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Luky a šípy, kdo by si to necht l zkusit. Natáhnout t tivu, zamí it, nadechnout se a vyst elit a pozorovat, 
jak šíp letí… Kam se asi zapíchne?

Motivace:

Luk, šípy, ter e.

K tomuto metodickému listu je pracovní list S16A.

Pot eby:

Není d ležité, je-li st elec pravák nebo levák. Záleží na tom, které oko je dominantní.

Opa ná ruka pak drží luk. Je n kolik zp sob , jak to zjistit, ale nejjednodušší je používat stejné oko, jako p i st elb  
ze vzduchovky.

K ter i stojíme bokem. Špi ky nohou spo ívají na spojnici mezi námi a ter em. Nohy jsou mírn  rozkro ené a chodidla 
tém  rovnob žn . Tak se nám poda í mít rovn  ky le a také ramena.

Šíp zakládáme do luku z té strany, kde luk držíme tak, aby s t tivou svíral pravý úhel. Je dobré ud lat si na t tiv  
zna ku.

T tivu napínáme zaháknutou za poslední lánky ukazová ku, prost ední ku a prstení ku, šíp je mírn  sev en mezi 
prvními dv ma prsty a palec sm uje voln  do dlan . V žádném p ípad  nesmíme držet šíp mezi palcem a ukazovákem!

P i mí ení je ruka držící luk rovn  upažena a loket druhé ruky sm uje p ímo dozadu jakoby byl prodloužením šípu. Prsty 
se šípem op eme o spodní ást obli eje, v podstat  pod bradu, vždy však na stejné místo. Hrot šípu pak sm ujeme 
na bod mí ení – zpravidla to nebývá st ed ter e.

K výst elu dojde narovnáním všech t í prst  držících t tivu tak, jako bychom cht li v postoji ješt  okamžik setrvat. 
P itom sledujeme dráhu letu. Je dobré vyzkoušet si celý postup bez šípu.

Tato pravidla nejsou zdaleka tak složitá, jak by se zdálo na první pohled, a dokonce p edškoláci mohou p i jejich 
dodržení úsp šn  zasáhnout ter .

Sportovní st elci se trefí i na 90metrovou vzdálenost. My se však spokojíme pro za átek se vzdáleností 10–15 metr , 
kterou m žeme zvyšovat podle zdatnosti st elc . Ter  vyrobíme snadno z kartonové krabice, napln né starým 
textilem. Šíp se do kartonu snadno zabodne, ale textilem neproletí, takže k idélka šípu z stanou uchrán na. Na karton 
namalujeme t i soust edné kružnice a ozna íme je od nejmenší p ti, dv ma a jedním bodem, což pro naše ú ely 
dosta uje. Takovýto ter  umis ujeme nejlépe p ímo na zem, aby šípy, které jej minou, nelétaly p íliš daleko. Nest ílíme 
proti zdi, vrat m apod., protože bychom šípy nárazem na tvrdou plochu snadno zni ili. Jejich životnost prodloužíme 
rovn ž opatrným vytahováním z ter e i ze zem , vždy rovnob žným tahem tak, že je uchopíme ne na konci, ale 
u místa vpichu.

Použitá literatura: www.sportovni.net/luk/pravidla.

Na tuto aktivitu lze navázat na celorepublikových akcích (setkání pionýrských oddíl , r zné formy Pionýrské stezky). 
Dále p ibližuje Ideály Pionýra: Poznání a P ekonání.

Provedení:

Neustálý dozor vedoucího. D ti hyperaktivní, neklidné, nebo naopak ty, 
které h e vnímají a nerespektují n jaké spole né domluvy a pravidla, je 

nutné mít neustále pod dohledem. Vhodné je nap . jasn  a viditeln  vyzna it prostor, kde mohou být, zajistit n jakou 
další aktivitu, aby m ly zam stnání v dob , kdy nemohou st ílet. Aktivita umož uje za len ní d tí do kolektivu 
a nevytvá í bariéry pro d ti se speci  ckými vzd lávacími pot ebami.

P ístup k d tem se speci  ckými 
vzd lávacími pot ebami:

Rozvoj t chto kompetencí: k u ení, ke komunikaci, sociální a personální, pracovní.

Nau it se správn  a bezpe n  st ílet z luku.

Obecný cíl:

Konkrétní cíl:

as p ípravy

30 minut

as realizace

dle domluvy

Prostor

ohrani ený

Ro ní období

léto

Po et ú astník

10

V ková kategorie

12–14 let
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Moje poznámky:

Sout žíme tak, že každý st elec vyst elí na ter  sadu ty  až šesti šíp , zapíšeme sou et bod  v sad  
a jednotlivá kola opakujeme libovoln  dlouho podle chuti. V kové kategorie pro takto organizovanou sout ž nejsou 
nikterak rozhodující, protože skute n  záleží na šikovnosti, soust ed ní a dodržení správného postoje bez ohledu na 
v k.
• Nikdy nest ílíme, jestliže n kdo stojí v zorném poli. U luku máme jako diváci výhodu – víme p esn , kdy má 

st elec nabito.
• Nikdy nest ílíme ve sm ru, kde je nep ehledný terén, nap . ke e, vysoká tráva, ale i okna. Vyst elíme-li naslepo 

šíp, jak daleko doletí, ur it  doletí mnohem dál, než si myslíme.
• Vyvarujme se st elby kolmo vzh ru. Vracející se šíp nasbírá práv  tolik energie, kolik jí pot eboval k tomu, aby se 

dostal nahoru.

Úsp ch p i st elb  z luku spo ívá p edevším na správném uchopení a dodržení správného postoje. Luk totiž nemá 
mušku a hledí jako puška, a proto je mí ení mnohem více závislé na geometrii postoje, který musí být p i každém 
výst elu stejný. P es úsp chy, které nás ekají, nikdy nezapomínejme, že luk byl a stále je zbra !

Pozor na:


