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VÝUKOVÝ MATERIÁL PRO ŢÁKY 

 
BARMANSKÝ KURZ 

 

 

 

Vyučovací předmět: ODBORNÝ VÝCVIK 

 

 

Ročník:    PRVNÍ 

 

 

Vzdělávací cíl : 

Seznámit ţáky s historií míchaných nápojů,nejpouţívanějším pomocným inventářem, sklem 

a surovinami,s některými odbornými výrazy a s různými typy barů. 

 

Naučit ţáky připravit pracoviště za barovým pultem, správný pracovní postup při obsluze za barem, 

techniku míchání nápojů a jejich rozdělení, sestavit barový lístek. 

 

Zdůraznit nutnost perfektního chování a dodrţování společenských pravidel. 

 

Kurz bude rozloţen do dvou ročníků. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpracovala: Milena Mösnerová 
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BARMANSKÝ  KURZ 
 

 

 

 1.Ročník        Počet dnů celkem: 2 
 

Rozpis učiva Výsledky vzdělávání Den 

 
1.Historie vzniku míchaných nápojů. 

2.Barový pult a jeho části. 

   Vybavení barového pultu. 

   Příprava barového pultu. 

 

3.Praktická ukázka – Mojito,Margarita,Martini 

dry cocktail,Alexandr brandy 

 

 

Ţák je obeznámen s historií míchaných 

nápojů.Rozlišuje tři části barového pultu – 

konzumační desku,pracovní desku a 

skladové prostory a ovládá jejich přípravu 

před zahájením provozu.Umí pojmenovat 

a vhodně pouţívat veškerý barový 

inventář. 

1. 

4.Základní pravidla servisu míchaných nápojů. 

5.Základní pravidla přípravy míchaných        

nápojů. 

6.Základní povinnosti barmana. 

 

3.Praktická ukázka – Sex on the beach, 

Piňa Colada,Hot shoot/nealko/,Havana Joe 

 

Ţák zná nejdůleţitější pravidla servisu 

m.n. a zásady při výběru surovin.Ovládá 

techniku míchání nápojů čtyřmi způsoby, 

přípravu nápojů a dbá na estetickou 

úroveň zdobení. 

Je upozorněn na základní povinnosti 

barmana. 

2. 

 

 

2.Ročník                                                                                    Počet dnů celkem  3 
 

 
7.Opakování znalostí a dovedností z 1.ročníku               

 
8.Suroviny k přípravě míchaných nápojů : 

   Destiláty 

   Likéry 

   Vína,sekty 

 

3.Praktická ukázka – Ferrari cocktail,Fire 

shoot, 

Daiguiry Frozzen Banana/nealko/,Campari 

orange 

 

 

 
  Ţák si připomene nejdůleţitější 

barový   inventář a jeho správné 

pojmenování a zásady přípravy a servisu 

míchaných nápojů. 

 

Ţák zná rozdělení destilátů,likérů,vína a 

sektů podle druhů. 

Vyjmenuje od kaţdého druhu  nejznámější 

a nejpouţívanější značky. 

 

1. 
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8.Suroviny k přípravě míchaných nápojů: 

   nealkoholické nápoje 

   přísady 

9.Rozdělení míchaných nápojů podle                         

technologických postupů. 

 

3.Praktická ukázka – Pink lady,Choco 

colada,Cuba Island,High Sociality 

 

 
Zná nejdůleţitější přísady do míchaných 

nápojů a ovládá technologický postup při 

přípravě ochucených sirupů. 

Osvojí si hlediska pro členění míchaných 

nápojů do skupin. 

Bude znát,co je pro určité druhy typické. 

 

2 

 
10.Barový lístek 

11.Druhy barů 

 

3.Praktická ukázka – Tequila 

Sunrise,Manhattan,Paradis,Atomic 

freeze/nealko/ 

 

12.Vědomostní test 

 

 

Ţák zná náleţitosti barového lístku a  

ovládá sestavování jednotlivých nápojů  

ve správném pořadí.Umí vyjmenovat 

nejznámější druhy barů,jejich rozdíly a 

nápoje,které jsou pro určitý bar typické. 

 

 

3 

 

 

Pro praktické ukázky jsou zvoleny alkoholické i nealkoholické míchané nápoje tak,aby 

si ţáci procvičili všechny způsoby míchání a seznámili se s co největším sortimentem 

surovin.     
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 BAROVÉ   SKLO 
 

 

kokteilová 

miska 

sklenka na noţce ve tvaru misky. Vyuţívá se převáţně na nápoje obsahující větší mnoţství 

drceného nebo vločkového ledu. 
do  10cl 

 

koktejlová 

špička 

V -  shape 

sklenka slouţící k podávání klasických koktejlů, krémů i nápojů se šumivým vínem 

do  10cl 

 

koňakovka 

napoleonka 

sklenka uzavřeného tvaru na velmi nízké noţce pouţívaná především při podávání koňaku 

a brandy 

do  5 cl 

 

likérka 
sklenka na noţce o obsahu kolem 5 cl. Pouţívá se k servírování lihovin a likérů a při 

přípravě tzv. shooters. 

 

střední 

tumbler 

medium glass 

pouţívá se na koktejly typu highball, collins a fizz. 

do  12cl 

 

  whiskovka 

  old fashion 

sklenka niţší neţ tumbler slouţící pro krátké nápoje podávané "on the rocks" např whisky. 

do  12cl 

 

shot glass 

 
malá sklenička slouţící ke konzumaci nápojů s vysokým podílem alkoholu 

 

 

Margarita 

 

 

 
do  10cl 

 

 

 

Mojito glass 

 

 

 

Silnostěnná,šestihranná sklenice pro nápoje typu 

Caipirinha nebo Mojito 

 
 

 

Piňa colada 

Balónové sklo /highball/ - slouţí k podávání kokteilů typu  

fresh & fruity a sweet & creamy 
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Huricane 

Zombie 

 

 

/lehké ovocné míchané nápoj a smetanové sladké variace/ 

Různé velikosti od 0,3 do 0,5l 

 

 
goblet 

 

 

na červené víno 

do  15cl 
 

flétna štíhlá sklenka  na koktejly a aperitivy s obsahem šumivého vína 

 

vysoký 

tumbler 

long glass 

sklenka  bez noţky pouţívaná pro servis dlouhých míšených nápojů 

do  15cl 

 

vinná sklenka 
uţívá se především na vína, ale i na exotické dlouhé nápoje a koktejly s drceným ledem 

do   10cl 

 

pivní pohár lehce uzavřená sklenka s uchem 

 

punčový pohár šálek pro tepelně zpracovávané nápoje jako jsou punče a grogy 

 
 

 

 

 

jazz glass – skleněný díl Boston shakeru,měrné sklo,dţbánky  

 

 

HISTORIE    COCKTAILU 

 

     Jak vznikl název cocktail,není zcela zřejmé.O to více však koluje historek a jejich 

variant,jak se toto pojmenování zrodilo. 

     K nejrozšířenějším patří tvrzení,ţe název vznikl z anglického cock tail – toţ je 

v překladu kohoutí ocas. 

