 

je však čajový prášek vyráběný k tomu účelu, aby se dal rozšlehat ve vodě a tento 

výsledný nápoj se pil celý, včetně obsahu čajových lístků. Průměr jednoho zrnka 

prášku čaje mačča je pouhých 0,002-0,003 mm ([19], str. 17), je to tedy prášek tak 

jemný, že rozšleháme-li ho ve vodě, vznikne jasně zelený nápoj, ve kterém už 

samotné lístky nejsou na pohled znatelné. 

Je proto mnohem přesnější tvrdit, že čaj mačča je výjimečný jako šlehaný čaj. 

V dnešní době je jediným čajem, který se tímto způsobem připravuje a tím je jakousi 

specialitou. Ovšem, jak podotýká pan Karel Valter, uznávaný český odborník na čaj, 

ve své knize Vše o čaji pro čajomily, ve skutečnosti lze prakticky udělat šlehaný čaj 

i z jakéhokoliv jiného zeleného čaje, který nejdřív rozemeleme na jemný prášek ([14], 

str. 64). Nejedná se o běžnou praktiku, ale je to možné. Jelikož se však různé zelené 

čaje liší výrobou a pěstováním lístků čajovníku, může se lišit i výsledná chuť 

a nemusí vzniknout nápoj ani tak chutný, ani kvalitní, jako je nápoj připravený 

přímo z čaje mačča, tak jak je dnes vyráběn a prodáván v Japonsku. Je však možné, 

že se tímto zvláštním úkonem, kdy kupříkladu připravíme šlehaný čaj 

z rozpráškovaného čínského zeleného čaje, dostaneme blíže k prapůvodní chuti 

historického čaje mačča, který před více než jedním tisíciletím vznikl v Číně. 

1.2  Původ čaje mačča v Číně 

Čajovník (lat. camellia sinensis) i čaj jako nápoj mají svůj původ v Číně. Ohledně 

úplných počátků čaje neexistují jasná fakta, ale spíše legendy. Nejznámější je 

pravděpodobně legenda o císaři Šen-nungovi, který údajně poprvé ochutnal čaj roku 

                                                 
5
 Například cejlonské černé čaje typu „Fannings“ a „Dust“ (viz [14], str. 160-161). 
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2737 př. n. l., když meditoval v přírodě u ohně, kde mu v kotlíku bublala voda. 

Do vody náhodou vítr snesl několik lístků z nedaleké rostliny, a když císař vodu 

ochutnal, zjistil, že vařením těchto lístků v horké vodě vznikl výtečný a povzbuzující 

nápoj. Tou rostlinou byl samozřejmě čajovník ([6], str. 8-9).  

Příběh o císaři Šen-nungovi je sice pouhou legendou, je však jisté, že Číňané znali 

čaj již dávno před naším letopočtem, minimálně právě od doby, kdy se údajně tento 

příběh odehrál. Je ovšem možné, že čajovník byl v Číně známý ještě o pár tisíciletí 

dříve, o čemž svědčí nálezy čajových lístků v hrobech v severní Číně ([14], str. 6). 

Čajové lístky se nejdříve užívaly pouze jako lék, a to až do období dynastie Chan 

(206 př. n . l. – 220 n. l.), kdy se čaj poprvé začal pít i jako nápoj. Pití čaje jako nápoje 

pak převážilo v dynastii Tchang (618-907), kdy také vzniklo první dílo o čaji, jež 

napsal mistr Lu Jü.6 Toto období by se dalo nazvat prvním zlatým věkem čajové 

kultury.7 

Až do dynastie Tchang však zatím neexistoval šlehaný čaj. Čajové lístky se 

napařovaly, drtily a tvarovaly do koláčků, které byly podobné dnešnímu čaji pu-er8. 

Poté se před vařením čaje tyto koláčky nahřály, aby změkly, znovu se rozdrtily 

a takto se čaj přidával do vařící vody v konvici, kde se ještě nechal chvíli vařit. Okolo 

čtvrtého a pátého století bylo nejdřív oblíbené čaj vařit s dalšími ingrediencemi9, 

avšak za dynastie Tchang se od přidávání dalších ingrediencí upustilo, snad až 

na přidávání soli. Takto také postup přípravy čaje formuloval Lu Jü ve své knize 

o čaji ([4], str. 21-23). 

Ještě v období dynastie Tchang se tedy dá mluvit o fázi „vařeného čaje“, ale je 

možné, že příprava čaje mačča začala vznikat už na konci této dynastie, okolo 

9. století ([2], str. 8). Skutečně se však tato nová příprava čaje rozvinula až v období 

dynastie Sung (960-1279) a získala tak velkou oblibu, že se zanechalo přípravy 

vařeného čaje. Šlehaný čaj tedy vznikl jako druhý stupeň vývoje přípravy čaje v Číně. 

                                                 
6
 V češtině vyšlo jako „Klasická kniha o čaji“ u nakladatelství DharmaGaia. 

7
 Podrobnější informace v [6], str. 9-11, [13], str. 58 a [2], str. 7. 

8
 Pu-er je druh lisovaného čaje. Dnes se tento název používá většinou pro dvakrát fermentovaný černý čaj, 

slisovaný do koláčku (více v [14], str. 123-129). 
9
 Například rýže, zázvor, sůl, pomerančové slupky, koření, mléko nebo dokonce cibule ([4], str. 21). 
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Výroba čaje tehdy samozřejmě nebyla tak pokročilá, takže čaj mačča nevypadal 

stejně jako dnes. Neměl zářivě zelenou barvu, ale byl to spíše hnědý prášek ([21]). 

Způsob přípravy čaje se však už tehdy podobal dnešnímu. Lístky se rozemlely 

v kamenném mlýnku na prášek, ten se zalil horkou vodou a našlehal bambusovou 

metličkou ([4], str. 24). 

S příchodem nové přípravy čaje se na čaj začalo pohlížet trochu jinak. Jeho 

příprava se začala brát jako způsob seberealizace a ještě více zakořenila v životě 

buddhistů. Čaj byl už dříve oblíbený mezi buddhistickými mnichy pro jeho 

schopnost zahánět ospalost při meditacích, avšak za dynastie Sung získal šlehaný čaj 

mezi buddhisty úplně nový význam. Zenová sekta tehdy na bázi tohoto nového čaje 

formulovala propracovaný čajový obřad, který se později stal základem pro japonský 

čajový obřad ([4], str. 25). Právě v té době se utvořilo silné pouto mezi čajovým 

obřadem, zenem a čajem mačča, jakožto prvky, které patří k sobě. 

1.3  Zakořenění čaje mačča v Japonsku 

Čaj mačča stojí na počátku čajové kultury v Japonsku. Neznamená to však, že 

prvním čajem, se kterým se Japonci seznámili, byl šlehaný čaj. Ve skutečnosti byl 

do Japonska poprvé donesen čaj už v období Nara, tedy okolo 8. století. Existuje 

dokonce záznam, že již v roce 729 podával císař Šómu čaj stovce mnichů ve svém 

paláci v Naře ([4], str. 26). Oficiálně se pak tvrdí, že semínka čajovníku a způsob 

přípravy čaje donesli do Japonska mnichové Saičó a Kúkai. Ať byl však čaj poprvé 

donesen kdykoli v tomto období, faktem je, že se Japonci poprvé seznámili s čajem 

slisovaným do koláčku, který se vařil podle tehdejších čínských postupů. S prvním 

donesením do Japonska se však čaj příliš nerozšířil, byl spíš vzácným artiklem, který 

si sem tam dopřála nobilita nebo mnišstvo, a nakonec jeho oblíbenost zcela upadla. 

Až do období Kamakura (1185-1333) dokonce neexistují téměř žádné záznamy o čaji 

([19], str. 127). 
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Druhé přinesení čaje do Japonska bylo mnohem úspěšnější. Nedošlo k němu však 

dříve než za dynastie Sung v Číně, tedy v době, kdy už byl namísto vařeného čaje 

v oblibě šlehaný čaj. V Číně tehdy studoval zenový buddhismus mnich Eisai, 

pozdější zakladatel buddhistické sekty Rinzai, a ten si velmi rychle uvědomil 

důležitost čaje a převzal čajové ideály, spojené se zenovým buddhismem. Když 

se tedy vrátil roku 1191 do Japonska, nejenže přivezl čajová semínka, mlecí kameny 

na mletí lístků a tajemství přípravy šlehaného čaje ([2], str. 9), ale aktivně se podílel 

na šíření čaje a čajových ideálů v Japonsku.  

V té době začalo úspěšné pěstování čaje, od kterého se oproti předchozímu 

období už neupouštělo, a tak vzniklo mnoho čajových plantáží, které se mohou 

kvalitním čajem pyšnit dodnes. Sám Eisai nejdřív čajovník zasadil v provincii 

Čikuzen10, poté předal čajová semínka mnichovi jménem Mjóe, který pokračoval 

v sázení čaje na dalších důležitých místech. Čajovník zasadil u chrámu Kózan 

v oblasti Toganoo11, kde se jeho kultivace stala tak oblíbenou, že se později čaji 

z tohoto místa začalo říkat honča 本茶 („pravý čaj“) a čajům ze všech ostatních oblastí 

se říkalo hiča 非茶 („nepravý čaj“) ([19], str. 128). Dále nalezl ještě mnohá další místa 

vhodná k pěstování, včetně oblasti Udži poblíž Kjóta, jež je známá svým čajem 

dodnes, především právě čajem mačča a gjokuro. 

Díky mnichům, jako byli Eisai a Mjóe, měly čajovník a čaj mačča možnost získat si 

své pevné místo v Japonsku. O Mjóem se říká, že se zapálením všechny lidi učil, jak 

se čajovník správně pěstuje ([16], str. 6). Eisai dokonce napsal první japonské dílo 

o čaji Kissa jódžóki 喫茶養生記 (Pojednání o pití čaje pro zdraví), kde popisuje léčebné 

účinky čaje, jeho výrobu a přípravu. Právě z tohoto díla víme, že z čaje mačča se 

tehdy šlehaný čaj připravoval v podstatě stejně, jako dnes, a to ve formě řídkého čaje, 

neboli usuča 薄茶 ([19], str. 127). 

Japonsku byl tak v období Kamakura představen úplně nový způsob pití čaje, 

kdy se z rozemletých čajových lístků a vody šlehal čaj, a tento styl pití čaje, který by 
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 Oblast dnešní prefektury Fukuoka. 
11

 Oblast poblíž Kjóta. 
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se dal nazvat „stylem mačča“ ([13], str. 62), si v Japonsku získal neuvěřitelnou oblibu. 

Je zajímavé, že oproti japonské oblibě čaje mačča, která vyústila ve vznik čajového 

obřadu a která trvá dodnes, byl v Číně naopak šlehaný čaj zapomenut někde v běhu 

věků. Po nájezdech mongolských kmenů a nastolení mongolské dynastie v Číně 

na konci 13. století se sungská kultura, včetně šlehaného čaje, úplně vytratila. 

Postupně se pak v Číně vyvinula příprava čaje, jež je dnes ve všech zemích 

nejznámější, a to čaj spařovaný12 ([4], str. 25-26). Po čaji vařeném a šlehaném to tedy 

byla celkem třetí fáze přípravy čaje v Číně a u tohoto způsobu už také Číňané zůstali, 

stejně jako tento způsob přebrala většina západních zemí. Z tohoto důvodu dnes 

není čaj mačča považován za čaj čínský, nýbrž za čaj čistě japonský. V Japonsku si 

našel své pravé místo a udržel se tam až dodnes, i přestože se v průběhu času způsob 

jeho popíjení měnil. 

