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tradiční skautskou dovedností vždy bylo 
(a dodnes je) rozdělání ohně a vaření s jeho 
pomocí. vaření na ohni dnes ovšem není na 
mnoha místech možné (v lese, chráněných 

oblastech, na horách, kde není dostupné 
dřevo) anebo si chceme zkrátit dobu po
třebnou na vaření a neobejdeme se proto 

bez vařiče, na kterém bychom 
jídlo pro družinu připravili.

Leden a únor jsou 
nejstudenější měsíce v roce. 

Únor byl pro Indiány dokonce 
Měsíc hladu, protože pro 

lidi i zvířata bylo v této době 
velmi obtížné opatřit si něco 

k snědku. V našem seriálu 
o skautském vybavení se po 
kusíme tenhle trudný měsíc 

trochu prohřát a vyrobit si 
něco dobrého a teplého do 

žaludku, podíváme se na 
outdoorové vaření.

Vaøím, vaøíš, vaøíme, 
aś se taky (někdy) najíme



Pokud bych měl hádat, tipoval bych, že ve vašem oddíle používáte vařiče na plyn. 
Existují ale i další typy, které se mohou někdy hodit. Z jakých vařičů tedy můžeme vybírat?
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Benzínový vaøič    (humvee)

nádoba 
s palivem (nejčastěji 
benzínem, lze ale spa
lovat i jiné látky) se natlakuje pomocí ruční 
pumpy a po zplynování hoří v hořáku vařiče.

Vaøič 
na 
tekutý 
líh
(VW brouk)

různé konstrukce, 
základem je ale vždy 
nádoba, do které před 
vařením nalijeme příslušné 
množství paliva (technický líh) a zapálíme.

+  velmi nízké 
pořizovací náklady 
(do 70 kč)

+  podobně nízká 
cena za palivo

+  trempská klasika :)

Plynový 
vaøič
(závodní 
sporśák)

vařič se našroubuje 
či narazí na plynovou 
bombu, palivem je nejčastěji 
směs propanu a butanu. 
výkon lze regulovat otevíráním trysky vařiče.
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Vaøič na pevný líh
(škoda 105)
rozkládací kolébka z plechu, do které umístíme tablety 
tuhého lihu. Litr vody lze uvařit pomocí 23 tablet.

  nízký výkon (budeme vařit 
dlouho)

  v zimě uvaříme jen těžko 
(okolní vzduch ochlazuje ná
dobu rychleji než líh ohřívá)

  při vaření vznikají škodlivé 
zplodiny, nelze tedy použít 
v uzavřeném prostoru

  nízký výkon  
(vaření je pomalé)

  plamen nelze  
regulovat

  musíme umět 
odhadnout množství 
paliva, za provozu 
jej nelze přidávat

+ nízké pořizovací i 
provozní náklady

+  lehký a odolný 
(jen tak se nerozbije,  
a pokud ano, lze 
obvykle opravit)

+  poměrně dobře 
hoří  i v zimě

+  rozumná  
pořizovací cena   
(asi 400600 kč).

+  vaří rychle a výkon 
lze snadno regulovat 
(můžete zkusit vařit  
i složitější jídla)

+  čisté vaření (ešus i 
okolí zůstanou čisté, 
můžete vařit na 
stole, v místnosti)

  vyšší cena paliva 
 (velká bomba na 2025 
 jednoduchých jídel vyjde 

kolem 200 kč)
  špatně hoří v zimě (při teplo

tách pod bodem mrazu)
  potřebujeme speciální 

bomby (problém hlavně při 
cestování, bomby nesmí do 
letadla a na místě můžeme 
mít problém bombu sehnat)

+  lze použít 
téměř jakékoliv 
palivo (benzín 
koupíte v africe 
i v odlehlém 
himálajském 
údolí)

+  funguje 
 za každých 

podmínek 
 (i v zimě)
+  odolný

  vysoká pořizovací cena  
(od 2000 kč)

