
ZAŘÍZENÍ PRO UCHOVÁNÍ V TEPLE 

  

Slouží k tomu, aby teplé pokrmy byly v čekací době, t.j. před 

expedicí a po dobu expedice uchovány v žádoucí teplotě, při 

které neutrpí jejich vzhled, chuť a konzistence. Čekací doba je 

stanovena na dvě až tři hodiny. 
  
Ohřívací vany, hrncové pařáky, ohřívací stoličky, výdejní 

vodní lázně, výdejní ohřívací stoly, ohřívače uzenin, ohřevné 

kotlíky, ohřívací stoly a skříně (režony), pojízdné vyhřívané 

zásobníky na talíře atd. 
  
Ohřívací vana 
Používá se v malých provozovnách. Je to kovová nádoba, 

která se umístí na sporák, nalije se do ní voda a do ní se vloží 

nádoby s pokrmy. 
  
Hrncový pařák 
Skládá se z kastrolu, hrnce s děrovaným dnem nebo bez dna s 

děrovanou vložkou a poklice. Kastrol s vodou umístíme na 

sporák nebo ohřívací stoličku a na něj dáme vrchní část pařáku 

s poklicí. Potravina se ohřívá vznikající párou. 
  
Ohřívací stolička 
Jsou elektrické nebo plynové. Používají se pro udržování 

teploty čaje či polévek a pro hrncové pařáky. Jsou vysoké jen 

50 - 60 cm, umisťují se u výdejního okýnka. 
  
Výdejní vodní lázeň 

Může mít samostatnou konstrukci, vestavěna do kovového 

stolu, nebo ve stolním provedení. Voda je ohřívána párou, 

plynem nebo elektřinou a její teplotu může udržovat termostat. 

Výdejní vodní lázně bývají i pojízdné. 



 
  

Výdejní ohřívací stůl 

Vodní lázeň je zakrytá nerezovým plechem s otvory pro 

gastronomické nádoby, neuniká z ní tak pára a teplo. Zdrojem 

tepla je pára, plyn, nebo elektřina. Teplotu lze regulovat 

termostatem. 
   
 

Ohřívací stoly a skříně (režony) 

Slouží k ohřívání nádobí před výdejem a ke krátkodobému 

uchování pokrmů, které snášejí suché teplo. Posuvná dvířka 

bývají na obou stranách, takže lze nádobí z jedné strany 

vkládat a z druhé vyjímat. U stolů je vyhřívaná i vrchní 

plocha, která se používá k expedici pokrmů. Zdrojem tepla 

bývá pára, plyn nebo elektřina. 

 

Vozíky na přepravu jídel (banketní) 

Izolované pojízdné skříňky či skříně na přepravu teplých jídel, 

již rozdělených na porce. Pokrmy lze ohřívat suchým nebo 

vlhkým vzduchem. Teplotu lze nastavit v rozmezí 30 - 85 oC. 
  

Termosy 

Nádoby na přepravu nápojů, polévek a pokrmů. Do kovového 

pláště se sklopnými držadly pro přenášení se vkládá vložka s 

jídlem a uzavře se víkem, které se připevní. Izolaci tvoří jen 

vrstva vzduchu mezi pláštěm a nádobou. Termosy na nápoje 

mají výpustný kohout. 
  

Termoporty 

Bedny nebo skříňky k přepravě teplých nebo studených 

pokrmů a nápojů. Mají dvojité stěny s dobrou izolací. Vyrábějí 



se z odolných plastických hmot nebo z nerezového plechu. U 

beden je odnímatelné vrchní víko, 

u skříněk se otvírají přední dvířka. Skříňové termoporty 

mohou být i elektricky vyhřívané. 