                                                 
12

 Luhování čajových lístků v horké vodě. 
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2  Mačča jako základ čajového obřadu 

2.1  Vývoj čajového obřadu 

Od prvního šíření čaje mačča na přelomu 12. a 13. století, na kterém se podíleli 

hlavně zenoví buddhisté, následovala ještě poměrně dlouhá cesta k ustanovení 

čajového obřadu, jak jej známe dnes. Čaj mačča se v průběhu období Kamakura 

nejdříve šířil mezi buddhistickými mnichy, kteří ho považovali za povzbudivý 

a zároveň léčivý nápoj, jejž pili při meditacích. Dále se pak tento čaj rozšířil mezi část 

vysoké šlechty, pro kterou byl osvěžujícím nápojem a zároveň druhem luxusního 

zboží ([18], str. 6). 

I přes šíření čaje mačča po více než dalších sto let od jeho dovezení do Japonska se 

však nedá ihned mluvit o formování čajového obřadu a přímém navázání 

na mnišský čajový rituál, který už dříve vznikl v čínském zenovém buddhismu. 

První formování čajového obřadu začalo na počátku období Muromači (1333-1573) 

a bylo završeno až ke konci 16. století, za vlády dvou japonských sjednotitelů Ody 

Nobunagy a Tojotomiho Hidejošiho. 13  V tomto období byl klíčovou osobou 

ve formulování sadó 茶道14, tedy cesty čaje a čajového obřadu, Sen Rikjú, jenž začal 

být později považován přímo za zakladatele čajového obřadu v Japonsku. Než však 

došlo za Rikjúa k ustanovení čajového obřadu s meditativní atmosférou a přesnými 

postupy, jak jej známe dnes, formování čajového obřadu prošlo velkými proměnami. 

Dalo by se říct, že cesta čaje nabrala ve vývoji zejména ve 14. a 15. století velkou 

okliku, kdy se nejdřív odklonila od své zenové podstaty a pak se k ní znovu vrátila. 

2.1.1  Čajová shromáždění vojenské třídy 

Ve 14. století se obliba pití čaje mačča rozšířila z vyšších vrstev především mezi 

válečnou třídu ([8], str. 92). Nebyl to ale tolik samotný čaj a zenový buddhismus, 

                                                 
13

 Jedná se o období Azuči-Momojama (1573-1603) 
14

 Někdy se tyto znaky čtou také jako „čadó“. 
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který by samurajům učaroval, jako spíše zábavná hra tóča 闘茶, kolem které svá 

čajová shromáždění 15  začali pořádat. Jednalo se o typ hry, která byla původně 

donesena z Číny, avšak v Japonsku získala svou novou podobu. V Číně se jednalo 

o soutěž v tom, zda čaj je nebo není dobrý, v Japonsku se z této soutěže stal typ 

hazardní hry, kdy návštěvníci čajových shromáždění ochutnávali jednotlivé šálky 

čaje a měli poznávat, zda se jedná o čaj honča (z oblasti Toganoo), či hiča (čaje 

z jiných plantáží). Odpovědi se zapisovaly a ten, kdo měl nakonec nejvíc odpovědí 

správně, vyhrál všechno, co ostatní nebo sám pořadatel vsadili do banku. Mohly to 

být buď peníze, nebo luxusní zboží ze zahraničí. Po hře se pak pořádala bohatá 

hostina se zpěvem a tancem, při níž se pilo japonské víno. Obecně šlo tedy 

především o hlučnou zábavu (více o hře tóča v [18], str. 6 a 8). 

Čajová shromáždění byla pro vojenskou třídu také příležitostí ukázat své 

bohatství a moc. Ve stejné době se pomalu v buddhistických chrámech vyvíjel 

i buddhistický čajový rituál, při kterém se užívaly předměty dovezené z Číny, a tato 

móda se ve větším měřítku rozšířila mezi samuraje ([8], str. 92). Čínské předměty 

napomohly utváření nového estetického smýšlení v Japonsku a byly tak oblíbené, že 

je začala sbírat nejen vojenská třída a nobilita, ale později také bohatí obchodníci. 

Na čajových shromážděních tedy nesměla chybět čínská keramika, svitky, lakované 

a bronzové čínské nádoby, či jakékoliv jiné předměty, kterými se dala místnost 

vyzdobit. Pro vojenskou třídu byla čajová shromáždění příležitostí pochlubit se svou 

sbírkou čínských předmětů. Krom ní také dbali na to, aby i pohoštění, zvolený oděv 

a v podstatě celá atmosféra čajového shromáždění působili luxusně a bohatě ([15], str. 

40-41). 

Čajová shromáždění samurajské třídy byla důležitým prvkem tehdejšího 

společenského života, avšak do meditativního čajového obřadu měla samozřejmě 

daleko. Co se týká samotného čaje, jeho přípravě se zpočátku nevěnovala přílišná 

důležitost a čajové náčiní bylo spíše předmětem výstavy sbírky hostitele, než aby se 

používalo. Sám hostitel dokonce ani čaj nepřipravoval. Tento úkon náležel mladému 
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 Tehdy se takovýmto čajovým shromážděním říkalo čajoriai 茶寄合 ([18], str. 6). 
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sloužícímu, který se s čajovou metličkou a konvicí s vodou pohyboval mezi hosty 

a každému připravoval čaj ([15], str. 41). Takto vypadala čajová shromáždění s hrou 

tóča ve 14. století a jejich vrcholným obdobím bylo období Nanbokučó (1336-1392) 

([18], str. 6). Postupně však tento druh volné zábavy začal upadat. V průběhu 

15. století se začal dávat větší důraz na způsob přípravy a pití čaje, čímž se čajová 

shromáždění stala více formálními. 

2.1.2  První formulování čajových postupů 

Od počátku 15. století se čajová shromáždění stala mezi vojenskou třídou ještě 

oblíbenějšími a častějšími. V této době už největší popularita hry tóča a vykřičené 

zábavy, jež s ní byla spojená, pominula a čajová shromáždění se postupně stala 

elegantnějšími. Ve stejné době také nahradil čaj honča z oblasti Toganoo v oblíbenosti 

čaj z Udži, který si získal nevídaný ohlas ([18], str. 6). Začala se vyvíjet první 

skutečná forma čajového rituálu, jíž se říkalo šoin ča 書院茶 , což byla čajová 

shromáždění konaná v přijímacích pokojích stylu šoin. 

I když se už nejednalo o tak hlučnou zábavu jako dříve, stále byl kladen velký 

důraz na okázalost a prezentování drahých sbírek čínských předmětů. Šógunové 

z rodu Ašikaga shromáždili pravděpodobně nejlepší sbírku čínského umění té doby 

([15], str. 40). Velcí sběratelé čínských předmětu si udržovali ve službě znalce umění, 

kterým své sbírky svěřovali do péče. Slavnými znalci umění 15. století byli například 

Nóami, Geiami a Sóami16 ([15], str. 40). Nóamiho a Sóamiho si držel ve službě osmý 

šógun Ašikaga Jošimasa, za jehož vlády mezi lety 1449 až 1473 dosáhla čajová 

shromáždění formy šoin ča vrcholu ([13], str. 63). 

Okolo poloviny 15. století se s vrcholnou popularitou šoin ča začaly vyvíjet 

postupy přípravy čaje mačča, jakožto komplexního rituálu, a tyto postupy 

se soustředily kolem nově zavedeného čínského stojanu na čajové náčiní, jemuž 

se říkalo daisu ([15], str. 41). Čajové náčiní získalo více na důležitosti, už ne pouze 
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 Děd, otec a syn, tři slavní japonští umělci. 



 

 17 

jako předměty výstavy, ale jako náčiní k používání. Velký zájem si čajové náčiní 

a příprava čaje v polovině 15. století získaly především u vrstvy bohatých 

obchodníků, kteří začali čajový rituál studovat. Byli to právě oni, kteří společně 

s odborníky na umění a dalšími zájemci o čaj přispěli k vývoji čajových procedur. 

Dále byly tyto procedury ovlivněny způsobem přípravy čaje v chrámech ([15], str. 

41). Postupně se tak ve společnosti začali objevovat specialisté na přípravu čaje, kteří 

byli později považováni za mistry, od kterých se další lidé učili. Na čajových 

shromážděních poučovali ostatní, jak se má správně pít čaj a jak zacházet s čajovým 

náčiním ([15], str. 41). Členové samurajské vrstvy ještě nějakou dobu zastávali 

na svých čajových shromážděních pouze úlohu hostitele a čaj nepřipravovali. 

Netrvalo však dlouho a ke konci 15. století se i oni začali zajímat o to, jak čaj správně 

připravovat, a tak se množství praktikantů čajového rituálu ještě zvýšilo. 

2.1.3  Čajový rituál v rukou obchodnické vrstvy 

S příchodem třídy obchodníků do sféry čajového rituálu nastaly velké změny, a to 

především v estetických hodnotách. Styl čajového rituálu šoin ča, který se konal 

v bohatě zařízených místnostech, nadále přetrvával hlavně mezi členy vojenské třídy 

a jeho hlavním cílem bylo ukázat moc a bohatství. Proti tomuto myšlení se však 

vzepřela vrstva obchodníků, jakožto proti nesprávnému pohledu na čajový obřad. 

Začala se tak vyvíjet nová forma rituálu čaje, známá jako sóan ča 草庵茶, neboli „čaj 

drnové chýše“ ([8], str. 93). 

I když se na vzniku sóan ča podílelo velké množství obchodníků, kteří se 

od samurajů nejdříve odlišovali právě tím, že čaj začali svým hostům připravovat 

sami a měli velký zájem o studium čajového rituálu, za oficiálního zakladatele je 

považován jediný člověk, kterým byl Murata Džukó17. 

Murata Džukó (1422-1502) se narodil v Naře a zřejmě pocházel z chudé rodiny. 

V mládí vstoupil do buddhistického kláštera a teprve jako téměř třicetiletý 
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se přestěhoval do Kjóta, začal studovat čajový rituál a stal se sběratelem čajového 

náčiní ([15], str. 42). Nejdřív studoval styl šoin ča, avšak když se později stal žákem 

zenbuddhistického kněze Ikkjúa, zdá se, že přehodnotil své hodnoty ([8], str. 93). 

Čajový obřad vojenské třídy se příliš odcizil ideálům zenového buddhismu, 

se kterými původně čaj mačča přišel do Japonska. Při obřadech stylu šoin ča nešlo 

tolik o estetickou hodnotu, jako spíš o peněžní hodnotu užívaných předmětů, 

a o čistotě či prostotě blízké zenu nelze mluvit už téměř vůbec. To si Murata Džukó 

dobře uvědomoval a jeho názory na to, kam by měl rituál čaje směřovat, jsou dobře 

čitelné v jeho dopise Furuičimu Harimovi18, jenž je známý jako „Dopis srdce“. Tam 

zmiňuje, že největšími chybami, kterých se ve sledování cesty čaje lidé dopouštějí, je 

především málo úcty, neomalené chování a přílišná sebestřednost ([15], str. 43). 

Ohledně estetiky dává důraz na to, že by se mezi předměty užívané při čajovém 

rituálu mělo zahrnout také náčiní japonské výroby. Tohle byl v praktikování 

čajového rituálu naprosto převratný a nevídaný názor, který si však rychle osvojila 

právě vrstva bohatých obchodníků a jako vlivná skupina lidí tehdejší doby začali 

formovat novou estetiku čajového obřadu. 

Obchodnická třída začala společně s Muratou Džukóem formulovat nová 

pravidla a hodnoty pro cestu čaje. Především to byl vhodný poměr užívání čínských 

a japonských předmětů s ohledem na vkus. Ve stylu šoin ča se užívaly výhradně 

předměty čínské, které byly již na pohled velmi drahé, elegantní a s krásnými 

glazurami ([15], str. 44). Oproti tomu bylo náčiní japonské výroby nedokonalé 

a hrubé na pohled, dokonce i jeho cena byla ve skutečnosti mnohem nižší než cena 

čínských předmětů. S propagací obchodnické třídy, která začala v domácích 

výrobcích spatřovat estetickou hodnotu, si však japonské výrobky postupem času 

získaly ohlas a staly se součástí čajového obřadu. 

