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ÚVOD:       

Na základě požadavku investora řešíme modernizaci a rozšíření stravovacích provozů 

pro zaměstnance FN Plzeň.  

Stravovací prostor je výdejna „ U Dubu“, což je kombinace kantýny a výdejny 

personálních obědů. 

 

STÁVAJÍCÍ STAV:     

Oba provozy jsou spojeny s tím, že prostor pro kantýnu je nedostatečný a i díky tomu 

se zde tvoří fronty zákazníků, což je velký problém. Zařízení kantýny je značně opotřebované, 

vykazuje velké provozní náklady z pohledu spotřeby energií a častých oprav.  

Druhou část prostoru tvoří výdejna jídel, která je v podstatě tvořena výdejní linkou, 

která je opět za hranicí životnosti a ekonomické udržitelnosti ve vztahu k servisním 

nákladům. 

 

NÁVRH ŘEŠENÍ:  

 Úprava kantýny musí přinést rozšíření prodejní plochy, obměnu již nefunkční 

technologie a skladového zázemí tak, aby mohl být požadovaný sortiment nabízen v souladu 

s hygienickými požadavky. Proto jsme rozšířili kantýnu směrem do výdeje jídel, neboť jídelna 

vykazuje oproti kantýně značné prostorové rezervy. Taktéž jsme oddělili vstupy strávníků do 

placeného prostotu kantýny od vlastního výstupu (kasy), které jsou nyní navrženy jako 

dvoubox.  

Úprava toku strávníků a rozšíření prostoru odstraní tvoření front. Vstup pro strávníky 

je přes turniket, přičemž výstupy jsou volné přes kasy.  

Dispozice je navržena tak, abychom mohli bez problémů rozšířit sortiment 

prodávaného zboží. Neplacené nápoje jsou nově umístěny zcela mimo kantýnu do prostoru 

jídelny. Zcela zachován je systém vracení použitého nádobí z jídelny přes pás. 

 

 



 

 

 

V prostoru výdeje jídel jsme vyměnili stávající výdejní linku za zcela novou, přičemž 

jsme posílili teplou část výdeje a studenou část pro výdej chlazených jídel, salátů apod. 

Součástí projektu je i technologická dispozice, kde je podrobně popsán sortiment 

nabízeného zboží a způsob výdeje jídel.  

Technologická dispozice byla v průběhu zpracování projektu konzultována 

s příslušnými pracovníky gastronomického provozu a jejich připomínky byly zapracovány. 

 

STAVEBNÍ ÚPRAVY:   

Podle zadání investora jsme eliminovali stavební úpravy, přičemž součástí projektu je 

i instalační výkres, ve kterém jsou pro přehlednost uvedeny veškeré instalace pro 

technologie. 

Ve výdeji jídel předpokládáme maximální využití stávajících instalací od původní 

výdejní linky a  minimálně jejich úprav. Vodítkem pro toto řešení je instalační plán kde jsou 

veškeré instalace uvedeny. 

 V kantýně je vybourána příčka u platebních kas, nově je vybudována příčka u 

odběrného pásu. Nově navržené instalace jsou uvedeny v instalačním plánu. 
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