1.verze – Vrstvené cockteily připomínají pestrobarevné  kohoutí peří. 
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2.verze –Po kohoutích zápasech  připíjeli vítězové na trofeje,získané z ocasů kohoutů 

poraţených protivníků.  

3.verze – V Anglii balili do lněných pytlů kohouty společně s kořením a 

bylinkami.Tyto pytle vkládali do sudů s pivem,kde je nechali několik dnů.Pivo tím 

získalo tak výjimečnou chuť,ţe byly po něm pojmenovány všechny nápoje,které dnes 

popíjíme pod názvem cocktail. 

4.verze – Na začátku 19.století probíhala válka mezi americkou armádou a vojsky 

mexického krále.Po několika bitvách se vůdci znepřátelených stran dohodli na příměří a 

americký generál se vypravil na dvůr mexického krále.Tam jim velice krásná dívka 

připravila nápoj,který měl zvláštní chuť a aroma a všem velmi chutnal.Byla to dcera 

mexického krále Coctel,jejíţ jméno američtí vojáci zkomolili na cocktail. 

 

 

     Ať uţ vznikl název cocktail jakkoli,jisté je,ţe míchání alkoholu s jinými tekutinami 

je stejně staré  jako alkohol sám.Například jiţ staří Řekové přidávali do vína pro 

zlepšení jeho chuti med.Největší rozkvět zaznamenaly cocktaily v USA během 

prohibice ve 20.letech minulého století.Protoţe konzumace alkoholu byla úředně 

zakázaná a v barech probíhaly časté policejní kontroly,míchal se alkohol s různými 

přísadami/např.ovocné šťávy/. 

     V Evropě byly cocktaily počátkem 20.století velkým hitem.Během obou světových 

válek konzumace sice poklesla,ale po roce 1945 došlo k rychlému rozšíření  těchto 

oblíbených nápojů do celé Evropy.Přispěli k tomu i američtí vojáci,kteří se války 

zúčastnili. 

 

 

    Dějiny míchaných nápojů neutvářeli jen slavní barmani a bary,ale i slavné 

osobnosti.Nejznámější z nich byl spisovatel Ernest Hemingway ,jemuţ se dokonce 

přisuzuje autorství cocktailu Mojito,jednoho z nejoblíbenějších míchaných nápojů 

vůbec.Také obliba tajného agenta 007 Jamese Bonda v Martini je celosvětově známá. 

      Trendy v oblasti míchaných nápojů se neustále mění a proto ani historie není 

zdaleka uzavřena. 

 
 

 

HISTORIE BARU 

 

     Kolébka barů,takových jak je  nyní známe je v Americe.Španělé,Portugalci a 

Holanďané,přistěhovalci,kteří byli zvyklí na alkoholické nápoje,si zřizovali ve své nové 

vlasti výčepy lihovin.Ty se dělily na dvě části – přípravnu a místnost pro hosty- 

oddělené od sebe bariérou.Byl to pult,ke kterému bylo připevněno zábradlí,jehoţ funkcí 

bylo udrţovat zákazníky v bezpečné vzdálenosti od lahví.Další zábradlí bylo umístěno 
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ve výši cca 20cm nad podlahou a hosté si o ně opírali nohy.Pro ochranné zábradlí má 

angličtina výraz bar a proto se tyto výčepy začaly takto nazývat. 

     Do barů se vcházelo neprůhlednými křídlovými vrátky,která se ihned zavírala a 

zabezpečovala,aby  nebylo z ulice do baru vidět.Tyto podniky byly určeny zatím pouze 

pro muţe. 

     Tato nová forma servisu míchaných nápojů se dostala do Evropy koncem 

19.století,kdy byl v Paříţi roku 1886   otevřen první bar./Existují i starší zmínky,ale 

nejsou podloţeny/. 

     V Čechách byl první americký bar předveden v rámci Národopisné výstavy v Praze 

r.1895/ještě Rakousko-Uhersko/.Z různých písemností a plakátů vyplývá,ţe americké 

bary a cocktaily byly v Čechách ve dvacátých a třicátých letech 20.století znakem 

společenského ţivota. 

 

 

      
 

 

MÍCHANÉ  NÁPOJE  ROZDĚLUJEME  : 

 

 

 Podle obsahu alkoholu 

Alkoholické – alkohol drinks 

Nealkoholické – soft drinks,wirgine. 

 

 Podle objemu 

krátké – short drinks  1 dl 

dlouhé – long drinks  aţ 3 dl 

 

 Podle teploty 

studené – cold drinks 

teplé – hot drinks 

 

 Podle gastronomického pouţití 
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Aperitivní koktejly – before dinner drinks  

Digestiv koktejly – after dinner drinks 

 

 Podle způsoby přípravy 

V šejkru – shakerway,v míchací sklenici – mixing glas, 

přímo ve skle – straight way,v elektrickém šejkru – power blender, 

vrstvené –  build  

 

 Podle základní báze 

Lihoviny,likéry,vermuty,sekty,vína 

 

 Podle technologického způsobu přípravy např.: 

Bowle – připravují se dopředu ve speciální míse pro větší počet osob. 

Oblíbené jsou ovocné bowle.Obsahují vţdy alespoň jednu sloţku sycenou 

oxidem uhličitým/šumivé víno,sodovku,limonádu/ a nemají přijít do přímého 

styku s ledem.Servírují se v šálcích se lţičkou. 

 

Coblery – připravují se přímo ve sklence,která se nejdříve naplní mletým 

ledem,přidají se sloţky podle receptury a promíchají se barovou lţičkou.Zdobí se 

ovocem.Servírují se lţičkou,brčkem a talířkem na jejich odloţení. 

 

Cocktails – typické krátké nápoje.Připravují se v míchací sklenici nebo v 

šejkru.Do kokteilky se nalévají přes sítko/steiner/.S ledem se podávají jen na 

přání hosta. 

 

 

Crusty – charakteristická je příprava sklenky,která se opatří cukrovou krusou. 

Nápoj se skládá z cukrového sirupu,citr.šťávy,lihoviny a střiku maraschina a 

nalévá na spirálu z citronu. 

 

Daiquiri – klasické daiquiri se skládá z rumu,limetkové šťávy a cukrového 

sirupu.Oblíbené jsou mraţené varianty s ovocnými přísadami,připravované v 

mixéru.Pouţijeme-li místo rumu tequilu,vytváříme Margaritas. 

 

Fizzy – osvěţující nápoj,který se připravuje v šejkru.Dolévá se sodou nebo jiným 

nápojem obsahujícím oxid uhličitý. 

 

Eggnogs  – mohou být studené i teplé.K jejich přípravě pouţíváme 

lihovinu,ţloutek,cukr a mléko.Ovoníme muškátovým oříškem. 
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Flipy – podobné kokteilům eggnogs,připravují se bez mléka.Jsou velmi 

choulostivé na zředění vodou z pouţitého ledu.Proto se musí protřepat velmi 

krátce a energeticky. 

 

Sorbety – podávají se v miskách na šumivé víno.Sklenka se naplní do dvou třetin 

ledem nebo zmrzlinou,ozdobí ovocem a dolije lihovinou podle 

receptury.Servíruje se lţičkou a brčkem. 