Dále se začala formulovat poměrně přísná pravidla pro pohyby při přípravě čaje, 

kterým se bylo třeba naučit. Jak již bylo zmíněno výše, pro obchodníky bylo na rozdíl 
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 Známý také pod buddhistickým jménem Čóin. Jednalo se o mnicha, jenž se později stal knížetem daimjó 

(feudálním pánem). Je také možné, že byl přímo patronem Muraty Džukóa (více v [15], str. 43). 
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od praktikantů stylu šoin ča podstatné, aby se naučili přesným postupům 

při čajovém rituálu a byli schopni sami pohostit své hosty. 

Nakonec, jak napovídá sám název tohoto nového stylu – sóan ča, neboli „čaj 

drnové chýše“, změnilo se i místo konání čajového obřadu. Namísto bohatých 

přijímacích pokojů stylu šoin se rituál čaje začal konat v menších jednoduchých 

čajových pokojích, které měly velikost jen šest nebo čtyři a půl tatami19. Tyto pokoje 

se často stavěly jako samostatná konstrukce v zahradě za domem, byly tedy velmi 

podobné čajovým domkům, kde se konají čajové obřady dnes ([15], str. 46). Malé 

čajové domky si brzy získaly oblibu nejen u vrstvy obchodníků, ale začala si je 

pořizovat také šlechta a vojenská třída. 

Obchodníci si v druhé polovině 15. století vytvořili v podstatě „elitní 

klub“ praktikantů čajového obřadu a hlásali, že styl sóan ča je čistší a hlubší formou 

praktikování čajového obřadu ([15], str. 45). Jejich vliv nakonec způsobil, že styl sóan 

ča v popularitě předčil šoin ča. Vývoj čajového obřadu se však ještě stále nedostal 

do fáze skutečné prostoty, jednoduchosti a ideálu omšelosti. Přestože obchodníci 

kladli větší důraz na estetiku, vkus a přísnější pravidla, stále si velmi zakládali 

na svých sbírkách čajových náčiní a předmětů, čínských i japonských, a rádi své 

sbírky vystavovali. Jistý exhibicionismus tedy stále hrál důležitou roli na čajových 

rituálech a jen tak se od něj neupustilo. 

2.1.4  Vývoj čajového obřadu od počátku 16. století 

Třída obchodníků si od 15. století získala výsadní postavení v praktikování 

čajového rituálu, a tak není divu, že většina významných čajových mistrů pocházela 

z obchodnických rodin. V první polovině 16. století se do dějin čaje zapsal například 

obchodník Takeno Džóó (1504-1555), jenž navázal na názory Muraty Džukóa a stal se 

jedním z předních čajových mistrů své doby ([8], str. 93). Za jeho života došlo 
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k dalšímu pozvolnému vývoji čajového obřadu, jenž i nadále získával stále větší 

popularitu mezi širšími vrstvami. 

Od počátku 16. století se čajový obřad obracel k stále větší prostotě ([15], str. 47). 

Neznamená to však, že by styl šoin ča vymizel, stejně tak vystavování sbírek 

čajových náčiní bylo stále oblíbené. Přestože si styl sóan ča získal v polovině 

16. století nenávratně pozici hlavní formy praktikování čajového obřadu, nebyl 

jedinou formou a ani o obchodnících se nedá mluvit jako o jediných praktikantech. 

Zdá se, že 16. století bylo dobou mísení stylů a především vrstev lidí, kteří studovali 

čajový rituál. Čajové domky si stavěli obchodníci, samurajové i nobilita a všechny 

tyto třídy se scházely na čajových obřadech ([15], str. 48), takže už v první polovině 

16. století mohla čajová shromáždění dělat dojem vzniku jisté rovnocennosti mezi 

vrstvami u šálku čaje, i když tohoto ideálu ve skutečnosti čajový obřad ještě zdaleka 

nedosáhl. 

Ve stylu sóan ča docházelo k dalšímu nahrazování čínského čajového náčiní 

za japonské. Množství čínských výrobků na čajových obřadech se tedy ještě snížilo 

a naopak domácí výrobky či některé náčiní z Koreje a jiných jihoasijských zemí 

získalo o to více na oblibě. V obecnější rovině, nezávisle na tomto nahrazování, 

sběratelství čajového náčiní dále vzkvétalo. Stejně jako byla v předchozím století 

věhlasná sbírka šógunů z rodu Ašikaga, tak se svou sbírkou nejrůznějšího čajového 

náčiní v 16. století proslavil především Oda Nobunaga (1534-1582), vojevůdce 

a první ze sjednotitelů Japonska. 

Oda Nobunaga se stal podporovatelem a praktikantem čajového rituálu zřejmě 

po svém vojenském vstupu do Kjóta, tedy ke konci 60. let 16. století. Ve stejné době 

také začal s rozsáhlým sběrem čajového náčiní, především vzácných a známých kusů, 

které v minulosti vlastnili slavní šiřitelé cesty čaje, jakým byl například Murata 

Džukó. Nashromážděná sbírka zároveň fungovala jako symbol jeho moci 

a i ve skutečnosti jednotlivé kousky ze své sbírky užíval k šíření svého vlivu. Oda 

Nobunaga mnohokrát vzácné předměty použil jako dary pro ty, jež si potřeboval 

zavázat a zajistit si jejich oddanost. 
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Podobně jako Oda Nobunaga, i mnoho jiných mocných feudálů nahromadilo 

velké sbírky, a tak se jednotlivé vzácné kousky čajového náčiní staly pouze symboly 

moci, kterými se porůznu manipulovalo, čímž ztratily svou původní hodnotu ([15], 

str. 50). Je možné, že právě tohle bylo hlavním popudem pro vznik vrcholné formy 

čajového obřadu wabi ča侘茶, jakožto formy s novými hodnotami a estetikou. 

2.1.5  Sen Rikjú a wabi ča 

Sen Rikjú (1521-1591) je dnes považován za zakladatele formy wabi ča a zároveň 

za nejproslulejší osobu v dějinách čaje mačča, dějinách čajového obřadu, či dokonce 

v dějinách japonského čaje obecně. Stejně jako někteří jiní čajoví mistři, i on byl 

původně obchodníkem z města Sakai20 a později začal studovat čajový rituál. Stal se 

žákem Takena Džóóa a poté jeho nástupcem jako uznávaný čajový mistr. Oficiálně 

působil jako čajový mistr Ody Nobunagy a Tojotomiho Hidejošiho (1537-1598), 

druhého velkého vojevůdce a sjednotitele Japonska. 

Sen Rikjú původně vycházel ze sóan ča a učení Takena Džóóa. Přestože sloužil 

pod Odou Nobunagou a Tojotomim Hidejošim, kteří se oba vyžívali spíše 

v honosnější formě čajového obřadu a ve sbírání vzácného čajového náčiní, obrátil 

svou pozornost k mnohem prostší formě čajového obřadu, čímž dal vznik wabi ča, 

což by se dalo přeložit jako „čaj nevtíravého vkusu“ ([8], str. 94). Pojem wabi zde 

znamená onu prostotu, omšelost či patinu, tedy estetiku vlastní čajovému obřadu, jak 

ho ustanovil Sen Rikjú a jak ho známe také dnes. 

Praktikanté čajového obřadu z řad obchodnické vrstvy se s novými hodnotami, 

jež přinesl styl wabi ča, rychle ztotožnili a oproti milovníkům bohatých čajových 

obřadů zdůrazňovali, že „méně je více“ ([15], str. 50). Čajové obřady formy wabi ča 

se začaly konat v ještě menších čajových pokojích než u předchozího stylu sóan ča, 

a to v místnostech o pouhých dvou tatami21. Typické pro tyto pokoje bylo také méně 

                                                 
20

 Přístavní město ležící poblíž dnešní Ósaky ([8], str. 93). 
21

 Dvě rohože tatami mají asi šest čtverečných stop, tj. méně než tři a půl metrů čtverečných. 
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oken, čímž se stal pokoj o něco temnější, a také dnes již naprosto klasický nízký 

vchod, který nutil hosty se při vstupu sklonit, a tak projevit svou pokoru ([15], str. 

51). Nebylo to však pouze místo konání, které se stalo prostším. Stejně tak se ještě 

snížil počet užívaného náčiní jen na to nejnutnější a přestal se užívat stojan, takže se 

náčiní pokládalo přímo na tatami. Navíc se již téměř výhradně dávala přednost 

jednoduchému a nedokonalému náčiní před elegantními čínskými předměty. 

Forma wabi ča s sebou donesla nejen nové estetické hodnoty, ale především 

skutečného ducha čajového obřadu. Sen Rikjú svůj čajový obřad založil na čtyřech 

principech harmonie, úcty, klidu a čistoty, na nichž stojí čajový obřad dodnes. 

Harmonie zahrnuje soulad hosta a hostitele, stejně jako soulad mezi užívaným 

náčiním, ročním obdobím, podávaným jídlem, výzdobou místnosti a každou 

maličkostí, která je součástí setkání u šálku čaje. Úcta jakožto ideál čajového obřadu 

také nezahrnuje pouze úctu mezi hostem a hostitelem, ale i úctu k přírodě a celkovou 

upřímnost ducha člověka. Ideál čistoty skrývá skutečnou čistotu čajové místnosti 

a náčiní a zároveň čistotu srdce. A klid poté pramení ze všech předchozích ideálů, jak 

napsal sám potomek Sen Rikjúa, čajový mistr Sen Sóšicu XV ([8], str. 20). 

V malých čajových místnostech se setkávali hostitel a jeden, dva, či nanejvýš tři 

hosté, a společně v mdlém světle obdivovali atmosféru estetiky wabi a rituálně 

popíjeli čaj mačča ([15], str. 50). Už představa něčeho takového vyvolává automaticky 

pocit harmonie, a tak lze říct, že styl wabi ča přinesl konečně ideál rovnosti účastníků 

čajového obřadu, kterého nedokázala ani předchozí forma sóan ča úplně dosáhnout. 

Od Sen Rikjúa se konečně dá mluvit o skutečné cestě čaje (sadó), ne pouze 

o čajovém shromáždění nebo rituálu, přestože se v ostatních jazycích běžně užívá 

jednoduché označení „čajový obřad“. Sen Rikjú vytvořil mnoho různých pravidel 

a postupů, kterých je třeba se u čajového obřadu držet a naučit se jim, a tak se 

studium čajového obřadu skutečně stalo jakousi životní cestou. Přesto celou dobu 

zdůrazňoval, že rozhodně nejde jen o přesné zapamatování si postupů, ale 

především o ducha a srdce. To je čitelné i v příběhu o vzniku jeho slavných sedmi 

zásad, které se dodnes předávají jako nejdůležitější pravidla čajového obřadu. Rikjúa 
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se tehdy zeptal jeden z jeho žáků, co je při čajovém obřadu nejpodstatnější. Na to Sen 

Rikjú odpověděl (viz [8], str. 37): „Udělej lahodnou misku čaje. Urovnej dřevěné uhlí 

tak, aby se v něm ohřála voda. Květiny uprav tak, jak vypadají na louce. V létě 

vyvolávej zdání chladu, v zimě tepla. Konej vše s předstihem. Buď připraven na déšť. 

A měj ohledy ke každému, v jehož společnosti se ocitneš.“ Žák však odvětil, že tohle 

všechno dávno ví, a Sen Rikjú řekl (viz [8], str. 37): „Dokážeš-li pohostit čajové 

shromáždění, aniž by ses odchýlil od těchto zásad, stanu se tedy tvým žákem.“ Rikjú 

tím dal najevo, že zásady, o kterých mluvil, jsou sice důležité, ale ve skutečném světě 

nejde vždy všechny tyto zásady dokonale dodržet. Cesta čaje tudíž není jen přesné 

dodržování pravidel, ale způsob života, kde má velkou váhu tříbení ducha. 

