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Příloha 1 - Káva – historie, pěstování, sběr, zpracování, pražení 

 

Náš příběh o krásně vonící kávě, kterou také můžeme nazvat černým zlatem, začíná na 

plantáži, ale celý proces trvá déle než rok než se pak dostane k nám domů do hrníčku. Ale než 

se seznámíme s celým procesem, vrátíme se zpět trochu do historie. 
[10]

 

 

Historie 

Nejpravděpodobněji je slovo káva původem z názvu etiopské provincie zvané Kaffa, 

protože kávovník je původem z Etiopie. První spolehlivé informace pohází z 6. století, kdy se 

plody nejdříve jen žvýkaly. 

Pražit kávu lidi napadlo až při požáru, kdy kávovníky ohořely a začaly příjemně vonět.  

Během 15. století přenesli poutníci plody do Mekky a do Mediny, kde Arabové začali 

provozovat první kavárny.  

V Evropě se káva objevila až na konci 16. století, a již na začátku 17. století se začaly 

otevírat první kavárny. V roce 1901 pan Luigi Bezzera vynalezl přístroj na espresso, a tím 

vlastně začal přelom v přípravě kávy. Za nedlouho si pan Bezzera nechal tento přístroj 

patentovat. V roce 1903 tento patent koupil Desidero Pavoni a do dvou let začal se sériovou 

výrobou kávovarů. 
[10, 15]

 

 

Pěstování  

Kávovník je rostlina – ovocná dřevina, rostoucí převážně v tropickém a subtropickém 

pásmu. Tato rostlina patří do rodu Coffea a řadíme jej do čeledi mořenovitých. Kávovníky se 

pěstují v různých nadmořských výškách, jelikož každý druh kávovníku snáší různé klimatické 

podmínky. Jediné co spojuje všechny druhy kávovníku je, že rostlina uhyne při teplotě pod 

bod mrazu.  

Rostlina kávovníku kvete jen pár dní a poté z květů postupně rostou plody, které 

nazýváme kávové třešně. Plody kávovníku zrají až 14 měsíců. Zralé plody mají červenou až 

fialovou barvu, není to však u všech druhů kávovníku, některé se vyznačují barvou žlutou až 

oranžovou. Kávové zrna se skládají ze slupky, pod kterou nalezneme dužinu, která obsahuje 

dvě zelená kávová zrna.  
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Nejznámějšími druhy kávy jsou Arabika a Robusta. Káva se skládá z mnoha odrůd, 

které jsou většinou nazvány podle oblasti plantáže, kde byla káva vypěstována. 
[10, 13]

 

 

Sběr kávy 

Plody kávovníku se mohou sklízet více způsoby. A to hned třemi. 

1. Ruční sběr – při tomto způsobu sběru plodů trvá sběr delší dobu než u ostatních 

způsobů. Plody jsou sbírány pouze ty nejkvalitnější, a proto je pak káva z těchto 

plodů dražší. 

2.  Česání – jedná se o tzv. stripping. Sběrači strhnou z celé větve a všechny plody 

najednou i ty nedozrálé, plody se poté musí třídit.  

3. Strojový sběr – jedná se o nešetrný způsob sběru, kdy stroj podobný kombajnu 

sbírá plody i s listy kávovníku. 
[10] 

 

Zpracování zrn 

Při zpracování zrn kávovníku můžeme použít jeden z 3 metod zpracování. Nesmíme 

zapomenout na to, že zpracování má velký vliv nejen na chuť kávy, ale také i na její cenu.  

1. Suché zpracování – je nejlevnějším, nezjednoduším a nejstarším způsobem 

zpracování. Kávové třešinky působením vzduchu a slunečných paprsků postupně na 

zemi schnou. Musí se však pravidelně obracet a rozhrabávat. Takovéto sušení trvá 

zhruba měsíc. Někteří sběrači k sušení plodů používají sušičky. Po usušení plodů se 

loupou slupky pomocí loupacích strojů. Dále se plody roztřídí podle kvality. Než se 

kávové zrna vypraví do světa, tak ještě tak měsíc až dva odpočívají. 

