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Bez šálku čaje si nedovedu představit den, je to rituál  
i každodenní radost. Chtěli byste se dozvědět, kde se pěstují 

ty nejlepší čajové lístky? Vydejte se se mnou na cestu  
do indického Darjeelingu a objevte voňavý svět čaje.

V Darjeelingu se nachází 88 čajových 
plantáží. Rozprostírají se na ploše 
v rozmezí od 40 do 970 hektarů. Část 
výměry leží ladem, aby byla zachová-
na biodiverzita. Občas lze na zahra-
dě spatřit leoparda nebo tygra, běžné 
jsou opice i pestrá paleta ptactva. 

První sklizně
Nízké teploty v období od listopadu 
do března přerušují přirozený růst 
čajových lístků a umožňují čajov-
níkům kompletní odpočinek před 
novou vegetační sezonou. Teplejší 
sluneční svit ve druhé polovině úno-
ra však začíná čajovníky v Darjee-
lingu probouzet. V průběhu března 
již lze spatřit první listové výhonky 
nazývané „flush“. Čaje produkované 
v brzkém jaru jsou proto známé jako 
First Flush. 

Do začátku 70. let minulého století 
byly čaje First Flush Darjeeling plně 
oxidované až do hnědého zabarvení 
suchého listu. Móda však v dalších 
letech udala jiný směr – jasně zele-
nou barvu lístků, a tudíž jen krátkou 
oxidaci. Při procesu zavadnutí je 
z čajových listů odstraněno až 65 % 

vlhkosti. Lístky jsou pak jen lehce 
svinovány v ortodoxních válcích, což 
umožňuje jen bleskurychlou oxidaci, 
a někdy dokonce neoxidují vůbec. 
Hlubší zavadnutí v kombinaci s krát-
kou dobou oxidace dává ve výsled-
ku list, který v suché podobě i po 
vyluhování zůstává převážně zelený 
s pouhým náznakem hnědé barvy. 

Tato metoda zpracování vychází 
vstříc požadavkům na velmi svěží, 

Zpracování lístků v čajové továrně
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ZA VŮNÍ ČAJE DO DARJEELINGU

Sázení nových 
čajových keřů

Sběračky na čajové 
zahradě Singbulli



Cestou necestou Cestou necestou Strana 41Strana 40 CESTOVÁNÍ  | CESTOVÁNÍ  | 

19. století. V roce 1934 byla čajová 
továrna v Sungmě zničena zemětře-
sením. Proto byly zahrady propojeny 
a zpracování čaje od té doby probíhá 
v zahradě Turzum. Převládají keře 
typu China, celková produkce čaje 
na obou zahradách dohromady činí 
150 tun ročně. Zahrady se rozkládají 
na rozloze 282 hektarů.

Poslední zastávkou je zahrada 
Happy Valley. Byla založena v roce 
1854 britským osadníkem Davidem 
Wilsonem. Její rozloha je 270 akrů 
a je nejblíže umístěnou zahradou 
u městečka Darjeeling. Místní zpra-

covatelská továrna je uspořádána 
jako zážitkové centrum přístupné 
pro návštěvníky. Za skleněnou vitrí-
nou si můžete prohlédnout jednotlivé 
výrobní procesy, v prodejně pak 
nakoupit místní čaje nebo tematická 
dárková balení.

Během pár dní jsem nahlédl do tajů 
zpracování čaje, ochutnal výtečné 
vzorky, vybral nové čaje do sorti-
mentu, poznal další zapálené čajové 
nadšence. Cesty za čajem často 
přetaví obchodní vztahy v přátelství. 
Zároveň jsou zdrojem poznání a ne- 
obyčejných zážitků. #

Jedna z nejpopulárnějších čajových speciálek v Kalkatě

lehce travnatý a zároveň ovocný 
charakter čaje, jejž čajoví labužníci 
u první sklizně z Darjeelingu tak 
oceňují. 

Putování čajovými zahradami
Při mé poslední návštěvě Indie nás 
čekaly čtyři dny spojené s návštěvou 
čajových zahrad. Právě začínala první 
sklizeň, navíc v Darjeelingu, vysněné 
lokalitě všech milovníků čaje. 

První z nich je Puttabong. Jde 
o jednu z nejstarších a největších 
místních plantáží – rozprostírá se na 
ploše 476 hektarů. Nachází se devět 
kilometrů od města v severovýchod-
ním směru a v nejsevernější části 
hraničí s provincií Sikkim. Na zahra-
dě je v době sklizně zaměstnáno až 
1 500 pracovníků, roční produkce je 
250 tun čaje. 

U zpracovatelské továrny nás vítá 
estate manager – Rajesh Pareek – 
a provádí nás svým královstvím. 
Vidíme první pupeny na čajovní-
cích, nádherné výhledy do zvlněné 
krajiny, přilehlé příbytky pracov-
níků, fungující stroje v továrně. 
Exkurze je zakončena ochutnáv- 
kou čerstvě zpracovaných čajů  
a srdečným pohoštěním v příbytku 
manažera. 

V dalších dnech navštěvujeme 
zahrady Sungmu a Turzum, dvě 
volně propojené zahrady, které se 
nacházejí v údolí Rungbong zhruba 
30 kilometrů od Darjeelingu v ji-
hozápadním směru. Obě se svažují 
směrem k jihu naproti údolí Mirik. 
Nadmořská výška se pohybuje mezi 
1 155 a 1 700 metry. Projekt byl 
založen britskými farmáři v polovině 

Slavná darjeelingská úzkokolejka

PETR ZELÍK
Láska k čaji a cestování jej přivedly až k založení čajové firmy 
Oxalis. Tajemství jeho úspěchu spočívá v tom, že je práce zároveň  
jeho koníčkem. Několikrát ročně navštěvuje čajové plantáže 
v Asii, aby mohl sám vybrat nejkvalitnější suroviny. Čaje Oxalis 
můžete ochutnat i vy ve vlacích RegioJet. 


	ZLUTY-11a12-22__web_new
	2

