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ETIKETA U STOLU
„Společenské chování nejlépe osvědčíme u stolu,“ říká v klasickém
filmu Světáci emeritní profesor tance a společenské výchovy Oldřich
Nový. Má pravdu. U stolu použijeme všechny dovednosti společenského chování: představování se, podávání ruky, konverzace, budeme vhodně oblečeni a přitom budeme manipulovat s příbory a projevovat takt a empatii vůči svým spolustolovníkům.
Smyslem společenského stolování není najíst se – přiznejme si, že
doma se najíme mnohdy lépe a pohodlněji než na škrobeném banketu ve smokingu. Jídlo se řadí k nejpříjemnějším lidským prožitkům,
a proto s rozvojem civilizace získávalo důležitou druhotnou funkci –
vytvářet kolorit a příjemné prostředí pro zábavu, jednání, setkávání lidí. Jsme-li pozváni na večeři, nespatřujme hlavní účel pozvání v tom, že dostaneme najíst, ale že budeme ve společnosti dalších
lidí, se kterými budeme navazovat kontakty, poznávat se, konverzovat, hledat společná témata – to vše na pozadí společného stolování.
Lidé, kteří neznají pravidla stolování, jsou u stolu nejistí, stále si
musejí hlídat, jak uchopit příbor, co udělat s ubrouskem, jak držet
sklenici, jak jíst různé pokrmy. Není divu, že lehkost konverzace –
hlavní úkol stolovníků – se vytrácí. Nezkušený účastník stolování se
musí stále soustředit na to, aby neudělal chybu, sleduje a kopíruje
ostatní, a nemůže pak nenuceně bavit společnost u stolu, jak se očekává. Člověk znalý pravidel stolování si nemusí nic hlídat, všechno
na stole je pro něj samozřejmostí, může se plně soustředit na okouzlování svého protějšku, ať už je to objekt jeho obchodního či čistě
privátního zájmu…

1/ Zasedací pořádek
Zasedací pořádek

Prvním úkonem, který musíme učinit, když přijdeme ke stolu, je
správně se usadit podle určitého pořádku. Jako v jiných situacích,
i u stolu mají svá privilegia osoby společensky významnější. Hostitel, který určuje zasedací pořádek, musí vycházet z pevných pravidel. Platí jak při večeři v šesti, tak na banketech pro stovky hostů.
Zavedení zasedacího pořádku podle společenské významnosti hostů se přičítá francouzskému králi Ludvíku XIV. Všechna pravidla
zasedacího pořádku ovšem nelze dodržet beze zbytku, tak ideální
stav se prakticky nikdy nevyskytne (stejný počet mužů a žen, jasná hierarchie), proto konkrétní zasedací pořádek bude vždy výsledkem nějakého kompromisu, kdy upřednostníme jedno kritérium před
ostatními.
Především nesmíme vytvářet izolované skupiny, naopak – hosty
musíme co nejvíce promíchat, musejí sedět tak, aby se bavili všichni navzájem. Muže a ženy, starší a mladší, domácí a cizince rozsazujeme střídavě, ani lidé, kteří se znají, třeba z jedné firmy, by neměli sedět vedle sebe. Smyslem společenského stolování je poznávat
nové lidi, seznamovat se, proto ani manželé nesedí vedle sebe; jejich
poslední příležitostí byla svatební hostina, ostatně doma mají denně
příležitost spolu konverzovat.
Pozice hostů určíme podle některého z kritérií: stěna, okna, dveře. Společensky významnější osoby sedí zády ke stěně s pohledem
do místnosti. Je to pohodlnější, protože mají přehled o celém prostoru a neobtěžuje je procházející obsluhující personál. V restauracích

si na tato místa často sedají muži s odůvodněním, že mají lepší přehled, to je ovšem právě ta výhoda, kterou musíme poskytnout společensky významnější osobě. Nemůžeme-li se řídit podle blízké stěny,
použijeme pravidlo, že host sedí naproti oknům, nebo další, že hostitel sedí tak, aby se díval na vstupní dveře.
U větší nebo formální večeře sedí hostitel a hostitelka obvykle
proti sobě. Nejčestnější místo pro ženu je po pravici hostitele, pro
muže po pravici hostitelky. Druhé nejčestnější místo je po levici hostitele, třetí opět po pravici, čtvrté opět po levici a tak postupujeme
k vnějšímu okraji stolu, až do vyčerpání míst. Na první pohled je
zřejmé, že čím více je host společensky významný, tím blíž hostitelům
sedí a naopak. Ženy by neměly sedět na kraji stolu. Při rodinných
oslavách nebo svatebních hostinách necháváme malé děti, které nemohou stolovat samy, vedle jejich matky nebo otce, samostatné starší děti mají pozici nejnižší společenské významnosti.
Pravidla platí pro všechny typy stolů

Tento princip platí u všech typů stolů. U obdélníkového stolu sedí
hostitel s hostitelkou uprostřed naproti sobě, hostitelka zády ke stěně, čelem do prostoru nebo k oknům. Hostitelka má po pravici hlavního hosta, hostitel jeho partnerku. Po levicích mají druhý nejvýznamnější pár, po pravicích další a tak pokračujeme k okraji stolu.
Můžeme zvolit i variantu „dlouhého stolu“, kdy hostitel s hostitelkou sedí v čelech stolu, první nejvýznamnější pár po jejich pravicích,
druhý po levicích atd. U stolu tvaru U, kdy obvykle neobsazujeme
vnitřní stranu čela, mohou hostitelé sedět vedle sebe. U kulatého
stolu můžeme zvolit obě varianty: buď hostitelé sedí naproti sobě,

po pravicích mají první páry, po levicích druhé a tak dále, nebo sedí
vedle sebe a další páry podle významnosti po jejich stranách, takže naproti sedí nejméně významní účastníci oběda. To se doporučuje
u velkých stolů, kde je konverzace přes stůl vyloučena.
Připravujeme-li zasedací pořádek, musíme si nejprve sestavit pořadí společenské významnosti hostů, zvlášť muže a ženy, a pak je
usazujeme směrem od středu ke krajům stolu. Společenskou významnost posuzujeme podle všech kritérií: starší, funkčně nadřazení, hosté, klienti, cizinci. Nejprve nám vznikne ideální matematický model
a ten pak začneme upravovat podle dalších požadavků. Ideální zasedací pořádek v praxi neexistuje – museli bychom mít stejný počet mužů a žen, mladších a starších, domácích i cizinců a hlavně by
mezi všemi musela být jasná hierarchie podřízenosti a nadřízenosti. Ustoupíme od ideálního řešení tam, kde by vznikla profesní nebo
věková skupina, porušit ho musíme i kvůli jazykovým schopnostem
účastníků. Máme-li mezi hosty cizince, usazujeme je střídavě s hostitelskou stranou, ale vždy tak, aby vedle cizince seděl někdo, kdo
s ním bude schopen konverzovat, aby byl naplněn smysl společenského setkání.
Tlumočníky poskytujeme obvykle jen hlavním hostům nebo hostiteli. Je praktičtější, aby tlumočník nevečeřel u stolu jako ostatní
hosté, ale aby seděl na samostatné židli mezi těmi, kterým tlumočí.
Oba by na sebe měli vidět, a proto má tlumočník židli vysunutu asi
o půl metru dozadu, aby nezacláněl. Z tohoto úhlu navíc hovoří přímo do uší oběma spolustolovníkům a může mluvit tišeji.

