
 

 

 

 

  

 

 

 

 

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_82 

 

Jméno autora: Mgr. Josef Kuttner 

Třída/ročník:  SUS 2 

Datum vytvoření: 11. 1. 2013 

 

 

Vzdělávací oblast: 

 

 

Stravovací a ubytovací služby 

Tematická oblast: Chladící zařízení 

Předmět: Zařízení závodů 

Výstižný popis způsobu využití 

nebo metodický pokyn 

Žáci dokáží definovat jednotlivé 

druhy chladících zařízení 

 
       

 

 

 

 

 



Chladící zařízení 

Charakteristika chladících zařízení: 

- používají se ke krátkodobému uchování potravin  

- vnitřní teplota je 0 ºC až +5 ºC  

- hotové pokrmy v nich uchováváme max. 4 dny 

Druhy chladících zařízení 

Druhy chladniček podle pohonu:  

Rozeznáváme chladničky kompresorové a absorpční. 

 

 Kompresorové chladničky 

Chladící aparát se skládá z elektromotoru, kompresoru, kondenzátoru, 

kapiláry nebo ventilu a výparníku. 

 

kompresorová chladnička 

 Absorpční chladnička nepotřebuje k provozu motor ani jiné otáčivé součástky. 

– Výhody absorpční chladničky oproti kompresorové 

o tichý chod (nemají motor ani žádné otáčivé součástky) 

o nižší spotřeba 

o minimální poruchovost 

– Nevýhoda - malý výkon 

 



 

Druhy chladniček podle použití:  

 Chladničky pro domácnosti a příruční sklady 

 

Plynová absorpční chladnička 

 Chladící skříně se používají v provozovnách veřejného stravování, mají objem 

600 až 1800 litrů - můžou být prosklené 

                           

Chladící skříň - plné dveře  Chladící skříň - prosklené dveře 

 Chladící stoly se použití jako prodejní i pracovní stoly, bývají vyrobeny 

z nerezové oceli 

 

Chladící stůl 



 Chladící vitríny umožňují vystavit zboží, mají však menší tepelnou izolaci (únik 

chladu), bývají osvětlené 

 

 Chladící pulty na nápoje jsou konstruovány s výklopným nebo posuvným víkem 

 

Chladící pult s posuvným víkem 

 Chladicí boxy se používají k uskladnění většího množství potravin, obsahují 

police, nebo háky 

 



 Chladírny jsou prostorné chlazené sklady 

 

Chlazený sklad 

 

 

Chladírna o rozměrech 350 m² 

 



 

Chladící vůz z roku 1951 

 

Kontrolní otázky: 

1. Jaké znáš druhy pohonu chladících zařízení a jaký je mezi nimi rozdíl? 

(Kompresorová chladnička je poháněna elektromotorem. 

Absorpční chladnička nepotřebuje k provozu motor, má tichý chod, nižší spotřeb, 

minimální poruchovost ale malý výkon.) 

2. Jaké znáš druhy chladících zařízení? 

(Chladničky, chladící stoly, skříně, vitríny, pulty a boxy, chladírny) 

 

 

Zdroje:  

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

http://www.quido.cz/objevy/chladnicka.htm 

http://bratislava.olx.sk/plynova-absorpcna-chladnicka-dometic-combicool-rf60-black-12-230-

v-plyn-propan-butan-iid-386415083 

http://www.sechap-klabik.cz/chladici-skrine-plne-dvere/270-chladici-skrin-plne-dvere-tn- 

1400.html 

http://www.cisticky.org/index.php?scat=105 

http://www.odvlhcovace.org/index.php?sdet=166 

http://www.euro-regaly.cz/chladici-vitriny-3/chladici-vitriny-obsluzne-2/chladici-obsluzne-

vitriny-san-apolo-80/ 

http://www.zbozi.cz/vyrobek/liebherr-ft-2902-chladici-pult-na-napoje/ 

http://www.gastromacs.cz/chladici_a_mrazici_boxy/ 

http://www.haku.cz/chladirny-a-zpracovny-galerie/ 

http://www.parostroj.net/katalog/nv/clanky/chladici_vozy/vyvoj_chlad_vozu_1.php3 

 

 


