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Vý voj pří prav y
pokrm ů a n ápoj ů
a_1

a_1

Vývoj přípravy pokrmů a nápojů

Člověk jako živočišný druh, typický nespecializovaný všežravec, je
schopen konzumovat prakticky cokoli s výjimkou celulózy a některých rostlinných a méně často i živočišných substancí, které jsou pro
něj jedovaté. To mu v minulosti umožnilo postupně osídlit rozmanité
ekosystémy prakticky po celé Zemi a prosperovat v nich.
Párové soužití, či soužití v malých tlupách, přineslo první dělbu práce:
—
na mužskou, lov spojený s výpravami a s častou
nepřítomností u rodiny a zároveň s pouze nárazovou
šancí získat kořist a tím potravu,
—
a na ženskou, sběračství, slučitelné se starostí o malé děti,
poskytující trvalý a pravidelný základ výživy rodiny.

Dělba práce vedla již u lovců a sběračů kromě utváření sociálních
vztahů, a tím i společenských rolí, k zajímavému jevu – přirozenému dělení stravy, vycházejícímu z pravidelné konzumace stravy
rostlinného původu s nárazovou konzumací stravy živočišného původu, snad s výjimkou drobných živočichů a hmyzu.1 Výjimku tvořily
oblasti v kontaktu s plošným zaledněním, kde dodnes převažuje či
dominuje živočišná potrava.
Domestikace živočichů probíhající postupně od krátkodobého zajetí po cílené pěstování 2 poskytla možnost pravidelné konzumace
masa a později i mléka. První usazení zemědělci navázali na model
života sběračů s náhradou sběru postupným šlechtěním kulturních
rostlin a jejich pěstováním.3 Zároveň docházelo ke kombinaci různých potravin s poznáním, že v kombinaci jsou nejen chutnější a poživatelnější, ale i výživnější a splňují základní požadavek trvající celé
lidské dějiny: získat z co nejméně stravy co nejvíce energie a živin.4

1 (Jirka, 2007)
2 (Laštůvka, 2016) uvádí jako počátek domestikace období 40 000 až 30 000 př. n. l. a ukončení od období
10 000 př. n. l. až 8 000 př. n. l.
3 (Smýkal, 2009) uvádí počátek domestikace rostlin mezi 8 000 až 6 000 let př. n. l. a její ukončení kolem roku
4 000 př. n. l.
4 Současné tendence k dělení stravy jako prostředku hubnutí tak mohou mít určitý racionální základ, neboť
jde o protiklad dosavadních zvyků vedoucích k co nejvyšší exploataci energie v potravě.
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Příprava surovin na otevřeném ohni
Potřeba tepelně upravovat zejména maso, které je v syrovém stavu
obtížněji stravitelné a rychle se kazí, je pro přežití člověka a jeho rozvoj velmi důležitá. Poslední výzkumy ukazují, že používání ohně bylo
spojeno s jeho tepelnou úpravou masa již před milionem let v Jižní
Africe.5 I kočovné skupiny při svých přesunech maso mohou opékat
přímo nad ohněm, případně péci v tzv. zemním hrnci za pomoci horkých kamenů. Pro uschování mohou maso i sušit.
Obdobně bylo možno tepelně upravovat i sbírané rostliny, při pečení
je i kombinovat. V počátcích své existence pojídal člověk nasbíraná
zrna tak, jak je v přírodě našel. Později mu oheň pomohl k tomu, aby
si zrna opražil. Pak přišlo na řadu drcení obilných zrn v kamenných
hmoždířích a primitivních mlýnech. Z promletého či podrceného obilí
se snadno připravila kaše, nevařená či později vařená.6
V oblastech s mrazivým zimním počasím jsou vyšší možnosti skladování masa po dobu nízkých teplot, ale vzniká potřeba zajistit rostlinnou část stravy na dobu, kdy ji nelze sbírat v přírodě, a to například
sušením a skladováním v uzavřených nádobách či zemních prostorech.

Vaření živočišných surovin
Po vynálezu zpracování keramiky se vyskytla možnost maso i vařit.
Archeologickým a chemickým rozborem bylo prokázáno vaření masa
v keramických nádobách o objemu 1 až 4 litry v japonské kultuře
Džomón 7 z období až 14 500 př. n. l.
Nádoby poskytly i další možnosti, jak upravit maso – zpravidla dušením s rostlinami v malém množství vody, nebo naopak vařením ve
velkém množství vody. Prodloužení doby varu umožnilo získat vývar jako posilující ozdravující prostředek pro nemocné a zeslabené.
Vývar má své významné místo v dalším vývoji gastronomie [A_2_3_2].
Dále je možno připravovat maso na vrstvě rozpáleného tuku – smažit.

