
Meníme ramená 
 

Rastom tela, natrénovanosťou svalov, ale hlavne snahou byť štýlový sme kúpili nové 
ramená na olympijský luk. Stred máme so zámkovými úchytmi ramien, takže na výber som 
mal skoro všetkých výrobcov ramien. Hlavní výrobcovia vyrábajú podobne ako automobilky 
zvyčajne celú technologickú škálu ramien. Teda od najlacnejších za cca 120 Eur až po drahé 
za 420 Eur. Ja som strieľal doteraz s ramenami od výrobcu KAP, modelom Challenger 
Carbon. Dĺžka ramien boli 68“ a sila 36 lb. Sila sa meria pri natiahnutí luku na 28“, merané 
od tetivy po začiatok madla a plus sa ešte pripočíta 1 ¾“ (definované lukostreleckým 
štandardom zvaným AMO). Väčšina ľudí to však meria po button. Veľká chyba sa tým 
neurobí, v žiadnom prípade nie zásadná chyba. Keď strelec natiahne menej, alebo viac, 
znamená to, že pri plnom náťahu luku drží na troch prstoch pri výstrele menej, alebo viacej 
sily v závislosti o koľko menej, alebo viacej od tých normovaných 28“ ťahá. Skoro všetci 
výrobcovia konštruujú ramená tak, že 1“ náťahu robí silu 2,1 lb či do plusu, či do mínusu. 
Prakticky to znamená, že ak mám náťah od tetivy po button 26“ pri plnom náťahu, tak ak 
budem mať na luku ramená s označením 34 lb, budem naozaj ťahať z luku o (28-26)x2,1 lb 
menej, čiže o 4,2 lb menej, takže na prstoch budem držať najviac 29,8 lb. 

Cenová úroveň ramien rastie podľa materiálov použitých na ich výrobu. Najlacnejšie 
sú drevené ramená. Možno trošku drahšie sú laminátové ramená, ešte drahšie sú drevo 
karbónové ramená, ďalej penovo karbónové a v tejto materiálovej kategórii je ešte niekoľko 
technologických kudrliniek, ktorými výrobcovia dokážu ešte vytiahnuť strelcom peniaze 
z vrecka. Praktický rozdiel medzi nimi je v pocite pri samotnom náťahu. Niektoré ramená pri 
náťahu sa ťahajú na začiatku ľahko ku koncu ťažko, niektoré sa ťahajú po celej dráhe náťahu 
rovnako, drevené ramená po odstrelení sa do východiskovej pozície vracajú pomalšie – 
lenivejšie ako penovo karbónové. Rýchlejší návrat do východiskovej pozície znamená väčšie 
zrýchlenie pre šíp a tým aj väčší dostrel šípu pri rovnakej sile ramien. Inými slovami ak 
chcem dostreliť vzdialenosť napríklad 70 m, nemusím ťahať silnejšie ramená lacnejšie, ale 
dajú sa ťahať drahšie slabšie ramená. Práve vzdialenosť 70 m býva kritická pri výbere ramien 
okolo 34 lb. Mnohokrát letí šíp po dosť veľkej parabole, čo nie je zase tak veľký handicap, ale 
často aby strelec videl žltý stred na ktorý mieri, nevie si už nižšie posunúť zameriavač, lebo 
ho už jeho konštrukcia nepustí. Osobne by som odporučil ramená na túto vzdialenosť aspoň 
také. Aby ste pri výstrele držali na prstoch 36 lb. Samozrejme berúc do úvahy, že na túto 
vzdialenosť je strieľané s hliníkovo karbónovými šípmi. Mali sme aj skúsenosť takú, že 
zameriavač bol posunutý na úplne najnižší bod a rameno zameriavača taktiež zasunuté na 
maximum a vtedy to práve bolo možné strieľať na 70 m. Potom prišiel pretek, začalo fúkať 
a potrebný meter, dva zrazu sa nedali už dokorigovať, čo strelca práve na pretekoch dosť 
dokáže rozrušiť. Ak si predstavíte, že z Bratislavy sa docestujete do Kežmarku, či Jasova 
a tam sa Vám na pretekoch podobné stane, je to na porazenie. 

Dĺžka ramien sa odvíja od náťahu. Ak som malý, mám malý náťah a ak mám veľké 
ramená, tak ich neviem využiť ani na 60%. Preto platí : 
 

DOPORUČENÁ DĹŽKA LUKU 
VÁŠ PLNÝ NÁŤAH Dĺžka 

luku 23-25“ 25-27“ 27-29“ 29-31“ 31 a viac“ 
60-62“ X     
62-64“  X    
64-66“   X   
66-68“    X  
68-70“     X 



Dĺžka luku je celková dĺžka luku s ramenami a stredom. Stredy môžu byť menšie - 23“, alebo 
dospelácke, 25“. Tým si mením aj dĺžku luku. Dĺžka samotných ramien sa nikdy neuvádza. 