  špinavé vaření 
 (ešus a často i okolí 
 dostane zabrat, při tran

sportu může vytéct palivo)
  plamen nejde příliš regulo

vat (nic pro kulináře)
  nelze použít ve vysokých 

nadmořských výškách 
 (od cca 5000 m)
  vyšší hmotnost
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Z výše uvedeného je asi jasné, proč jsou u nás 
nejrozšířenější vařiče plynové. vaření na nich je rych
lé, jednoduché a bezpečné (nehrozí, že vám vzplane 
rozlitý líh nebo benzín). Zhoršený výkon při vaření 
v zimě lze částečně řešit výběrem zimní směsi plynu 
(tzv. čtyřsezónní směs), pomůckami, které ohřívají 
bombu nebo prostě ohřátím bomby pod bundou a poté 
vařením na podložce (např. karimatce), aby rychle 
neprochladla.

pokud jsme se rozhodli pro plynový vařič, je nutné vy
brat ještě typ uzávěru. existují totiž bohužel tři typy 
závitů, které se na bombách používají. nejčastější 
jsou uzávěry šroubovací (výrobci var, pinguin, hus
ky, primus), vedle nich se ale používají také vařiče 
narážecí a propichovací (typické jsou modré bomby 
campingaz). v českých podmínkách bych doporučil 
spíše uzávěr šroubovací – používá jej více značek a při 
nákupu kartuší je seženete snáze a pravděpodobně 
levněji (existuje větší výběr). je možné nakupovat 
kartuše i jiné značky než máme vařič, je ale zapotřebí 
pohlídat si správný typ závitu.

vedle uvedených typů exis
tují ještě i další vařiče, pro 
opravdové fajnšmekry. Své 
příznivce má třeba dřívkáč, 
do kterého se prostě přikládají 
malé větvičky. jakou to má výhodu oproti ohni? 
vařič svou konstrukcí a přívodem vzduchu umožňuje 
účinné spalování a přenos tepla na ešus, vodu tak 
přivedeme k varu s překvapivě malým množstvím 
paliva. na vyzkoušení na táboře jsou určitě zajímavé 
také solární vařiče, které využívají energii slunečního 
záření.

CO SE JEŠTÌ MÙŽE HODIT

o tom, jak se vám bude vařit, nerozhoduje ovšem 
pouze vařič samotný, velmi užitečné jsou také různé 
doplňky. Za úvahu určitě stojí nějaký typ závětří 
(brání plamen před větrem, zvyšuje tím rych lost 
vaření a snižuje spotřebu plynu), kleštičky na ešus 
(pomohou s manipulací s horkým ešusem, nespálíte se 
a nevylijete jeho drahocenný obsah) nebo také obal 
na ešus (vhodný zejména pokud nevaříte na plynu, 
uchráníte tak svůj batoh před ušpiněním od černého 
ešusu). pokud nemáte vařič s piezo zapalováním (vařič 
sám vyrábí jiskru nutnou pro zapálení plamene), 
nezapomeňte také na spolehlivé sirky nebo zapalovač. 
ovšem i pokud tuhle vychytávku váš vařič má, je do
bré mít záložní sirky pro případ, že budete chtít/mu
set rozdělávat oheň.

vybírejte skautské vybavení v juNu
jun je skautská prodejna, která se už od roku 1992 stará o dodávky potřebného vybavení pro české skauty.  vlastníkem prodejny je junák – český skaut, takže veškerý zisk  jde zpět do činnosti organizace. díky zkušenostem z oddílů zde najdete výběr outdoorového vybavení, které je vhodné pro skautskou činnost, můžete se také poradit se skauty, kteří zde prodávají. hledáme produkty, které jsou přiměřeně 

kvalitní a zároveň dostupné. členové organizace mají v junu možnost členské slevy.
nabídku junu najdete také na eshopu: www.junshop.cz



tipy na vařiče, které se v juNu osvědčily:
> VAR – jednoduchý vařič se šroubovacím závitem, vydrží vše
> Pinguin hiker – velmi malý vařič s mini závětřím na hořáku (šroubovací závit)
> campingaz Bluet micro Plus – základní vařič s narážecím závitem
> yate vařič na tuhý líh – letitá klasika, stále funguje
> meva mega Zeus – superhrdina, za chránce nejedné táborové kuchyně
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DOBRÁ, VAØIÈ JSME SI JIŽ VYBRALI, 
CO NA NÌJ ALE POSTAVÍME?