Rikjúův čajový obřad navíc kladně ovlivnil vývoj různých japonských řemesel 

a umění, která se ho esteticky týkala. Cesta čaje měla například vliv na rozvoj výroby 

domácí japonské keramiky, umění japonských zahrad, ikebanu 22  nebo dokonce 

na formování japonské národní kuchyně ([13], str. 63). Lze tedy říct, že Rikjúův 

přínos není omezen pouze na sféru čaje.  

Přestože Rikjú skutečně dovedl wabi ča k vrcholu, je možné, že jeho přispění 

k cestě čaje mohlo být ještě o něco větší, nebýt toho, že byl jeho život předčasně 

ukončen. K tomu vedly neshody mezi Rikjúem a jeho patronem Tojotomim 

Hidejošim. Oba dva byli velkými podporovateli čaje a čajového obřadu, avšak jejich 

názory na to, jak na čajový obřad pohlížet, se lišily. Sen Rikjú vyzdvihoval prostotu 

wabi ča a ducha čaje ztotožňoval se zenovým učením. Naproti tomu, Hidejoši, 

jakožto vládce s obrovskou mocí, nedokázal zůstat pouze u jednoduchosti, kterou 

přinášel čajový obřad ve stylu wabi ča. Tento styl sice pod Rikjúem studoval, ale 

nikdy se wabi ča skutečně neodevzdal. Pokud pořádal čajový obřad stylu wabi ča, 

byl to pro něj spíše prostředek k oslnění hostů svou zručností v přípravě čaje ([15], 

str. 52). Často také užíval vzácné a drahé kusy náčiní, které vlastnil, nebo pořádal 

přímo výstavy své sbírky, aby se jí mohl pochlubit. Naprostým vrcholem jeho 

vzdálení se hodnotám wabi ča byla pravděpodobně zlatá čajová místnost, kterou 
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 Ikebana je japonské umění aranžování květin. 
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nechal postavit. Tato místnost byla pokryta plátky zlata a vybavena zlatým náčiním 

([8], str. 94). Není proto divu, že neshody mezi Hidejošim a Rikjúem byly poměrně 

časté. Toho využili Rikjúovi nepřátelé a v době, kdy vztah mezi Rikjúem a Hidejošim 

nebyl zrovna na dobré úrovni, našeptali Hidejošimu, že se ho Rikjú chystá otrávit. 

Hidejoši dlouho neváhal a pouhé podezření mu stačilo k tomu, aby přikázal Rikjúovi 

spáchat seppuku23 a obřadně se tak zabít ([4], str. 75-76). 

S Rikjúovou nešťastnou smrtí však wabi ča nezmizelo, právě naopak. Tento styl 

čajového obřadu si získal tolik příznivců, že v téměř stejné podobě přetrval až 

do současnosti. Navíc Rikjú měl své následovníky. Po jeho smrti se sice rodina Sen 

potýkala s nepřízní, dokonce byl zabaven všechen Rikjúův majetek, a tak jeho 

adoptivní syn a nástupce Sen Šóan neměl příležitost působit jako uznávaný čajový 

mistr, avšak když bylo rodině Sen odpuštěno a majetek vrácen, rod Sen si znovu 

získal postavení. O oživení reputace rodiny Sen se přičinil především Rikjúův vnuk 

Sen Sótan, který navázal na Rikjúa a aktivně šířil wabi ča ([15], str. 87). Po něm se 

rodina Sen rozdělila na tři větve, v čele s jeho třemi syny, a vznikly tak tři slavné 

čajové školy, které působí dodnes. Jsou to Urasenke, Omotesenke a Mušakódžisenke. 

Když se na počátku 17. století chopili moci Tokugawové a byl založen 

tokugawský šógunát, vznikl zároveň nový styl čajového obřadu daimjó ča, který 

vyznávala feudální knížata po celé období Edo24, tedy až do roku 1868 ([8], str. 95). 

Styl wabi ča, podporován rodinou Sen, se tudíž vyvíjel společně s daimjó ča, ale 

na rozdíl od tohoto nového stylu byl šířen hlavně mezi obyčejným lidem a samuraji 

([8], str. 95). Po otevření se Japonska světu a restauraci Meidži roku 1868 padla moc 

šógunů z rodu Tokugawa a nová vláda chtěla zdiskreditovat cestu čaje za její těsné 

spojení se starým feudálním systémem ([8], str. 96). Všichni čajový mistři tak ztratili 

své postavení, ale byl to právě potomek Rikjúa, velký mistr čajové školy Urasenke 

Gengensai (1810-1877), který se tomu vzepřel a prohlásil, že cesta čaje nedělá rozdíly 

mezi chudými a bohatými ([8], str. 96). Tím se zasloužil o to, aby cesta čaje a wabi ča 
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 Rituální sebevražda, na západě známá také jako „harakiri“. 
24

 Období Edo (1603-1868) se také někdy říká „období Tokugawa“ podle vládnoucího rodu Tokugawa. 

„Edo“ byl naopak název sídelního města rodu Tokugawa, které bylo později přejmenováno na „Tokio“. 
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mohli pokračovat dál, a tak nastal nový věk čajového obřadu. To znamenalo 

především velký rozkvět tří čajových škol Senke, které jsou dnes, jakožto školy 

vzešlé z učení Rikjúa, nejznámější. Obzvláště škola Urasenke slaví velkou oblibu 

a i v současnosti se velmi angažuje v šíření cesty čaje, dokonce i v zahraničí, kde 

zakládá své pobočky. V Česku má například tato čajová škola zastoupení již od roku 

2001 ([3], str. 54). 

2.2  Svět čajového obřadu a jeho pravidla 

Cesta čaje je kombinací čajového ducha a dovedností. Stejně jako je důležité srdce 

a mysl hostitele a hostů na čajovém obřadu, tak jsou důležité i přesné postupy 

a velké množství zkušeností, aby například nedošlo k nějakému nesprávnému 

pohybu či jinému vybočení z vytříbené etikety, čímž by se mohla pokazit celá 

harmonie obřadu. Ta stojí na úsloví ičigo ičie 一期一会, doslova „jeden čas, jedno 

setkání“, čímž se myslí jedinečný zážitek, který člověk může na čajovém obřadu zažít 

a který se už nikdy nebude opakovat. To je však podmíněno právě správným 

zvládnutím čajových postupů, aby obřad proběhl, jak má. 

Sen Rikjú dal základ dnešnímu čajovému obřadu a od jeho dob se toho moc 

nezměnilo, až na to, že v období Edo se čajový obřad stal ještě více formální, 

s přesnými postupy ([13], str. 63). Rikjú dal především vznik standardní tradiční 

formě čajového obřadu, jež se skládá ze dvou částí ([18], str. 58). První je velmi 

formální část, která sestává z občerstvení kaiseki 懐石 a prvního urovnávání uhlí 

v ohništi. Občerstvení kaiseki se skládá z několika malých a lehkých japonských jídel 

pro každého z hostů. Poté následuje přestávka a nastává druhá část – podávání 

hustého čaje mačča, který se nazývá koiča 濃茶, druhé urovnání dřevěného uhlí 

a nakonec podávání řídkého čaje mačča, jemuž se říká usuča 薄茶. Při podávání 

řídkého čaje je atmosféra poněkud uvolněnější, avšak celý čajový obřad, pokud je 

proveden správně, je velmi formální. 
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Výše zmíněnému druhu formálního čajového obřadu se říká čadži 茶事, což je 

plný čajový obřad v pravém smyslu, jak se provozuje čajovými školami. Plný obřad 

je velmi dlouhý a může trvat až čtyři hodiny ([3], str. 56). Výše zmíněná forma 

standardního čadži však není jedinou formou. Plný čajový obřad se dělí na více 

druhů, předně se rozděluje podle ročního období na dva druhy – obřad konající se 

od listopadu do dubna, tedy v zimních měsících, a obřad konající se od května 

do října, tedy spojen s teplejším počasím. Tyto dva druhy se liší způsobem ohřívání 

vody na čaj. V zimních měsících se užívá ro 炉, neboli zapuštěné ohniště, na kterém 

se v konvici vaří voda, a v teplých měsících se naopak používá furo 風炉, což je 

přenosné ohniště neboli přenosná „pánev“, na kterou se taktéž umisťuje konvice, 

avšak o něco menší než u zapuštěného ohniště ([10], str. 30). 

Dále se dá plný čajový obřad dělit podle denní doby, kdy se koná. Druhů obřadů 

podle denní doby je skutečně mnoho - například ranní čajový obřad s názvem asa 

čadži  朝茶事, který většinou začíná okolo šesté hodiny ranní a koná se v zimě, nebo 

akacuki čadži 暁茶事, obřad svítání, jenž začíná už ve čtyři hodiny ráno a koná se 

obvykle v únoru či březnu ([9], str. 70).  

Kromě těchto druhů obřadů, kdy nemusí jít nutně o nějakou zvláštní slavnostní 

událost, existují i druhy čajových obřadů spojené s významnou událostí. 

Nejvýznamnější z těchto obřadů je bezpochyby obřad zvaný kučikiri 口切 , který 

zahajuje novou čajovou sezónu a je jakýmsi „čajovým novým rokem“. Koná se 

na počátku listopadu a právě při něm se začíná používat zapuštěné ohniště pro 

následující období několika měsíců. Co je však důležitější, obřad nese svůj název 

podle rituálu porušování pečetě na nádobě čacubo 茶壺, která má na tomto obřadu 

velmi důležitou roli. Nádoba čacubo se každý rok v květnu naplní novými 

kvalitními čajovými lístky z první sklizně v roce a zapečetí se. Její čas přijde až 

v listopadu na tomto obřadě, kdy se pečeť poruší, nádoba se otevře a lístky se 

rozemelou na čerstvý čaj mačča. To je neobvyklá událost, protože za běžných 

podmínek se na čajovém obřadě čaj mačča nemele, ale je už ve formě prášku. Takto 

však mohou hosté čajového obřadu kučikiri ochutnat nový a čerstvě namletý čaj 
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tohoto roku. Obřad kučikiri existuje už odedávna, tehdy ovšem nebyl přesně určen 

čas jeho konání. Rikjú dobu konání kučikiri označil jako dobu, kdy se mění barva 

japonských citrónů juzu, jeho vnuk Sótan zase tvrdil, že je to doba, kdy se dech, který 

vydechujeme, mění na bílý ([18], str. 10). Dnes je doba konání kučikiri a otevírání 

zapuštěného ohniště určena na některý z prvních zimních dnů v první třetině 

listopadu. 

Druhů a způsobů dělení plných čajových obřadů je skutečně mnoho, avšak dnes 

už zdaleka nejsou striktně konány jen obřady čadži. Když se řekne „čajový obřad“, 

mnohdy je tím myšlena i zjednodušená forma, která není tak náročná na čas 

a přípravu. Takové formě se říká čakai 茶会, doslova „čajové setkání“. Na tomto 

obřadu je podáván jen řídký čaj usuča a pouze malé občerstvení ([3], str. 56-57). 

Je ovšem otázkou, čemu se ještě dá říkat čajový obřad ve smyslu čajové cesty, tedy 

sadó, a co už není čajový obřad v původním smyslu. Skutečným čajovým obřadem 

by pravděpodobně měl zůstat pouze obřad čadži, přestože obliba zjednodušených 

forem dnes důsledkem modernizace roste čím dál víc. Je to však především původní 

tradiční čajový obřad, který láká nové žáky ke studiu čajového obřadu u některé 

z čajových škol, aby nastoupili cestu čaje, zvládli čajové postupy a osvojili si ducha 

čaje.  