2. Mokré zpracování – jedná se o velmi náročný způsob zpracování, který se využívá 

pro kvalitnější zrna. Třešinky jsou promývány vodou a po promytí se odstraňuje jejich 

slupka a část dužiny. Plody jsou loupány speciálními stroji. Poté zrna fermentují až 

36 hodin v kvasných nádržích. Tento proces nesmí trvat moc dlouho, jinak by zrna 

začaly hnít a pak i pár zrn může ovlivnit celou várku. Po fermentaci se zrna suší 

zhruba 14 dnů, aby se mohla uskladnit a neplesnivěla. Spotřeba vody na kilogram 

kávy je až 150 l.  

3. Polo-promyté zpracování – zpracování kávy se skládá z předchozích dvou způsobů, 

avšak u tohoto způsoby se zrna nepromývají až tak velkým množstvím vody. 
[10]
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Pražení 

Pražení je proces, při kterém zrno mění svou chemickou strukturu. Teplota a délka 

pražení se odvíjí od druhu kávy. Teplota není však při pražení po celou dobu stejná, mění se, 

a proto člověk při pražení hodně využívá služeb počítače. Průměrná teplota při pražení se 

pohybuje od 180 do 230ºC, v rozmezí od 3 do 12 minut. 
[10, 13]

 

Výslednou chuť kávy ovlivňuje: 

 teplota,  

 přísun vzduchu, 

 rychlost pohybu bubnu v pražičce, 

 doba pražení.  

Po upražení se zrnka chladí. Poté se nechají odležet a už jen počkají na zabalení. 
[10]

 

 

Druhy kávy 

Arabika  - Coffea arabica 

Jedná se o keř rostoucí až do výšky 3 m, pěstuje se ve vyšších nadmořských výškách. 

Tato káva se vyznačuje jako jedna z nejlepších a nejkvalitnějších, jež tvoří až 75% světové 

produkce. Tento druh kávovníku je velmi náročný na pěstování. První úrodu tak mohou 

farmáři sklidit až po 6 letech, ale po té se sklízí dvakrát až třikrát ročně. Obsahuje nižší 

množství kofeinu
1
, zhruba asi 1,1 – 1,7%.  

Dle české vyhlášky č. 330/1997 sb., je stanoveno, že obsah kofeinu musí být 

minimálně 6 gramů v kilogramu pražené kávy, ačkoli je obsah kofeinu důležitá informace na 

obalu s kávou ho spotřebitel nenajde. 
[10, 12, 13] 

Druhy arabiky: 

1. Arabika Typica – jedná se o její základní druh, jenž původně pochází z Etiopie. Jedná 

se o velmi kvalitní kávu, která bohužel má velmi nízkou produkci. 

                                                 
1
 Kofein – povzbuzující látka stimulující nervovou soustavu, zvyšující krevní tlak. 
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2. Arabika Bourbon – tento druh má menší plody než druh Typica, třešně mají žlutou až 

oranžovou barvu. Produkce kávy je zhruba o 30% vyšší než u druhu Arabica Typica.  

3. Arabika Caturra – jedná se o druh kávy, který má vysokou produkci. Jedná se 

o druh, který je mutací odrůdy Bourbon.  

4. Arabika Mundo Nuovo – jedná se o mutaci odrůd Typica a Bourbon. Je to druh kávy 

s velmi vysokou produkcí a také se jedná o velmi odolnou odrůdu.  

5. Arabika Maragogype – je to mutace odrůdy Typica. Jejíž produkce je velmi nízká, 

avšak se odlišuje od ostatních druhů tím, že její zrna jsou velká.  

6. Arabika Pacamara – typ kávy, kterou lehce poznáte dle zvláštního a velmi výrazného 

květinového arómatu s kořenitými tóny. 

7. Arabika Geisha – jedná se o nejžádanější odrůdy kávovníků. Její chuť je sladká 

a můžete v ní cítit nádech lesního ovoce. 
[10]

 

 

Robusta – Coffea canephora 

Jedná se o keř či strom dorůstající až 15 m výšky. Pěstuje se v nižších nadmořských 

výškách. Robusta je levnější druh kávy, se kterým je možné se setkat v každém supermarketu. 

Robusta již není tak kvalitní jak arabika, ale její sklizeň probíhá tak o 3 až 4 roky dříve, než 

sklizeň arabiky. Na rozdíl od arabiky obsahuje více kofeinu 2 – 4,5% a má výrazně hořkou 

chuť. 
[10, 13] 

 

Výběrová káva – Speciality coffee 

Abychom získali kvalitní výběrovou kávu, musíme předem splnit mnoho daných 

kritérií. Tyto kritéria mimo jiné stanovuje i Asociace pro výběrovou kávu SCAE (viz Příloha 

č. 2). Tato asociace pořádá i mnoho mezinárodních soutěží (viz Příloha č. 3). Mezi kritéria 

k získání kvalitní výběrové kávy řadíme například místo pěstování, způsob sběru, určitý 

způsob zpracování až přes třídění a nakonec také degustaci. Je známo až na tisíce druhů 

výběrové kávy. 
[10] 
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Můžete se setkat například: 

1. Jamaica Blue mountain – jak je již z názvu jasné tento druh arabiky pochází Jamaiky. 

Produkce tohoto druhu kávy je omezená, jelikož plantáže na Jamaice jsou nejen malé, 

ale také poptávka po tomto druhu kávy je velmi vysoká. 

2. Hawaii Kona – tento druh kávy patří mezi nejdražší na světě. A je pěstována na 

Havaji.  

3. Kopi luwak – v překladu to znamená „cibetková káva.“ Její původ je z Indonésie. 

Tento druh kávy se odlišuje tím, že není sbírán na plantážích, ale na Sumatře, kde žijí 

cibetky
2
. Tyto šelmy požírají kávové třešně a poté jsou kávová zrna vybírána z jejich 

trusu. Jedná se o drahý druh kávy, který někdy i přesahuje 1000 dolarů za kilogram 

kávy. Chuť této kávy je velmi kořeněná. 

4. Kopi Tangkonan – typ kávy pěstovaná na lávových polích v Sulawesi
3
. Sběr třešní 

probíhá ručně, poté jsou plody promývány vodou a sušeny na slunci. Káva má poté 

specifické aroma se zemitými tóny bylin a koření. 
[10]

 

 

Káva bez kofeinu 

Káva bez kofeinu je vhodná pro ty, kteří kofein například ze zdravotních důvodů 

nemohou. Tato káva byla poprvé připravena v roce 1900. Kofein se ze zrn dostává 

chemickým způsobem dříve, než jsou upražená. 
[10]

 

 

Instantní káva 

Vývoj práškové kávy dokončila firma Nestlé v roce 1937. A již o rok později byla 

uvedena na trh pod značkou Nescafé.  

Existují dva způsoby výroby instantní kávy. Buď sušení rozprašováním, nebo sušení 

mražením. Při sušeném rozprašování se kávový koncentrát spolu s horkým vzduchem vhání 

do věže, a horký vzduch vypaří vodu a zbude prášek. Při sušení mrazením se kávový 

koncentrát zmrazí na teplotu -40ºC, rozemele se a led je odstraněn sublimací
4
 . Tato metoda je 

sice dražší, ale poté pak lépe uchovává aroma kávy. 
[10]

 

                                                 
2
 Cibetka – kočkovitá šelma. 

3
 Sulawesi – ostrov v Indonésii. 

4
 Sublimace - přechod látky z tuhého skupenství na plynné. 
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Příloha 2 – SCAE 

 

Speciality coffee assotiation of Europe – Asociace pro výběrovou kávu – mezinárodní 

kávová organizace. Jejíž centrála má sídlo v Londýně a pobočky má mimo jiné i v České 

republice. Byla založena v roce 1998.  

Motto SCAE je: „Chceme lepší svět kávy.“ Tato asociace sdružuje baristy, kavárníky, 

pražiče, firmy, farmáře a šíří informace o výběrové kávě. Pořádají různé semináře, školení, 

výlety na plantáže a také například mezinárodní soutěže.  

Koordinátoři pro ČR byli:  

 2003 – 2009 Roberto Trevisan,  

 2009 – 2010 Petra Veselá 

 od roku 2011 je jím Jiří Richter. 
[10, 16] 
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Příloha 3 – Soutěže 

 

Hlavní baristická soutěž – dělíme ji do několika disciplín. Barista roku je hlavní 

a základní. Soutěžící má 3x 15 minut. 1. 15 minut se barista
5
 chystá, 2. 15 minut připravuje 

pro čtyřčlennou porotu 4 espresssa, 4 cappuccina a 4 volné nápoje. Porotci poté hodnotí chuť, 

vzhled a prezentaci. Dále baristu hodnotí technická porota se dvěma členy, kteří hlídají 

nastavení mlýnku, zručnost a šikovnost baristy, ale také i hygienu. V posledních 15 minutách 

barista uklízí.  

 

Latte art – soutěž je pro ty, kteří malují na cappuccina. Soutěžící má 24 minut. 

V prvních 8 minutách si nastaví mlýnek a zkusí si, jak mu teče espresso. Jeho úkolem, je 

připravit dvě cappuccino, a dvakrát macchiato a dvakrát volný nápoj s obrázky na povrchu. 

Předem ukazuje porotě obrázky, která pak podle nich hodnotí, dále také hodnotí chuť 

a kvalitu kávy.  

 

Coffee in good spirits – v této soutěži má soutěžící také 3 x 8 minut. Po přípravě 

a nastavení mlýnku vyrábí pro porotu dvě irské kávy a dva volné nápoje s alkoholem. V chuti 

kávy porota mimo jiné hodnotí výraznost kávy a její souznění s alkoholem a dalšími 

ingrediencemi.  

 

Cup tasting – soutěž v degustování kávy, kdy degustátoři ochutnávají na osmi 

stanovištích vždy tři vzorky kávy. Dva jsou stejné a jeden jiný. Soutěžící má za úkol poznat 

ten jiný vzorek. Soutěžící postupují až do finále přičemž rozpoznání rozdílů mezi vzorky je 

obtížnější.  

 

Cezve/ibrik -  jedná se o přípravu kávy v džezvě. Barista připraví během 10 minut 

6 káv z džezvy. První dva připravuje bez přísad, další dvě už může osladit nebo přidat koření 

a jiné ingredience, poslední dva připravuje pouze podle své fantazie. 
[10] 

                                                 
5
 Barista - Člověk pracující s kávou, který má o ní náležité znalosti a umí je využít. Musí projít 

náležitým odborným školením. 
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Příloha 4 – Technika latte art 

 

Co dobře vypadá, to by mělo také dobře chutnat. Na tomto principu je postavená 

technika latte art, kdy barista během chvíle vykouzlí na vašem cappuccinu malé umělecké 

dílo. Jedná se totiž o techniku zdobení cappuccina.  

David Schomer ze Seattlu tuto techniku zpopularizoval a v letech 1989 – 1992 

představil cappuccino se srdíčkem a poté s rozetkou. Základem je správně připravené 

espresso. 
[10, 17]

 

 

Druhy techniky latte art  

Free pour – technika nalévání mléka a mléčné pěny do espressa aniž by barista použil 

něco jiného kromě konvičky. 
[10]

 

 

       

    Obr. 2 - Latte art – Tulipán 
[10]

 

 

Etching – technika, kdy barista upravuje obrázky např. pomocí špejle. Pěna může být 

také ozdobena polevou. 
[10]

 

      

   Obr. 3 -  Latte art – Medvěd 
[10] 
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Příloha 5 – Obrázky vybraných druhů káv [10]
 

                                      

Obr. 4 - Bombardino         Obr. 5 - Caffe latte            Obr. 6 - Caffe macciato  

 

                     

Obr. 7 - Cappuccino             Obr. 8 – Espresso                      Obr. 9 – Čokol. Bonbonek 

         

                    

Obr. 10 – Frappé                         Obr. 11 - Irská káva         Obr. 12 - Ledové caffe latte 
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Příloha 6 – Návrh letáku na valentýnskou nabídku  

Valentýnská 

nabídka

Zamilované cappucinno (malinové) 46,-
Latté plné vášně 45,-
Horká čokoláda se špetkou lásky             30,-

0,2 l   Růžový sekt 40,-
Jahodový muffin 20,-

Pro každou  

zami l ovan ou  dvoji ci , 

je př i praven a  rů že 

zdarma !!!!

 

 


