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Úvod do předmětu Zařízení závodů 

 

1. Účel předmětu Zařízení závodů 

Účelem předmětu Zařízení závodu je, aby žáci: 

1. Dokázali definovat druhy vybavení a uspořádání středisek poskytujících 

gastronomické služby. 

2. Dokázali vyjmenovat a uvést příklady strojů a pomůcek používaných při 

kuchařských pracích. 

3. Znali a dodržovali zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) 

v provozovnách poskytujících gastronomické služby.  

4. Znali a dodržovali zásady hygieny při kuchařských pracích. 

 

Gastronomie je soubor pravidel o úpravě pokrmů a kultuře stolování. 

Gastronom je znalec kuchařského umění a označuje se tak také obchodní dům 

s větším výběrem potravinářských výrobků. 

(Gastro – první část složených slov s významem žaludek a žaludeční 

např. Gastritida – zánět žaludku). 

 

2. Druhy strojů a pomůcek používaných při kuchařských pracích 

1. Nádobí a náčiní pro výrobu pokrmů (např. hrnce, palička na maso atd.)             

                                 

 

Hrnec s poklicí            Palička na maso 

 



2. Stroje pro mechanické zpracování potravin (např. kráječ chleba, mlýnek na kávu, 

odšťavňovač atd.) 

         

Kráječ     Odšťavňovač 

 

3. Zařízení pro tepelné zpracování pokrmů (např. sporáky, kotle, pece, grily atd.) 

 

                      

Gril      Sporák 

 

4. Zařízení pro uchování pokrmů a nápojů za tepla (např. ohřívací vany, pařáky atd.) 

                     

Vodní lázeň     Pařák 

http://www.4home.cz/image.php?file=13558l.jpg&size=wl
http://www.datart.cz/null-KENWOOD-JE950.html
https://interlink-static.tsbohemia.cz/steba-vg-350_ien163356.jpg
http://images.zbozi.cz/zbozi-images/50a290c6ab25f6ff99200000.jpg


5. Chladící a mrazící zařízení (např. chladničky, mrazáky atd.) 

 

Mraznička 

 

 

6. Zařízení pro hygienu nádobí a nářadí – např. ohřívače vody, mycí stroje atd. 

 

 

 

Myčka nádobí 

http://www.kamennyobchod.cz/img/eshop/lrg/mraznicka-candy-cfu-195-ee-suplikova.jpg


7. Pomocná zařízení (např. váhy, pracovní stoly, přepravné vozíky atd.) 

 

 

 

Stolní kuchyňská váha 

 

Kontrolní otázky: 

1. Jaký je účel (proč se učíme) zařízení závodů? 

2. Co je to gastronomie? 

3. Co znamená slovo gastronom? 

4. Jaké znáš druhy strojů a pomůcek používaných při kuchařských pracích, u 

každého druhu uveď příklad. 

 

Zdroje:  

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

http://hrnce.heureka.cz/tescoma-kastrol-praktica-s-poklici-22-cm-3_5-l/ 
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