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Vzdělávací oblast: Stravovací a ubytovací služby 

Tematická oblast: Polévky 

Předmět: Technologie 

Výstižný popis způsobu 

využití nebo metodické 

pokyny: 

Žák se naučí technologické postupy 

přípravy polévek, vývarů, jejich dělení a 

značení vývarů. Dělení vložek a zavářek 

do polévek. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

POLÉVKY 
 
Polévky jsou důležitá součást jídelníčku. Základ tvoří tekutina, podporují a usnadňují trávení. 

 

Dělení polévek podle 

 chuti – slané, sladké 

 teploty – teplé, studené 

 základní suroviny – z kostí, masové, zeleninové, luštěninové, ovocné 

 zahuštění – hnědé, bílé 

 

Z hlediska kuchařské technologie 

 hnědé polévky 

 bílé polévky 

 přesnídávkové polévky 

 speciální polévky – dietní, zdravotní, zvláštní, národní, krajové 

 

 

Dělení vývarů 
Vývar A (hnědý) – z hovězího masa a kostí 

Vývar B (bílý) – z vepřového a telecího masa a kostí 

Vývar C – z drůbežího masa a kostí 

Bujon – silný vývar 

Ostatní vývary – zeleninový, rybí, zvěřinový 

 

Čištění vývaru – do vývaru přidáme sníh, přivedeme do varu, necháme ustát a scedíme přes vlhký 

plátěný ubrousek. 

 

Vložky do polévek 
Jsou to potraviny, které vaříme zvlášť ve slané vodě a vkládáme do hotové polévky 

 

Druhy  

 nudle 

 celestýnské nudle (slané palačinkové těsto, uděláme palačinky, krájíme na široké pruhy) 

 fritátové nudle (celestýnské nudle osmažíme na tuku dozlatova) 

 smažený hrášek (lité těsto z hrubé mouky kapeme přes cedník do rozpáleného tuku, kuličky 

smažíme do růžova) 

 pálené koule (z páleného těsta vykrajujeme malé nočky a smažíme) 

 vaječná sedlina (do svařeného mléka přidáme vejce, sůl, květ, doplňky, necháme ztuhnout ve 

vodní lázni ve vymaštěné formě) 

 svítek (piškotová nebo třená hmota, přidáme doplněk, pečeme v troubě) 

 

 



 

Zavářky do polévek 

 
Potravinu vaříme v polévce. 

 

 

 

Druhy 

 kapání (do mléka přidáme vejce, sůl, mouka, kapeme přes cedník do polévky) 

 noky z třeného nebo odpalovaného těsta 

 knedlíčky (morkové, masové, žemlové – játra , namočená žemle, cibule česnek umeleme, 

přidáme mouku, vejce, majoránku vypracujeme směs a tvarujeme knedlíčky) 

 

 

 

 

Dělení polévek 

 

1. Bílé polévky – základ je vývar, zahustíme, přidáme doplňující surovinu 

 zahuštěné zásmažkou (bramborová, čočková, zeleninová) 

 kašovité (polévka bramborový protlak) 

 šlemové (polévka z ovesných vloček) 

 smetanové (pórková polévka s vejcem) 

 

2. Hnědé polévky -  základ tvoří vývar A, který doplníme vložkou nebo zavářkou (hovězí 

polévka s játrovými knedlíčky) 

 

3. Přesnídávkové polévky – základní surovina se přidává ve větším množství, úkolem 

polévky je zasytit (gulášová polévka, dršková polévka) 

 

4. Zdravotní polévky – málo kořeněné, zahuštěné nasucho opraženou moukou (špenátová, 

květáková, mléčná polévka) 

 

5. Speciální polévky (želví, Oháňková) 

 

6. Ovocné polévky (malinová, jahodová, jablková, broskvová, meruňková) 

 

7. Krajové polévky (kulajda, valašská kyselica) 

 

8. Národní polévky (boršč) 

 

 

 

 



 

 

 
 

   
 

 

 

 

 

 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TEST 

 

1. Vývar A je: a) hovězí      

       b) vepřový 

       c) drůbeží 

 

2. Vývar B je: a) hovězí 

        b) vepřový 

        c) drůbeží 

 

3. Vývar C je a) hovězí 

       b) vepřový 

       c) drůbeží 

 

4. Vložka do polévky je: a) játrové knedlíčky 

 b) celestýnské nudle 

 c) masové knedlíčky 

 

5. Zavářka do polévky je: a) fritátové nudle 

   b) játrové knedlíčky 

   c) svítek 

 

6. Co je to bujon: 

 

.................................................................................................................................................... 

 

7. Vyjmenuj polévky z hlediska kuchařské technologie: 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

8. Vyjmenuj druhy vývarů: 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

9. Vyjmenuj vložky do polévek: 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………….. 



 

 
 

TEST - řešení 
 

1. Vývar A je: a) hovězí      

       b) vepřový 

       c) drůbeží 

 

2. Vývar B je: a) hovězí 

        b) vepřový 

        c) drůbeží 

 

3. Vývar C je a) hovězí 

       b) vepřový 

       c) drůbeží 

 

4. Vložka do polévky je: a) játrové knedlíčky 

 b) celestýnské nudle 

 c) masové knedlíčky 

 

5. Zavářka do polévky je: a) fritátové nudle 

   b) játrové knedlíčky 

   c) svítek 

 

6. Co je to bujon: 

 

Silný vývar 

 

7. Vyjmenuj polévky z hlediska kuchařské technologie: 

 

hnědé polévky 

bílé polévky 

přesnídávkové polévky 

speciální polévky – dietní, zdravotní, zvláštní, národní, krajové 

 

8. Vyjmenuj druhy vývarů: 

 

A, B, C, bujon, ostatní vývary – rybí, zvěřinový, zeleninový 

 

9. Vyjmenuj vložky do polévek: 

 

Celestýnské nudle, fritátové nudle, nudle, smažený hrášek, pálené koule, vaječná sedlina,  

 

svítek 
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