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Vzdělávací oblast: 

 

 

Stravovací a ubytovací služby 

Tematická oblast: Kuchyňské nádobí a náčiní 

Předmět: Zařízení závodů 

Výstižný popis způsobu využití 

nebo metodický pokyn 

Žáci dokáží definovat druhy 

kuchyňského nádobí a náčiní a 

materiály, z kterých jsou 

vyrobeny 

 
       

 

 

 



Kuchyňské nádobí a náčiní  

Nádobí jsou pomůcky, do kterých se suroviny ukládají, nebo se v nich zpracovávají 

(vaří, smaží apod.) 

Náčiní je pomůcka, kterou se surovina zpracovává (krájí, válí apod.), popřípadě 

pomůcka umožňující přístup k potravinám a nápojům (otvíráky). 

Druhy materiál, z kterého se nádobí a náčiní vyrábí: 

- chromniklová ocel 

- varné sklo 

- plasty 

- litina 

- smaltované plechy 

- dřevo 

Druhy kuchyňského nádobí: 

 Hrnce 

 

Hrncová sada – 9 dílů 

 Pánve 

                       

     Pánev pro přípravu smažení - volských ok   Pánev 

                   lívanců a bramboráčků 



 

 Konvice 

                         

    Varné konvice     

 Mísy 

         

Mísa na ovoce          Mísa na polévku 

 

Druhy kuchyňského náčiní: 

 Vařečky, kvedlačky 

                              

              Sada vařeček, vrtička,      Špagetová vařečka 

   obracečka a nožík z bukového dřeva 



 Metly 

          

Metla kulatá     Metla na šlehání 

 

 Lopatky 

                

Lopatka na koláč a pizzu    Lopatka plastová 

 

 Vály, válečky 

                      

Vál na těsto dřevěný    Váleček dřevěný 

 Struhadla 

    

Skládací struhadlo    Čtyřhranné struhadlo 

 

 



 Nože 

 

Sada nožů v dřevěném bloku 

 

 Škrabky a otvíráky 

        

Škrabka    Škrabka na pomeranč 

     

Vývrtka    Otvírák na láhve 

 

 

Kontrolní otázky: 

1. Z jakého materiálu se vyrábí nádobí a náčiní pro výrobu pokrmů? 

(Chromniklová ocel, varné sklo, plasty, litina, smaltované plechy dřevo.) 

2. Jaké znáš druhy kuchyňského nádobí? 

(Hrnce, pánve, konvice, mísy atd.) 

3. Jaké znáš druhy kuchyňského náčiní? 

(Vařečky, kvedlačky, metly, lopatky, vály, válečky, struhadla, nože, škrabky, 

otvíráky atd.) 

 

 

 

 



Zdroje:  

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

http://www.gastrosuper.cz/inventarkuchune/hrncekastroly/hrnceset/hrncekeramikset9dilueco

presto595009%5B1007780%5D?ItemIdx=9 

http://www.gastrosuper.cz/inventarkuchune/panve/ 

http://www.domacipotreby.cz/konvice-na-vareni-vody-(nerez)-1-6-43c.html 

http://www.chatar-chalupar.cz/sada-uzitecnych-pomocniku-do-domacnosti-pro-tri-vyherce 

http://www.tomgast.cz/index.php?sec=3&kate=15 

http://eshop.blex.cz/nase-vyrobky/varecky-a-obracecky/souprava-az-61228 

http://www.drevotvar.cz/eshop-spagetova-varecka-35cm-56.html 

http://www.e-gastroshop.cz/gastroshop/eshop/11-1-Cukrarske-potreby/186-2-Valy/5/396-

Valek-dreveny-44-cm 

http://www.gastrozone.cz/val-na-testo-drevo-68x48cm-cukrarstvi-peceni-kesper-4961.html 

http://www.az-shop.cz/domaci-potreby-fiskars/kuchynske-nacini/metly-fiskars 

http://www.az-shop.cz/domaci-potreby-fiskars/kuchynske-nacini/lopatky-fiskars 

http://www.az-shop.cz/domaci-potreby-fiskars/kuchynske-nacini/struhadla-fiskars 

http://www.az-shop.cz/domaci-potreby-fiskars/noze-fiskars 

http://www.az-shop.cz/domaci-potreby-fiskars/kuchynske-nacini 

http://www.az-shop.cz/domaci-potreby-fiskars/kuchynske-nacini/otviraky-a-vyvrtky 

 


