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Vodní dýmka se v dnešní době stává velmi populární a zajímavou „zkušeností“. Má k tomu hned několik předpokladů. Díky své historii, která se odvíjí v arabských zemích již 
několik set let, se z kouření vodní dýmky vyvinul jakýsi rituál. Není to však jediný důvod její současné popularity. Vyzkoušejte a prožijte si atmosféru, která uchvacuje již po 
staletí arabský svět, atmosféru, která možná uchvátí také Vás…

1. Do skleněné vázy vodní dýmky (tzv. základ) nalijte takové množství vody, aby po umístění střední části s trubicí voda dosahovala 2 - 5 cm nad spodní okraj této trubice. Co 
se týče náplně vázy jsou vedle vody a ledu někdy používané i jiné tekutiny, jako např. mléko. Zajímavé mohou být i experimenty s přísadami, které však mohou chuť tabáku 
někdy změnit, nebo zdůraznit některé tóny. Můžeme jmenovat např. citrusové ovoce, nebo „české patenty“ ve formě medoviny, či slivovice.

2. Pokud máme naplněno, můžeme zasunout střední část vodní dýmky (tzv. srdce) do vázy, pro lepší neprodyšnost spoje použijte gumové těsnění. Spoj dobře utáhněte - 
kroucením, nikoli tlakem. Pokud gumové těsnění navlhčíte vodou vše půjde jako po másle :o)

3. Připevněte keramickou hlavici vodní dýmky k srdci a následně pomocí gumového těsnění zasuňte šlauch. Nyní vyzkoušejte, zda všechny spoje dobře těsní. Na hlavici vodní 
dýmky položte ruku a natáhněte ústy vzduch z hadičky, jako byste kouřili. Pokud ucítíte pod rukou tah a ve vodě uvidíte bublinky, pak je vše v pořádku. Pokud ne, pečlivě 
překontrolujte všechny spoje a ventil, pravděpodobně Vám do dýmky proniká vzduch.

4. Jestliže jste dýmku složili správně, můžete pokračovat dále. Vezměte kousek alobalu (cca 15x15cm), vystelte jím dno hlavice a vyrobte do něj 15-20 malých dírek (výborně 
se na to hodí hrot propisky). Na alobal dejte kousek tabáku, ale pozor ! Rozdrobený tabák do korunky volně nasypte, hlavice nesmí být přeplněná, ani napěchovaná, jinak by 
dýmka špatně táhla. Jedna porce tabáku odpovídá 7-10g (dle velikosti kotlíku), což představuje plnění korunky do výše cca 0,5cm pod okraj. Alobalová folie se přikládá i na 
vrch hlavice, musí dobře přiléhat na tabák a být děrovaná, stejně jako spodní. Na vrchní přikrytí se doporučuje použít dvojitou vrstvu, jelikož tolik nedochází k připalování 
tabáku. Alobal se používá hlavně z praktických a hygienických důvodů. Zejména horní krytí tabáku, jelikož popel z uhlíku nepropadává do trubice a tabák se tolik nepálí, 
dýmku lze však kouřit i bez něj.

5. Konečně přichází na řadu samotné zapálení vodní dýmky. Uchopte uhlík do kleštiček a zapalte jej na okraji. Uhlík začne jiskřit. Vnitřnímu prohoření můžete napomoci 
foukáním do uhlíku. Jakmile bude žhnout celý, položte jej na vrchní alobal korunky. Pro delší hoření jej umístěte na okraj folie. Toto je však postup pro samozápalné dřevěné 
uhlí, což je asi nejpohodlnější způsob zapálení dýmky. Existuje i alternativa, které se využívá spíše v arabských zemích, spočívá v použití klasického dřevěného uhlí. V takovém 
případě musí být uhlík rozžhaven pomocí delšího působení většího žáru.

6. No a hurá, můžeme začít kouřit. Kleštičkami lehce přitlačte na žhavý uhlík a natáhněte ústy vzduch ze šlauchu. Ve skleněné části vodní dýmky byste měli vidět stoupající 
bubliny a po 3-5 silnějších nadechnutích i vidět kouř a cítit chuť tabáku.

K ČEMU JE DOBRÁ  VODA U KOUŘENÍ ?
Nemusíme snad zdůrazňovati, že jakékoli kouření škodí zdraví, vodní dýmku nevyjímaje. Jsou zde ale jisté aspekty, proč je pokuřování z vodních dýmek oproti kouření cigaret, 
klasických dýmek či doutníků, přece jenom výhodnější (míněno zdraví šetřící). První výhodou je, že oproti cigaretám se nemusí kouřit přes papírky, kvůli kterým se do Vás 
dostává dehet. Dalším rozdílem je obsah nikotinu. Cigareta obsahuje od 0,1 až do 2 mg nikotinu. Celý obsah korunky, v které je arabský tabák je 0,03 mg nikotinu. Navíc 
převážná část nikotinu v tabáku do vodních dýmek zůstává ve vodě, která je ve skleněné nádobě dýmky. Tato voda působí jako velmi účinný filtr a navíc ochlazuje kouř, který 
potom není tolik horký a neškrábe v krku.

Z ČEHO SE SKLÁDÁ  VODNÍ DÝMKA
Základnu, na které celá dýmka stojí, tvoří váza (většinou skleněná, někdy i kovová nebo plastovou). Na ní navazuje tělo dýmky (srdce),většinou se setkáváme s kovovým 
(mosazným) srdcem, které se liší zpracováním, masivností, dekorací a samozřejmě i velikostí (vždy úměrné váze). Tělo dýmky je zakončené záchytným talířkem a korunkou 
(kotlem). Tělo musí vždy těsně přiléhat k váze (kvalitní těsnění se vyplatí). Z těla vázy vychází ventil, který slouží k regulaci nasávaného kouře a jako pojistka při přifouknutí 
dýmky. Z těla do vázy proniká kouř trubičkou, která má být při kouření ponořena do vody ve váze na tři až pět prstů hluboko. V místě, kde je jádro dýmky spojeno s tělem, je 
vyvrtán malý otvor, kudy může unikat kouř z vázy do hadice. Šlauchy k dýmkám se rozlišují dle použitého materiálu (papír, kůže) a zpracování. Stejně tak korunky, do kterých 
se sype tabák, mohou být kovové, pyrexové, ale nejčastěji keramické, či kameninové, velikostně odpovídají svému tělu a váze. U některých dýmek lze hrdlo přikrýt kovovou, 
případně porcelánovou pokličkou zvanou „Tarbuš“. Estetická a praktická toť věcička na ochranu před větrem. )

ČIŠTĚNÍ
Čistota je nejen půl zdraví,ale i požitek a správná chuť při kouření. Jak a co tedy čistit. Pokud jste zakoupily kvalitní dýmku, měla by mít v příslušenství i štětky na čištění. Užší 
dlouhá štětka je na srdce dýmky, široká na vázu, korunka se dá docela dobře propláchnout vodou. Správné a hlavně pravidelné čištění je zárukou kvalitního kouře. Proto je 
třeba dýmku čistit a proplachovat nejlépe horkou vodou po každém použití, hlavně když se z ní kouří pokaždé jiný, nebo hodně aromatický tabák, jako např. máta, jasmín, 
káva. Pokud jsme vyznavači jedné chutě, je postačující učinit tak jednou za 3-5 kouření. V každém případě je vhodné po každém použití vyměnit vodu, po kouření je plná 
toxinu. Co se týče šlauchu, je situace poněkud opačná. Hadici neproplachujte vodou, jinak dojde k jejímu znehodnocení. Postačující je profouknutí, popř. otlučení o zem. 
Pokud budete dýmku přenášet, berte jí vždy za spodní část (vázu).

RITUÁ L KOUŘENÍ
Kouřit vodní dýmku je něco úplně jiného než kouřit cigarety. Její kouření poskytuje čas k přemýšlení, cvičí se při tom trpělivost a tolerance. Kuřáci umějí ocenit dobrou 
společnost. Pokuřování je záležitostí příjemnou a vonnou, neboť chuť tabáku arabského jest jemná, chutná a velmi dymná. Dalším náznakem krásného rituálu je bezesporu i 
kolování šlauchu dýmky. Vnáší se tím mezi kuřáky společné dýmky jakési pouto a poukazuje to na přátelství a jednotu, smívají se jakákoli společenské rozdíly. Při kouření se 
nastoluje atmosféra klidu a prožitků z okamžiku, kdy je mysl očištěna od všeho bolestného.
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