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ČAJOVÝ SERVIS 
 
Podávání čaje je obřadem na Východě i na Západě, nebo se k němu blíží, proto jsou servisy k tomu sloužící 
vytvářeny a nakupovány mnohdy se zvláštní pozorností. Je zajímavé sledovat, jak se tradiční formy prolnuly do 
stylů 20. století i následné současnosti. Zvláštní čajovou subkulturu představují silně rozšířené podřadné „čajové“ 
produkty zejména ze supermarketů, kde kvalitní čaj v široké nabídce téměř chybí a lidové čajové hrnky vyznačují-
cí se výškou, větším objemem a mnohdy (ne vždy) problematickým designem. Zde platí heslo, že kvantita a po-
vrchní efekt nahrazuje kvalitu. 
 
Inteligentní čajový servis používá materiál, který se neprojeví negativně na jemné chuti čaje a respektuje tra-
diční uznávané hodnoty tohoto nápoje. Konvice, ale především šálky umožní kontrolu barvy čaje průsvitností 
nebo vnitřním bílým odstínem. To se týká především černého čaje, zelený není na barevném odstínu tolik závislý, 
proto se pije často z misek s vnitřním odstínem, který není bílý, ale ani tmavý nebo výrazněji barevný. Inteligentní 
šálky pak svou šířkou a malou výškou urychlí včasné vychladnutí horkého nápoje, aby na jeho konzumaci nebylo 
nutné nekonečně dlouho čekat. Na tom se tvarově shoduje západní i východní produkce. 
 
Muzeum má bohatý soubor evropských čajových servisů, neboť západní kultura věnuje tomuto nápoji stále vel-
kou pozornost. V Čechách se může produkce některých prvků čajových servisů mísit se servisy kávovými, neboť 
zde má tradici posunutý objem pití obou nápojů. Orientální čajové misky jsou zastoupeny jen doplňkově. 
 
 
 

 
 

Čajový servis podle Sutnara, 20. léta 20. století, výroba Modernista, 2012 
 

 
 

Rozvinutí funkcionalistické estetiky Bořkem Šípkem u čajové konvice z 90. let 20. století 
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Šálek s podšálkem neznámého autora, počátek 21. století 
 

 
 

Šálek s podšálkem Pavla Šťastného z počátku 21. století 
 

 
 

Čajová konvice Daniela Piršče, počátek 21. století 
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