2.2.1  Prostředí čajového obřadu 

Prostředí, kde se koná čajový obřad v pravém a původním slova smyslu, je svět 

sám pro sebe. Je to prostředí založené na zenu, takže zde, jak to ustanovil sám Rikjú, 

vládne duch prostoty a přirozenosti. Nejedná se pouze o samotný čajový domek, 

ve kterém se koná čajový obřad, ale o celý areál se zahradou.  

Vše začíná již vstupem hostů do areálu přes hlavní bránu. To, že hostitel dokončil 

přípravy k čajovému obřadu a že hosté již mohou vstoupit, značí mírně pootevřená 

brána a určitá místa na zemi, která jsou pokropená vodou ([8], str. 33). Za bránou 

se nachází domek s předsíní, převlékárnou a přijímací místností. V předsíni 
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se zouvají boty, v převlékárně si hosté odloží svrchní oděv a v přijímací místnosti, 

kam jim hostitelův pomocník donese šálky s horkou vodou, chvíli vyčkají a obdivují 

dekorace. Pak následuje vstup do zahrady a chvíle posezení na lavičce v zastřešeném 

altánku. Tam hostům po nějaké době přijde naproti hostitel, aby je uvítal a dal jim 

zároveň pokyn, že je vše připraveno a že se mohou odebrat k čajovému domku. 

V čajové zahradě působí na hosty meditativní atmosféra a pomáhá jim se 

odpoutat od rušného světa tam venku a uklidnit svou mysl. O vše v čajové zahradě 

je dbáno s velkou péčí, ale zároveň musí dojem působit naprosto přirozeně. Hosté 

chodí po cestičkách vytvořených z kamenů tak, aby působily jako stezky v horách. 

Tyto cestičky jsou obrostlé mechy a kolem jsou hustě vysázeny různé stromky a keře. 

Celý už tak osvěžující dojem dokresluje to, že hostitel předem polil kamennou stezku 

vodou. 

Hosté vejdou ze zastřešeného altánku do hlavní části zahrady, kde stojí čajový 

domek. Po kamenné cestičce se dostanou až ke vchodu pro hosty, v jehož blízkosti je 

umístěna kamenná nádržka s vodou. Tady nejdříve musí provést symbolický akt 

očisty – opláchnou si ruce a vypláchnou ústa. Stejně tak to předtím provedl i sám 

hostitel, který ovšem vstupuje do čajového domku zadním vchodem. Hosté vstupují 

nízkým vchodem pro hosty, který je donutí se při vstupu sehnout a vyjádřit tak 

pokoru. 

V čajovém pokoji je vše připraveno pro příchod hostů. Důležitá součást místnosti 

je svitek pověšený ve výklenku tokonoma 床の間, který speciálně pro čajový obřad 

vybral hostitel. Kaligrafie nebo malba na svitku se musí shodovat s ročním obdobím 

a vyjadřovat určitou náladu, jaké chtěl hostitel docílit. V čajové místnosti je svitek 

v tokonomě velmi ceněným předmětem, a tak se mu hosté ukloní. Poté si hosté 

prohlédnou další předměty v místnosti, kterých sice není moc, ale všechny jsou 

důležité pro atmosféru, již hosté vstřebávají. V upraveném lůžku z popela žhne 

dřevěné uhlí a na něm se vaří voda v konvici, vydávající příjemný bublavý zvuk. 

V místnosti voní kadidlo, které hostitel zapálil, a skrz papírová okna proniká 
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tlumené světlo ([8], str. 34). Dále si hosté mohou prohlédnout i některé čajové náčiní, 

pokud ho hostitel předem v místnosti vystavil. 

V čajovém domku je kromě samotné čajové místnosti i mizuja 水屋, což je jakási 

přípravna, nebo by se dalo říci i kuchyňka, kam vstupuje hostitel zadním vchodem. 

Zde provádí přípravy na jednotlivé části čajového obřadu ([9], str. 25). Také je to 

místnost, kde se omývá a ukládá čajové náčiní. Čajová místnost a přípravna jsou 

spojené posuvnými dveřmi a ve chvíli, kdy hostitel těmito dveřmi vstoupí do čajové 

místnosti a znovu se s hosty formálně pozdraví, začíná samotný čajový obřad. 

2.2.2  Čajové náčiní 

Když se řekne „náčiní čajového obřadu“, člověku, který je s touto tématikou 

alespoň trochu obeznámen, se nejspíš ze všeho nejdříve vybaví čajová metlička (časen 

茶筅) a čajová miska (čawan 茶碗). Tyto dva předměty jsou v rámci čajového obřadu 

nejznámější zřejmě proto, že se pomocí nich provádí hlavní úkon čajového obřadu – 

šlehání čaje mačča. Často fungují jako jakési symboly čajového obřadu nebo jako 

symboly čaje mačča. Na čajovém obřadu jsou to tedy velmi důležité a ceněné 

předměty. 

Čajové misky čawan se můžou lišit tvarem, barvou i materiálem ([10], str. 57). 

Záleží na vkusu člověka, jaké misky pro čajový obřad vybere a jaké vlastní. Většinou 

však platí, že čajové misky na řídký čaj usuča nejsou tak masivní jako misky na hustý 

čaj koiča ([9], str. 42). 

Čajovou metličkou časen se šlehá čaj mačča v čawanu a patří mezi čajové náčiní 

zhotovené z bambusu. Jedná se o předmět velmi ceněný, jelikož se zhotovuje pouze 

z jediného bambusového stvolu, který je třeba správně rozřezat a svázat, aby vznikl 

konečný tvar metličky. Výrobě čajových metliček se věnují pouze mistři 

s mnohaletou zkušeností, což se také odráží ve vysoké ceně ([11], str. 68). Neméně 

ceněným čajovým náčiním, které je taktéž zhotoveno z bambusu a dostává se 

do přímého styku s čajem mačča, je čajová lžička čašaku茶杓. Tou se nabírá čaj mačča 
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z čajové dózy. Stejně jako čajová metlička, i lžička čašaku je zhotovována mistry 

ve svém oboru a může se lehce lišit tvarem. Na rozdíl od metličky je však možné, aby 

byla zhotovena z jiného materiálu než bambusu25, přestože to není příliš časté. 

Dalším bambusovým náčiním je naběračka hišaku柄杓, kterou se přelévá voda 

z nádoby na vodu do konvice a z konvice do čajové misky. Nádobě na vodu se říká 

mizusaši水指 a je určena k uchovávání vody. Kromě ní se používá ještě další nádoba, 

zvaná kensui建水, což je nádoba na použitou vodu, kam se vylévá voda z opláchnuté 

čajové misky ([9], str. 32). 

Při čajovém obřadu se používá množství dalšího náčiní, jako je například již výše 

zmíněné přenosné ohniště či kovová konvice. Ve výklenku tokonoma se kromě 

svitku vystavuje i nádoba na kadidlo, které se říká kógó香合. Tyto nádoby mívají 

různé tvary, často zvířecí ([10], str. 63). Důležitějšími nádobami jsou však dózy na čaj 

mačča. Ty se dělí na dva druhy, podle toho, jestli připravujeme řídký čaj usuča nebo 

hustý čaj koiča. Mačča na řídký čaj se ukládá do dózy, které se říká nacume 棗 neboli 

usučaki 薄茶器, což je malá lakovaná dóza, která je buď jednobarevná, nebo má 

nějaký vzorek. Mačča na hustý čaj se naopak ukládá do větší keramické nádoby, 

zvané čaire茶入れ, která má víčko většinou ze slonoviny. 

Kromě náčiní, které vlastní a při obřadu užívá čajový mistr, jsou hosté povinni si 

také donést náčiní vlastní. Důležitou rekvizitou při formálním uvítání v čajovém 

domku je především vějíř – větší pro muže a menší pro ženy ([9], str. 71). Dále by si 

hosté měli donést složený bílý papír kaiši 懐紙 , který slouží jako podložka 

při podávání zákusků před pitím čaje, párátko, kterým se zákusky napichují, a mimo 

jiné také hedvábnou utěrku fukusa 帛紗, která slouží k otírání náčiní. Tuto utěrku 

používá na čajovém obřadu i sám hostitel a jako některé jiné náčiní je třeba ji užívat 

s přesnými pohyby. 
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 Lžička čašaku může být například zhotovena z ebenového či jiného dřeva ([9], str. 34). 
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2.2.3  Etiketa a úkony na čajovém obřadu 

Jak napovídá již výše zmíněný popis příchodu hostů do čajového domku přes 

zahradu, při čajovém obřadu je velmi důležité dbát na správnou etiketu a postupy, 

aby tak vznikl jedinečný a harmonický zážitek. Není to pouze hostitel, který musí 

dodržovat různá pravidla, ale i hosté by měli být seznámeni se správnou etiketou, 

aby nedošlo k narušení harmonie obřadu. 

Harmonii tedy tvoří nejen klidná atmosféra zahrady a čajového domku, kterou 

předem vytvořil hostitel, ale i úkony, pohyby, chování a řeč, které při obřadu 

provádí hostitel a hosté. Poklidné a meditativní bublání vody v konvici musí být 

například slazeno se správným otvíráním posuvných dveří, když hostitel vstupuje 

do čajové místnosti. Nesmí dojít k nějakému rušivému zvuku, takže i kroky jsou 

prováděny pomalými klouzavými pohyby po rohožích tatami. 

Nejdůležitějším prvkem správné etikety, který je důležitý i v japonské společnosti 

obecně, je provádění úklony. Úklonu lze provádět vestoje nebo vsedě s nohama 

uloženýma pod sebou26, přičemž při čajovém obřadu je častěji prováděna úklona 

vsedě. Je důležité mít pěkné držení těla a správně pokládat ruce. Vsedě jsou běžně 

ruce položeny na stehnech, pravá překrývá levou, a když dojde k úkloně, ruce se 

před koleny dotknou podlahy, a to buď celými dlaněmi, nebo jen prsty, v závislosti 

na tom, jaký druh úklony provádíme. Existují tři druhy úklony od nejhlubší 

a nejformálnější po nejméně formální. 

Čajový obřad zahrnuje množství různých pohybů, z nichž některé mají dokonce 

názvy. Čajový mistr musí například umět správně položit naběračku hišaku 

na konvici s vodou a v závislosti na tom, v jaké fázi se zrovna čajový obřad nachází, 

existují tři různé postupy, jak naběračku položit. Vždy je důležité, kterou rukou co 

provádíme, například při specifickém skládání hedvábné utěrky fukusa před tím, 

než jí hostitel vytře čajovou misku. 
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 Japonský tradiční styl sezení, kterému se říká „seiza“. 
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Většina lidí, kteří nemají zkušenosti s čajovým obřadem, nezná správné postupy 

a pravděpodobně by měli s množstvím různých úkonů a pohybů problém. Navíc je 

třeba vyslovovat vhodné fráze a to ve správný okamžik, například v případě, že 

hlavní host přijme čaj nebo jídlo od hostitele a musí se nejdříve určenou frází omluvit 

druhému hostovi za to, že je na řadě před ním. Mnoho Japonců však zná alespoň 

postup, jak správně pít řídkou formu čaje mačča, protože k tomu dochází 

i na zjednodušených čajových obřadech čakai, případně také mimo čajový obřad. 

Když hostitel položí před hosta čajovou misku, je její přední strana, tj. strana, která 

má na sobě často nějakou dekoraci, otočena směrem k hostovi. Host misku uchopí 

pravou rukou a položí ji na dlaň levé ruky, poté pozvedne misku výše a při tom se 

ukloní. Otočí misku o sto osmdesát stupňů ve směru hodinových ručiček, aby přední 

strana misky směřovala dopředu a nedotkly se jí rty ([11], str. 57). Teprve poté se 

může napít. Je třeba vypít čaj najednou několika doušky a neodkládat ho. Miska 

navíc stále musí spočívat na dlani levé ruky, přičemž ji pravá ruka objímá. Po dopití 

je pravidlem přetřít palcem a ukazováčkem pravé ruky okraj misky tam, kde se jí 

dotýkaly rty. Prsty si poté host utře do svého papíru kaiši. Před položením misky na 

tatami je třeba jí otočit zpátky tak, aby přední strana opět směřovala k hostovi. 

