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Vzdělávací oblast: 

 

 

Stravovací a ubytovací služby 

Tematická oblast: 
Zařízení pro uchování pokrmů a 

nápojů za tepla I. část 

Předmět: Zařízení závodů 

Výstižný popis způsobu využití 

nebo metodický pokyn 

Žáci dokáží definovat pojem 

„čekací doba“ v gastronomii, její 

délku a vlastnosti, které musí být 

během této doby u pokrmů 

zachovány 

 
       

 

 



Zařízení pro uchování pokrmů a nápojů za tepla I. část 

Zpracování surovin při přípravě pokrmů a nápojů má fáze přípravné a dokončovací. 

Výsledkem je hotový pokrm nebo nápoj, případně příloha k hlavnímu jídlu. Po 

dokončení pokrmu následuje časové období, které nazýváme „čekací doba“. 

Čekací doba je časový úsek od dokončení pokrmu do jeho vydání. Je stanovena na 

maximálně 4 hodiny a v průběhu této doby musí být zachovány: 

 žádoucí teplota - vyšší než +60 °C 

 vzhled pokrmu 

 chuť 

 energetická hodnota 

Zařízení pro uchování pokrmů a nápojů za tepla slouží k tomu, aby teplé pokrmy a 

nápoje byly ve stanovené době uchovány při žádoucí teplotě.  

Druhy zařízení pro uchování pokrmů a nápojů za tepla I. část 

 Ohřívací vana 

Používá se v malých provozovnách. Je to kovová nádoba, která se umístí na 

sporák a naplní vodu, do které se vloží nádoby s pokrmy. Nevýhoda tohoto 

zařízení je, že není zachována stálá teplota a pokrmy ztrácejí svou hodnotu. 

 Hrncový pařák 

Slouží k ohřívání párou (knedlíky, brambory, těstoviny, někdy i masa). Skládá se 

ze dvou nádob. Vnější nádoba je naplněná ve spodní části vodou, která je 

zahřívána sporákem (vodu je nutno průběžně dolévat). Vnitřní nádoba má 

děrované dno i stěny a vkládá se do ní pokrm, který je ohříván vznikající párou. 

Vše je zakryto poklicí. 

                                       

             Pařáček     Hrncový pařák 



 Výdejní vodní lázeň 

Může mít samostatnou konstrukci, nebo je vestavěna v kovovém stole. Voda v ní 

je ohřívaná párou, plynem nebo elektricky. Elektrické ohřívání můře řídit 

termostat. Výdejní vodní lázeň může být i pojízdná. 

         

Vodní lázeň stolní 

 

 Ohřívací stoličky 

Ohřívací stoličky se používají k udržení žádoucí teploty polévek, čaje a pro hrncové 

pařáky. 

- jsou elektrické nebo plynové 

- bývají umístěny u výdejního okénka 

- jsou vysoké jen 50 až 60 cm 

              

Ohřívací stolička elektrická   Ohřívací stolička plynová 

 

 

 



Kontrolní otázky: 

1. Co znamená v gastronomii termín čekací doba a jak je dlouhá? 

(Čekací doba je časový úsek od dokončení pokrmu do jeho vydání. Její doba 

může být maximálně 4 hodiny.) 

2. Co musí být během čekací doby u pokrmů zachováno? 

(Musí být zachovány žádoucí teplota (vyšší než +60 °C), vzhled pokrmu, chuť, 

energetická hodnota.) 

 

Zdroje:  

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

http://www.hotelovaskola.cz/dokumenty/projekty/zap/page0013.htm 

http://www.khsjih.cz/soubory/HV/HACCP-jednoduche-kuchyne.pdf 

http://fora.babinet.cz/viewprintable.php?id=8854 

http://www.eva.cz/zbozi/DOP05313/paracek-tescoma-presto-24cm/ 

http://www.cafanta.cz/gastronomie/vodni-lazne-stolni/vodni-lazen-+-gn-1-3-12163-25 

http://www.extrainzerce.eu/Stroje_30/stranka_20 

http://www.gastrosance.cz/product/stolicky-a-horaky/stolicky-plynove/plynova-stolicka-vsp-

10-propanbutan/6013 

 

 

 

 

 

 

 


