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Při výběru vybavení restaurací, kaváren, barů, jídelen atd. je zapotřebí takový 
inventář, který odpovídá stylu a barevnému ladění interiéru. Zároveň 
přihlížíme na pohodlí hosta, aby byl spokojen a cítil se dobře. Proto je při 
výběru rozhodující správná výška, stabilita a vzdálenost nohou. Existují různé 
materiály, tvary a velikosti.

Inventář na úseku obsluhy

A) STOLOVÝ A SEDACÍ INVENTÁŘ

POUŽÍVANÝ INVENTÁŘ DĚLÍME NA:

a)

b)

c)

představuje předměty, které používáme při obsluze. Každé 
pracoviště musí být proto vybaveno vhodným inventářem. 
Všechen inventář vyžaduje pečlivé  ošetřování, udržování  
a skladování ve vymezených prostorech.
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Stolový inventář:

Sedací inventář:

Materiály:

Druhy stolů:

Existují různé tvary a velikosti stolů:

Druhy židlí:

80 x 80 cm 90 cm a více 80 x 120 cm

1 2 3
STANDARDNÍ
ROZMĚRY
STOLŮ
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1. SHRNUTÍ - STOLOVÝ A SEDACÍ INVENTÁŘ

1. Jak dělíme inventář?

2. Jaké rozměry mohou mít restaurační stoly?

3. Co je inventář na úseku obsluhy?

4. Jaké znáš druhy židlí?

5. Z jakého materiálu může být stolový inventář?

6. Jaké znáš druhy stolů?

7. Najdi a zakroužkuj inventář schovaný ve větách.

Žáci ve škole hráli na činely nebo xylofony.

Zlá čarodějnice namíchala místo lektvaru výborný čaj.

Na závodech fandila vicepremiérka České republiky.

Muži dle návodu postavili robota.

Mládě tuleně pluje na ledové kře s lovcem.

Odpověz na otázky

?
?
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musí vhodně doplňovat celkový vzhled stolů a okolního prostředí 
a denně musí být ošetřován.

B) MALÝ STOLNÍ INVENTÁŘ (MSI)

C) VELKÝ STOLNÍ INVENTÁŘ (VSI)

Plní funkci:

Dělíme na:

Bývá umístěn:

na
na
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Textilní prádlo zvyšuje kulturnost a hygienu prostředí. 
Používáme jej pouze k účelům, pro které bylo určeno.

Restaurační prádlo

Restaurační prádlo po žehlení šetrně 
skladujeme, aby nemohlo dojít ke zmačkání 
či poškození. Vlhké prádlo (polité ubrusy) 
necháme nejprve uschnout.
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2. SHRNUTÍ - MALÝ STOLNÍ INVENTÁŘ
   A VELKÝ STOLNÍ INVENTÁŘ

1. Vypočítej, jaká bude velikost ubrusu při velikosti stolu 120 x 80 cm.

2. Jakou funkci plní malý stolní inventář?

3. Molton je:

4. Slova v osmisměrce vyškrtej a ze zbývajících písmen slož tajenku.

5. Ke každému inventáři dopiš název a funkci.

a) ochrana ubrusu před znečištěním

b) ubrus větších rozměrů

c) protiskluzová podložka na stůl pod ubrus, zamezuje smekání a tlumí zvuk při servisu

Utěrka, spí, eso, ubrus, talíř, koně, malíř, rok, tábor, vrch, ucho, akt, máčet, váza, duo.

Odpověz na otázky

?
?

U CH O I M Á Č E T
T N V Á Z A V S A
Ě N O K E D U O L
R O K N V R CH T Í
K Á T Á B O R P Ř
A K T U M A S Í Ř
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PŘÍBORY

jsou předměty používané při jídle a při překládání 
pokrmů. Vyrábějí z ušlechtilé oceli, stříbra, 
z plastu a dřeva.

Nože a lžíce se zakládají na pravou stranu. Vidličky 
se zakládají na levou stranu, pokud jsou používány 
v kombinaci s nožem nebo lžící. Vidličky používané 
samostatně zakládáme na pravou stranu. Výjimku 
tvoří příbor na špagety, kdy se vidlička zakládá 
napravo a lžíce nalevo.

Dělíme na:

PŘÍBORY JÍDELNÍ
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se používají při vyšších formách obsluhy a při slavnostních příležitostech.

PŘEKLÁDACÍ PŘÍBORY

PŘÍBORY SPECIÁLNÍ
příbor na

příbor na 

příbor na

příbor na

příbor

příbor

nůž na

kleštičky na

úchytky na

jídelní tyčinky 

příbor na

jídelní tyčinky 

příbor na



POZNÁMKY

16



17

3. SHRNUTÍ - PŘÍBORY

1. Jak dělíme jídelní příbory?

2. Jak nazýváme překládací příbor, který je nejčastěji používán?

3. Jaké 4 druhy speciálních příborů znáš?

4. Dezertní příbor se skládá z:

5. Jaké je složení jídelních příborů v tabulce a k jakému
    pokrmu bychom je založili?

Druh

Koktejlový příbor

Moučníkový příbor

Dezertní příbor

Rybí příbor

Masový příbor

Běžný překládací příbor

a) masové vidličky a masového nože

b) kávové lžičky a moučníkové vidličky

c) dezertní vidličky a dezertního nože

Složení Použití

Odpověz na otázky

?
?
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Talíře rozlišujeme podle velikostí:

Inventář na pokrmy

polévkové šálky na přelévání
vývarové šálky a misky dle obsahu

0,33l na
0,2l na
0,1l na
teriny

Inventář na polévky

Inventář na zapékání

Materiály:

vývarové šálky a misky dle obsahu
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oválné
kulaté
úzké a špičaté
dělené
obdélníkové
skleněné

Ostatní inventář na pokrmy

kompoty
saláty
přílohy
máslo a džem

Misky na:

mohou být z různých materiálů - kovové, porcelánové, 
skleněné a různých tvarů - velikostí. Pokrmy obsahující 
kyseliny, vitamin C a vaječné pokrmy dáváme na skleněné 
mísy nebo je podkládáme.

