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BEZPEČNOSTNÍ POKYNY  

Luky a lukostříly spadají pod mechanické zbraně - kategorie D. 

Pro kategorie D je vyžadováno dosažení věku 18 let a plná svéprávnost - § 15 zákona č. 
119/2002 SB., o zbraních:  

(1) Zbraň kategorie D nebo střelivo do této zbraně může nabývat do vlastnictví a držet nebo 
nosit fyzická osoba starší 18 let způsobilá k právním úkonům. Zbraň kategorie D nebo střelivo 
do této zbraně může nabývat do vlastnictví a držet též právnická osoba. 

(3) Střelba ze zbraně uvedené v § 7 písm. c) až g) nebo ze zbraně uvedené v § 7 písm. k) je 
zakázána na místě, kde by střelbou mohl být ohrožen život nebo zdraví osoby nebo způsobena 
škoda na majetku, není-li na takovém místě určen pro střelbu bezpečný prostor, zajištěn 
dohled odpovědné osoby nebo není-li takové místo viditelně označeno jako místo, kde probíhá 
střelba a na kterém je střelba umožněna pouze s vhodnými ochrannými pomůckami. 

(4) Držitel zbraně kategorie D je povinen zbraň a střelivo do ní zabezpečit proti zneužití, ztrátě 
nebo odcizení. 

(5) Držitel zbraně kategorie D nesmí 

a) zbraň nosit viditelně na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném, nejde-li o místo a 
účel uvedené v odstavci 3, 

b) zbraň nosit nebo s ní na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném, jakkoliv 
manipulovat, pokud je jeho schopnost k této činnosti snížena požitím alkoholických nápojů, 
návykových látek, léků nebo v důsledku nemoci, a 

c) převést vlastnictví ke zbrani kategorie D nebo střelivo do ní na osobu, která k jejich držení 
není oprávněna, nebo je přenechat takové osobě. 

• Pozorně si přečtěte manuál a uschovejte si ho pro budoucí potřebu.  

• Nemiřte na lidi lukem ani pokud nemáte založený šíp.  

• Během vkládání šípu na tětivu miřte na zem.  

• Před střelbou si sundejte šperky a hodinky.  

• Vyvarujte se střelby z luku na prázdno (uvolnění tětivy bez šípu). 

• Doporučujeme nosit chránič paže. 

• Luk nepřetahujte.  

• Používejte pouze pro zamýšlené účely, luk neupravujte. 

• Vždy zkontrolujte luk, tětivu a šípy. Pokud zaznamenáte známky poškození nebo opotřebení, 
okamžitě výrobek přestaňte používat. 

• Před střelbou zkontrolujte, zda je bezpečné střílet na cíl a střelnice je bez pohybu osob, zvířat 
a nebo není na střelnici umístěno nic co by mohlo být poškozeno střelbou z luku.  

• Terč, střelnice a terčovnice musí být schopné zastavit šíp. 

• Nestřílejte přímo nad sebe. 

• Vždy používejte doporučené šípy. 

• Ostatní osoby musí stát za střílející osobou.  

• Nikdy nevstupujte do střelné dráhy další osoby, počkejte na vyzvání, že je bezpečné vstoupit 
na střelnici.  

• Nikdy nestůjte v blízkosti osoby, která střílí z luku. 

• Před nebo během střelby z luku nepijte alkohol a neužívejte žádné léky nebo drogy ovlivňující 
úsudek. 

• Nestřílejte přes kopce, hřebeny nebo překážky. 

• Vhodné pro rekreační účely.  



4 

 

SPECIFIKACE 

Hmotnost 1,6 kg 

Síla nátahu 30 – 55 lbs 

Délka nátahu 61 – 75 cm 

MONTÁŽ 

Připevnění zaměřovače 

Připevněte zaměřovač (obr. 1). 

Upravte vertikální polohu zaměřovače (obr. 2). 

Upravte horizontální polohu zaměřovače (obr. 3).  

Polohu zaměřovače (obr. 4) upravte podle potřeby.  

Pokud šíp letí napravo od středu, upravte polohu zaměřovače doprava. Pokud šíp letí nalevo od 
středu, upravte polohu zaměřovače doleva. Pokud šíp letí výše od středu, upravte polohu zaměřovače 
nahoru. Pokud šíp letí níže od středu, upravte polohu zaměřovače dolů. 

Obrázky 5 a 6 ukazují, jak upravit jehly v zaměřovači.  

 

 

Připevnění základky 
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Připevněte základku na střed přibližně 1 cm od opěrky šípu (obr. 7). 