 

Julepy – nápoj se připravuje s drceným ledem a čerstvou mátou přímo ve 

sklenici.Nejznámější julep je Mojito. 

 

Pousse-cafés – tvoří se z několika různobarevných likérů,destilátů a 

nealkoholických nápojů,které se vrství podle hustoty a zbarvení ve speciálních 

sklenkách. 

 

Fancy drings – kokteily mixované podle fantazie barmana a nelze je zařadit do 

ţádné klasické skupiny. 

 

 

 

 

                             
 

 

 

 TECHNIKY  PŘÍPRAVY  KOKTEJLŮ 
 

V míchací sklenici 

     Sklenku,v níţ se bude koktejl podávat vychladíme ledem.Do míchací sklenice 

vloţíme led,ingredience a zamícháme barovou lţící.Do vychlazené prázdné sklenky 

scedíme koktejl přes barové sítko.Ozdobíme a podáváme. 
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           V šejkru 

 Záleţí na druhu šejkru. 

 Třídílný šejkr - do šejkru vloţíme 2-3 kostky ledu,ostatní ingredience a pevně 

uzavřeme.Obsah protřepáváme asi 5-10sekund.Šejkr drţíme v obou rukách ve 

výši ramen.Cítíme-li,ţe je šejkr dostatečně studený,skončíme s protřepáváním  a 

obsah scedíme přes sítko do vychlazené sklenky.Ozdobíme a servírujeme. 

 Bostonský šejkr – skleněnou část naplníme ledem a ingrediencemi dle 

receptury.Kovovou část přetáhneme přes skleněnou a šejkr uzavřeme krátkým 

úderem bříška ruky shora na kovovou část.Při protřepávání drţíme šejkr oběma 

rukama.Nakonec obrátíme šejkr tak,aby se kovová část nacházela dole a 

skleněná nahoře.Udeříme bříškem ruky proti středu šejkru Tím se uvolní 

skleněná část,kterou vyjmeme a přes sítko scedíme koktejl obvyklým způsobem 

do vychlazené sklenky. 

 

Přímo ve skle 

     Do vychlazené sklenky vloţíme led a ingredience.Promícháme míchací 

lţící,ozdobíme a podáváme. Host si můţe koktejl zamíchat sám pomocí brčka. 

 

V mixéru 

     Jednu třetinu sklenky,v níţ budeme nápoj podávat,naplníme drceným ledem.Do 

mixéru dáme drcený led a ingredience.Mixér zapneme max.na šest vteřin a nápoj pak 

přelijeme do připravené sklenky s ledem. 

 

    Vrstvení 

     Ingredience různých barev a různé hustoty opatrně přeléváme přes  plátek citronu 

nebo přes koktejlovou třešeň vloţenou do sklenky na napichovátku .Lze také pouţít 

barovou lţičku obrácenou dnem vzhůru. 

 

   Tvoření krusty 

     Sklenku,kterou chceme ozdobit krustou namočíme krouţivým pohybem do 

citr,šťávy/ovocné šťávy/ a poté do cukru,soli,kokosu atd. 

 

 

ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ  BARU 

 

DÁVKOVAČ – špičatá násada na láhev k přesnému dávkování destilátu. 

Některé typy dávkují jen určité mnoţství /2 nebo 4 cl/. 

 

BAROVÝ PŘÍBOR – soubor nejdůleţitějších drobných pomůcek barmana:barová 

lţíce,barmanský nůţ,sítko a kleště na led. 

 barová lţíce : Lţička s dlouhou rukojetí.Slouţí ke stavění a míchání kokteilů. 
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Odpovídá cca 5 cl. 

 barmanský nůţ : Pouţívá se k opracování ovoce určeného ke zdobení.Má 

pilkovité ostří a vybíhá do úzké špičky.Ta slouţí při napichování kousků ovoce. 

 barové sítko/streiner/ : Zadrţí neţádoucí zbytky ledu a ovoce,aby se nedostaly do 

nápoje.Na spodní straně je sítko opatřené spirálou,kterou se dá ke sklenici 

upevnit. 

 

ŠEJKRY – existují v mnoho různých velikostech a provedeních. 

 bostonský : Skládá se z kovové a skleněné části.Po vloţení přísad a ledu do 

skleněné nádoby se na ni nasadí kovová část a nápoj se můţe přotřepat. 

 evropský/třídílný/ : Je celý kovový a skládá  z míchací nádoby,víčka a sítka. 

Doporučuje se pouţívat v menším provozu nebo pro soukromé účely /hůře se 

čistí/. 

MÍCHACÍ SKLENICE –  silnostěnná,kónická nádoba o obsahu aţ 1 litr. 

 

MLÝNEK NA LED – pro přípravu drceného ledu.Existují různá provedení,od 

levnějších na ruční pohon aţ po profesionální elektrické drtiče.Mlýnek můţeme 

nahradit mixérem. 

 

LOPATKA NA LED –  slouţí k nabírání drceného ledu ze zásobníku. 

 

KLEŠTĚ NA LED – pouţívají se na ledové kostky. 

 

ELEKTRICKÝ MIXÉR – pouţívá se především k výrobě koktejlů  z čerstvého 

ovoce. 

 

ODMĚRKA /jigger/ - je kovová, má objem 2 a 4 cl  a společné dno. Můţeme pouţít  

i klasické skleněné odměrky. 

 

DRTÍTKO /muddler/ - existuje v různých provedeních ze dřeva, skla nebo kovu. 

Slouţí k rozdrcení citrusových plodů.Vypadá jako miniaturní palička na maso. 

 

DALŠÍ  NEZBYTNÉ POMŮCKY : gumová podloţka , prkénko na krájení, otvírák na 

lahve, lis na ovoce, otvírák na konzervy, struhadlo na muškátový oříšek, vývrtka, 

nádoba na led, stříkací láhev, brčka, napichovátka, tácky a ubrousky 
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BAROVÝ PULT A JEHO ČÁSTI 

 

     Barový pult je místo, kde se míchané nápoje připravují a často i konzumují. 

Má být přiměřeně velký, dobře umístěný a správně vybavený. 

 

Části barového pultu jsou: 

 Konzumační deska – musí být z kvalitního trvanlivého omyvatelného materiálu, 

protoţe se neprostírá. Barové stoličky jsou vzhledem ke zvýšené poloze 

konzumační desky vyšší a mohou být buď volně přestavitelné, nebo pevně 

zabudované, otáčení, s opěradlem i bez opěradla. 

 Pracovní deska – je poměrně široká, zpravidla nerezová. Střed slouţí k přípravě 

nápojů a k uloţení potřebného inventáře. Vpravo jsou chlazené svrchu přístupné 

prostory pro nejpouţívanější nápoje, vlevo dřez a elektrické zařízení, jako jsou 

mixéry, lisy na ovoce, postmixy, kávovary, drtiče ledu atd. 

K vybavení běţně patří kontrolní pokladna, umístěná dle moţností po jeho pravé 

ruce. 

