
Ako si vybrať správne lyžiarske/ snowboardové okuliare? 

Okuliare musia dobre sadnúť 

Dôležité na lyžiarskych okuliaroch je hlavne, ako vám padnú: Rám musí byť 
rovnomerne rozložený na tvári a nemal by vás nikde tlačiť, najmä nie na nose! 
Okuliare totiž budú vplývať na dýchanie, akékoľvek obmedzenie má preto nepríjemný 
pocit pri dlhom nosení. 

  

Kvalita je top 

Dôležitá je samozrejme aj kvalita. Pri kúpe okuliarov by ste mali vychádzať 
z nasledovných bodov: 

+ UV ochrana: Je veľmi dôležitá najmä na horách! Okrem UVA, UVB a UVC, by 
dobré lyžiarske okuliare mali mať aj zložku, ktorá tlmí modrú časť farebného spektra. 

+ Pevnosť rámu a odolnosť zorníkov proti nárazu: Rám zorníkov by mal poskytovať 
dostatočnú ochranu očí pred neočakávanými prekážkami, ktoré vám prídu do cesty, 
zorníky by nemali prasknúť a mali by byť v rámu dobre uchytené. 

+ Odvetrávanie a ochrana proti zahmlievaniu zorníkov: antifog – povlak zorníkov, 
ktorý zabezpečuje jasný a vynikajúci výhľad, spolu so správnym odvetrávaním, ktoré 
by ste mali vyberať v prvom rade podľa toho, ako veľa sa zvyčajne pri lyžovaní 
potíte. Vetracie otvory by mali zabezpečovať dobré odvetrávanie bez toho, aby ste 
pociťovali príliš veľký „prievan“. Umiestnenie ventilačných otvorov je tiež veľmi 
doležité. 

+ Zorné pole: Dobrý výhľad hrá pri lyžovačke jednoznačne rozhodujúcu úlohu! Pri 
výbere lyžiarskych okuliarov by ste mali vyskúšať viacero typov, aby ste získali 
predstavu o tom, ktoré vám poskytujú ten najlepší výhľad. 

  

Kompatibilita s prilbou 

Ďalší dôležitý faktor, na ktorý by ste sa mali zamerať, je kompatibilita s prilbou – rám 
musí k prilbe pasovať, medzi okuliarmi a prilbou by nemal byť príliš veľký priestor, 
a okuliare by vám mali stále držať rovnomerne na tvári. Bočné silikonové pruženky 
by mali brániť pošmýknutiu okuliarov. V ideálnom prípade by ste mali kupovať 
lyžiarske okuliare spolu s prilbou (alebo naopak). V optimálnom prípade si svoju 
prilbu zoberiete so sebou, keď pôjdete vyberať okuliare, aby ste mali istotu, že si tieto 
dva dôležité prvky vašej výstroje budú rozumieť. 

  

Lyžiarske okuliare pre tých, ktorí majú okuliare 



V súčasnosti už sa samozrejme dajú kúpiť aj lyžiarske okuliare prispôsobené pre ľudí 
s dioptrickými okuliarmi. Tí potom môžu mať naraz obidvoje. Tento typ lyžiarskych 
okuliarov je o čosi väčší a zväčša v ich rámu a v pene nájdete bočné drážky, do 
ktorých postrannice dioptrických okuliarov dobre zapadnú. 

   

 