ešusů, outdoorových hrnců a různých sad existuje 
dnes velké množství a je proto nemožné představit 
všechny možnosti, které připadají v úvahu. při výběru 
toho pravého je ovšem dobré zamyslet se nad jednou 
konkrétní věcí – materiálem, ze kterého je nádobí vy
robeno.

klasické hliníkové ešusy mají několik výhod, jsou 
levné, lehké a dobře rozvádějí teplo (jídlo se vám 
tolik nepřipaluje na místě plamene, jako u jiných 
materiálů). jejich postupné nahrazování je tak dáno 
především obavami o zdravotní nezávadnost materiálu. 
(při vaření se může hliník do jídla uvolňovat, zejména 
při použití kyselých surovin (např. octu). pravdou ovšem 
je, že jeho zdravotní závadnost se nikdy plně vědecky 
neprokázala). S tím souvisí i určitá pachuť, kterou jídlo 
v hliníkovém ešusu může nabýt.

dalšími populárními materiály, které hliník postupně 
nahrazují, jsou nerez, titan nebo různé slitiny s ne
přilnavými povrchy. nerezový ešus je pro jídlo velmi 
přívětivý, jeho nevýhodou je ale hmotnost. tyto ešusy 
se vyrábějí buď s širšími stěnami, potom jsou ale 
poměrně těžké (560 g vs 270 g u hliníkového ešusu), 
nebo jako tenkostěnné, u nich ale zase hrozí větší 
připalování a také tepelná deformace dna.

titanový ešus je velmi lehký (srovnatelný s hliníkovým), 
ale kvůli tenkým stěnám opět existuje možnost tepelné 
deformace. rozhodně nedoporučujeme používat jej na 
ohni, nebo v něm rozpouštět sníh, velký rozdíl teplot 
může způsobit pokroucení nebo i prasknutí ešusu. to 
je ovšem extrémní případ, pro běžné vaření je jedním 
z nejlepších materiálu, jeho hlavní nevýhodou je však 
vysoká cena.

dále existují různé slitiny, kombinované často s nepřil na
vými povrchy na bázi podobné tefl onu. ty jsou po dobné 
jako na pánvičce u vás doma a můžeme na nich vařit 
beze strachu o připálení a také například s menším 
množstvím oleje. jejich hlavní nevýhodou je potřeba 
o povrchy pečovat – nepoužívat železné příbory, povrchy 
nedrhnout, v ešusu nepřepravovat nic tvrdého. uvažte 
sami, zda je to pro vaši družinu dobrý nápad. :)

na běžné výpravě si vystačíme s ešusem (jedno z jakého 
materiálu). pokud si ale budeme chtít naši outdooro
vou kuchyni nějak zpestřit, máme mnoho zajímavých 
možností. Za všechny jmenujme třeba silikonové ná
dobí od Sea to Summit, které lze pro přepravu složit 
do podoby placky a schovat třeba do ešusu. v minulém 
roce byl představen dokonce hrnec ze stejného ma
teriálu, na kterém lze vařit na vařiči! opravdovými vy
chytávkami jsou potom outdoorové kořenky, kávovary, 
nebo třeba mobilní minigrily.

Připravil: Jakub Tesař - Tesák

VAØÍME PRO 40 LIDÍ

pokud nevaříte jen pro družinu, ale pro celý oddíl 
nebo tábor, budou se muset zvětšit také pomůcky, 
které budete používat. pro vaření na ohni poslouží 
osvědčený kotlík, který lze sehnat v různých veli
kostech, od 2,5 litru (dobře stačí pro družinu) až po 
obří 20litrové (pro oddíl i s návštěvou). kromě velikosti 
se kotlíky liší také materiálem – hliníkové a nerezové 
jsou díky své hmotnosti vhodnější na pu tovní akce, 
těžké smaltované budou vhodné spíše pro stálý tábor 
(jsou ale zase odolnější a lépe drží teplo). Šikovným 
doplňkem může být také skládací trojnožka, díky 
které kotlík rychle a bezpečně 
zavěsíte nad oheň.

Dobrou 
chuť!
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