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Vzdělávací oblast: 

 

 

Stravovací a ubytovací služby 

Tematická oblast: 
Zařízení pro uchování pokrmů za 

tepla II. část 

Předmět: Zařízení závodů 

Výstižný popis způsobu využití 

nebo metodický pokyn 

Žáci dokáží vyjmenovat druhy 

zařízení používaných k uchování 

pokrmů a nápojů za tepla a znají 

jednotlivé druhy ohřevu a rozdíl 

mezi nimi. 

 
       

 

 



Zařízení pro uchování pokrmů za tepla II. část  

Pro udržení stanovené teploty při výdeji pokrmů se používají následující způsoby 

ohřevu: 

 vodní lázeň 

 pára 

 horký vzduch 

Vliv suchého a vlhkého tepla na pokrmy 
 

Suché teplo (horký vzduch) 

- vysušuje – mění vzhled a chuť 

- je pro uchování kvality potravin nevhodné 

Vlhké teplo (vodní lázeň, pára) 

– pokrmy si zachovají chuť, vzhled,  

– vzniká ve vodních lázních, hrncových pařácích a konvektomatech 

– užívá se nejčastěji  

Druhy zařízení pro uchování pokrmů a nápojů za tepla II. část 

 Výdejní ohřívací stoly - gastronomické nádoby jsou ponořeny do zakryté vodní 

lázně 

- teplota 60 – 90  ºC je stavitelná termostatem 

- výhoda – nedochází k úniku páry a tepla do prostoru mimo lázeň 

 

Výdejní stůl s ohřevem nerezový, dělenými vanami a policí 

 



 Vyhřívané pojízdné výdejní vozíky 

Tato zařízení umožňují výdej ve vzdálených prostorách od kuchyně 

 

Nerezový výdejní vozík s ohřevem a dělenými vanami 

 Vozíky na přepravu jídel (banketní vozíky) jsou zařízení, kterými se přepravují 

pokrmy, které jsou již rozdělené na porce. Pokrmy je možné ohřívat suchým nebo 

vlhkým vzduchem.  Uzavřený oběh vzduchu zaručuje nejvyšší hygienu. Teplotu 

lze nastavit v rozmezí 30 až 85 ºC. 

 

Banketový vozík 



 Ohřevný kotlík je zařízení určené pro udržení teplé polévky, ale může se 

používat i při expedici párků, gulášů apod. 

 

Kotlík na polévky, objem 10 litrů 

 Ohřívače uzenin jsou vyrobeny z nerezové oceli a vybaveny víkem, vypínačem, 

termostatem a výpustným kohoutem. 

 Ohřívač párků je určen na ohřívání párků, klobás a jiných uzenin v páře. 

          

   Ohřívač uzenin Ohřívač párků s trny na  

     rozpékání pečiva 

 

 

 



 

Otázky: 

1. Jaké znáš způsoby ohřevu pokrmů a jak se liší v působení na pokrmy? 

2. Vyjmenuj zařízení pro uchování pokrmů a nápojů za tepla. 

Odpovědi: 

1. Způsoby ohřevu pokrmů - vodní lázeň, pára, horký vzduch.  

Suché teplo pokrmy vysušuje – mění vzhled a chuť a je proto je pro uchování 

kvality potravin nevhodné. 

Vlhké teplo se používá nejčastěji, pokrmy si zachovají chuť i vzhled. 

2. Ohřívací vany, hrncový pařák, výdejní vodní lázeň, ohřívací stoličky, výdejní 

ohřívací stoly stabilní a pojízdné, vozíky na přepravu jídel, ohřevný kotlík, 

ohřívač uzenin, ohřívač párků. 

 

Zdroje:  

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

http://www.kovolika.cz/program-gastronomie/ohrivaci-stoly-a-voziky/ 

http://gastronakup.cz/detail-zbozi/vyhrivane-266:1:1/banketovy-vozik-satellite-gn-17-

prosklenny-s-ohrevem-a-rizenym-zvlhcovanim-840.html 

http://www.gastromex.cz/cz-detail-285655-kotlik-na-polevku-sunnex.html 

http://www.agrgastro.cz/index.php?name=stolni.spotrebice&id_cat=545&page=11 

http://www.gastrosance.cz/category/termicke-pristroje/hot-dogy-a-ohrivace-parku/104 