Teprve poté host položí misku na podlahu a vše dokončí prohlédnutím si misky 

a ohodnocením její krásy ([9], str. 178). 

Jelikož i tento pouhý postup pití řídkého čaje je poměrně složitou záležitostí, není 

divu, že se většina Japonců nevyzná v postupech plného několikahodinového 

čajového obřadu. Tyto obřady jsou dnes již navíc velmi exkluzivní záležitostí, které 

se účastní spíše bohatší Japonci s konexemi, takže pokud člověk není jedním 

z takových lidí, nebo nestuduje čajový obřad, pak nejspíš nepřesáhne základní 

znalosti o čajovém obřadu. 
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3  Mačča v současnosti 

3.1  Vstup čaje mačča do moderní doby 

Čaj mačča vážil dlouhou cestu časem, během níž byl spojován především 

s čajovým obřadem. Bylo to právě nadšení pro čajový obřad a pro čaj obecně, které 

dopomohlo čaji mačča dostat se až do současnosti, přestože to místy bylo obtížné. 

Jak již bylo zmíněno na konci podkapitoly 2.1.5 Sen Rikjú a wabi ča, pád moci 

šógunů z rodu Tokugawa znamenal v dějinách čaje jakýsi předěl. Až do té doby měl 

čaj i čajový obřad své místo na výsluní díky množství lidí, kteří holdovali čajovému 

obřadu a podporovali výrobu čaje. Po celé období Edo se čajový obřad těšil přízni 

šógunů, kteří dokonce zavedli tradici každoročního vysílání mise s nádobou čacubo 

do Udži. V Udži se nádoba naplnila novým kvalitním čajem z první sezóny27 a byla 

dovezena zpátky do Eda. Jednalo se o důležitou událost, jež se konala od roku 1603 

až do roku 1866, tedy více než dvě stě let ([19], str. 130-131). Zároveň se v období Edo 

rozšířilo povědomí o čaji i mezi prostý lid. Bylo to právě tehdy, kdy se kromě čaje 

mačča začal vyrábět dnes již naprosto běžný spařovaný čaj senča a získal si mezi 

obyčejným lidem velkou oblibu. Ještě před koncem období Edo začal dokonce první 

export čaje do zahraničí ([19], str. 131), takže se dá říct, že celé období vlády rodu 

Tokugawa bylo pro rozkvět čajového obřadu a rozvoj výroby čaje velmi podpůrné. 

Po pádu moci šógunů z rodu Tokugawa se cesta čaje potýkala s nepřízní 

a i samotná výroba čaje si bez dřívější podpory procházela těžkým obdobím. Naštěstí 

se však našly osoby, jako například již výše zmíněný velký mistr čajové školy 

Urasenke Gengensai28, které se za ideály čaje postavily a byly odhodlány čaj i cestu 

čaje prosadit. Jednou z těchto osob byl i člověk jménem Cudži Riemon, který si 

uvědomoval úpadek trhu s čajem a ničení čajových plantáží, takže si na vlastní 

náklady založil čajový průmysl s cílem situaci zlepšit. Jelikož završil metodu výroby 

čaje gjokuro, je také známý jako vynálezce tohoto čaje. Svým celkovým přínosem 
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 Jednalo se o čajové lístky ve formě „tenča“, tedy lístky připravené k pozdějšímu mletí na čaj mačča. 
28

 Viz podkapitola 2.1.5 Sen Rikjú a wabi ča. 
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rozšířil čajový průmysl a nastolil obnovu postavení čaje z oblasti Udži ([22]). Díky 

němu si Udži udrželo své postavení v čajovém průmyslu až do současnosti a je 

známo především kvalitním čajem mačča a gjokuro. Společnost Cudžiho Riemona 

existuje dodnes pod názvem Cudžiri 辻利 a od svého založení roku 1860 se velmi 

rozrostla a stala se značkou kvalitního čaje. Pod jejím názvem existují obchody 

i čajovny s několika pobočkami, včetně jedné v Taiwanu ([23]). V současnosti 

můžeme také název Cudžiri spatřit na obalech různých výrobků z čaje mačča, 

většinou různých dezertech a sladkých potravinářských produktech, čímž se dává 

najevo, že jako přísada nebyl použit jen tak ledajaký čaj mačča, ale čaj z tohoto 

konkrétního obchodu s dlouhou tradicí, který byl vyprodukován v oblasti Udži. 

3.2  Pěstování a výroba čaje mačča 

V současnosti dochází k poměrně složitému procesu výroby čaje mačča, aby byl 

výsledný produkt kvalitní a měl onu příznačnou zářivě zelenou barvu. 

Čaj mačča se většinou vyrábí z mladých čajových lístků první sklizně v roce, která 

je považována za tu nejlepší. Proces je z velké části podobný pěstování a výrobě čaje 

gjokuro. Čajovník určen pro výrobu těchto dvou čajů je zhruba dvacet dní před 

sběrem zastíněn rákosovými rohožemi a po deseti dnech se na rohože rovnoměrně 

rozprostře sláma, čímž dojde po zbytek doby před sběrem k ještě většímu zastínění 

([16], str. 72-73). Zastíněním začne čajovník produkovat více chlorofylu, čímž lístky 

získají tmavší zelenou barvu, a co je důležitější, v lístcích se zvýší množství 

aminokyseliny theaninu, která je zodpovědná za příjemnou chuť čaje, jíž Japonci 

říkají umami 旨み ([19], str. 16). 

Sběr čajových lístků začíná v první polovině května. Nové lístky z první sklizně 

v roce jsou měkké a je třeba je proto sbírat ručně. Na čaj mačča i gjokuro se sbírají jen 

čajové pupeny a lístky z vrchní části čajovníku, čímž je zaručena pozdější kvalita čaje. 

Posbírané lístky se poté rychle přepraví do továrny, než začne přirozený proces 
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fermentace29, který je třeba při výrobě zelených čajů zastavit. Fermentace se zastaví 

pomocí zahřátí lístků, k čemuž je v Japonsku užívána horká pára30. Po silném spaření 

lístků je proces fermentace zastaven, takže lístky zůstanou zelené. Poté dojde 

ke zchlazení pomocí ventilátorů a lístky jsou připraveny k fázi sušení, aby se v nich 

snížil obsah vody. Usušeným nerolovaným lístkům se říká aratenča 荒碾茶, tedy 

„surová tenča“ ([19], str. 12). Aby se později lístky mohly mlít v mlecích kamenech na 

jemný prášek, je třeba odstranit z lístků veškeré stonky a žilky pomocí třídícího stroje. 

Takové formě čaje se poté říká tenča 碾茶, doslova „čaj určený k mletí“. 

Čaj tenča je poté uchováván v chladničkách a v závislosti na poptávce posílán 

do továren pro speciální výběr, kde jsou lístky ještě jednou kontrolovány ([16], str. 

73). Pak už je vše připraveno na mletí v žulových mlecích kamenech, což je poslední 

proces vedoucí ke vzniku čaje mačča. K mletí dochází při pomalém otáčení mlecích 

kamenů, čímž vzniká velmi jemný zelený práškový čaj. Je důležité, aby k mletí 

docházelo pomalu, jelikož v opačném případě by teplo vzniklé ze tření poškodilo 

chuť čajových lístků ([16], str. 76). Takovým způsobem vznikne na jednom páru 

mlecích kamenů pouhých 30 gramů čaje mačča za hodinu ([2], str. 26). Čaj mačča je 

poté připraven k zabalení a prodeji. 

Oblast Udži je sice pravděpodobně nejznámějším místem produkce čaje mačča 

a pyšní se kvalitou svého čaje, avšak nejdůležitějším místem, které se specializuje 

na výrobu čaje mačča, je Nišio v prefektuře Aiči, položené jen kousek východně od 

Udži. Z oblasti Nišio pochází více než 50% veškerého čaje mačča ([2], str. 22). 

3.3  Posun od čajového obřadu k jednodušším formám pití čaje mačča 

Jak již bylo zmíněno v podkapitole 2.2 Svět čajového obřadu a jeho pravidla, dnes již 

není příprava šlehaného čaje mačča nutně spojena s formálním čajovým obřadem 

                                                 
29

 Fermentace je čistě biochemická reakce, kdy působením kyslíku dochází k oxidaci přítomných polyfenolů 

([14], str. 9). 
30

 Spařování k zastavení fermentace je typicky japonskou metodou. V Číně se k zastavení fermentace užívá 

nahřívání lístků na kovových pánvích. 
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čadži. Vyvinula se zjednodušená čajová setkání čakai, která trvají kratší dobu 

a servíruje se na nich pouze řídký čaj usuča a malé občerstvení. I když se například 

má na čajovém obřadu správně jíst před pitím hustého čaje koiča měkké cukroví 

omogaši 主菓子31 a před pitím řídkého čaje usuča naopak suché cukroví higaši 干菓子, 

na čajových setkáních čakai se k řídkému čaji někdy podává i omogaši ([10], str. 108). 

Můžeme tedy usoudit, že čajová setkání čakai jsou uvolněnější a nepanují na nich tak 

přísná pravidla jako u formálního čajového obřadu. 

V současném Japonsku se však pití čaje mačča zjednodušilo ještě více 

a přizpůsobilo se dnešní praktické době. I když pro většinu Japonců není čaj mačča 

každodenním nápojem, jako je například káva nebo některý z klasických 

spařovaných zelených čajů, stále se těší jisté oblibě jako osvěžující tradiční nápoj. 

Jenže málokdo by v dnešní době organizoval čajový obřad se všemi jeho náležitostmi 

jen proto, aby se napil čaje mačča. Čaj mačča tedy v současnosti najdeme 

i v obyčejných domácnostech, kde si ho lidé připravují jen s nejnutnějším náčiním 

a často dokonce přímo u stolu, kde ho také vypijí. Oproti čajovému obřadu není tedy 

nutné dodržovat přesně stanovené pohyby a není třeba mít některé náčiní. Člověk si 

vystačí s větší miskou, čajovou metličkou časen a bambusovou lžičkou čašaku, 

ovšem i ta samozřejmě může být nahrazena obyčejnou kovovou lžičkou. Po zalití 

čaje mačča vodou jde pak pouze o jeden důležitý úkon – umět čaj správně našlehat 

pomocí čajové metličky. Dále člověk již nic víc nepotřebuje. 

Moderní doba však přinesla další nové nápady, které se vymykají z klasického 

užití čaje mačča. Dlouhou dobu se tento práškový čaj pouze šlehal v šálku, čímž 

mohly vzniknout dva nápoje – řídký čaj usuča nebo hustý čaj koiča – v závislosti 

na množství přidaného čaje. S příchodem moderních trendů se však obecně rozšířila 

nabídka nápojů v Japonsku a v mnoha případech došlo ke spojení západních prvků 

s japonskými. Příkladem může být velmi rozšířený prodej různých vychlazených 

japonských čajů v PET lahvích či samotná nabídka nápojů v restauracích i obchodech, 

která se již dávno neomezuje na zelený čaj, ale samozřejmě je v Japonsku běžně 

                                                 
31

 Neboli také „namagaši“ 生菓子 – jedná se o různorodé čerstvé měkké cukroví. 
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k dostání káva, černý čaj, různé limonády, džusy a jiné nápoje, které přišly ze západu 

nebo je Japonci sami vytvořili s použitím svých nápadů a smyslu pro chuť. Právě 

tohle je i případ čaje mačča. U čaje mačča došlo k posunu k více kávové kultuře tím, 

že se do něj začal přidávat cukr a mléko. 