5 (Kaplan, 2012)
6 (SP, 2017)
7 (Craig, a další, 2013)
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Vaření rostlinných surovin
Teprve později s rozvojem pěstování obilovin a dalších kulturních
rostlin se vyskytla možnost a potřeba vařit i převážně rostlinné suroviny. To bylo poprvé prokázáno v Libyi kolem roku 8 000 př. n. l.8
Vařené rostlinné produkty, stejně jako dříve živočišné, se staly stravitelnějšími a trvanlivějšími, a staly se tak potravinovým základem
neolitické populační exploze pokračující dosud.
Příprava rostlinné potravy vařením otevírá prostor pro více modifikací, je možno je vařit, aby potraviny změkly, získávat rostlinné vývary,
dále rozvařovat tak, aby vznikaly rostlinné kaše a polévky, případně
smažit. Konečně kombinací živočišné suroviny s rostlinnou se otevírá
další kulinární možnost, a to jak společným vařením, tak použitím
rostlinných pokrmů jako přílohy k masu, případně společným vařením rostlinných surovin a mléka.

Pečení chleba
Milníkem ve způsobu přípravy rostlinné stravy se stalo pečení chleba,
které předstihlo záměrné pěstování rostlin o min. 4 000 let, v severovýchodním Jordánsku v období 14 000 př. n. l.9 Na rozpálených kamenech bylo možné upéci z obilné kaše placky, původní nekvašené
chleby.
V Mezopotámii se pekl nekvašený chléb tak, že se z mouky a vody
uhnětená placka přitiskla na stěnu rozpálené pece 10 nebo se pekla
ve žhavém popelu. Kvašený chléb pochází z Egypta z doby před
6 000 lety.
Řekové převzali pečení chleba od Židů a Féničanů. V době asi 4 000 let
př. n. l. se rozvinul kult bohyně Démétér jako ochránkyně zemědělství
a chléb stal postupně základní potravinou lidu. Ve starém Římě se
stal dostatek chleba záležitostí čistě politickou, chléb spolu s vínem
byl hlavní potravinou. Z těchto dob pochází rčení „chléb a hry“ – dva
prostředky k získání přízně lidu.

8 (Dunne, a další, 2016)
9 (Arranz-Otaegui, a další, 2018)
10 Takto se nekvašený hléb připravuje např. v arabských zemích dodnes.
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Na našem území byla nejstarší pec na pečení chleba nalezena v Bylanech u Olomouce a její původ se datuje do období 4 800 až 4 600
př. n. l. Ve středověkých Čechách se objevili pekaři (podle Kosmovy
kroniky) jako dvorní řemeslníci již v 11. a 12. století. Za vlády krále
Václava II. předepisovali představitelé města, jak má být bochník
chleba těžký a za kolik se má prodávat.11

Příprava mléčných výrobků a nápojů
S ochočením skotu získala neolitická společnost pravidelný zdroj
masa. Když se začaly specializovat skupiny pastevců, nejprve v rámci
osídlení, později jako vyčleněné nomádské skupiny, získávalo větší
roli mléko chovných zvířat, a to nejen jako výživný nápoj, ale kolem
6 000 př. n. l.12 i jako zdroj dalších výrobků s delší trvanlivostí: tvarohů
a sýrů, v nichž se obsah mléčného cukru, který je pro dospělé obtížně
stravitelný, výrazně snižuje.
Mléko se užívalo i jako základní surovina k vaření, přípravě kaší, ale
i omáček. Zajímavé je, že některá náboženství zakazují jíst některé
druhy masa, ale i některé způsoby přípravy omáček.13
První známé hliněné nádoby, které byly použity pro krmení kojenců,
se objevují kolem roku 1 000 př. n. l. v hrobech kojenců v Bavorsku.
Důkaz o mléku, které bylo použito ke krmení prehistorických kojenců,
potvrzuje důležitost mléka u těchto raných komunit a poskytuje informace o péči o kojence, kterou praktikovaly prehistorické lidské
skupiny. To umožnilo populační explozi, kdy se matky mohly starat
o více dětí.14

