Zajímavosti o šnorchlech
ABC - vybavení
Základní vybavení potápěče je internacionálně označováno jako
ABC-vybavení. Tím rozumíme potápěčskou masku, šnorchl a
ploutve.
V podstatě je nutné dávat pozor na to, aby vybrané potápěčské
výrobky byly vyzkoušené a měly nejlepší kvalitu.
Praktické tipy a odborné rady před nákupem potápěčského vybavení Vám ulehčí výběr spolehlivých produktů.

Vyfukovací ventil
Náustek vybavený jedním nebo dvěma ventily ulehčuje vyfouknutí vniknuté vody ze šnorchlu. Vyfouknutí vody následuje
pohodlně s velmi nízkým nasazením síly.

Pohyblivé zakřivení

Šnorchl

Navazující zakřivení by mělo být z flexibilního materiálu. Údery
proti dýchací trubici se tak podchytí a nepřenáší se přímo na zuby.
Současně lze šnorchl díky tomuto pohyblivému zakřivení anatomicky přizpůsobit tvaru hlavy.

Podstata a úkol šnorchlu spočívá v tom, že nám při plavání s hlavou pod vodou nadále umožňuje dýchání, aniž bychom museli
hlavu vynořit.
Umožňuje nám trvalé pozorování dění pod vodou, rychlé
ponoření a znovuvynoření nad hladinu.
Šnorchl prakticky přemísťuje náš dýchací otvor (ústa) na temeno
hlavy.

Ostatní

Typické znaky šnorchlu

Na horním konci dýchací trubice by měla být nalepena dobře
viditelná křiklavě červená nebo reflektující páska. Tím je šnorchl
i na větší vzdálenosti dobře viditelný.
Svorka na dýchací trubici slouží k upevnění šnorchlu na
potápěčských brýlích. Tím se zabraňuje ztrátě šnorchlu a je
umožněn lepší přístup k němu.

Tvar
Hlavním požadavkem na dobrý šnorchl je co nejvyšší komfort při
dýchání. Šnorchl by neměl být delší než 35 cm. Jeho průměr
obnáší 15 – 20 mm. Jeho rovná nebo zahnutá dýchací trubice by
měla být z pevného materiálu, aby se zabránilo jejímu ohýbání a
dýchacím potížím při rychlém plavání.

Tip od expertů
První praktická cvičení se šnorchlem, speciálně vyfukování, by se
měla bezpodmínečně provádět v mělké vodě.

Náustek
Náustek by měl být chuťově neutrální a z poddajného materiálu.
Aby nedocházelo k bolestivým otlakům a šnorchl vždy dobře těsnil, je nutné, aby náustek dobře seděl.
Ještě vyššího komfortu nošení dosahují náustky se speciálním
zahnutím.

l Vám
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Zajímavosti o potápěčských
maskách
ABC - vybavení
Základní vybavení potápěče je internacionálně označováno jako
ABC-vybavení. Pod tím rozumíme potápěčskou masku, šnorchl
a ploutve.
V podstatě je nutné dávat pozor na to, aby vybrané potápěčské
výrobky byly vyzkoušené a měly nejlepší kvalitu.
Praktické tipy a odborné rady před nákupem potápěčského vybavení Vám ulehčí výběr spolehlivých produktů.

Ostatní
•

nízká hmotnost masky zvyšuje komfort nošení

•

malý vnitřní objem nabízí zvýšenou přesnost přizpůsobení a
snadné vypuzení vody

•

masky s jedním zorníkem a masky s postranními okénky
zaručují výbornou viditelnost a široký úhel pohledu

•

masku nenasazujte na mastný obličej

Potápěčská maska

•

před nasazením masky si vyčešte vlasy dozadu, neboť způsobují její netěsnost

Lidské oči jsou uzpůsobeny k vidění v atmosféře. Bez masky lze
pod vodou vidět pouze rozmazaně. K tomu dochází, protože
vnější, opticky nejpůsobivější oční plocha přichází do styku s
vodou.
Použitím potápěčské masky lze tuto nevýhodu odstranit.

•

při skocích do vody masku pevně přidržte

Typické znaky

Ošetřování
Nevystavujte masku po dlouhou dobu slunečnímu záření, neboť
způsobuje předčasné stárnutí materiálu.
Po každém použití vypláchněte masku vodou (ne mořskou).

Tvar
Maska uzavírá oči a nos. Ústa zůstávají volná pro použití
šnorchlu. Aby došlo k vyrovnání tlaku, musí maska mít vytvarování nosu.

Přizpůsobení
Maska musí být příjemná na nošení, musí se přizpůsobit tvaru
obličeje, aniž by byla úzká nebo tlačila.
Proto je nutné masku před zakoupením vyzkoušet.

Tip od expertů
Abyste zjistili, zda maska perfektně těsní, nasaďte si masku na
obličej, aniž byste si přetahovali přes hlavu upevňující pásek.
Nadýchněte se nosem. Tím se ve vnitřním prostoru masky vytvoří
lehký podtlak. Zůstane-li maska sama od sebe držet na obličeji,
vybrali jste si správně.
V opačném případě vyzkoušejte jiný model.

Zorník z netříštivého skla
Zorníky z umělé hmoty jsou měkkčí než běžně používané sklo a
snadno se poškrábou. Proto je nutné dbát na to, aby byly použity
pouze zorníky ze zušlechtěného skla. Tento druh skla je označen
vrytým nebo natištěným slovem „Tempered“.

Dvojité okraje
Zaručují:
lepší tlumení a příjemný komfort nošení.
Čím širší okraj, tím menší jsou otlaky, které maska zanechá při
odejmutí.

ád poradí!
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