K přidání cukru do čaje mačča došlo poměrně brzy. Již v roce 1935 vyvinula 

společnost Ippodo Tea 一保堂茶舗32 produkt s názvem Udži šimizu 宇治清水, což je 

speciální směs čaje mačča a krystalového cukru ([24]). Tuto směs stačí pouze zalít 

vodou nebo mlékem, čímž vznikne osvěžující nápoj, určený těm, kteří mají raději čaj 

mačča sladší a ne tak hořký. Dále je tato směs oblíbená také proto, že se zároveň dá 

použít na ozdobení dezertů, například zmrzliny. 

Později začaly v Japonsku vznikat další podobné mačča nápoje s přidáním cukru 

a mléka. Sladký čaj mačča s mlékem lze v současnosti najít pod různými názvy, jako 

například mačča miruku 抹茶ミルク neboli „mačča mléko“, mačča rate 抹茶ラテ, což je 

latte s čajem mačča místo kávy, nebo dokonce mačča kapučíno 抹茶カプチーノ . 

Slazený čaj mačča s mlékem si v posledních letech získal velkou oblibu mezi mladší 

generací Japonců, a tak je dnes běžně dostupný nejen v různých kavárnách 

a čajovnách, ale také ve většině obchodů, balený v krabičkách se slámkou, 

či v plastových kelímcích. Samozřejmě začaly v poslední době vznikat také různé 

zajímavé variace tohoto nápoje, pro oživení chuti – například čaj mačča s hnědým 

cukrem nebo dokonce s přidáním želé. 

Co je však ještě zajímavější, čaj mačča se v současnosti neomezuje pouze na oblast 

pití, ale hraje důležitou roli i v jídle a vaření. 

3.4  Čaj mačča jako přísada do jídla 

Když se dnes řekne „čaj mačča“, většině Japonců se sice stále ze všeho nejdříve 

vybaví čajový obřad, avšak s ohledem na anketu, již jsem provedla v Japonsku, je 

nutno dodat, že poměrně velkému množství dotazovaných vyvstala v mysli nejdříve 

                                                 
32

 Jedná se o kjótskou společnost, zabývající se výrobou čaje. Její historie sahá až do počátku 18. století ([24]). 
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asociace s některým dezertem s příchutí mačča, ze všeho nejvíce pak asociace 

s mačča zmrzlinou. 

Ve skutečnosti se není čemu divit, jelikož Japonci začali čaj mačča jako přísadu 

do dezertů používat již před více než padesáti lety, v období ekonomického růstu 

Japonska. Jako první se objevila právě zmrzlina s příchutí mačča a to údajně už roku 

1958, kdy ji v prefektuře Wakajama vyvinula čajová společnost Gjokurin’en 玉林園

([25]). Od té doby si tato příchuť zmrzliny získala mezi Japonci velkou oblibu a stala 

se v podstatě tradičním druhem japonského dezertu, který mají rádi nejen mladší 

lidé, ale i někteří Japonci starší generace. Dalším dezertem s podobně dlouhou tradicí 

je i mačča roláda, která se taktéž těší jisté přízni starší generace ([7], str. 14). 

Čaj mačča se se svou práškovou strukturou osvědčil v kuchyni ve všech různých 

směrech. Právě díky němu bylo možné dát nejrůznějším potravinářským produktům 

příchuť zeleného čaje, a tak postupem času začaly vznikat mnohé další mačča 

výrobky. Dodal svou příchuť nejen tradičním japonským cukrovinkám wagaši, jako 

jsou například kynuté koláčky mandžú, ale také sladkostem, které do Japonska přišly 

ze západu. Tak spatřila světlo světa kupříkladu i mačča čokoláda, sušenky či různé 

sladké pečivo. V současné době se podobné výrobky s příchutí mačča objevují 

v japonských obchodech stejně často jako výše zmíněné mačča nápoje. 

Kromě sladkých produktů si čaj mačča našel své místo i mezi přísadami 

do běžných pokrmů japonské kuchyně. V Japonsku si tak můžeme dát třeba 

pohankové nudle soba s příchutí mačča nebo některé jídlo, do něhož byla přidána 

mačča sůl 抹茶塩, což je mix soli a čaje mačča. Ta má velmi široké použití, například 

se s ní může posypat tenpura, tj. mořské plody či zelenina smažené v těstíčku. 

Je tedy zřejmé, že nabídka jídel a potravinových produktů, v nichž byl jako 

přísada použit čaj mačča, je v současnosti velmi široká. 
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3.5  Dnešní pohled na čaj mačča 

Zdá se, jako by měl čaj mačča v současnosti dvě naprosto odlišné role. Sice je stále 

oním tradičním čajem, spojovaným s čajovým obřadem, avšak na druhou stranu se 

v posledních desetiletích objevila jeho nová role, založená na moderních trendech. 

Ohledně historie čaje mačča neví většina současných Japonců téměř nic, často si 

ho dokážou spojit pouze s čajovým obřadem, ale jak už jsem zmínila v podkapitole 

3.4 Čaj mačča jako přísada do jídla, mnoho mladších Japonců si spojuje představu čaje 

mačča spíše s některým z chutných dezertů či jiných výrobků. Moderní užití čaje 

mačča je zkrátka velmi oblíbené a rozmáhá se. A tak Japonci, kteří jdou s dobou, 

často tyto výrobky kupují a sem tam se najde i někdo, kdo tento čaj přímo využívá 

doma v kuchyni. Sice se nedá říct, že by čaj mačča byl právě častou přísadou, kterou 

by Japonci hojně doma používali, ale je faktem, že už se na japonském knižním trhu 

objevilo několik málo knih33, které nabízejí recepty a rady, jak čaj mačča použít při 

přípravě dezertů a jiných pokrmů. 

Většina Japonců mladší i starší generace se navíc shodne na tom, že čaj mačča je 

velmi zdravý, jelikož jeho konzumací v podstatě požijeme celé čajové lístky a kromě 

nich nemá žádné další příměsi. To samo o sobě velmi zvyšuje jeho hodnotu 

ve zdravém životním stylu a je to jeden z důvodů jeho oblíbenosti i jako přísady 

do jídla. 

Současné pohledy na čaj mačča se ovšem mohou lišit. Především starší generace 

Japonců se příliš nevyžívá v moderních novinkách užívání čaje mačča a jakožto 

starším lidem jim sladkosti s příchutí čaje mačča nic moc neříkají, přestože se 

samozřejmě mohou najít výjimky. Mnoho z nich však nejenže nepije sladké mačča 

nápoje, ale sotva kdy se vůbec napije tohoto čaje v jeho tradiční formě usuča či koiča, 

pokud nenavštěvují čajové obřady, nebo jim tento druh čaje příliš nechutná. Jestliže 

se díváme na současnou čajovou kulturu v Japonsku, musíme přece jenom uznat, že 

na každodenní bázi se pijí běžnější spařované zelené čaje, jako je například senča. 

                                                 
33

 Dvě z těchto publikací naleznete i v Seznamu použité literatury. Jedná se o New Tastes in Green Tea (viz [13]) 

a Mačča no okaši (viz [7]). 
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Pro mnoho Japonců je tak čaj mačča hodnotný jako jakýsi reprezentativní čaj 

Japonska, který jinde nemají a na který můžou být v rámci tradice hrdí, avšak 

co se týče jeho hodnoty v každodenním životě, ta příliš vysoká není. Pokud 

odhlédneme od praktikantů čajového obřadu, pak v běžném životě spadá těžiště 

oblíbenosti čaje mačča skutečně pouze mezi mladší generaci Japonců, kteří si často 

pochutnají na některém ze sladkých dezertů či nápojů s čajem mačča. 

Někteří lidé můžou tvrdit, že současné používání čaje mačča ničí jeho původní 

hodnotu a je v rozporu s tradiční ideologií wabi. Jiní však nejspíš budou souhlasit 

s mým názorem, že je úžasné, že se tento čaj udržel v Japonské kultuře tak dlouho 

a doteď má jak tradiční roli v japonském čajovém obřadu, tak novou roli jako přísada 

do nejrůznějších jídel a nápojů, což naopak osloví mladší generaci. Čaj mačča tak 

zůstává v povědomí všech generací a svou dvojrolí si snadno upevňuje své 

„postavení“ mezi japonskými čaji. Proto se dá v současnosti předpokládat, že se čaj 

mačča z japonské kultury jen tak nevytratí a bude i nadále pokračovat ve své dlouhé 

tradici.



 

 41 

Závěr 

V této práci jsem se věnovala fenoménu čaje mačča v japonské kultuře v průběhu 

doby. 

V první kapitole jsem vysvětlila, co vlastně čaj mačča je, a popsala jsem jeho vznik 

v Číně a přinesení do Japonska, přičemž v Japonsku oblíbenost tohoto čaje zakořenila 

a v Číně se naopak později vytratila. Čaj mačča si tedy získal své pravé místo 

v Japonsku, kde se těší popularitě už přibližně osm století. 

Druhou velkou kapitolu své práce jsem věnovala popisu úzkého spojení čaje 

mačča s japonským čajovým obřadem. Zabývala jsem se vývojem čajového rituálu 

od jeho okázalejších forem ve 14. a 15. století až po jeho vrcholnou formu wabi ča, 

která přetrvala do současnosti. S tím byl samozřejmě spojen i způsob, jak a za jakých 

okolností se čaj mačča popíjel. Následně jsem se v druhé části kapitoly věnovala 

náležitostem čajového obřadu, jak ho známe dnes. Popsala jsem různé formy tohoto 

obřadu, některá důležitá pravidla a čajovou etiketu. Tím jsem se pokusila nastínit 

atmosféru čajového obřadu a prostředí, v jakém se až do současnosti čaj mačča 

tradičně vyskytuje.  

Poslední kapitolu jsem vyhradila užití čaje mačča v současnosti. Tradiční role čaji 

mačča sice v rámci čajového obřadu zůstala, avšak v dnešní době se již neomezuje 

pouze na ni. Trendy současnosti rozšířily užívání čaje mačča také do oblasti vaření 

a běžného jídla a pití. Ač je tento posun v užití značně vzdálen původní roli čaje 

mačča, dokázal v současnosti oslovit především mladší generaci, a tak tento druh 

čaje zůstává v povědomí Japonců jako celku, nejen určité vyhraněné skupiny. 

Pokud přehlédnu celou svou práci jako celek, musím zdůraznit fakt, že o čaji 

mačča a jeho fenoménu v japonské společnosti je rozhodně co psát a nejedná se právě 

o zanedbatelné téma. Proto je téměř s podivem, že nevznikly skoro žádné publikace, 

které by se věnovaly čistě tomuto čaji – obzvláště, když vezmeme v úvahu, že tento 

čaj má své pevné místo v japonské kultuře. Věřím, že jsem tuto mezeru v literatuře 

o čaji svou prací vyplnila. 
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Příloha 

V příloze uvádím některé materiály, týkající se ankety na téma čaje mačča, kterou 

jsem provedla v Japonsku v roce 2010. Ankety se zúčastnilo čtyřicet čtyři 

respondentů. 