11
12

(SP, 2017)
(Burda, 2010) uvádí archeologické doklady z období kolem 6 000 př. n. l. a nejstarší písemné zmínky okolo
4 000 př. n. l. v Sumeru.
13 V biblické knize Exodus 23:19: Nevař kůzle v mléce jeho matky. (ČEP, 1985)
14 (Dunne, a další, 2019)
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Zajímavé je že, podstatná část lidstva je i v současnosti k mléčnému
cukru v dospělosti intolerantní,15 jak ukazuje mapka. Nejvyšší podíl
intolerance představují nejtmavší plochy:

a_1

Výroba vína
Původně doplňoval člověk tekutiny pitím vody, případně pojídáním
dužnatých bobulí ovoce. Teprve možnost používat k přípravě stravy
nádoby umožnila vymačkávat ovoce, a tak získávat šťávy jako osvěžující nápoje.
Zkvašením ovoce se získal opojný ovocný slabě alkoholický nápoj, vyráběný nejprve pro okamžitou potřebu, např. při oslavách či při rituálních slavnostech. Výroba takových nápojů je popisována cestovateli16
u přírodně žijících národů i ve 20. století.
V Gruzii jsou zbytky vinných hroznů, stopky a jadérka, ale i zbytky
vína na střepech keramických nádob, nazývaných kvevri,17 prokázány
dříve, již v období 6 000 až 5 500 př. n. l., konkrétně na nalezišti Šulaveri-Gora poblíž Tbilisi.18
15 Podle (Reiner, 2007)
16 (Hanzelka, a další, 1958) popisují výrobu takových nápojů ekvádorskými Šuáry.
17 V roce 2013 byl tradiční gruzínský způsob výroby vína v kvevri zapsán UNESCO na seznam Mistrovských děl
ústního a nehmotného dědictví lidstva.
18 Uvádí (Bosak, 2011)
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/ fig–A–1: Intolerance k laktóze ve světě (Reiner, 2007)

Komplexní výroba vína většího rozsahu je doložena v období 4 100
až 4 000 př. n. l. v oblasti Nízkého Kavkazu v Arménii u iránských hranic v jeskynní lokalitě Areni – 1.19 [B_1_1] Víno se ze rmutu vyšlapávalo
v mělkých nádobách s odtokem do zracích a skladovacích nádob,
v Arménii nazývaných karas. Hromadná výroba vína předpokládá
i distribuci, archeologicky pro chalkolitické kultury malých osad ovšem nedoložitelnou.
Podobné nálezy jsou poměrně vzácné, další známý je nález ze Západního břehu Jordánu v Izraeli v období 1 650 až 1 550 př. n. l. Stopy
vína jsou známy i z hrobu krále Horního Egypta Škorpióna I. v Abydu 20
z předdynastického období okolo 3 150 př. n. l.
Rozšíření vína do dalších oblastí přinesla řecká a římská antika i severně od Středomoří do západní a střední Evropy.

Výroba piva
I příprava piva předběhla min. o 3 000 let záměrné pěstování rostlin.
V izraelské jeskyni byly objeveny stopy nejen výroby piva, ale i piva
samotného, z období kolem 11 000 př. n. l.21
Území 150 km severozápadně od Luxoru v Horním Egyptě je místem výskytu nejstaršího velkovýrobního zařízení pro výrobu druhého
nejčastěji vyráběného nápoje, piva. V lokalitě Hierakopolis objevil
J. Geller soustavu šesti pravidelně rozmístěných nádob o průměru
85 cm a výšce 65 cm s blízkou kruhovou sýpkou. [B_1_2] Tento nález propojil s do té doby poměrně nejasným nálezem z počátku
20. století ve vesnici El Mahasna. Tato předdynastická vesnice se kolem roku 3 400 př. n. l. specializovala na výrobu piva pro blízké město
v Abydu.22 Ve stejné době bylo pivo známo i v Mezopotámii.23 Původní pivo bylo poměrně husté, šlo v pravém smyslu slova o tekutý
chléb.
Ve starém Řecku a Římě převážila konzumace vína, ale v okrajových
oblastech, nejen v Egyptě či na okraji Mezopotámie, ale i v oblastech
osídlených Kelty, se pivo udrželo. U Keltů z lesnatých oblastí se pro