Upravte polohu nahoru nebo dolů (obr. 8). 

Upravte polohu doprava nebo doleva (obr. 9). 

Polohu základky (obr. 10) opravte podle potřeby.  

 

Připevnění stabilizátoru 

Nejprve připevněte popruh (obr. 11) a poté stabilizátor (obr. 12) na střed luku.  

 

Upravení síly nátahu 

Pro snížení síly nátahu, otočte šroubem proti směru hodinových ručiček, pro zvýšení síly nátahu 
otočte šroubem ve směru hodinových ručiček (obr. 13). 

Šrouby na obou ramenech povolujte současně, vždy po 1 otáčce. Nepřetahujte nebo úplně 
nevyšroubujte šroub.  

 

Upravení délky nátahu 
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Délku nátahu lze upravit na 12 poloh. Povolte šroub (1 na obr. 14) a poté šroub (2 na obr. 14). 
Upravte délku na obou kladkách stejně.  

 

Šroub č. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Délka 
nátahu 
(palce) 

24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 

POSTOJ 

POSTOJ 

Chodidla umístěte v šířce ramen a váhu rovnoměrně na obě nohy. Nohy mějte uvolněné, nenapínejte 
se v kolenou. Mírně otočte trup a ramena k cíli (terči).    

TRUP 

Tělo držte rovně. Naučte se správný postoj a naučte se jej pravidelně napodobit. Klíční kost by měla 
být paralelně se šípem. Boky by měly být rovně, neměly by se prohýbat dopředu ani dozadu k luku 
nebo od luku. Trup neprohýbejte na žádnou stranu ani se neprohýbejte k luku nebo od luku. Pokud se 
příliš zakláníte je možné, že máte luk s dlouhým nátahem.  

HLAVA 

Držte hlavu vzpřímeně a bradu srovnejte se zemí. Poté otočte obličej k cíli. 

POLOHA RAMEN 

Rameno střílející ruky je v přirozené poloze, jakmile je loket a spodní část paže připravená ke střelbě. 
Rameno ruky držící luk musí být v přirozené poloze. Nepohybujte ramenem nahoru ani dolů. Pokud se 
rameno pohybuje dopředu, je nátah luku příliš dlouhý.  

POLOHA LOKTŮ A PAŽÍ 

Loket na uvolňovací paže by měl směřovat od cíle, předloktí rovnoběžně se zemí. Loket ruky držící luk 
by měl směřovat směrem ven a mírně dolů. Při správném umístění je loket ruky držící luk mírně ohnut. 
Palec držící madlo by měl být vzhledem k madlu v úhlu 45 °. 

KOTVENÍ 

Při střílení z reflexních luků, střelec ve většině případů umisťuje tětivu pod bradu nebo ke koutku úst.  

Při střílení z kladkových luků, střelec ve většině případů umisťuje tětivu podél nebo mírně za čelist.  

Každý střelec má jiné umístění tětivy, je důležité najít jeden bod kde tětivu můžete pravidelně umístit 
při plném nátahu.  
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JAK ZALOŽIT ŠÍP 

Šíp umístěte na tětivu bez nadměrného pohybu luku. Šíp musí držet, ale nesmí být pevně umístěn.  

ŠÍP 

Optimální délka šípu je pro každého uživatele rozdílná. Určuje ji délka rukou lučištníka, není závislá na 
druhu luku. Je důležité, aby každý znal délku svého šípu a aby takové i používal. Pokud jsou šípy 
příliš krátké nebo příliš dlouhé, nedokáže luk vyvinout plný nátah. Délka šípu (resp. Nátahu) se udává 
v palcích (1 "= 2,54 cm). Upažte levou ruku a změřte vzdálenost od brady po druhý kloub levého 
palce. Tento rozměr je délka Vašeho nátahu pro sportovní a terčovou lukostřelbu. 

ÚDRŽBA 

Luk nevystavujte extrémním teplotám (vysoké nebo nízké) a skladujte na suchém a stinném místě.  

Luk nepřetahujte.  

Používejte pouze tětivu ve správné délce.  

Vyvarujte se střelby z luku na prázdno (uvolnění tětivy bez šípu). 

Během střelby zkontrolujte, zda není luk poškozen a zda je luk orientován na správnou stranu (silnější 
rameno luku by mělo být dole). 

Tětiva musí být během střelby suchá.  

Luk skladujte bez natáhnuté tětivy.  

