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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.  



8. Nádobí a náčiní  
základní vybavení výrobního střediska  

 

- požadavky na hygienu, produktivitu práce, ekonomický provoz 

 

 

- tepelná vodivost 

 

 

- materiály: chromnikl, varné sklo, plasty, litina, smalt Ěpouze pečení pečivaě, 
m ď Ěhliník nevhodnýě, keramika, porcelán 

 

 



Druhy nádobí 

 

• hrnce – různé velikosti, na vaření 
• kastroly – různé velikosti, na dušení 
• rendlík (kastrol s rukojetí) – na vaření, dušení 
• pekáče – různé velikosti 
• pekáče na ryby, vanička na ryby – pošírování 
• poklice různých velikostí 
• nádoby pro vodní lázn  

• pánve – s oblým dnem, rovným dnem 



• gastronádoby:  různé velikosti, ukládání zásob,  
    vaření, zpracovávání 
 

 materiál gastronádob: nerez, polykarbonát, polypropylen 

  

 přednosti:    použitelnost ve v tšin  provozoven 

    úspora pracovní doby  

    díly doléhají 

  

 

 

 http://www.gastronadoby.cz/ 



 

• mísa na odkapávání 

• špičatý cedník Ěšpičákě 

• cedníky Ěrůzná hustota sítaě 

• zad lávací mísy Ěnerez, plast, smaltě 

• formy různých tvarů Ěplech, silikon, keramika, sklo, porceláně 

 



 
Náčiní 
 

 

- ke kuchařským úkonům 

 

 

 

- správnost použití 

www.home24.de 



Nože 

 

 

- materiál: kvalitní ocel, keramika + dřevo, plast na rukojeti, celokovový 

 

 

- různé velikosti 
 

 

 

 

 http://www.hostovka.cz/clanek.php?clanek=275 

 

www.highlife.cz 



Kuchyňský nůž 

(druhy a velikosti) 
 

• špalkový 

• na uvolňování kostí Ěšunka, kýtaě 
• tranšírovací 
• krájecí 

• ozdobný 

• filetovací 

• na lososa 

• na sýr 

• na dorty 

 

 
 
 

• cukrářský 

• pilka na zmražené zboží 
• speciální nůž k roztírání 
• nůž na zeleninu a ovoce 

• vykošťovací 
• vykrajovací (na tvarování) 

• žlábkový Ěkarbovacíě 
• asijský a japonský 

 



Sekáček na maso 
 
Pilka na kosti 
 
Palička na maso 
 
Ocílka 
 
Kuchyňská vidlička 
 
Špikovací jehla 
 
Jehla na závitky 
 
Škrabky 
 
Vypichovátka 

Špikovací trubice 
 
Nůžky na ploutve 
 
Žlábkovací nůž 
 
Rádelko 
 
Vykrajovátka na jablka 
 
Skřipec na t sto 
 
Trubičky na zdobení, zdobicí sáčky 
 
Vykrajovátka, formičky 
 

 



Literatura: 
• ROP, Otakar a Jan HRAB . Nealkoholické a alkoholické nápoje. Vyd. 1. Zlín: Univerzita 

Tomáše Bati ve Zlín , 2009, 129 s. ISBN 978-80-7318-748-4. 
 

• HRAB , Jan. Základy zbožíznalství potravin. Vyd. 1. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlín , 
2011, 167 s. ISBN 978-80-7454-118-6. 
 

• KOLOUCH, M. a VOLFOVÁ, A. : Stroje a zařízení v gastronomii a  technologie přípravy 
pokrmů. Vyd.  Fortuna, 2000. ISBN 80-7168-719-7 
 

• CÓN, F. : Zařízení provozoven v kostce. Vyd. 1., Ratio.  
 

• Beránek, J. : Provozujeme pohostinství&ubytování. Vyd.  MAG Consulting s. r. o..., 2004. 
ISBN 80-86724-02-6 
 

• http://www.hotelovaskola.cz/dokumenty/projekty/zap/frame.htm 
 

• www.home24.de, www.highlife.cz 

http://www.hotelovaskola.cz/dokumenty/projekty/zap/frame.htm
http://www.home24.de/