19 Víno bylo prokázáno dle (Barnard, a další, 2011) na UCLA Cotsen Institute of Archeology.
20 (Tem, 2009) uvádí z Proceedings of the National Academy of Sciences.
21 (Wang, a další, 2018)
22 Podrobněji (Geller, 1992) a (HPo, 2017)
23 (Hrozný, 1913) uvádí staré recepty na výrobu piva.
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a_2
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transport piva používaly dřevěné soudky z pásů dřeva, nazývaných
dužina.24
Na tradici Keltů navázala prostřednictvím Germánů středověká Evropa. O rozvoj výroby se z počátku zasloužily kláštery,25 důležitost
varen piva jako jejich vybavení ukazuje i ideální plán [B_1_6] kláštera
St. Gallen.26 Pivo se vařilo v různých kvalitách.27 Každý klášter vařil své
pivo zvláštní chuti, jak se dosud zachovalo v Belgii.
S králi podporovaným rozvojem měst se výroba piva vázala na města
s právem várečným pro měšťany, později i na vrchnostenské pivovary
často umístěné v prostorách bývalých hradů.

24
25
26
27
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(Váňa, 2016)
(Váňa, 2016) uvádí: Nejstarší dodnes fungující pivovar přináležel ke klášteru ve Weihenstephanu
u Freisingu, kde se vařilo asi již v 9. století a také se zde začal vůbec poprvé plánovitě přidávat do piva
chmel, jehož pěstování je ve Freisingu doloženo od 8. století.
(Horn, a další, 1979) v plánu jsou tři pivovary s různými pivy.
(Váňa, 2016) pro mnichy a poutníky ovesné pivo „cervisa“, pro žebráky a čeleď tmavé pivo „conventus“ a pro
opata a vzácné hosty ječně pšeničné pivo „celia“.

a_2

Společné stravování

Společné stravování ve velkorodinách či širších skupinách je běžné
od počátku lidské existence. Důvody jsou zřejmé:
—
racionální, udržení života je ve všech společnostech
a vrstvách, kde velkou část práce nepřebírají otroci,
nevolníci, sloužící či nakonec stroje, časově náročné
a společná příprava jídla šetří vydaný čas v rámci celé
kooperující skupiny,
—
sociální, možnost společné komunikace při primárně
příjemné činnosti po dni naplněném prací a shonem.

a_2_1

Starověk

Počátky zařízení společného stravování jsou z literatury známy
z Egypta 28 a Mezopotámie 29 , konkrétní nálezy ale pocházejí až antického Řecka a Říma.
Řecká kultura stravování přinesla nový gastronomický pojem hostina.
Během klasické řecké hostiny leželi muži na lehátkách, po jídle se
společně popíjelo ředěné víno a debatovalo. Tato část hostiny vázaná
pravidly se nazývala symposion.
V antickém Řecku vznikaly i taverny.30 Dlouhodobě jsou známy pouze
z literatury, archeologicky se tavernu podařilo doložit při výzkumu
athénské agory.31 Vazba taverny na velký veřejný prostor, agoru, který
využívá a zobytňuje, se v Řecku zachovala a rozvinula na náměstích
řeckých měst a městeček, zařízených stolky a židlemi jednotlivých
taveren, dodnes. Řecká taverna se nachází na pomezí mezi zařízeními typu restaurace a typu baru. Je poměrně univerzální, což je dáno
i středomořskou prakticky celoroční možností vazby na exteriérové
sezení.

28
29

(Vondrušková, 2011) uvádí: Ve starém Egyptě existovaly nálevny, které se nazývaly Dům piva.
(Stejskalová, 2015) uvádí: V samotném Chamurappiho zákoníku (1700 př. n. l.) najdeme dokonce tresty,
které se udělují obchodnicím a šenkýřkám šidícím nápoje při výrobě i šenkování. § 108 zákoníku říká:
„V případě, že by některá obchodnice s vínem z datlí a sezamového zrna za cenu datlového vína
neobdržela zrno, ale peníze, a snížila kvalitu datlového vína o cenu zrna, je třeba se obchodnice zmocnit
a vrhnout ji do vody.“
30 Z řeckého ταβέρνα.
31 (Shear, 1975) str. 356-357
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Rozsáhlost Řeky osídleného území vedlo k budování taveren s ubytováním, vázaných na dálkové cesty.
Bohatí Římané převzali zvyk hodovat vleže, pravidla hostiny byla již
uvolněnější a běžná byla i přítomnost žen. [B_1_3]
S rozvojem husté sítě cest, kterou zřídili Římané, vznikala nutnost
budování zájezdních stanic pro cestující státní úředníky. Podobně
postupovali soukromníci bydlící podél cest, kteří umožňovali i ostatním pocestným přespat a pojíst.32 Tak vzniká v celém Středomoří
i v západní Evropě rozsáhlá síť zájezdních hostinců nabízejících jídlo
a možnost přespání.
Římané převzali z Řecka i taverny, navazující na tradici předovýchodní a středomořské oblasti, jako zařízení restauračního typu se
širokým sortimentem pokrmů a nápojů, spojeného často s pekárnou.
Protože římská fóra byla i v menších městech, jako jsou Pompeje,
více oficiálním společenským prostorem, věnovaným kultu, státní
a městské správě a obchodu v urbánně vázaném prostoru, jsou taverny umísťovány v ulicích, často na okraji pozemků i bohatých domů,
v městě Římě i v přízemí obytných domů. Postrádají tak vazbu na
rozsáhlý veřejný prostor, ale někdy je tato vazba nahrazena spojením
s otevřeným dvorem.
Další možnosti stravování poskytovalo thermopolium [B_1_5] , rychlé
občerstvení s užším sortimentem. Thermopolium bylo zařízeno rohovým pultem, do jehož kamenné desky byly zapuštěny hliněné nádoby, ve kterých voněly tři až čtyři teplé pokrmy připravené ke konzumaci, mapříklad různé směsi čočky nebo fazolí, zelenina či vepřové
klobásky. Pokrmy se často zalévaly speciální kořeněnou omáčkou.33
Sortiment byl doplněn prodejem vína, zpravidla několika druhů i kvality. Pokrm bylo možné sníst přímo na místě, nebo si jej lidé brávali
s sebou zabalený do fíkových listů kvůli udržení teploty. Ke každému
thermopoliu patřily výklenky určené k sezení. Hosté seděli na dřevěných nebo kamenných lavicích, pili, jedli, hráli v kostky, povídali si.
Zcela nejchudší vrstvy obyvatel – zemědělští dělníci, čeleď a otroci –
se stravovali v zařízeních s názvem popina. Tyto vývařovny nabízely ty
nejobyčejnější levné pokrmy. Šlo pouze o studené, dále neohřívané
pokrmy jako vařené luštěniny nebo nakládanou zeleninu.34
32
33
34
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(Kodeta, 2010)
(Kodeta, 2010)
(Kodeta, 2010)

Stejně jako thermopolia a popiny lze odvodit od taverny zúžením
sortimentu jídel a omezením výběru vína, lze obdobně odvodit, že
i ve starém Římě existovalo zařízení s omezenou až minimální nabídkou pokrmů, ale s širší nabídkou nápojů, převážně vína – výčepy,
krčmy vázané často na obchod s vínem.
Pro Římskou říši bylo typické, že do provincií šířila nejen moc, organizaci a podíl na římském občanství, ale zejména římskou kulturu,
a to nejen do provincií blízkých jako Galie 35 [B_1_4] , ale i vzdálených
a okrajových jako Británie. Součástí římské expanze byla i výstavba
plně vybavených měst mimo jiné i se stravovacími zařízeními. Tím se
tato zařízení stávají po kolapsu Římské říše součástí přežívající Říše
galořímské a po stěhování národů budoucí francké kultury a ovlivňují
i současnou podobu stravování.
Zajímavé je, může to být způsobeno i vyšší mírou urbanizace, že
v hranicích bývalé Římské říše se udržela tradice stravování mimo
domov, zejména v poledne. Za touto hranicí je tradice navštěvování
hospod spíše za účelem společenského setkání a popití než k pravidelné konzumaci jídla.
Již v antice se profilovaly základní typy stravovacích zařízení:

Ubytování se stravou 36
Převažující stravování
Rychlé stravování
Malé stravování a pití
Převažující popíjení

35
36
37

funkce
– ubytovací hostinec 37
– taverny
– thermopolia
– popiny
– krčmy, nálevny

současný termín
– hotel,
– restaurace,
– fastfood,
– občerstvení,
– hospoda, bar.