Mísy

21
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4. SHRNUTÍ - INVENTÁŘ NA POKRMY

1. Z jakého šálku je podle pravidel etikety povoleno polévku dopít?

2. Jak rozlišujeme druhy talířů podle velikosti?

3. Z jakého materiálu může být inventář na pokrmy?

4. Křížovka:

1. Příruční stolek
2. Vše, co číšník potřebuje ke své práci
3. Protiskluzová podložka pod ubrus
4. Pracoviště číšníků/servírek (slangově)
5. Učitel národů
6. Pedagog
7. Ranní nápoj
8. Servírovací stolek
9. Textilní inventář sloužící výhradně pro práci číšníka
10. Nápoj, který se vyrábí z vinné révy

Odpověz na otázky

??
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Inventář na nápoje
Každý nápoj podáváme dle druhu, kvality a technologie v odpovídajícím 
inventáři. Čím dražší a vzácnější nápoj, tím slabší sklo  a porcelán. 

Rozeznáváme inventář - silno, středo a tenkostěnný. 

Dříve platilo, že veškeré sklo s výjimkou sklenic  k lahvovým nápojům musí být 
cejchované  (tj. úředně označená míra). Dnes postačí odměrky pro případnou 
kontrolu.

Vodovky - longovky

0,1l na
0,2l na
0,3l na

Nealkoholické nápoje

Výběr sklenice na víno se liší podle druhu vína. Sklenice na červené víno je větší 
a širší než na víno bílé, čímž se usnadní jeho provzdušnění. Červené víno má 
intenzivnější vůni, proto se lije do větší sklenice, aby se z vína lépe uvolnila vůně 
a aromatické látky. 

Sklo na víno

pivní sklenice

Pivní sklo

Materiály:
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šálek a konvička na
šálek a konvička na
šálek a konvička na
konvička na
konvička bez víčka na
příbor na
džezva
tenkostěnné sklenice v
silnostěnné sklenice na 

Sklenka na víno by měla být čistá,
na vysoké stopce a s dostatečným  objemem.

V případě stejného typu skla rozhoduje velikost (platí u servisu lahvového vína). 
Při servisu vína se používají i džbánky a džbány, koštýře, soudky, keramické 
nádoby, karafy.

Inventář na teplé nápoje

na dezertní vína
na bílá, růžová a kořeněná vína
na červená vína
na šumivá vína

Vinné sklo

sklo na lihoviny - destiláty a likéry

sklo na hromadný servis nápojů
sklo na míšené nápoje
odměrky
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na dezertní vína
na bílá, růžová a kořeněná vína
na červená vína
na šumivá vína
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5. SHRNUTÍ - INVENTÁŘ NA NÁPOJE

1. Z jakého materiálu může být vyroben inventář na nápoje?

4. Co znamená pojem frapování?

5. K čemu se používá džezva?

6. Jaké nápoje servírujeme ve skle typu „vodovka - longovka“ o obsahu 0,2l?

2. Který inventář nepatří do porcelánového inventáře na nápoje?

3. Doplň tabulku.

a) konvička na čaj

b) šálek a podšálek na moka kávu

c) džezva

Druh vína Objem skla Tvar skla

Sklo na červené víno

Sklo na dezertní víno

Sklo na šumivé víno

Sklo na bílé víno

Odpověz na otázky ?
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Obsluhující personál ke své práci potřebuje i pomocný inventář, který zajistí 
hostům dokonalou obsluhu. Jeho používáním obsluhující personál zvyšuje 
komfort hostům, úroveň poskytovaných služeb a kvalitu podávaných pokrmů 
a nápojů. Mezi takový inventář patří:

Pomocný inventář

kulatá
obdélníková

plata nebo podnosy

chladiče na víno (ice kýbl)
tubus
košíčky
dekantační karafy
ohřívače různých typů

oplachovače
dranžírovací
pánvičky různých tvarů a velikostí k
nádobky nanádobky na

31
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Pomocné stoly

vozík 
vozík 
vozík
vozík
vozík
vozík
vozík

usnadňují obsluhu. Technické předpoklady pro využití - prostor dveří bez 
prahů, rovná podlaha, široké uličky.

usnadňují obsluhu.

Pomocné vozíky

vozík

33
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6. SHRNUTÍ - POMOCNÝ INVENTÁR

1. Vyjmenuj 5 pomocných stolů.

2. K čemu v praxi používáme tubus?

3. Čemu se říká ice kýbl?

4. Ke každému stolu či vozíku doplň, k čemu se používá.

Použití

Flambovací vozík

Příruční či pracovní stůl

Předkrmový vozík

Ohřívací stůl

Pomocný servírovací stolek

Transportní vozík

35

Odpověz na otázky



POZNÁMKY

36