PŘÍPRAVA 

Pomocí napínáku tětivy: 

1. Očko tětivy nasaďte na jednom konci luku na určené místo, druhý konec nechte volně ležet.  

2. Napínák na jedná straně nasaďte přes tětivu a na druhé nasuňte na luk za horní ohyb ramen.  

3. Stoupněte na napínák a táhněte luk nahoru až se ramena ohnou dostatečně na to, abyste 
mohli nasadit volný konec tětivy a špičku ramene.  

4. Luk uvolněte, sundejte napínák a zkontrolujte, zda tětiva dobře sedí na ramenech a prochází 
drážkami v ramenou.  

Přes nohu  

• Nasaďte očko tětivy na úchyt spodního ramene (pozor, reflexní luky mají konce ramen 
vytočené dopředu!)  

• Luk přetočte tak, aby se madlo opíralo o zadní část stehna a konec spodního ramene se 
zaklínil za kotník.  

• Luk uchopte za horní část ramene a ohněte tak, aby docházelo k ROVNOMĚRNÉMU 
OHÝBÁNÍ OBOU RAMEN a nasaďte druhé očko tětivy na úchyt tětivy horního ramene.  

• Po nasazení „vykročte“ z luku, zkontrolujte oba úchyty tětivy, zda je na nich tětiva správně 
nasazená. Tětivu případně srovnejte, aby procházela středem ramen luku.  

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

Po uplynutí životnosti produktu nebo v případě, že by další oprava již byla ekonomicky nevýhodná, se 
výrobku zbavte v souladu s místními předpisy a šetrně k životnímu prostředí. Výrobek odneste na 
nejbližší sběrné místo k tomu určené. 

Předpisovou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomůžete prevenci negativních 
dopadů na životní prostředí, případně na lidské zdraví. Pokud si nejste jisti, konzultujte věc s místně 
příslušnými odpovědnými orgány, aby nedošlo k porušení předpisů a následné sankci. 
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ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE 

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů 

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované 
prodávajícím na zboží dodávané kupujícímu, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků 
uplatněných kupujícím na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými 
ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně 
spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a 
reklamačním řádem nezmiňovaných. 

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Strakonická 1151/2c, Praha 150 00, 
IČ: 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 
116888. 

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který 
spotřebitelem není. 

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v 
rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. 

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem 
svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a 
obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají. 

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi 
prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní 
smlouvě či v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.  

Záruční podmínky 

Záruční doba 

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, 
faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby 
poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena. 

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro 
použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti. 

Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé (pokud lze aplikovat na zakoupený produkt): 

• zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží, 
nedostatečným zasunutím sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a 
klik ke středové ose 

• nesprávnou údržbou 

• mechanickým poškozením 

• opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé 
mechanismy, kloubové spoje, opotřebení brzdových destiček/špalků, řetězu, plášťů, 
kazety/vícekolečka atd.) 

• neodvratnou událostí, živelnou pohromou 

• neodbornými zásahy 

• nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, 
působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem 
nebo rozměry  

Reklamační řád   

Postup při reklamaci vady zboží  

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí 
škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, 
které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit. 

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost 
reklamace fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž 
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doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má 
prodávající právo reklamaci odmítnout.  

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky 
záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu 
nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace 
servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na 
dopravu.  

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamace za 
neoprávněnou. Prodávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladu, které vznikly v souvislosti s 
neoprávněnou reklamací.  

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních 
podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny 
vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Prodávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat 
výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších 
technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamace dle tohoto odstavce náleží 
prodávajícímu.  

Prodávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude 
dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží 
předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyřídit reklamaci v 
uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající 
povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.  

 

 

CZ 
SEVEN SPORT s.r.o. 

Sídlo: Strakonická 1151/2c, Praha 5, 150 00, ČR 
Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749 01 
Reklamace a servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01 

IČO: 26847264 
DIČ: CZ26847264 

Tel: +420 556 300 970 
Mail: eshop@insportline.cz 
  reklamace@insportline.cz 
  servis@insportline.cz  

Web: www.inSPORTline.cz 

SK 
inSPORTline s.r.o. 

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, Trenčín 911 01, SK 

IČO: 36311723 
DIČ: SK2020177082 

Tel.: +421(0)326 526 701 
Mail: objednavky@insportline.sk 
  reklamacie@insportline.sk 
 servis@insportline.sk 

Web: www.inSPORTline.sk 

Datum prodeje:      Razítko a podpis prodejce:  

 

 

 