(Luley, a další, 2016)
Bude součástí připravované publikace o hromadném ubytování, pro stravovací část platí stejné zásady jako
pro samostatné zařízení.
(Kodeta, 2010) uvádí: Staroslovanské slovo „ghost“ nebo starogermánský termín „gastiz“ (později něm.
Gast, ang. guest) jsou velice pravděpodobně prazáklady dnešního označení hostinec. Tenkráte ta slova
znamenala označení cizince. …pojmenování hostinec pro dům pro cizince, hosty, hostinný dům.
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Podrobná část se zabývá zejména parametry sezení, stolování včetně
založení stolu, rozmístěním nábytku a plošnými nároky prostorů pro
hosty. [C_1] až [C _4].

C_1
C_1_1

Návazně zpracovává podrobnosti jednotlivých prostorů [C_5] až [C_6] ,
které člení na:
—
odbytovou část:
—
prostory pro hosty:
—
vstupní prostory, hala, šatna,
—
jídelna, bar apod.,
—
hygienické zázemí hostů,
—
kuřárna, pokud je legislativně povolena.
—
prostory pro obsluhu:
—
plocha pro nabídkové stoly,
—
plocha s výčepním, barovým či prodejním
pultem,
—
hygienické zázemí obsluhy.
—
výrobní část:
—
základ kuchyně:
—
vlastní kuchyně s výdejem, umývárnou
stolního nádobí a čistými přípravnami,
převážně v jednom prostoru,
—
hrubá přípravna zeleniny, výjimečně i masa,
—
skladové hospodářství včetně chlazeného
a mraženého,
—
zásobování, příjem,
—
sklad odpadů,
—
hygienické zařízení personálu kuchyně.
—
prostory pro obsluhu:
—
ofis,
—
nápojové hospodářství.
—
prostory pro expedici hotových pokrmů jinam.
Následně obsahuje vzorové programy odbytové a výrobní části
včetně plošných parametrů pro předběžný návrh stravovacího zařízení a obou jeho částí [C_7] .
Konečně uvádí základní parametry vnitřního prostředí [C_8] a dopravní obsluhy [C_9] .
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Ergonomie obsluhy a sezení

c_1_1

Obsluha

Pro obsluhu je třeba počítat s nesením podnosu do průměru 500 mm
nebo obdélného do 400 x 600 mm jednou rukou nad úrovní ramene
či pasu. Případně několika talířů až průměru 310 mm v obou rukách
v úrovni pasu.
V samoobsluze je nutné počítat s nesením podnosů až rozměrů gastronorm 530 x 325 mm, případně euronorm 530 x 370 mm.
Gastronorm 226 je systém rozměrů kuchyňských nádob různé hloubky,
od malé hloubky podnosů 20 mm, pro výdej pokrmů a vaření hlubší
od 40 mm, 65 mm, 100 mm, 150 mm do 200 mm, vyráběný nejčastěji
z potravinářského nerezu, z potravinářských plastů, ale i z porcelánu.
Kuchyňské nádoby jsou tak jedním z mála oborů, kde se podařilo překonat rozdíly mezi metrickými a imperiálními jednotkami.
Řada gastronorm, ve zkratce GN, vzniká půlením a třetěním původního prvku značeného GN 1/1 o rozměru 530 x 325 mm, nejmenší
je GN 1/9 o rozměru 177 x 108 mm, tj. třetiny základního prvku
v obou směrech. Zdvojením vzniká největší prvek GN 2/1 o rozměru
650 x 530 mm. Dodržování modulové řady GN umožňuje různé sestavy nádob ve výdejních pultech, např. i zmrzlinářských. Rovněž
trouby, konvektomaty apod. jsou přizpůsobeny užívání gastronádob.

226

(ČSN_EN_631-1, 1997) rozměrová řada GN
/ fig–C–1: Rozměrová řada nádob gastronorm (ZS) /
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Oproti rozměrům gastronorm je euronorm pouhý obchodní název
podnosů, které svou zvětšenou hloubkou z 325 na 370 mm lépe využívá plochu stolu. Euronorm je základem rozměrů např. i tabletů pro
rozvážení stravy v nemocnicích.
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c_1_2

