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Způsoby a systémy obsluhy 

Problematiku způsobů a systémů obsluhy si nastudujte z učebnice stolničení v kapitole číslo                   

8 - „Způsoby obsluhy“ a kapitole číslo 9 - „Systémy obsluhy“, kde je velice dobře popsána na 

těchto stranách: 

 Způsoby obsluhy - strany 43 až 46, text a obrázky 

 Systémy obsluhy - strany 47 až 52, text a obrázky 

 

 

Způsoby obsluhy 

 způsob obsluhy - technika práce číšníka (jak obsluhuje) 

 jednoduchá obsluha - číšník zakládá před hosta talíř s jídlem a přílohou (jako při obsluze 

v naší školní jídelně) 

 základní forma jednoduché obsluhy - viz předchozí bod 

 vyšší forma jednoduché obsluhy - na jednom talíři se podává samotné hlavní jídlo, a na 

dalším talíři se podává příloha. Host si překládá přílohu na talíř k hlavnímu jídlu sám. 

 složitá obsluha - jídla a přílohy jsou z kuchyně expedovány na mísách ke stolům s použitím 

servírovacích stolků (keridon) a pokrmy jsou překládány pomocí překládacích příborů 

(polévková lžíce + masová vidlička)  

 složitá obsluha - základní forma - viz předchozí bod 

 složitá obsluha - vyšší forma - dokončování pokrmů přímo u stolu hosta na keridonu (např. 

flambování, míchání salátu, nebo dranžírování a filetování)  

 flambování - dohotovení pokrmu hořícím alkoholem, dranžírování - porcování, krájení a 

vykosťování masa (filetování),  

 způsoby držení překládacího příboru - máme 3 způsoby - základní, klešťový a naplocho - 

ten požíváme při překládání větších kusů jídla jako třeba palačinky složené tzv. na šáteček 

 viz také obrázek v učebnici na straně 75 

Základní způsob Klešťový způsob Způsob naplocho 

   

 

 keridon - používá se na podávání a přípravu jídel v restauraci. Staví se k volnému čelu 

jídelních stolů a prostírá se ubrusy, má rozměry 40x80 cm a je nižší než jídelní stůl. V 

ravém horním rohu je složená kapsa s překládacími příbory     
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 kavárenský způsob obsluhy - používá se v kavárnách, cukrárnách klubovnách atd., podávají 

se převážně nápoje, moučníky a výrobky studené kuchyně. Zvláštností je, že k podávání 

nápojů se používají tácky pro každého hosta u stolu zvlášť. 

 

Kavárenské tácky - vždy je prostíráme ubrouskem - brání sklouznutí inventáře po hladkém kovu. 

 

 

 

 



 
3 

Příklady kavárenského servisu nápojů a jídel  

 

 

 barový způsob obsluhy - nejjednodušší forma obsluhy, hosté sedí na barových stoličkách, 

nebo stojí u pultu, nápoje se dávají na podložky (tácky) 

Bar 

 

 slavnostní způsob obsluhy - má 2 základní formy - banketní obsluhu, kdy hosté sedí u 

společné tabule a dále rautovou obsluhu, jejímž základem jsou nabídkové stoly, kde si 

hosté sami vybírají jídla nápoje, případně nápoje roznáší a nabízí číšník, místa k sezení jsou 

jen pro část hostů (většinou klubovým způsobem) 
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Systémy obsluhy 

 podle druhu podniku používáme různé systémy obsluhy 

 systém obsluhy - vnitřní dělba práce mezi číšníky, stručně řečeno, kdo co dělá 

 

Rozlišujeme tyto systémy obsluhy 

 

 systém vrchního číšníka- spolu s rajonovým systéme je nejrozšířenější, jednotliví 

obsluhující pod vedením vrchního číšníka plní funkce jídlonošů, polévkářů a 

nápojářů. Vrchní číšník vše řídí a kontroluje a provádí vyúčtování přijímá platby od 

hostů 

 rajonový systém - používá se v menších podnicích, číšník má přidělených několik 

stolů, nebo určitou část lokálu a kompletně se stará o veškerý chod svého úseku - 

přijímá objednávky, roznáší jídlo a nápoje, sklízí použitý inventář, provádí 

vyúčtování a přijímá platby. 

 francouzský systém - používá se v restauracích vyšších cenových kategorií při 

složité obsluze a je to v podstatě systém vrchního číšníka rozšířený o další funkce, 

podrobně - viz učebnice str. 49-50  

 kavárenský systém - většinou se používá systém vrchního číšníka nebo rajonový 

systém podle velikosti podniku 

 barový systém - barman točí pivo, nalévá a míchá nápoje a obsluhuje hosty u pultu, 

číšník obsluhuje hosty u stolů, zase záleží na velikosti podniku 

 banketní systém - číšníci jsou rozděleni na jídlonoše a nápojáře, a každý má na 

starosti část tabule 

 rautový systém - číšníci jsou rozděleni většinou na 3 skupiny - obsluha u 

nabídkových stolů, servis nápojů a sklízení použitého inventáře  

 

 

                                                                                    

 

 

 

 

 

 

  


