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Stravovací a ubytovací služby 

Tematická oblast: Zařízení výrobních středisek 

Předmět: Zařízení závodů 

Výstižný popis způsobu využití 

nebo metodický pokyn 

Žáci dokáží definovat jednotlivé 

provozovny výrobních středisek a 

jejich zařízení 

 
       

 

 

 

 



Zařízení výrobních středisek 
 

Výrobní středisko je rozděleno na jednotlivá pracoviště podle výrobních postupů.  

Zařízení jednotlivých pracovišť je závislé na tom, jaké konkrétní činnosti se v nich 

vykonávají. 

Hrubá příprava musí být vždy oddělena od čistých provozů. 

Druhy pracovišť výrobního střediska a jejich zařízení 

1. Skladovací prostory 

Příklady zařízení - regály a váhy atd. 

 

Mechanická váha 

2. Hrubá a čistá příprava brambor, zeleniny a ovoce – bývá umístěna v blízkosti 

skladů a je vybavena: 

Příklady zařízení - mycími dřezy, stroji na praní a škrábání brambor a kořenové 

zeleniny atd. 

 

Škrabka na brambory 



3. Hrubá a čistá příprava masa – nachází se v blízkosti chladících popř. mrazících 

boxů, kde jsou suroviny uloženy a provádí se v nich:  

 hrubá příprava masa - bourání a vykostění a porcování syrového masa 

 čistá příprava masa - mletí, kutrování (rozsekání a současné 

promíchání masa), naklepávání, řezání, krájení. 

Příklady zařízení - špalek na maso, strojky na mletí a kutrování atd. 

4. Prostory na vytloukání vajec 

Příklady zařízení – pracovní stůl, nádoby na odpad apod. 

5. Příprava těsta s kynárnou 

Příklady zařízení - hnětače, šlehače, dělič těsta apod. 

6. Kuchyně  

 teplá kuchyně 

Příklady zařízení: 

- zařízení pro tepelné zpracování - sporáky, smažící pánve, kotle atd. 

 

Kotel 

- zařízení na odsávání par 

- stoly a pracovní desky 

- zařízení pro uchování hotových jídel 

 studená kuchyně 

 minutková kuchyně 

Kuchyně by měla být v severní části objektu, výška by neměla být menší než 

3,2 m, stěny musí být snadno čistitelné, nejlépe opatřeny obklady do výšky 1,8 

m. Podlaha musí být bez spár, dobře čistitelná s protiskluzovou úpravou. 



7. Cukrářská výroba 

Příklady zařízení - stroje na šlehání, hnětení a dělení těsta, zařízení na smažení 

koblih, cukrářská pec atd.  

8. Pekárna 

Příklady zařízení – pec, pracovní stoly apod. 

9. Výdejna jídel 

10. Umývárny černého (kuchyňského) a bílého (stolního) nádobí a skla 

Příklady zařízení - mycí stroje a mycí dřezy 

11. Sociální vybavení pro zaměstnance (šatny, WC, sprchy, denní místnost) 

12. Kancelář vedoucího – pracovní stůl, židle.  

 

Otázky 

1. Vyjmenuj druhy pracovišť výrobního střediska a uveď příklady jejich zařízení. 

 

Zdroje:  

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

http://www.vahy-pokladny-systemy.cz/103-vaha-mechanicka-mustkova-vbm-

200.html?menux=84&page= 

http://www.mistoprozivot.cz/index.php?id=4310 

http://www.kronen.cz/icos-varny-kotel-kulaty-parni-300l-ptf-v-300-n 

 

 

 