Příloha 1: Formulář ankety 

抹茶についてのアンケート 

 
性別： 男・女 

職業： ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

年齢： 十代・二十代・三十代・四十代・五十代以上 

 

各質問に一つだけチェックしてください。 

 

１）抹茶と言えば、何が一番先に浮かびますか。 

 

 

 

 

 

 

２）茶道（茶会）に参加したことがありますか。 

（ ）はい    （ ）いいえ 

 

３）点前に精通していますか。 

（ ）はい、点前に詳しい 

（ ）大体知っている 

（ ）点前は少ししかわからない 

（ ）いいえ、全然わからない 

 

４）薄茶か濃茶を飲んだことがありますか。 

（ ）はい、どちらも 

（ ）薄茶だけ （→５番へ、あと７番へ） 

（ ）濃茶だけ （→６番へ） 

（ ）いいえ、どちらも飲んだことがない （→８番へ） 
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５）あなたにとって、薄茶はどんな味ですか。その味が好きですか。 

 

 

 

 

 

 

 

６）あなたにとって、濃茶はどんな味ですか。その味が好きですか。 

 

 

 

 

 

 

７）薄茶か濃茶をよく飲みますか。 

（ ）はい、好きだから 

（ ）時々 

（ ）茶道でだけ飲む 

（ ）あまり飲まない 

（ ）全然飲まない 

 

８）甘い抹茶のドリンクを飲みますか。（抹茶ラテ、抹茶ミルク、など） 

（ ）はい、よく飲む 

（ ）時々 

（ ）あまり飲まない 

（ ）全然飲まない 

 

９）最近、抹茶のスイーツがよく作られているのはいいことだと思いますか。 

（ ）はい （ ）いいえ （ ）わからない 

 

１０）抹茶のスイーツが好きですか。 

（ ）はい （ ）いいえ（→１３番へ）（ ）わからない（→１３

番へ） 

 

１１）何の抹茶のスイーツが好きですか。（わかれば、製品の名前とブランドの

名前も書いてください。） 
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１２）どこで抹茶の製品を買いますか。（わかれば、店の名前も書いてくださ

い。） 

 

 

 

 

 

 

１３）抹茶は体にいいと思いますか。 

（ ）はい （ ）いいえ （ ）わからない 

 

１４）抹茶の歴史について何か知っていますか。 

（ ）はい    （ ）いいえ 

 

 

何を知っていますか。 

 

  

 

 

 

 

１５）抹茶は日本のお茶の中で一番尊いと思いますか。 

（ ）はい    （ ）いいえ 

 

 

どうしてでしょうか。 

 
 

 

 

 

ご協力ありがとうございました。 
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Příloha 2: Grafy 

Výsledky jednotlivých otázek ankety jsem shrnula do grafů. V případě, že 

k výsledkům znázorněným v grafu mám další informace, zmiňuji je pod grafem. 

 

Podíl mužů a žen, kteří podstoupili anketu

Muži

25%

Ženy

75%

Muži

Ženy

 

Podíl pracujících, studentů a žen v domácnosti

Pracující

48%

Ženy v 

domácnosti

16%

Studenti

36%
Pracující

Ženy v domácnosti

Studenti
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Věkové zastoupení

11%

25%

11%
5%

48%

Pod 20 let

20-29 let

30-39 let

40-49 let

50 a víc let

 

Když se řekne "mačča", co vám vytane na mysli jako první?

38%

5%
7%9%

9%

13%

7%

5%

2%
5%

Čajový obřad

Mačča sama o sobě

Hořká chuť

Dobrá chuť

Zelená barva

Zmrzlina z čaje mačča

Sladkosti z čaje mačča

(obecně)
Kjóto

Čajová metlička

Bez odpovědi
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Zúčastnili jste se někdy čajového obřadu?

73%

27%

Ano

Ne

 

Jste seznámen/a s procedurami čajového obřadu?

2%

47%

16%

35%

Ano, vyznám se v nich

poměrně detailně

Víceméně ano

Pouze trochu

Vůbec ne

 

Pil/a jste někdy čaj mačča ve formě usuča nebo koiča?

54%

23%

9%

14%

Ano, oba dva

Pouze čaj usuča

Pouze čaj koiča

Ne, ani jeden
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Máte rád/a chuť čaje usuča?

67%

12%

21%

Ano

Spíše ne

Bez odpovědi/ Nejasná

odpověď

 

Otázka ohledně chuti čaje usuča se týkala pouze těch, kteří tento čaj pili. 

Respondenti se většinou příliš detailně nerozepisovali, ale velké množství těch, kteří 

zde odpověděli „ano“, napsalo, že chuť čaje usuča jim přijde osvěžující s příjemnou 

hořkostí. Několik z nich tuto chuť také popsalo jako „uklidňující“. 

Máte rád/a chuť čaje koiča?

32%

43%

25%
Ano

Spíše ne

Bez odpovědi/ Nejasná

odpověď

 

Otázka ohledně chuti čaje koiča se týkala pouze těch, kteří tento čaj pili. 

Respondenti se většinou příliš nerozepisovali, ale častým důvodem pro odpověď 

„ne“ bylo to, že čaj koiča je až moc hustý a hořký. V případě odpovědi „ano“ se 

opakovaly podobné názory jako u čaje usuča – osvěžující/uklidňující chuť, příjemná 

hořkost. 
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Pijete čaj usuča nebo koiča často?

11%

25%

11%25%

28%
Ano, piju ho rád/a

Občas

Pouze na čajovém obřadu

Téměř ne

Vůbec ne

 

S přihlédnutím k věku respondentů nebyly sice rozdíly v odpovědích moc 

zřetelné, ale povšimla jsem si, že většina lidí, kteří odpověděli „ano, piju ho rád/a“ či 

„občas“, byla ve věku třiceti let a výše. 

Pijete sladké nápoje z čaje mačča (mačča latte apod.)?

25%

25%25%

25%

Ano, často

Občas

Téměř ne

Vůbec ne

 

Zde se na druhou stranu dalo povšimnout, že přestože jsou odpovědi naprosto 

vyrovnané, většina respondentů, kteří odpověděli „ano, často“, byla ve věku 

do dvacíti devíti let a naopak respondenti, kteří odpověděli „vůbec ne“, byli z velké 

většiny starší lidé. 
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Považujete za dobré, že se v poslední době rozšířila výroba sladkostí z 

čaje mačča?

84%

2%

14%

Ano

Ne

Nevím

 

Máte rád/a sladkosti z čaje mačča?

70%

14%

16%

Ano

Ne

Nevím

 

Všichni respondenti, kteří na tuto otázku odpověděli „ne“, byli ve věku nad 

padesát let. 
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Oblíbenost sladkostí z čaje mačča

29%

9%

7%
10%

14%

10%

3%

2%

2%

3%
5%

2%

2%

2% Zmrzlina

Mačča latte a jiné sladké

nápoje
Pudink

Pohár

Koláče a podobné pečivo

Roláda

Muffin

Sušenky

Koblihy

Moči

Čokoláda

Želé

Bonbóny

Ledová tříšť se sirupem
 

Na otázku, kde měli respondenti upřesnit, jaké sladké výrobky z čaje mačča jsou 

jejich oblíbené, odpovídali pouze ti, kteří v předchozí otázce odpověděli, že mají 

sladkosti z čaje mačča rádi. To stejné platí i u následujícího grafu/otázky. 

Kde kupujete výrobky z čaje mačča?

28%

21%
17%

15%

11%

4% 4%

Konbini (tj. malé obchody s

potravinami, večerky)

Supermarket

Kavárna

Obchod s wagaši či okaši

Cukrárna

Obchod s čajem

Restaurace
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Je podle vás čaj mačča zdravý?

79%

5%

16%

Ano

Ne

Nevím

 

Víte něco o historii čaje mačča?

32%

68%

Ano

Ne

 

Z respondentů, kteří odpověděli „ano“, věděli všichni minimálně o existenci Sen 

Rikjúa. 
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Myslíte si, že mačča je nejvíce ceněným čajem mezi japonskými čaji?

57%

41%

2%

Ano

Ne

Bez odpovědi

 

Jako důvod pro odpověď „ano“ zmínila velká většina respondentů, že čaj mačča 

hraje důležitou roli v japonské kultuře a tradici. V případě odpovědi „ne“ zastávala 

většina respondentů názor, že daleko důležitější jsou běžnější zelené čaje, které 

Japonci pijí každodenně, a proto si jich cení více. 

 



 

 54 

Seznam použité literatury 

 

[1] DOLBY, Victoria. O zeleném čaji. Praha : Pragma, 2002. 

[2] GRÖMER, Thomas M. Tajemství japonského čaje. Slušovice : Oxalis, 2010. 

[3] JANOŠ, Jiří. Sadó - Cesta čaje. Země světa. 2010, 10, s. 54-57. 

[4] OKAKURA, Kakuzó. Kniha o čaji. Praha : Brody, 1999. 

[5] OPPLIGER, Peter. Nová kniha o zeleném čaji. Praha : Pragma, 2000. 

[6] ROSEN, Diana. The Book of Green Tea. Vermont : Storey Books, 1998. 

[7] SAKATA, Akiko 坂田、 阿希子. Mačča no okaši抹茶のお菓子. Tókjó 東京 : Ie 

no hikari kjókai 家の光協会, 2008. 

[8] SEN, Sóšicu. Cesta čaje, mysl čaje. Praha : Pragma, 1991. 

[9] SEN, Sóšicu. Čadó. Praha : Pragma, 1999. 

[10] ŠIBUJA, Jóko渋谷、陽子. Čotto omačča šimasenkaちょっとお抹茶しませんか. 

Tókjó東京 : Rijonšaリヨン社, 2006. 

[11] ŠIMSA, Jiří. Milec čaje. Praha : Spolek milců čaje a DharmaGaia, 2009. 

[12] TEUFL, Cornelia. Zelený čaj - elixír zdraví. Praha : Metramedia, 2000. 

[13] TOKUNAGA, Mutsuko. New Tastes in Green Tea. Tokyo : Kodansha 

International, 2004. 

[14] VALTER, Karel. Vše o čaji pro čajomily. Praha : Granit, 2010. 

[15] Japanese Tea Culture. Edited by Morgan Pitelka. London : RoutledgeCurzon, 

2003. 

[16] Kjó no mačča-mon京の抹茶もん. Kabušiki gaiša Ófúša株式会社桜風舎. Kjóto

京都 : KotoKoto コトコト, 2007. 

[17] Kuraši ni oča no tanošimi wo 暮らしにお茶の楽しみを. Nihon hósó kjókai 日本

放送協会. Tókjó 東京 : Nihon hósó šuppan kjókai 日本放送出版協会, 2010. 

[18] Mačča no rekiši wo adžiwau 抹茶の歴史を味わう. Nihon hósó kjókai日本放送協

会. Tókjó東京 : Nihon hósó šuppan kjókai日本放送出版協会, 1999. 



 

 55 

[19] Nihonča日本茶. Takau Masamicu kanšú高宇政光/監修. Tókjó 東京 : Ikeda 

Šoten 池田書店, 2003. 

[20] Nihonča no kihon no "ki" 日本茶の基本の「き」. Adžia no oča アジアのお茶. 

2001-11-30, 340, s. 69. 

[21] 抹茶. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : 

Wikipedia Foundation, 2004-01-21, last modified on 2011-01-30 [cit. 2011-03-

14]. Dostupné z WWW: 

<http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%8A%B9%E8%8C%B6>. 

[22] 辻利 TO-BI-RA ONLINE SHOP/株式会社辻利一本店 [online]. 2009 [cit. 2011-

10-14]. 辻利/株式会社辻利一本店. Dostupné z WWW: 

<http://www.tsujiriichihonten.com/history.html>. 

[23] 祇園つじりグループ ウェブサイト [online]. 2007 [cit. 2011-10-14]. Dostupné z 

WWW: <http://www.giontsujiri.co.jp/>. 

[24] 一保堂茶舗 [online]. 2011 [cit. 2011-12-19]. 一保堂の歩み ｜ 一保堂茶舗. 

Dostupné z WWW: <http://www.ippodo-tea.co.jp/about/step.html>. 

[25] 京都宇治の抹茶を販売【抹茶の玉林園】 [online]. [cit. 2012-02-20]. 会社概要｜

抹茶の玉林園 Dostupné z WWW: <http://www.omattya.com/gaiyou.htm>. 

 