 Skladovací prostory – jsou ve spodní části pultu a ve stěně za pultem. Většina 

prostoru je chlazená. Horní část stěny slouţí zpravidla k vystavení nabízených 

nápojů a doplňkového sortimentu a  k umístění barového skla. Dolní část má 

charakter skříně a ukládá se do ní zboţí, prádlo a náhradní inventář. 

 

 

 

Schéma barového pultu 

 

 

o     o     o 

o     o     o 

o     o     o 

o     o     o 

 

 

pracovní prostor odkládací 

prostor 

 

přístrojové 

vybavení barmanský inventář  

dřez 
potřebné sklo 
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STAVEBNÍ KAMENY KOKTEILŮ 

 

Stavení kameny koktejlů se dělí do tří skupin : základ/báze/,proměnlivá sloţka 

/modifikátor/ a přísada,ozdoba. 

 Základ – je destilát,který je pro daný nápoj určující. K nejčastěji pouţívaným 

patří gin,vodka,rum,whisky a tequila. Některé koktejly mohou být zaloţeny i na 

kombinaci dvou bází. 

 Proměnlivá sloţka – dodává kokteilům příchuť,ale nesmí přehlušit základ. 

Patří sem aromatická vína, likéry, sirupy, ovocné šťávy, sodová voda, mléko, 

smetana, vejce, cukr atd. 

 Přísada, ozdoba –  úkolem přísady je dodat nápoji barvu /dávkuje se po 

kapkách/.Na zdobení se pouţívají prvky pouze jedlé s výjimkou míchátek a 

brček. 

            
ZÁKLADNÍ DESTILÁTY 

 

 Gin  
     V dnešní době je gin povaţován za lihovinu typicky anglickou,ale pochází 

z Holandska,kde vznikl jiţ v 17.století. 

     Vyrábí se z alkoholu získaného destilací obilné břečky.Tu tvoří  75%     

kukuřice,15%sladový ječmen a 10%ţita.Přidáním mnoha různých bylin,jejich 

kořenů či plodů vznikne destilát,který se ředí na vhodnou koncentraci a je 

připraven ke konzumaci. Někteří výrobci gin nechávají zrát ve starých sudech od 

sherry,čímţ gin získává nahnědlé zbarvení. 

 

Byliny pouţívané při výrobě ginu : jalovec, koriandr, zázvor, anýz, muškát, 

puškvorec, kardamon, levandule, mandle 

skořice, citrónová a pomerančová kůra. 

. 

Rozlišují se dva druhy ginu: 1.Dry Gin/London Dry Gin/- nesmí obsahovat cukr   

a obsah alkoholu musí být minimálně 40%. 

         2.Old Tom Gin/Plymouth Gin/ - je slazený cukrovým  

sirupem. 

Kromě toho existují aromatické typy s přísadami pomeranče, citronu nebo trnek. 

 

Nejznámější značky ginu :  

GORDON’S, PLYMOUTH’S, BEEFEATER, FINSBURY 
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 Vodka  
     Vodka je nejprodávanější lihovinou na světě. Pouţívá se jako základ mnoha 

oblíbených koktejlů, především longdrinků. Přestoţe se destiluje v mnoha zemích 

/Polsko,Finsko/,je vodka spojována v první řadě s Ruskem, kde je povaţována za 

národní nápoj. Název vodka je ruského původu, coţ značí zdrobnělinu slova voda 

a poukazuje na čirost tohoto destilátu. 

     Vodka je dále charakterizována neutrální chutí a nemá typické aroma. 

Vyrábí se ze směsi obilí nebo brambor. U mnoha kvalitních značek vodky je 

výrobní surovinou pouze obilí, především ječmen, pšenice a někdy také ţito. 

Obsah alkoholu se pohybuje mezi 38-45%. Vyrábějí se téţ vodky ochucené,kdy 

se do poslední destilace přidávají přírodní suroviny např. třešeň, pepř, trnky, 

citrusové plody, byliny nebo kořeny. Důleţité je docílit při výrobě vodky 

optimálně vyváţenou měkkou a čistou chuť. Přísady by neměly být chuťově 

téměř patrné. Neměl by být zjistitelný ani zdroj alkoholu, zda je to destilát obilí, 

líh nebo jejich směs. Aby se získala mimořádná měkkost a čistota, je nutná 

několikerá destilace, zvaná téţ rektifikace. 

                               

Nejznámější značky vodky :    

ALPHA NOBLE, MOSKOVSKAJA, SMIRNOFF, ABSOLUT, CHOPIN, 

GORBATSCHOW, FINLANDIA, PUSCHKIN, GREY GOOSE 

 

 

 

 Whisky a whiskové destiláty 
      Whisky patří k nejvíce konzumovaným destilátům na světě. Existuje velký 

výběr a rozmanitost jejích druhů a značek. Toto široké spektrum lze rozlišit  

podle země původu nebo podle postupu při pálení. 

 

 Rozdělení podle zeměpisného původu: 

skotská a kanadská whisky 

irská a americká whisky 

Americká whisky se dále dělí na Bourbon a Tennessee – Whisky 

 

Rozdělení podle technologie a pouţitých surovin :                    

sladová         

obilná         

           řezaná /malt, grain, blend/        
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 Malt whisky – vyrábí se výhradně ze sladového ječmene. Single malt whisky – 

pochází z jediné palírny.Vatted malt whisky – destilát ze dvou a více palíren. 

 Grein whisky - vyrábí se z různých druhů obilí /ječmen, ţito, pšenice, kukuřice/ 

 Blended whisky – je to směs, kdy malt whisky je nastavená grein whisky. 

 

Kvalita,tedy i cena whisky roste jejím stářím. Mnoho výrobců proto nabízí nejen 

produkty standardní kvality,ale i ty luxusní,např. dvanácti- a víceleté whisky. 

 

SKOTSKÁ WHISKY 

Whisky nesoucí název Scotch musí být vyrobena ve Skotsku, tam nejméně tři 

roky zrát v sudech a obsahovat nejméně 40% alkoholu. Typickou chuť získává 

skotská whisky sušením sladu nad ohněm z rašeliny a zráním v dubových sudech. 

Nejznámější značky: 

Blended - J&B, JOHNIE WALKER, CHIVAS REGAL, BLACK&WHITE, 

BALLANTINES        

Single malt – LOCH LOMOND     

           
 

 

 

 

IRSKÁ WHISKEY 

Na rozdíl od skotské whisky nemá irská kouřovou příchuť. Vyznačuje se 

jemností a přírodním aroma.Základem pro výrobu je sladovaný a nesladovaný 

ječmen. 

Nejznámější značky: 

JAMESON, TULLAMORE  DEW, BUSHMILLS MALT 

 

BOURBON & TENNESSE WHISKEY /AMERICKÁ / 

Bourbon je vyráběn z kukuřice, její podíl musí dosahovat alespoň 51%. Své 

jméno získal po okresu Bourbon ve státě Kentucky, kde byl tento destilát poprvé 

vyroben 

Tennesse whisky je podobná bourbonu, je však podstatně jemnější. 

