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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.  



5. Váhy    
základní vybavení výrobního střediska  

Váhy 

 

• příjem a výdej surovin Ěskladové hospodářstvíě 
• příprava pokrmů Ěkontrola správnosti hmotnosti porcíě 
• umíst ní ve vodorovné poloze Ěaretaceě 
• cejchování Ěplatnost 2 roky, vyhláška č. 344/2002Sb.ě 
• brutto  

• netto 

• tara 

• tárování 

• váživost 
 



Váhy rozeznáváme podle: 

 

• umíst ní Ěpodlahové, stolní, záv sné, zapušt néě 
 

• materiálu (ocel, nerez, plast) 

 

• provedení (elektronické, mechanické, digitální) 

 

• určení Ěsklonné, rovnoramennéě 



• Váhy digitální 

www.qpokladna.cz  www.shop.fkt.cz 



• Váha můstková 

www.analytika.cz 



 
• Decimální váhy (více v minulosti) 

 

 

• Mincíř – silom r 
 

 

• Elektronické (digitální, tenzomerické) 

www.vesko.cz 



• Decimální váha  
 

 

www.ces.mkcr.cz  
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