C_1_1
C_1_2

Sezení u stolu

Ergonomie sezení, jeho šířka a zejména dimenzování průchodů a odstupů za židlí vychází ze zásady etikety, která při stolování požaduje
vzpřímené sezení – to se týká zejména žen, které tak vypadají lépe,
muži se mohou pohodlněji opřít do opěradla židle, vyrovnává se tak
běžný rozdíl výšky očí se ženami.227 Vždy se ale ke stolu nakloní mírně
pouze hlava, nikoli celý trup, a sousta se do úst přinášejí. Jde tedy
o obdobnou pozici jako při práci vsedě.
Toto sezení představuje změnu vůči poloze uvažované v dřívějších
podkladech,228 které počítaly s předkláněním trupu i s možností vyhovění při střetu při neformálním stolováním v domácnosti. V restauraci
je třeba počítat s neovlivňovaným vzpřímeným sezením hosta, který
nesmí být obsluhou obtěžován či ovládán.
Důležitým antropometrickým rozměrem pro určení délky hrany stolu
pro jednoho stolujícího (celková délka stolové desky je určována násobkem místa pro jednu osobu a počtem stolujících) je šířka volně
visících loktů vsedě (mm): 229
Kompletní měřený soubor 			
425
Aritmetický průměr 		
Ø
615
Hodnota pod hranicí běžného
rozložení výzkumného vzorku
(3. percentil)
03
464
Dolní hranice rozšířené normy
(25. percentil)
25
544
Medián
(50. percentil)
50
604
Horní hranice rozšířené normy
(75. percentil)
75
683
Hodnota nad hranicí běžného
rozložení výzkumného vzorku
(97. percentil)
97
812
Směrodatná odchylka 		
94
tj. 521 až 709
227
228
229
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(Špaček, 2010) Žena sedí pouze v první třetině židle, aby byla vzpřímená. Pouze muži mají tu možnost být
pevně posazení a na židli se lehce „rozvalit“. Pod židlí nohy nekřížíme, ale máme je volně pod sebou
(Dlabal, a další, 1977) Dokumentuje to i název publikace: Nábytek, bydlení, základy navrhování nábytku
a zařizování bytových interiérů.
(Brunecký, 2013), podle Ústavu nábytku designu a bydlení Mendelovy univerzity Brno 2010 až 2012.

Velký rozptyl antropometrických rozměrů a zároveň zásadní vliv rozestupu hostů podél hrany stolu na využití prostoru 230 vede nutně ke škálování parametrů 231 v nejširší sedmistupňové škále. Jednotlivým stupňům
přibližně odpovídají i různé typy a kategorie obsluhy v provozovnách.
Délka stolní desky na jednoho stolujícího:
—
nestandardní, 550 mm, pouze provizorně,
nouzová
např. v tábořištích, pro 25. percentil 		
i spodní směrodatná odchylka vhodné
pro mladé, sportovně založené hosty,
také možné pro stolování v mateřských
školách,
—
minimální
600 mm, v domácnosti nebo 		
v pohostinstvích, cca 50. percentil,
možno přizpůsobit rozsazení, výraznější
vzájemnost strávníků či hostů, také možné
pro stolování v základních školách,
—
dostatečná
650 mm, vhodná pro běžné restaurace,
pro průměr, umožňuje korigované rozsazení,
—
optimální
700 až 750 mm, pro restaurace zvýšené
úrovně, pro 75. percentil a horní 		
směrodatná odchylka, vyhovuje pro většinu
hostů jako sousedů,
—
komfortní
800 až 850 mm, pro výběrové restaurace,
pro 97. percentil, téměř s jistotou vhodné
pro všechny hosty jako možné sousedy,
—
luxusní
1 000 až 1 050 mm, pro mezinárodní
setkání, s absolutním vyloučením kontaktu
se sousedem, 25 % rezerva k 97 percentilu,232
—
exkluzivní
1 200 až 1 250 mm, pro pracovní jednání
na nejvyšší úrovni spojená se stolováním,
poskytuje mezi sedícími prostor pro přístup
asistentů nebo tlumočníků.

230
231
232

Rozdíl mezi percentilem 25, percentil 3 je pro návrh pouze informativní, a percentilem 97 představuje
1,5 násobek, a tím pouze dvoutřetinové kapacitní využití plochy při zohlednění percentilu 97.
Pro nábytek použil škálování rozměrů (Dlabal, a další, 1977) jako: minimální, optimální, komfortní nebo
i jako: minimální, dostačující, ideální.
Použití luxusní a exkluzivní vzdálenosti je třeba uvážit, odstup může způsobit ztrátu bezprostřednosti
kontaktu a jeho formalizaci, což nevadí při oficiálních setkáních.