Nejznámější značky: 

Bourbon – JIM BEAM, ELIAH GRAIG, KNOB CREEK 

Tennessee – JACK DANIELS        
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KANADSKÁ WHISKY 

Kanadská whisky se vyznačuje jemností, proto je pro přípravu koktejlů velmi 

vhodná. Je vyráběna z kukuřice a ţita s přídavkem ječmene. Všechny kanadské 

whisky jsou řezané.Ty nejlepší mají jemně kořeněnou, hořkosladkou chuť. 

Nejznámější značky: 

CANADIEN CLUB, CROWN ROYAL    

                                                                                                         

LIKÉRY Z WHISKY 

Whiskové likéry jsou sladkou alternativou v případě, ţe má koktejl chutnat po 

whisky, ale její chuť nemá být příliš silná. Tyto destiláty jsou vyrobeny 

smícháním likéru, whisky a dalších přísad, jako jsou med, byliny, koření, 

smetana atd. 

BAILEYS – Baileys Irish Cream byl prvním likérem s pravou smetanou. 

SOUTHERN COMFORT – jeden z nejznámějších likérů v USA. Vyznačuje se 

typickým broskvovým aroma a sytou jantarovou chutí. Obsahuje více neţ 100 

přísad. 

DRAMBUIE – skotský likér na bázi skotské malt whisky, koření a vřesového 

medu. Má sladkotrpkou chuť a zlatoţlutou barvu. 

            

 Rum 
Rum se vyrábí především v Karibské oblasti, na Antilách a v okolních 

středoamerických a jihoamerických zemích. Vyrábí se z cukrové třtiny. 

Dělí se podle chuti na několik kategorií. Například kubánský rum je lehčí a sušší 

neţ plný a pronikavě vonící rum jamajský. U rumu z ostrova Barbados  

se hodnotí jeho nevtíravé, čisté aroma a z Portorika pocházejí rumy velmi suché a 

lehké. 

Podle barvy můţeme rumy dělit na bílý a hnědý. 

Existuje nesčetné mnoţství výrobců rumu a kaţdý destilát chutná trochu jinak. 

Proto jsou značné rozdíly v kvalitě a tudíţ i v ceně. 

Do míchaných nápojů pouţíváme vţdy rumy ověřených značek. 

 

Nejznámější značky: 

BACARDI, RONVADEROS, HAVANA CLUB 

                          

 Pálenky z vína 
Podle země původu rozlišujeme francouzský armaňak a koňak, španělskou 

brandy a německý Weinbrand. Dále sem patří mnoho destilátů typu brandy např. 

řecká Metaxa. 

 

ARMAŇAK 
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Domovem armaňaku je Gaskoňsko. Na rozdíl od koňaku se u armaňaku 

vyskytuje jen několik málo značek. 

 

 

KOŇAK 

Nejznámější vinná pálenka světa je pojmenovaná podle městečka Cognac. 

To leţí uprostřed regionu Grande Champagne, kde se díky vlastnostem půdy 

skvěle daří vínu, z něhoţ se destilují ty nejlepší koňaky. 

Do ušlechtilých koňaků se pouţívají staré destiláty, které odpočívají v sudech i 

několik desetiletí. Kvalita koňaků tedy závisí na jejich stáří, a proto jsou opatřeny 

chráněným označením, které vypovídá o době jejich zrání v sudu. 

 V.S. /Very Speciál/ - doba zrání nejméně 2 roky 

 Cuveé Supérieure - doba zrání nejméně 3 roky 

 V.S.O.P. - doba zrání nejméně 4 roky 

 V.V.S.O.P. - doba zrání nejméně 5 let 

 X.O. - doba zrání nejméně 6 let 

 

Nejznámější značky: 

MARTELL, RÉMY MARTIN, HENNESSY, COURVOISIER                                       

  

           
 

 

 Tequila 
Vedle rumu je nejdůleţitějším základem pro koktejly především v Mexiku a Jiţní 

Americe. Pochází z oblasti v okolí města Tequila v centrálním Mexiku. 

Zde roste modré agáve, základní surovina k výrobě tequily. Destiluje se ve 

čtyřech různých stupních kvality, které jsou chuťově značně odlišné. 

 SIILVER /bílá nebo stříbrná/ - plní se do lahví ihned po ukončení destilace. 

 JOVEN APOCADO – do bílé nebo stříbrné tequily se dodává karamelizovaný 

cukr. 

 REPOSADO – po destilaci se tequila plní do dubových sudů, v nichţ zraje 

devět měsíců aţ jeden rok a tím získává zlatavou barvu. 

 AŇEJO – Tequila nejvyšší kvality. V dubových sudech zraje nejméně jeden 

rok a pravidelně se kontroluje její kvalita. 

Do koktejlů se pouţívá především bílá Tequila. 

 

Nejznámější značky: 

SIERRA, JOSE CUERVO,SAUZA 
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 Bittery – hořké likéry a lihoviny 

 

Do bitterů patří celá řada různých likérů, pálenek nebo vinných aperitivů 

vyznačujících se hořkou chutí. Rozdíl mezi Bittnery a hořkými likéry spočívá v 

obsahu cukru. K výchozím surovinám pro výrobu patří: bylin, semena, slupky z 

ovoce, kořeny, kůra, různé druhy dřev a koření. 

K bitterům  nepostradatelně patří: 

 ANGOSTURA – velmi silná lihovina/aţ 48% alkoholu. Má červenohnědou 

barvu a obsahuje výtaţky z pomerančové a chinovníkové kůry a kořene hořce. 

 APEROL – lehký bitter /obsah alkoholu 11%/ zářivě oranţové barvy. Má 

ovocnou, lehce nahořklou chuť. Pochází z Itálie. 

 BÉNÉDICTINE – Je jantarové barvy a sladké, aromatické chuti. /obsah 

alkoholu 40%/. Pochází z Francie. 

 CACHAÇA – vyrábí se z cukrové třtiny a je národním brazilským nápojem. 

 CAMPARI – patří k nejznámějším italským bitterům  a jako klasický aperitiv 

je znám po celém světě. Jeho receptura je výrobním tajemstvím. Pouţívá se 86 

různých přísad a jeho typická rubínová barva je způsobena přírodním 

barvivem získávaným z druhu červců. Obsahuje 23% alkoholu. 

 

 

 Ovocné likéry a ušlechtilé sladké nápoje 

 

Pod pojmem ovocné likéry se zahrnují lihoviny vyráběné za přidání cukru, 

aromatizujících látek, výtaţků z rostlin a ovoce, ovocných šťáv nebo éterických 

olejů. 

Rozlišují se tři různé druhy: likéry z ovocné šťávy a ovocně aromatizované 

likéry/ podstatný rozdíl je v mnoţství pouţité ovocné šťávy/ a ovocná brandy /ve 

100 litrech ovocného brandy musí být nejméně 5 litrů pálenky z ovoce, jehoţ 

název nese/. 

Patří sem především: 

 AMARETTO – jeden z nejznámějších italských likérů. Má hořkosladkou 

chuť. Při výrobě se pouţívají mandle,meruňková jádra,vanilka,bylinky a 

koření.Obsah alkoholu cca 25%. 

 APRICOT BRANDY – meruňkový likér, vyráběný z meruňkové šťávy a 

meruňkovice. 

 CHERRY BRANDY – ovocný likér z třešňové šťávy. 

