
 

 

 

 

  

 

 

 

 

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_90 

 

Jméno autora: Mgr. Josef Kuttner 

Třída/ročník:  SUS 2 

Datum vytvoření: 12. 12. 2013 

 

 

Vzdělávací oblast: 

 

 

Stravovací a ubytovací služby 

Tematická oblast: Sklady I. část – druhy skladů 
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Sklady I. část – druhy skladů 

Sklady jsou oddělené prostory, které slouží ke skladování zboží a materiálů 

potřebných při práci v kuchyni. 

Druhy skladů 

Sklady rozdělujeme podle následujících kritérií: 

- podle druhu skladovaného materiálů 

- podle prostředí ve skladu 

- podle množství zboží umístěného ve skladu 

1. Druhy skladů podle druhu skladovaného materiálů 

Podle druhu skladovaného materiálu rozeznáváme: 

- sklad potravin 

- sklad nápojů 

- sklad inventáře (nádobí, ubrusy, skleničky, příbory, hrnce atd.) 

- sklad na obaly 

- sklad čisticích prostředků 

- sklad pro odpady 

 

2. Druhy skladů podle prostředí (teplota a vlhkost)  

Podle prostředí ve skladu rozeznáváme sklady: 

a) Sklady suché 

- teplota + 15 ºC 

- vlhkost 50% až 60 % 

- umístění v 1. nadzemním podlaží 

- skladují se v nich potraviny, které rychle vlhnou, např. obiloviny, mouka, 

těstoviny, pekařské výrobky, luštěniny, mák, sušené potraviny, sušená 

zelenina, cukr, cukrovinky, sůl, kypřící prostředky, pochutiny atd. 

b) Sklady chladné  

- teplota + 8 ºC až + 12 ºC 

- vlhkost 80 % 

- bývají umístěné ve sklepních prostorech 

- je v nich nízká přirozená teplotou a relativně vysoká vlhkost vzduchu  



- skladují se v nich odděleně brambory, kořenová zelenina, ovoce, konzervy, 

kompoty, nápoje atd. 

c) Sklady chlazené 

- teplota + 2 ºC až + 5 ºC 

- vlhkost 80% až 90 % 

- skladuje se v nich mléko, mléčné výrobky, vejce atd. 

d) Sklady mrazené 

- teplota – 18 ºC 

- skladují se v nich maso, drůbež, ryby, mražená zelenina atd. 

 

3. Druhy skladů podle množství zboží v nich umístěném 

- Hlavní sklady, které obsahují celkové zásoby. 

- Příruční (denní) sklady, které obsahují zboží na jeden den.  

Kontrolní otázky: 

1. Jaký je účel skladů? 

2. Jaké znáš druhy skladů? 

 

Zdroje:  

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

 

 

 

 

 


