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Vzdělávací oblast: 

 

 

Stravovací a ubytovací služby 

Tematická oblast: Odbytová střediska II. část 

Předmět: Zařízení závodů 

Výstižný popis způsobu využití 

nebo metodický pokyn 

Žáci dokáží vyjmenovat a 

charakterizovat druhy odbytových 

středisek  

 
       

 

 

 

 



Odbytová střediska II. část 

Odbytové středisko je zařízení, které zajišťuje především stravovací služby, může 

však být spojené s výrobním střediskem. 

Druhy odbytových středisek (pokračování z minulé hodiny) 

 Denní bar se specializuje na rychlé stravování a občerstvení s obsluhou. Stolové 

zařízení je kombinováno s barovým pultem. 

 

Nabídka – káva, teplé nápoje, alkoholické i nealkoholické koktejly, jídla identická 

s nabídkou restaurace 

 Gril-bar nabízí výběr teplých jídel, speciálně upravovaných přímo před hostem, 

např. grilované maso, minutky, saláty, nápoje. 

 

 



 Pizzerie nabízí pizzu, případně vaječné a moučné speciality, saláty a nápoje. 

 

 

Nabídka – pizzy, těstoviny, masa, ryby, saláty 

 Snack-bar nabízí výrobky studené kuchyně, minutková jídla a nápoje 

připravované většinou před hostem. 

 

 Aperitiv-bar nabízí různé nápoje a výrobky studené kuchyně. Nápoje se 

převážně připravují před hostem. Součástí střediska je barový pult, doplněný 

případně stolovým nábytkem. 

 

 



 Lobby-bar je součástí hotelu, nabízí především připravené teplé a studené 

nápoje a velice úzký sortiment studené kuchyně. 

 

 Občerstvení, kiosk (stánek, budka), pochůzkový prodej Tato zařízení jsou 

zřizována v místech s vysokou frekvencí návštěvníků často jako sezonní, 

příležitostná zařízení. Zajišťují širokou nabídku nápojů a jednoduchého 

občerstvení. 

 Pivnice, výčep piva 

Pivnice je specializované odbytové středisko zaměřené převážně na prodej piva a 

jídel vhodně doplňujících jeho konzumaci. 

Výčep piva je odbytové středisko zaměřené na prodej piva a ostatních nápojů, 

převážně do přinesených nádob. 

 

Pivovar s pivnicí 



 Kavárna slouží k delšímu pobytu hosta. Nabízí především teplé a studené 

nápoje, cukrářské výrobky a někdy také studené pokrmy. 

 Espreso nabízí převážně teplé nápoje, cukrářské výrobky a různě připravované 

výrobky studené kuchyně. 

 Vinárna se specializuje na prodej vín, studených předkrmů, minutek a dalších 

jídel s obsluhou. 

 Noční bar, music bar, noční klub, varieté, dancing jsou odbytová střediska se 

zábavným programem sloužící k delšímu pobytu hosta. Nachází se zde pódium 

pro varietní vystoupení, taneční parket, reprodukovaná nebo živá hudba apod. 

Jsou zde nabízeny nápoje (i míchané), studené pokrmy a teplé pokrmy na 

objednávku 

 

Kontrolní otázky: 

1. Jaké znáš odbytová střediska? 

2. Čím se od sebe jednotlivá střediska odlišují? 

(Sortimentem prodávaného zboží, způsobem obsluhy, specializací na určité 

pokrmy, dobou provozu atd.) 

 

Zdroje:  

Marie Šebelová, Zařízení závodů, Parta 2005, ISBN 80-7320-076-7 

http://www.hotelmyslivna.cz/steak/ 

http://www.hele.cz/gril-bar-3 

http://www.pizzeriechrudim.wbs.cz/ 

http://www.aperitiv.wbs.cz/ 

http://www.agenciadeviajesvallarta.com/buenaventura_grand_hotel_y_spa_puerto_vallarta.h

tml 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Minipivovar_%C5%BDamberk-pivnice%2Bvarna.jpg 

 

 

 

 

 