 COINTREAU – francouzský likér, který se vyrábí ze sladké hořké 

pomerančové kůry a éterických olejů. 
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 CRÈME DE….následuje francouzský název ovoce, z něhoţ je likér vyroben. 

/banane – banánový, cassis – z černého rybízu, coco – kokosový, fraise – 

jahodový, framboise – malinový, menthe – mentolový/. Tyto lihoviny jsou 

husté konzistence, ale neobsahují smetanu. 

 

 

 

 CURAÇAO – likér se vyrábí ze slupek plodů curaçaa a má trpce nahořklou 

chuť. Rozlišujeme tři druhy: TRIPLE SEC/velmi suché s vysokým obsahem 

alkoholu/,BLUE CURAÇAO/modrý likér s pomerančovým aroma/,ORANGE 

CURAÇAO/oranţový likér na bázi rumu/. 

 GRAND MARNIER – mezinárodně nejznámější francouzský likér. Základem 

tohoto destilátu zlatavé barvy je ten nejjemnější koňak, kůra a šťáva 

pomeranče a květy pomerančovníku. 

 MARASCHINO – višňový likér tmavě červené barvy. 

 

 

       Krémové likéry 
     Zatímco pro likéry na bázi ovoce se pouţívá francouzské označení crème, 

pro smetanové krémové likéry se vţil anglický název creams. Většina 

krémových likérů jsou emulzní likéry, coţ znamená, ţe nestejnorodé látky v 

nich obsaţené je nutno nejprve homogenizovat, aby mohlo dojít k jejich 

spojení. 

K nejznámějším krémovým likérům patří kávové a čokoládové likéry. 

BAILEYS – likér irského původu. Jeho základem jsou irské lihoviny a 

smetana. V chuti je cítit čokoládu se stopami kokosu a kávy. 

ADVOKAAT – vaječný likér ochucený kořením. 

 

 

 Vermuty 
Aromatizované víno kořením a bylinami. Obsahuje 15 – 18% alkoholu. Za 

své charakteristické aroma a nahořklou chuť vděčí pelyňku.Označení 

vermouth je vyhrazeno pouze italským a francouzským vínům. 

 
Nejznámější značky : 

CINZANO /ROSSO, BIANCO, ROSÉ, DRY, EXTRA DRY/         

MARTINI /ROSSO, BIANCO, ROSÉ, D’ORO,EXTRA DRY/ 
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 Ovocné dţusy a sirupy 
Kvalita dţusů a šťáv je velmi důleţitá. U pomerančových nebo ananasových 

by měl podíl ovoce činit 100%, u ostatních alespoň 25%. 

Je-li moţnost vylisovat si čerstvou šťávu, vţdy tuto moţnost vyuţijeme. 

 

Sirupy obsahují ovocné koncentráty a jsou ideální přísadou především v těch 

případech, kdy nápoj má získat ovocnou chuť,aniţ by se zvýšilo mnoţství 

tekutiny. 

 

     Výhodou sirupů je,ţe umoţňují dodat chuť i takového ovoce,které se běţně 

     nelisuje např. kokosový nebo mango.K dostání jsou i sirupy jiné chuťové škály 

     např. čokoládový. 

     Nejdůleţitějším sirupem v baru je ale základní,cukrový sirup.Pouţívá se místo 

     cukru,protoţe se lépe mísí s ostatními přísadami koktejlu. Jeho příprava je 

     jednoduchá – ve 3/4l vody rozpustíme 1 kg cukru, přivedeme do varu a vaříme 

     cca 10 minut. 

 

 Nealkoholické nápoje 
    Kromě ovocných šťáv a dţusů se při přípravě míchaných nápojů pouţívá:  

 Sodová voda – dodává nápoji čerstvost a perlivost. V barech se neperlivá nebo 

 jemně perlivá voda téměř nepouţívá. 

 
 Limonády – především coca-cola, tonic, zázvorová limonáda /ginger-ale/ a bitter 

 lemon. U longdrinků jsou tyto limonády nezastupitelné. Platí zde zásada pouţívat 

 dle moţností jen značkové výrobky. Nedoporučuje se ani pouţívat výrobky 

 označené light. 

 
 Energetické nápoje – pouţívání těchto nápojů při výrobě koktejlů si v posledních 

 letech získalo velkou oblibu, především u mladých lidí. Jsou vhodné pro 

 longdrinky, a to v kombinaci s jednou základní surovinou např. vodka - red bull. 

 Energetické nápoje se přidávají rovnou do servírovací sklenice, neprotřepávají se, 

 ani se nemíchají v mixéru. 

 

 Ovoce 
      Téměř ţádný koktejl se neobejde bez ovoce, ať uţ se pouţívá k dekoraci 

 sklenice,  nebo přímo do nápoje.Důleţité je, aby bylo vţdy čerstvé, svěţí a řádně 

 opláchnuté. 
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Nejpouţívanějším ovocem je: 

  citron, limeta, pomeranč, banán, meloun, broskev, jahoda, ananas, koktejlové 

 třešně, ale např. i olivy, malé cibulky nebo celerová nať. 

 

 Led 
      Bez ledu se neobejde téměř ţádný míchaný nápoj. Funkcí ledu není jen nápoj 

 ochladit, ale i spoluvytvářet chuť a vzhled nápoje. 

 Rozlišujeme dvě formy ledu – kostky a drcený led. 

 Led musí být vyroben jen z kvalitní vody. Pro velké mnoţství ledu pouţíváme 

 profesionální výrobníky, pro menší mnoţství můţeme pouţít sáčky nebo misky 

 na led. Na drcení ledu pouţíváme ruční mlýnky nebo elektrické drtiče. 

 Pro větší efekt si můţeme vyrobit led barevný. Pouţijeme k tomu nealkoholický 

 nápoj, který je součástí koktejlu např. pomerančový dţus. 

 

  

 Pro pouţívání ledu platí tato pravidla: 

 pouţívat vţdy led čerstvý a velmi studený 

 led co nejrychleji zpracovat, aby nezačal tát 

 přílišným mnoţstvím ledu nápoj zvodnatí 

 čirý led získáme, jestliţe vodu před zmraţením převaříme 

 

 

 Další přísady 
 

 

 Mléko a smetana – nejčastěji se pouţívá trvanlivé mléko a smetana /lépe se 

 napění, nebo našlehá/. Nikdy nepouţíváme mléko převařené. Kokosové mléko 

 můţeme pouţít k přípravě exotických koktejlů. 

 

 Cukr a sůl – jsou pouţívány v podobě krusty ke zdobení sklenic. K doslazování 

 koktejlů se pouţívá hnědý třtinový cukr. 

 

Koření – pouţívá se do speciální koktejlů např. Bloody Mary. Jedná se o  pepř, 

tabasco a worčestr. 

