
Příprava na ZZ 

TEC 

1. Opakovat přepočty receptur 

2. Opakovat celé učivo 2. ročníku podle sešitu, Půlpánové a internetu 

 (DUM – digitální učební materiály) 

LŠH, NŠH, ZŠH, ŠH s RP a MS, Jádrové hmoty 

SZ 

Opakovat k ZZ – podle sešitu 

Opakovat vše, co jsme probrali za 1. pololetí 

Nové: 

Zmrzlinové stroje – máte v sešitě – učili jsme se při TE + Youtube 

Klimatizace:  

Klimatizace 

- zařízení na úpravu vzduchu (ohříváním nebo chlazením) 

Upravujeme: -  teplotu 

                        -  vlhkost 

                        -  čistotu vzduchu  

Klimatizaci můžeme mít: 

- ústřední 

- samostatné zařízení 

Ústřední klimatizované zařízení: 

- v ústřední jednotce se vzduch upravuje a rozvádí do klimatizovaných 

prostorů pomocí ventilátorů 

- veškerá zařízení jsou regulována automaticky podle nastavené teploty a 

vlhkosti vzduchu na termostatech umístěných v klimatizované místnosti 

- jsou umístěny v pomocných budovách nebo na střešní konstrukci 

výrobních hal 

- využívají je velké průmyslové provozy 

Samostatná klimatizovaná zařízení: 

- jsou umístěna přímo v prostoru, kde má být vzduch upraven 

Filtrační zařízení: 



Klimatizované zařízení přivádí vzduch k čištění, který musí projít filtračním 

zařízením, které zachycuje většinu tuhých částic (prachu), obsažených ve 

vzduchu 

- filtry jsou zařazovány před ohřívače nebo chladiče 

- sestaveny jsou z filtračních vložek, umístěných v nosních rámech 

- filtrační vložky jsou ve tvaru rohoží z vláknitých materiálů (plastů, 

přírodní vlákniny) 

- filtrační vložky můžeme čistit oklepáváním nebo oplachováním 

- mohou být:  

-   vyměnitelné (nutno občas vyklepat) 

-   Jednorázové (dražší) 

 

 

 

Ohřívače a chladiče vzduchu: 

Říkáme jim tepelné výměníky 

Mohou být:  -  deskové 

                     -  trubkové 

U ohřívačů: teplonosným mediem je horká voda nebo pára, která protéká 

v trubkách nebo v deskách. 

U chladičů: teplonosným mediem je studená voda, pro teploty pod 00C se 

využívá solanka.  

Druhy klimatizace: 

A/ Ústřední 

Upravuje vzduch v ústřední jednotce a rozvádí jej do několika klimatizovaných 

prostorů. Čerstvý vzduch se mísí s cirkulačním vzduchem z klimatizovaného 

prostoru, filtruje se, předehřívá nebo chladí, případně čistí. Ventilátor potom 

vhání upravený vzduch do klimatizovaných prostor. Nastavení teploty hlídají 

termostaty, vlhkost hygrostaty umístěné v místnosti. Tyto druhy klimatizace se 

využívají ve velkých průmyslových provozech. 

B/ Samostatná 

Jsou umístěny přímo v prostoru, kde má být upraven vzduch. Upravují a směšují 

vzduch z vnějšího okolí s cirkulačním vzduchem z klimatizovaného prostoru. 

Součásti klimatizačního zařízení: 



1. Filtrační zařízení 

Jsou zařazeny vždy před ohřívače či chladiče vzduchu. Filtrační vložky jsou 

vloženy do nosných trámů tak, aby se daly čistit. Vyrábí se ze skelného 

vlákna, plastů nebo jiných přírodních materiálů. 

2. Ohřívače a chladiče vzduchu 

Jsou to výměníky deskového nebo trubkového provedení, v nichž proudí 

horká voda nebo pára (u chladičů studená voda nebo solanka). Okolo nich 

proudí vzduch, který se ohřívá, nebo chladí. 

3. Zařízení na vlhčení vzduchu 

Buď se voda rozprašuje do proudu vzduchu, nebo vzduch přijímá vlhkost 

z mokrých částí, z nichž se voda odpařuje ve formě páry. 

 

Mechanizované linky 

Komplexně mechanizované výrobní linky + Youtube 

 

- hlavním cílem mechanizace je nejen odstranění těžké fyzické práce, ale i  

  monotónní charakter některých operací 

- až komplexně mechanizované linky výrazně snižují, popř. zcela odstraňují  

  podíl ruční práce 

- tím umožňují úplnou automatizaci některých výrobních úseků 

- řízení celé výroby počítačem umožnilo výrazné zvýšení produktivity práce a  

  zajištění vysoké jakosti výrobků 

 

Mechanizované výrobní linky cukrářských výrobků + Youtube 

 

1. 

- začínají zpracováním těsta (většinou na periodických mísících strojích),  

- následuje dělení těsta 

- tvarování pomocí zařízení tvořících tvarovací linku.  

2. 



a. Dále následuje tepelné zpracování – nejčastěji pečením – přičemž průběžná 

pec je součástí linky.  

b. Další tepelné zpracován  může být smažení.  

3.  

Ke konečné úpravě některých výrobků patří plnění, zdobení nebo potahování 

polevami. 

4.  

Posledním článkem linky je balení hotových výrobků na automatickými 

balícími stroji (zejména u běžného pečiva, jemného pečiva, koblih, perníků, 

sušenek, oplatek a listového těsta). 

 

Zkuste si nakreslit podle výrobního postupu, jak by ta linka mohla 

vypadat: 

 

Výrobní linky pro výrobu pečiva a moučníků – princip řazení 

Linky na pevná a třená těsta a výrobky 

 

 

 

 

 

 

 


