Jaký spacák pořídit?
Na trhu se dnes vyskytuje mnoho druhů spacáků, pomalu už si můžete vybrat pro danou
teplotu a vlhkost vzduchu minimálně ze dvou. My se Vám tu budeme snažit váš výběr
usnadnit a vybrat takový, který bude nejvíce odpovídat našim (Českým) podmínkám.
Spacáky mají několik parametrů, které musíme sledovat.
•

Účel využití

Zde je možnost vybrat z kategorií.
Letní spacáky
Zimní spacáky
3 sezonní spacáky
Speciální spacáky

Pro naše účely se zaměříme na kategorii 3 sezonních spacáků, neboť mají pro nás
nejširší využití. V letním spacáku bývá i v létě zima, v zimním spacáku naopak teplo a
speciální spacáky jako například expediční jsou v našich podmínkách zbytečné.
•

Teploty použití

Každý spacák by měl mít uvedené hodnoty KOMFORT a EXTREME, v teplotách
komfortních vám bude příjemně jako v posteli, v extrému to už tak růžové nebude, ale
pokud víte, jak správně „spát ve spacáku“ určitě se zimou klepat nebudete a v horku
zase spacák jednoduše rozepnete.
•

Materiál výplně

Zde se dá vybrat ze dvou variant: Peří a syntetika. Já jsem zastánce syntetiky, neboť
snese horší zacházení, mnohem rychleji vysychá! (hodiny syntetika x dny peří), při
navlhnutí stále tepelně izoluje a pořizovací cena je také přijatelnější.

•

Tvar a velikost

Velmi důležitý a opomíjený faktor. Pokud vám spacák „nesedí“ stane se ze spaní v něm
noční můra. Takže varianta půjčit dítěti tatínkův spacák není nejvhodnější volba.
Spacák by měl co nejlépe obepínat tělo, ale neměl by nikde tlačit. Prostě „tak akorát“. Při
větším nebo delším spacáku bude přibývat prostor, který bude muset tělo vyhřát a zvlášť
u delších spacáků tak přichází zima na nohy. Ovšem malý nebo krátký spacák je také
špatně. Tlak na materiál spacáku se v místě velmi zhoršují izolační vlastnosti materiálu a
opět hlavně u nohou u krátkého spacáku vám bude opět zima. Pro dámy/slečny se vyrábí
speciální střih. (zkrácený mužský).
Hmotnost nebo kolik spacák zabere v batohu také není k zahození sledovat, ale určitě by
neměli být upřednostňovány před těmito čtyřmi body.
Nevhodné volby
Táta má spacák z vojny, tak ho půjčí synovi – NE! Jediné, co bude fungovat je to, že
spacák bude maskovaný.
Koupíme cyklospacák je lehký a moc toho nezabere – NE! S tímto spacákem Vám bude
zima v lese i v červenci.
Kvalitní spacáky nabízí hned několik firem. Originální armádní spacáky jsou kategorie, ve
které, pokud budete hledat nový kus, hodně připlatíte a použité nebo napodobeniny jsou
střela do tmy. V klasických turistických spacácích dokáži poradit více. Doporučuji osobně
navštívit Rockpoint nebo Hudy sport, kde si můžete najít ten, který vám nejvíce vyhovuje
a poté ho objednat z dalších internetových obchodů za lepší ceny.
Karimatka
Ke každému spacáku patří i karimatka. U ní je dobré si uvědomit, že karimatka na prvním
místě nemá zaručovat pohodlí a měkké ležení, ale dobrou tepelnou izolaci a také
ochranu proti vlhkosti a vodě. Takže karimatky typu deka nejsou vhodná volba.