 

 Na zdobení některých nápojů pouţíváme strouhanou čokoládu a kokos, do 

 kávových koktejlů pouţíváme silnou a aromatickou kávu např. espresso. 
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BARMANSKÝ  KURZ    -  CELKOVÉ  NÁKLADY 

 
2x Boston shaker à 450,- 900,- Suroviny  

2x  Coctail shaker à 400,- 800,- Lihoviny,likéry,vermuty, 

vína 

4 000,- 

2x Barové sítko à 120,- 240,- 

2x Kleště na led à 120,- 240,- Nealkoholické nápoje   500,- 

2x Lopatka na led à 150,- 150,- Sirupy 1 000,- 

2x Barová lţička à 120,- 240,- Ovoce   800,- 

3x Barmanský nůţ à 120,- 360,- Doplňky   500,- 

1x Nádoba na led à 550,- 550,- Celkem  6 800,- 

2x Tlouček à 250,- 500,-   

5x Výlevka à  60,- 300,-   

1x Lis na citron à  80,-  80,-   

1x Dávkovací láhev à 200,- 200,-   

1x Mlýnek na led à 720,- 720,-   

4x Láhev na nápoje à 280,- 1020,-   

1x Sifonová láhev à 980,- 980,-   

1x Míchací sklenice à 500,- 500,-   

1x Mixer à 1500,- 1000,-  

 Struhátko,prkénka, 

míchátka,napichovátka 

  500,-   500,-  CELKOVÉ NÁKLADY 

 Celkem  9 780,- 9 780,- 

6x Koktejlová špička à 50,- 300,- 2 340,- 

6x Old fashion glas tumbler à 30,- 180,-                         6 800,- 

6x Old fashion glas whiskovka à 30,- 180,-                  18  920,- 
6x Skleničky na koňak à 30,- 180,-  

6x  Koktejlová miska à 30,- 180,-  

6x Flétna à 30,- 180,-  

6x Margarita à 70,- 420,-  

6x Mojito glas à 30,- 300,-  

6x Hurikán à 70,- 420,-  

 Celkem    2 340,-  
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ROZDĚLENÍ   BARŮ 

 

 

     Hostům by mělo rozdělení barů do různých kategorií pomoci při představě, co 

mohou v jednotlivých barech očekávat. 

     Z hlediska gastronomického, ale i funkčního můţeme bary rozdělit do těchto skupin: 

 

 LOBBY BAR – bývá umístěn v hotelové hale, kde se setkávají především 

hoteloví hosté. Je nutný mezinárodní lístek. 

 APERITIV BAR –  nabízí velké mnoţství aperitivů a wellcome drings. 

 SNACK BAR /GRILL BAR/ - bývá v menších prostorách a nabízí větší 

sortiment jednoduše připravených pokrmů a salátů. Příprava pokrmů můţe 

probíhat v blízkosti hosta. Název baru často signalizuje jeho specifické 

gastronomické zaměření./ 

 RESTAURAČNÍ BAR – je součástí dalšího odbytového střediska, zpravidla 

restaurace. Slouţí většinou jako výdejna nápojů pro číšníky nebo sommeliéry. 

Většinou nemá barové ţidle. Hosté zde mohou čekat na uvolnění stolu nebo 

na společnost. 

Pokud je pracoviště obsluhováno barmanem,můţe fungovat i jako samostatný 

bar. Pokrmy se však u něj nepodávají. 

  SWIMMINGPOOL BAR – provozní doba je cca od 7.oo do 22.oo  hodin. 

V jeho nabídce jsou málo alkoholické nápoje /coblery,sorbety/, fresche,                                                                                                                                 

iontové nápoje,pivo pouze 0,3l a teplé nápoje. Z jídla zeleninové saláty apod. 

  FITNESS BAR – velmi podobný swimmingpool baru  

  SPORT BAR- /PUB/ - více druhů piva. 

NOČNÍ BAR – provozní doba je cca od 21,oo do 05.oo hodin. Plní především             

společenskou a zábavní funkci.Hraje zde ţivá hudba a součástí večera je 

umělecké vystoupení.Ve středisku můţe být i více barů.Sortiment nápojů je 

rozsáhlý,včetně velké nabídky míchaných nápojů.Pokrmy se zpravidla u baru 

nepodávají. 

  CASINO BAR – zde převládá servis přímo u stolu, pijí se většinou  

dvousloţkové nápoje. 

  DISCO BAR – provozní doba je cca od 21,oo do 05.oo hodin. Velká nabídka 

studených i teplých alkoholických i nealkoholických nápojů. Nabídka pokrmů 

bývá omezena jen na drobné pochutiny,vhodné k nápojům. 

  AMERICKÝ BAR – provozní doba je cca od 18,oo do 03,oo hodin. Pouţívá 

se zde atraktivní příprava nápojů – free style. Je to show pro hosty především u 

baru a spočívá v nadhazování lahví,sklenic ledu apod. 

Pracuje se s boston shakerem a suroviny se neodměřují. Přesto musí mít nápoj 

správnou chuť. Mohou zde pracovat jen barmani,kteří tuto techniku velice 
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dobře ovládají, jsou zruční a stále trénují. Tyto techniky se dají kombinovat do 

různých sestav. 

                        

BAROVÝ  LÍSTEK 
      

 

      Při sestavování barového lístku řešíme vţdy dvě základní stránky. Jedná se o 

stránku obsahovou a stránku technickou. Ta se ještě dělí na grafickou a výrobní. 

      Ještě před zahájením práce nám musí být jasné o jaký druh baru se jedná a jaká 

se očekává klientela. Barový lístek sestavuje barman, nebo je k práci alespoň 

přizván. 

      Grafická stránka bývá věcí příslušného odborníka. Nesmí se však zapomínat na 

nejzákladnější pravidlo -  snadná pouţitelnost pro hosta.Jedná se o dostatečně 

velké písmo,které je čitelné i při horších světelných podmínkách,papír,který se 

neleskne a barevná kombinace neunavující oči.Desky odolné proti ohmatání a 

formát lístku,který neubírá hostovi prostor. 

      Důleţité hledisko je i výrobní cena barového lístku. Pokud se jedná o lístek                         

 stálý, náklady mohou být vyšší.  

     Další moţností jsou prostorové nabídkové lístky /např. stojánky/ nebo  tabule 

 /např. světelné/. 

 

     Vţdy však musí mít lístek systém v řazení nápojů. Základní struktura můţe vypadat                                                                                                       

 takto : 

 

 Aperitivy 

 Míchané nápoje /koktejly/      

 Speciály 

 Vína bílá, růţová, červená, dezertní    

 Šumivá vína 

 Destiláty 

 Likéry 

 Nealkoholické nápoje 

 Pivo 

 Teplé nápoje 

 Pochutiny apetiters /oříšky/ 

 Tabákové výrobky 

 

 Dále musíme dodrţovat tato pravidla: 

 

 Tuzemské produkty mají přednost před dováţenými. 

 Suché nápoje mají přednost před polosuchými a sladkými. 
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 Nejdříve se píší menší porce, potom větší. /Např. 2dl vína – láhev vína, 2cl 

destilátu – 4cl destilátu/. 

 Krátké nápoje /short drings/ řadíme před dlouhé nápoje /long drings/. 

 

 

Na všech lístkách  musí být uveden datum,název a kontakt /adresa popř. telefonní číslo/. 
 

