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Vzdělávací oblast: 

 

 

Stravovací a ubytovací služby 

Tematická oblast: Varné kotle 

Předmět: Zařízení závodů 

Výstižný popis způsobu využití 

nebo metodický pokyn 

Žáci dokáží definovat druhy kotlů 

a jejich ochranné prvky 

 
       

 

 

 

 



Varné kotle 

Varné kotle jsou zařízení na tepelnou úpravu pokrmů, které slouží ke zpracování 

většího množství potravin vařením. 

V praxi se používají kotle dvouplášťové. Vnitřní plášť kotle je stejnoměrně vyhříván 

vodou, která je mezi vnitřním a vnějším pláštěm.  

Voda je ohřívána uhlím, plynem, elektřinou nebo horkou parou. 

Materiál kotlů – chromniklová ocel, která zajišťuje hygienu. 

Výhody kotlů – jednoduchý proces, pokrmy se nepřipalují. 

Druhy kotlů: 

Kotle rozdělujeme podle následujících kritérií: 

 podle druhu energie – uhelné, plynové, elektrické 

 podle tvaru – kruhové, obdélníkové 

 podle konstrukce – pevné, sklopné 

 podle způsobu regulace teploty – ruční nebo automatické 

         

Varný kotel elektrický obdélníkový Varný kotel elektrický, sklopný, kruhový  

 

 

 

 



Ochranné prvky kotlů: 

 Slouží k ochraně před poškozením a ke kontrole intenzity varu.  

 měřič tlaku – slouží ke kontrole tlaku kotle  

 

Měřiče tlaku 

 bezpečnostní ventil – při dosažení tlaku vyššího než je stanoveno se ventil 

otevře, čímž zabrání vzniku nebezpečného přetlaku a „výbuchu kotle“ 

    

Pojistné ventily 

 vakuový ventil – zabezpečuje prostor mezi plášti kotle proti podtlaku 

 odvzdušňovací ventil – umožňuje odvzdušnit prostor mezi stěnami plášťů kotle 

a naplnit jej vodou 

 ukazatel stavu hladiny vody mezi stěnami kotle 

 provozní a havarijní termostaty 

Kontrolní otázky: 

1. Jaké znáš ochranné prvky kotlů? 

(Měřič tlaku, bezpečnostní ventil, vakuový ventil, odvzdušňovací ventil, 

ukazatel stavu hladiny vody mezi stěnami kotle, provozní a havarijní 

termostaty.) 

2. Jaké znáš druhy kotlů? 

(Kotle dělíme: 

- podle druhu energie na uhelné, plynové, elektrické 

- podle tvaru na kruhové, obdélníkové 

- podle konstrukce na pevné a sklopné 

- podle způsobu regulace teploty na ruční a automatické.) 

 



 

Zdroje:  

Marie Šebelová, Zařízení závodů, Parta 2005, ISBN 80-7320-076-7 

http://www.aligastro.cz/varna-gastro-technika-85 

http://www.keiblinger.at/upload/cache/phpThumb_cache_keiblinger.at_src1227c8e07a81009

ddd137b8658908f57_par929724551fe25e3b8d8007357b8d1748_dat1275390311.jpeg 

http://www.sagittarius.cz/cz/pojistne-ventily 

http://www.sagittarius.cz/cz/pojistne-ventily#05892dc 

 

 

 