189

Ergo n omi e obsluhy a sezen í

c_1_2_1

C_1_2_1
C_1_3
C_1_3_1

Šířka místa u stolu

Pro pohodlné stolování je důležitý i prostor mezi jednotlivými strávníky. Tento prostor se odvíjí z rozměru místa pro jednu osobu a rozměru „intimní zóny“, tj. vzdálenosti loktů stolujících osob. Intimní
zóna je u každého jedince i národa velmi individuální. S. Dlabal
(1977) uváděl rozměr 50 cm. Současná sociometrie uvádí v Evropě
intimní zónu (prostor pro stolování) min. 45 – 75 cm. Tato zóna je
v Číně menší, v Americe naopak větší (sociální zvyk).233
Důležité antropometrické rozměry pro určení délky pro jednoho stolujícího (celková délka stolové desky je určována násobkem místa
pro jednu osobu a počtem stolujících): a – Šířka volně visících loktů
vsedě – určuje minimální šířku místa pro jednu osobu při stolování.
b – Šířka loktů v poloze překrývajících se dlaní vsedě (maximální
šířku loktů) – rozměr slouží jako optimální rozměr mezi stolujícími.
Pro komfortnější stolování je vhodné navýšit tento rozměr o tzv. „intimní zónu“ (50 mm).234
Minimální vzdálenost os židlí 235 stolujících podle příležitosti:
—
nestandardní,
nouzová
550 mm,
pouze provizorní, dočasné,
—
minimální
600 mm,
v domácnosti nebo
		
v běžných pohostinstvích,
—
dostatečná
650 mm,
pro běžné restaurace,
—
optimální
700 – 750 mm,
pro restaurace zvýšené
		
úrovně,
—
komfortní
800 – 850 mm,
pro výběrová restaurace,
—
luxusní
1 000 – 1 050 mm, pro mezinárodní slavnostní
		
zasedání, oběd, večeře,
		
jako akceptace potřeby
		
rozšířené intimní oblasti
		
v některých kulturách,236

233
234
235

(Brunecký, 2013) str. 550
(Brunecký, 2013) str. 36 dle (Dlabal, a další, 1977)
U vypouklých obloukových tvarů stolů je nutné dodržet délku hrany stolu, nejlépe v sečně, u vydutých je
zásadní odstup os židlí v zadní hraně sedáku.
236 Viz poznámka 206
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exkluzivní 1 200 – 1 250 mm,
		
		
		
		
		

—

pro pracovní setkávání
spojená s podáváním
jídla na nejvyšší úrovni,
potřeba kontaktu 		
asistentů mezerou mezi
sedícími.

1200-1250
exkluzivní
1000-1050
luxusní
800-850
komfort
700-750
optimum
650
dostatečné
600
minimum

Odstupy stolů pro pohyb hostů

c_1_3

Odstupy stolů určuje to, zda průchod slouží pouze pro pohyb hostů
ke stolům, pro pohyb a činnost obsluhy, anebo slouží k samoobslužnému nesení podnosů ke stolům hosty.

c_1_3_1

Odstupy stolu od stěny

Při zařizování místnosti je základním parametrem odstup stolu se
židlemi od stěny. Pohyb obsluhy bude rozebrán v další kapitole [C_1_4] .
Za židlí je běžně potřeba volný prostor min. 700 mm od hrany stolu
k tomu, aby se mohla židle odsunout a host mohl pohodlně vystoupit
do strany, do širší uličky. Pohyb mezi židlemi bude rozebrán v následující kapitole [C_1_3_2] .
/fig-C-2: Šířky pro sezení dle antropometrických měření z roku 2010-12 (Brunecký, 2013) /
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Při umístění židle u stěny se odstup od hrany stolu zvětšuje na min.
750 mm,237 host pak pohodlně vystupuje stranou do širší uličky, nepočítá se s pohybem podél stolu kolem dalších míst. Ten je možný
jen spoluprací dalších hostů, kteří musí vstát a odcházejícího či přicházejícího pustit – takový průchod je možno klasifikovat jako nouzový. Sezení s nouzovým průchodem mezi stěnou a židlemi je možné
v běžných restauracích a pohostinstvích, a to spíše výjimečně a jen
u některých stolů.
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(Brunecký, 2013)
/ fig–C–3: Sezení u stolu a u stěny se židlemi (ZS) /
/ fig–C–4: Sezení u stolu a u stěny s nečalouněnými lavicemi (ZS) /
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