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Význam ozdob 

●Ozdoby měly a mají v cukrářské výrobě své nezastupitelné 

postavení, protože zvyšují celkovou estetiku výrobku. Je nutné mít 

na zřeteli skutečnost, že cukrářské výrobky vkusným zdobením 

zvyšují svoji přitažlivost pro zákazníky. 

●Ozdoby a celkový vzhled výrobku,by měly být vždy provedeny , 

jemně a čistě, a proto je velmi důležitá naprostá čistota všech 

použitých strojů a nástrojů k jejich výrobě. 

●Jako v celém odvětví cukrářské výroby došlo i ve výrobě ozdob k 

prudkému rozvoji nových technologií a od této skutečnosti se 

odvíjejí změny ve způsobu zdobení cukrářských výrobků. 

●Dnes je již na trhu s cukrářskými surovinami a polotovary velmi 

široká nabídka různých hotových ozdob např. Z čokolády, ale i 

polotovarů ( hmot ) na výrobu ozdob. 



Význam ozdob 

●Je také velmi široká nabídka různých pomůcek k výrobě ozdob. 

●Vlastní vytváření ozdob může být velmi jednoduché a i rychlé 

např. Využitím různých hotových zdobících prvků. Stejně tak může 

být složité a časově náročné – je vždy nutné vycházet  z 

požadavků zákazníka. 



Rozdělení ozdob 

● Ozdoby z modelovací hmoty 

● Ozdoby z karamelu 

● Ozdoby z griliášové hmoty 

● Ozdoby z bílkové glazury 

● Ozdoby z máslového krému 

● Ozdoby z čokolády 

● Ozdoby z ovoce 

● Ozdoby cukrovinkářské 



Ozdoby z modelovací hmoty 

● Ozdoby z modelovací hmoty mohou být velmi rozmanité a 

záleží pouze na zručnosti i fantazii odborníka, který je vytváří 

● Správně vyrobená modelovací hmota nám umožňuje vyrobit 

ozdoby velmi rozmanité od nejrozšířenějších např. Růžiček, 

vizitek, zvířátek apod., až po ozdoby náročnější na provedení i 

čas, jako jsou různé tvary orchideí,lilií apod. 



Ozdoby z karamelu 

● Ozdoby z karamelu se opět dostávají mezi sortiment 

vyráběných ozdob, především při konání různých soutěží, ale 

patří mezi techniky náročné na zručnost a tím i jistou praxi, 

která musí být v mnoha případech spojena s velkou dávkou 

trpělivosti. Výroba mnohých tvarů vyžaduje rychlost přípravy i 

zkušenost s vlastním zpracováním hmoty na karamel. 



Ozdoby z griliášové hmoty 

● Griliáš je výrobek vyrobený z taveného cukru a upravených 

jádrovin ( např. loupaných, pražených, strouhaných ) .Správně 

vyrobený griliáš má světle hnědou barvu, s tečkovitostí danou 

přítomností jádrovin. Na zlomu je křehký, až jiskrný. 

● Druhy: 

Tvrdá griliáš se používá k výrobě různých ozdob – vyvalováním, 

vypichováním.Strouhaná griliáš se používá k posypání výrobků. 

Měkká griliáš – výroba ozdob 

Listová griliáš – ozdoby, speciální výrobky 



Ozdoby z bílkové glazury 

● Výroba ozdob z bílkové glazury patří mezi jednu z nejstarších 

technik, dodnes používaných v cukrářství 

● Používá se ke zdobení např. různých tvarů perníků i dortů a 

desertů. Základní barva je čistě bílá, která je upravovaná do 

širokého spektra různých barev použitím roztoků 

potravinářských barviv 

● Nejčastěji se zpracovává stříkáním a roztíráním. Ozdoby z 

bílkové glazury mají při uchování v suchém prostředí velmi 

dlouhou trvanlivost. 



Ozdoby z krému 

● Ozdoby vyrobené z krému patří mezi nejvíce využívané techniky 

zdobení v cukrářské výrobě. Tato technika je využívána ke 

zdobení kusových výrobků, jakými jsou celé dorty, řezy i rolády, 

ale také pro zdobení menších kusů i desertů. Současně je 

oblíbeným druhem zdobení v cukrářství pro velmi snadné i 

pohotové ozdobení výrobků. Při vlastním vytváření ozdoby 

můžeme barevně kombinovat různé druhy náplní s ovocem stejně 

jako s kousky jádrovin a čokoládou. 

● Při zdobení využíváme mnohé pomůcky – různé stříkací – 

tresírovací trubičky, zdobící karty apod. 



Ozdoby z čokolády 

● Ozdoby z čokolády mohou být velmi jednoduché a nenáročné 

na čas nutný k jejich zhotovení i zručnost odborníka. Stejně 

jako mohou být velmi náročné na zhotovení i dovednosti jejich 

výrobce. 

● Velmi jednoduché ozdoby vyrobené z čokolády jsou zhotoveny 

např. přestříkáním,konturováním, vypichováním. 

● Naopak můžeme vyrobit velmi náročné druhy ozdob – těmi jsou 

takové, které používají techniky zpracování, jaké se používají 

např. v sochařství. 



Ozdoby z ovoce 

● Ozdoby z  ovoce patří mezi druhy ozdob, které jsou spíše málo 

náročné na zpracování. Pro ozdobu cukrářských výrobků je 

možné využít všech druhů ovoce tj. čerstvé, kompotované i 

proslazené. 

● Ozdoby z ovoce velmi často kombinujeme i s jinými druhy 

ozdob např. z máslového krému. Při použití ozdob z čerstvého 

a kompotovaného ovoce bychom neměli opomenout jejich 

potření různými druhy rosolových polev. 



Ozdoby cukrovinkářské 

● Mezi ozdoby cukrovinkářské řadíme využívání mnohých druhů 

dodávaných materiálů. Na trhu s cukrářskými surovinami je 

široká nabídka různých barevných ( stříbrných, zlatých ) 

kuliček, sypání pestrých barev i v barvě čokolády, stejně jako 

využití popisek – vizitek, dále máme možnost využití pro 

zdobení cukrářských výrobků i tzv. algináty. 



Pomůcky potřebné k modelování 

● Jedná se o velmi pestrý a různorodý sortiment zboží, zpravidla 

drobných tvarů, které jsou pro modelování nezbytné 

● Jedná se např. o modelovací kostice, různé špachtle, formy na 

výrobu drobných kvítků i lístků, vypichovače, ozdobné válečky i 

šablony, apod. 

● Při výrobě ozdob využíváme i nářadí původně určená k jiným 

účelům, jako jsou např. Struhadla, sítka apod. 





1. Napiš alespoň 5 druhů ozdob 

 



2.Napiš jaký je význam ozdob ? 

 



3. Co řadíme mezi cukrovinkářské 

ozdoby? 

 



4. Jaké ovoce využíváme pří výrobě 

ozdob z ovoce? 

 



5. Jakými způsoby barvíme modelovací 

hmoty? 

 



6. Napiš jaké znáš pomůcky k 

modelovaní? 

 



Správné odpovědi 

1) Viz strana 5 

2) Viz strana 3 a 4 

3) Viz strana 13 

4) Čerstvé, kompotované nebo proslazené 

5) Viz strana 14 

6) Viz strana 15 
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