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6. Pracovní stoly (DUM č. 6) 

Jméno autora: František Pospíšil 

Datum: 18. leden 2014 

Ročník:  
(Cíl. skupina): 

1. a 2. ročník gastronomických škol 

Anotace: Obsah výukového materiálu si klade za cíl informovat žáky středního vzdělávání  
o základním zařízení, vybavení a uspořádání výrobních středisek s důrazem na hygienu 
a bezpečnost při práci. Teoretické znalosti následně žáci uplatňují v laboratorním 
provozu, na učebních a provozních praxích.  



6. Pracovní stoly   
základní vybavení výrobního střediska  

Pracovní stoly 

 

- konstrukce, provedení podle použití  
- materiál – chromniklová ocel, deska ze stejného či jiného materiálu Ěplast – 

nierolen, žulaě 
- modifikace Ězvýšené okraje, oblé hrany, prolamované desky, vsazené 

d ezyě 
- police, rošty, zásuvky, sk íňky s posuvnými či výklopnými dví ky 

- různé délky, hloubka 60 – 90 cm 

- atypické stoly 

- chladicí, mrazicí 

- desky, špalky k naklepávání a d lení masa 

 



• Pracovní stůl s d ezem 

www.eshop-rychle.cz 



• eznický špalek 

www.gastrocentrum-pisek.cz  



• Pracovní stůl – nierolenová deska 

www.gastroart.cz  



• Regál 

www.regaly-net.cz  



• Režon 

www.ekolab-cz.cz  
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