 Základní pravidla servisu míchaných nápojů 

 nápoje nezakládáme na holou desku stolu nebo baru  /podloţky, dečky, ubrousky, 

tácky/ 

 host musí mít k dispozici dostatečné mnoţství stébel 

 limonádové lţičky podáváme v samostatném skle 

 k nápoji s napichovátky zakládáme talířek na odkládání 

 nápoje s předpokládaným odpadem pokládáme na podšálek s rozetkou 

 nápoje podáváme okamţitě po dohotovení 

 zdobení nápojů musí být vkusné a nepřehnané 

 

  

 Pravidla přípravy míchaných nápojů 

 pouţíváme jenom kvalitní a dobře vychlazené suroviny 

 sladíme moučkovým cukrem nebo sirupem – urychlí přípravu a můţe nahradit 

některé suroviny/např. máta, káva atd./ 

příprava – 3/4l vody, 1 kg cukru vařit cca 10 minut 

 k míchání pouţíváme: mixér – těţko mísitelné suroviny – vejce, med 

            šejkr 

            míchací sklenici 

            nápoj připravujeme přímo ve sklenici, ve které 

ho podáváme 

 led – tři velikosti – kusy, kousky,tříšť,pouţíváme lopatku nebo kleště 

 vejce – musí být čerstvá, rozbíjet zvlášť 

 mléko – pouze nesvařené 

 citrusové plody – řádně omyté 

 do šejkru nedáváme nápoje s oxidem uhličitým 

 při nalévání nápoje do skla pouţíváme příručník 
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Pracovní postup 

 Prezentace skla   

 Ledování 

 Frapování 

 Scezení 

 Prezentace lahví 

 Dávkování 

 Mixování 

 Plnění  -  filling 

 Zdobení 

 Servis 

     

  

 

 

 

1)  MOJITO 

 

 5cl bílý rum 

 ½ limety 

 1cl limetkový sirup 

 2 lţíce hnědého třtinového cukru 

 9 lístků máty 

 sodová voda 

 

příprava – straight way  sklo – mojito glass  ozdoba – snítka máty 
 

 

 

 

 

 

2) MARGARITA  
 

 

 4cl Tequila  

 1 cl Curacao bílé 

 2cl citronová šťáva/limetková šťáva/ 
 

příprava – boston shaker  sklo – margarita   ozdoba – crusta 
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3)  MARTINI  DRY 

  

 5cl Gin 

 1cl vermut suchý 

 oliva  
 

 

příprava – míchací sklenice  sklo – kokteilová špička  ozdoba - oliva 
 

Martini medium – místo vermutu suchého vermut bianco,místo olivy citron. 
 

 

 

 

 

 

4)  ALEXANDR BRANDY 
 

  3cl brandy 

 3cl smetana 

 3cl kávový likér  
 

příprava – šejkr    sklo – špička  ozdoba – nastrouhat 

         muškátový oříšek 
 

 

 

 

 

 

5)  SEX  ON  THE  BEACH  
 

 

 3cl vodka 

 3cl broskvový likér 

 2cl grenadina 

 1dl pomerančový /ananasový/dţus 
 

příprava – šejkr    sklo – ballon glass  ozdoba – plátek pomeranče 

         kousek ananasu 
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6) PIŇA  COLADA 
 

 4cl bílý rum 

 2cl smetana 

 1cl kokosový sirup /likér/ 

 14cl ananasový dţus 
 

příprava – šejkr    sklo – ballon glass  ozdoba – ananas  
 

 

 

 

 

 

7) HOT  SHOT 
 

 2cl mandlový sirup  

 2 cl káva 

 1 cl smetana 
 

příprava – straight way  sklo – jigger glass     ozdoba – kakaový prášek 
 

 

 

 

 

8) HAVANA  JOE 
 

 

 4 cl bílý rum 

 2 cl malinový likér  

 jablečný dţus na dolití 

 kousky melounu a pomeranče 
 

příprava – straight way  sklo – long glass  ozdoba – ovoce  

        mudler  
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9) FERRARI COCKTAIL 
 

 4cl Amareto 

 2 cl vermut rosso 

 1 cl citronová šťáva 
 

příprava – míchací sklenice  sklo – špička 
 

 

 

 

 

10) FIRE  SHOOT 
 

 

 2cl Griotte 

 2cl Advocat 60% alk. 
 

 

Příprava – straight way  sklo – jigger glass  nápoj  hoří 
 

 

 

 

 

11) DAIGUIRY /BANANA/  FROZZEN 
 

 ½ banánu 

 4 cl banánového sirupu  

 1 cl citronové šťávy 
 

 

příprava – mixér    sklo – koktejlka  ozdoba – banán 
 

Můţe se obměňovat ovoce a přidávat bílý rum. 
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12) CAMPARI  ORANGE 
 

 4cl Campari 

 15 cl pomerančový dţus 

 plátek pomeranče 
 

příprava – straight way  sklo – tumbler  ozdoba – pomeranč  
 

 

 

 

 

 

13) PINK  LADY 
 

 4cl Gin 

 2 cl smetana 

 2 cl grenadina 
 

 

příprava  -  šejkr    sklo – špička  ozdoba – třešeň 
 

místo ginu – vodka /ledová lady/ 

místo ginu -  tequila / mexická lady/ 
 

 

 

 

14) CHOCO  COLADA 
 

 

4 cl bílý rum 

2 cl kokosový sirup 

2 – 4 cl smetana 

mléko na dolití 

 

 

 

příprava – boston   sklo – huricane  ozdoba – strouhaná čokoláda 

         nebo choco topping 
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15) CUBA  ISLAND 

 

 

4 cl bílý rum 

1 cl limetová šťáva 

1 cl citronová šťáva 

1 cl grenadina 

8 cl pomerančový dţus 

8 cl ananasový dţus 
 

příprava – šejkr  sklo – highball nebo tumbler  ozdoba – plátek ananasu 

          a pomeranče 

Grenadinu naléváme aţ do umíchaného nápoje. 

 

 

 

 

16) HIGH  SOCIALITY 

 

2cl gin 

2cl broskvový likér 

2cl Aperrol 

8cl grepový dţus 

 

 

příprava – šejkr   sklo – tumbler  ozdoba  -  plátek kiwi 

 

 

 

17) TEQUILA  SUNRISE 

 

 

4cl stříbrná tequila 

2cl grenadina 

cca 10cl pomerančový dţus 

 

 

příprava – straigh way sklo – tumbler nebo highball ozdoba – plátek pomeranče 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 32 BARMANSKÝ KURZ 

 

18) MANHATTAN 

 

 

4cl kanadská whisky 

2cl vermut rosso 

střik angostury 

 

 

postup – šejkr   sklo – špička  ozdoba – koktailová třešeň 

 

 

 

 

 

19) PARADIS 

 

 

2cl gin 

2cl broskvový likér 

15 cl pomerančový dţus 

 

 

 

příprava – boston   sklo -  tumbler  ozdoba – ovoce 

 

 

 

 

 

20) ATOMIC  FREEZE 

 

10cl ananasová dţus 

10cl jablečný dţus 

2cl mandlový sirup 

cca 4ks jahody  

 

příprava – mixér   sklo – highball nebo tumbler  ozdoba - jahoda 

 

 

 


