
Červené víno

Servis vína



 Sklenice na červené víno

 Košíček na červené víno

 Plátěný ubrousek

 Dezertní talíř

 Číšnický nůž

Příprava pomůcek



 Před servisem vína musíme provést kontrolu

teploty podávaného vína. 

 Teplota u červených vín se pohybuje od14-20°C.

 Určení teploty u vína je závislé od jeho stáří a     
kvality.

 Čím starší a kvalitnější víno podáváme tím je jeho 
teplota vyšší.

 U vín bývá doporučení teploty vína výrobcem.

 Víno ovšem podchladíme o jeden až dva stupně.   

    

Kontrola teploty vína



Víno otevíráme se servírovacím stole (keridonu)

Připravený inventář si vhodně rozmístíme 

Příprava pracoviště

karafa

košík na červené víno

svícen

příručníkzápalky
číšnický nůž

podšálek degustační sklenice



• Víno prezentuje zleva 
hostili

• Při prezentaci uvádíme – 
název vína, ročník, 
oblast, charakteristika, 
gastronomická návaznost

• Provádíme také rychlou 
prezentaci čestnému 
hostu také zleva

Prezentace vína

Prezentace vína hostiteli



Víno položíme na tácek

Odstraníme záklopku pomocí nože

Otřeme hrdlo 

Vytažení zátky – láhev držíme zabalenou v příručníku

Pomocí příručníku vyndáme vývrtku z korku

Otevření vína



Otevírání vína

Odstranění záklopky Vytažení záklopky



Otevírání vína

Navrtání zátky Navrtání zátky



Otřeme hrdlo láhve korkem

Posouzení korku

Prezentace korku hostiteli – zleva, prezentujeme 
jako mísu

     Pak zakládáme na pravou stranu hostitele

Servis korku



Servis korku

Posouzení korku Servis korku hostiteli



 Degustace – smyslové hodnocení 
vína

Zrak

Čich

Chuť

Degustaci provádí hostitel nebo 
sommelier, při jednotlivém 
posuzování se k vínu vyjádříme 

Před degustací můžeme vyvínit 
sklenice

Servis červeného vína



Dekantování červeného vína
 Přelévání vína do karafy

• Zapálíme svíčku

• Karafa – levá ruka, v 
pravé ruce držíme lahev

• Zhasnutí svíčky

Dekantace vína



 Hodnocení vína zrakem

Degustace červeného vína



 Hodnocení vína čichem

Degustace červeného vína



 Hodnocení vína chutí

Degustace červeného vína



Degustace vína hostitelem
• K degustaci hostitelem 

naléváme zprava do 
založené sklenice a víno. 

• Pokud servírujeme víno v 
lahvi držíme při 
degustaci víno na levém 
předloktí podloženou 
příručníkem, etiketou k 
hostiteli.

Degustace vína hostitelem



Servis vína čestnému hostu
 Nalévání vína

Po odsouhlasení vína

hostitelem naléváme

víno podle

společenských

pravidel a na konec

hostiteli. Víno naléváme

zprava.



 Úklid pracoviště

Při odchodu popřeje hostům příjemné chvíle u vína 

 Dolévání vína

Během konzumace hostovi víno doléváme, až je sklenice 
prázdná nebo je ve sklenici jen malé množství vína

Úklid pracoviště a dolévání vína



1) Urči správné pořadí postupu servisu červeného vína 

a) Degustace

b) Otěr hrdla lahve korkem

c) Prezentace

d) Nalévání

e) Krátká prezentace čestnému hostu

f) Odstranění záklopky

g) Nalévání

h) Otevírání láhve

i) Úklid pracoviště

j) Dolévání

k) Posouzení korku

l) Servis korku

Úkoly



2) Jaký inventář potřebuje pro servis červeného vína

……………………………………………………………………………
……………………………...................................................

3) Zvolte správnou teplotu pro servis červeného vína

a) 8  - 12 °C

b) 5 – 8 °C

c) 14 – 18 °C

Úkoly



4) Vyjmenuj čtyři základní chutě, které rozeznáváme 
na jazyku a na kterých částech jazyka je cítíme

Slaná
Sladká 
Hořká
Kyselá



5) Vysvětli pojem prezentace

Prezentace…………………………vína……………………………

6) Jaké údaje uvádíme při prezentaci

a) ………………………………………….

b) ………………………………………….

c) ………………………………………….

d) ………………………………………….

e) ………………………………………….

7) Vysvětli pojem dekantace

      Dekantace je……………………vína…………………………..
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