Zajímavosti o šnorchlech

Zajímavosti o šnorchlech
ABC - vybavení
Základní vybavení potápėĀe je internacionálnė oznaĀováno jako
ABC-vybavení. Tím rozumíme potápėĀskou masku, šnorchl a
ploutve.
V podstatė je nutné dávat pozor na to, aby vybrané potápėĀské
výrobky byly vyzkoušené a mėly nejlepší kvalitu.
Praktické tipy a odborné rady pŉed nákupem potápėĀského vybavení Vám ulehĀí výbėr spolehlivých produktś.

Šnorchl
Podstata a úkol šnorchlu spoĀívá v tom, že nám pŉi plavání s hlavou pod vodou nadále umožļuje dýchání, aniž bychom museli
hlavu vynoŉit.
Umožļuje nám trvalé pozorování dėní pod vodou, rychlé
ponoŉení a znovuvynoŉení nad hladinu.
Šnorchl prakticky pŉemísőuje náš dýchací otvor (ústa) na temeno
hlavy.

Typické znaky šnorchlu

Vyfukovací ventil
Náustek vybavený jedním nebo dvėma ventily ulehĀuje vyfouknutí vniknuté vody ze šnorchlu. Vyfouknutí vody následuje
pohodlnė s velmi nízkým nasazením síly.

Pohyblivé zakŉivení
Navazující zakŉivení by mėlo být z flexibilního materiálu. Údery
proti dýchací trubici se tak podchytí a nepŉenáší se pŉímo na zuby.
SouĀasnė lze šnorchl díky tomuto pohyblivému zakŉivení anatomicky pŉizpśsobit tvaru hlavy.

Ostatní
Na horním konci dýchací trubice by mėla být nalepena dobŉe
viditelná kŉiklavė Āervená nebo reflektující páska. Tím je šnorchl
i na vėtší vzdálenosti dobŉe viditelný.
Svorka na dýchací trubici slouží k upevnėní šnorchlu na
potápėĀských brýlích. Tím se zabraļuje ztrátė šnorchlu a je
umožnėn lepší pŉístup k nėmu.

Tvar
Hlavním požadavkem na dobrý šnorchl je co nejvyšší komfort pŉi
dýchání. Šnorchl by nemėl být delší než 35 cm. Jeho prśmėr
obnáší 5 – 20 mm. Jeho rovná nebo zahnutá dýchací trubice by
mėla být z pevného materiálu, aby se zabránilo jejímu ohýbání a
dýchacím potížím pŉi rychlém plavání.

Tip od expertś
První praktická cviĀení se šnorchlem, speciálnė vyfukování, by se
mėla bezpodmíneĀnė provádėt v mėlké vodė.

Náustek
Náustek by mėl být chuőovė neutrální a z poddajného materiálu.
Aby nedocházelo k bolestivým otlakśm a šnorchl vždy dobŉe tėsnil, je nutné, aby náustek dobŉe sedėl.
Ještė vyššího komfortu nošení dosahují náustky se speciálním
zahnutím.
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