
 

 

 

 

  

 

 

 

 

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU 

peníze školám 

 

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0767 

 

Šablona: V/2.1 č. materiálu: VY_ 52_INOVACE_85 

 

Jméno autora: Mgr. Josef Kuttner 

Třída/ročník:  SUS 2 

Datum vytvoření: 10. 11. 2013 

 

 

Vzdělávací oblast: 

 

 

Stravovací a ubytovací služby 

Tematická oblast: Mrazící zařízení 

Předmět: Zařízení závodů 

Výstižný popis způsobu využití 

nebo metodický pokyn 

Žáci dokáží definovat druhy 

mrazící zařízení 

 
       

 

 

 

 

 



Mrazící zařízení 

Mrazení je proces, při kterém se v určitém prostoru vytváří teploty nižší než 0 °C. 

Mrazení se využívá v gastronomii k dlouhodobému uchování potravin. 

- teplota mrazených prostorů je cca. –18 ºC až –24 ºC 

- hotové mrazené pokrmy lze uchovávat po dobu max. 3 měsíce 

Druhy mrazících zařízení 

 Mrazničky 

                                             

   Mraznička v provedení nerez,   Truhlicová mraznička 

      teplotní rozsah -14 ºC až -28 ºC  

 Mrazící stoly se využívaní k uložení mražených surovin (při teplotách  

od –15 ºC do –18 ºC) a zároveň se používají jako pracovní stoly.  

 

Mrazící stůl v nerezovém provedení s teplotním rozsahem -10 ºC až -20 ºC, 

vybavený digitálním ukazatel teploty 



 

 Mrazicí skříně a mrazicí boxy slouží k uchování většího množství surovin 

  

Mrazící skříň    Mrazící box 

 

 

 Mrazírny jsou tepelně izolované místnosti nebo haly, v kterých je vyráběna 

teplota cca -18 ºC až -28 ºC 

 

Mrazírna s kapacitou cca 7 000 paletových míst, teplota -18 ºC až -28 ºC 



 Výrobník zmrzliny – charakteristika: 

– provádí rychlé zmrazení zmrzlinové směsi při teplotě - 20 ºC 

– hotová zmrzlina se uchovává při teplotě – 12 ºC 

– výrobník obsahuje dávkovací zařízení pro výdej zmrzliny 

 

Výrobník zmrzliny - tří pákový 

 Výrobník ledu – charakteristika: 

- vyrábí různé formy ledu - kostky, drť nebo šupinky 

- vyrobený led se používá k chlazení nápojů 

- k odebírání ledu zásadně nepoužívat skleněnou nádobu 

 

Výrobník ledu 

 

 Šokové zmrazovače jsou zařízení na rychlé zmrazování a zchlazování 

polotovarů a hotových jídel. Pro tvorbu bakterií je kritické rozmezí teplot mezi 

+10°C až +60°C. Toto teplotní rozmezí je nutné překonat co nejrychleji. 

 



Charakteristika šokového zmrazování: 

- rychlé zchlazení předvařených pokrmů teplotou do - 40 ºC 

- rychlé a silné zchlazení nevytváří v potravě ledové krystaly, které by mohly 

narušit strukturu potravy 

- proto je zachována kvalita později podávaných pokrmů 

- jedná se o nejmodernější způsob uchování pokrmů 

- produkt s výchozí teplotou +90°C musí být zchlazen na teplotu +5°C za 

max. 90 minut 

- produkt s výchozí teplotou +90°C musí být zmrazen na -18°C za max. 240 

minut v jádře pokrmu 

 

Šokový zchlazovač a zmrazovač který provádí: 

zchlazení z teploty +90 ºC na teplotu +3 ºC 

zmrazení z teploty +90 ºC na teplotu -18 ºC 

 

Otázky: 

1. Jaké znáš druhy mrazících zařízení? 

(Mrazničky, razicí stoly, skříně a boxy, mrazírny, výrobníky zmrzliny a ledu, 

šokové zmrazovače.) 

2. Jaká je maximální doba pro uchování mrazených pokrmů? 

(Maximálně 3 měsíce.) 

 

 



Zdroje:  

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

http://www.gastronom98.cz/share/download/1294.pdf 

http://www.gastronom98.cz/produkt/mrazici-stul-nordline-gn-4100-bt 

http://www.gastronom98.cz/produkt/mrazici-box-polair-kxh-23-87-3200-x-4060-x-2240-nerez-

podlaha 

http://gastro-vybaveni.heureka.cz/nordline-univerzalni-mrazici-skrin-cb-114/ 

http://www.biela-technika.sk/catalog/detail/195 

http://transport.polar-cz.eu/media/File/sklady/mrazici_komora.jpg 

http://transport.polar-cz.eu/sklady/ 

http://produkty.topkontakt.idnes.cz/p/taylor-c-712-vyrobnik-zmrzliny-tripakovy/8903615/ 

http://www.gastronom98.cz/katalog/sokery-sokove-zchlazovace-a-zmrazovace 

 

 

 

 