Ak už mám nové ramená, nasadím ich na stred, nasadím tetivu (akú treba pozrieť 
článok o tetivách) a skontrolujem najskôr tzv. tiller, čo je vzdialenosť tetivy od ramien v 
mieste kde ramená sa stretajú so stredom. Vzhľadom na geometriu luku a tým aj ramien ( nie 
je to také jednoduché ako sa môže spočiatku zdať) musí byť u väčšiny ramien táto 
vzdialenosť medzi horným ramenom a tetivou o min. 3 mm väčšia ako spodná vzdialenosť. 
Preto aj pozor na nasadenie ramien na stred. Pri ich prehodení vrchného za spodné a naopak 
luk nezničíte, ale šípy Vám budú lietať úplne inak ako ste boli na predchádzajúcich 
tréningoch zvyknutí. 

Ďalej si treba skontrolovať lôžko šípu zastrieľaním na 20 m. Ak sa olepené šípy 
zapichávajú do tej istej výšky ako neolepené, je to fajn. Ak vyššie, treba dať lôžko na tetive 
vyššie. Ak nižšie, naopak lôžko musí nižšie. 
Treba nastaviť rovnako aj button, nakoľko pri zrýchľovaní teda štarte šípu na tento sú 
vyvíjanú iné sily ako pri starých ramenách, tak aj šíp sa bude inak prehýbať a tým potrebuje 
inak silnú oporu v butone. 

Posledným krokom je skontrolovanie tzv. „Brace heigh“ čo je v slovenčine odtrh. Je 
to najkratšia vzdialenosť tetivy od „Pivotného bodu“ na madle stredu pri nenatiahnutom luku. 

 
 
Táto hodnota vzdialenosti by sa mala pohybovať v závislosti na dĺžke ramien v istých 
hraniciach hodnôt. Výrobca ramien tieto hodnoty udáva. Ja uvediem hodnoty udávané firmou 
HOYT. 
 



Dĺžka ramien ODTRH = Brace high 
Dlhé ramená 22,9 – 23,5 mm 
Stredné ramená 22,2 – 22,9 mm 
Krátke ramená 21,6 – 22,5 mm 

 
Nech Vás nemätú ich označenia dĺžok ramien. Oni ich jednoducho označujú tak. Krátke majú 
cca 66“, stredné 68“ a dlhé 70“. Podstatné je, že ak si zmeriate Váš odtrh a bude 19 mm, tak 
viete že ste iste mimo a mali by ste za touto hodnotou u Vášho výrobcu ramien pátrať. 
Hodnotu odtrhu meníme tak, že tetivu pred navlečením na ramená otáčame za jeden koniec 
v smere hodinových ručičiek a tým ju (tetivu) skracujeme a odtrh predlžujeme, resp. 
odtáčame ju proti smeru hodinových ručičie a tým tetivu predlžujeme a odtrh skracujeme. 
Autor knihy „Total Archery“ Kisik Lee odporúča začať na stredovej hodnote, vystreliť 
niekoľko šípov a počúvať pri tom luk. Potom tetivu dať dole, potočiť o 4 závity a znovu 
nasadiť, vystreliť a počúvať. Znovu dať potom dolu, otočiť do opačnej strany tento krát 8 
závitov, nasadiť a počúvať. Kedy je luk najtichší, to je moment, kedy pri stiahnutí tetivy 
z ramien luku túto treba priložiť ku ramenu a urobiť na ňom nezmazateľnou fixovkou čiarku, 
aby pri ďalšom nasadzovaní tetivy sme si ju vedeli rovno natočiť na požadovanú dĺžku 
aby keď ju potom s námahou nasadíme na ramená, nezistíme že sme mimo potrebnej hodnoty 
odtrhu o niekoľko milimetrov, a tak si nebudeme musieť túto namáhavú činnosť zloženia 
tetivy z luku a opätovného naloženia tetivy na luk po korekcii dĺžky tetivy zopakovať. 

Samotný postoj pri natiahnutom luku sa dá prirovnať zjednodušene na naťahovanie 
ťahajúcej ruky na škripec zo stredoveku. Ak si už šľachy konečne zvyknú na nové sily, 
ktorými sa luk snaží ruku v kĺboch prstov, v zápästí ako aj v ramennom kĺbe roztrhnúť, potom 
pri výmene ramien by nás tento pocit nemal opätovne prekvapiť. Šlachy si musia opäť 
zvyknúť a po cca dvoch týždňoch to bude opäť skoro fajn. Po mesiaci už úplne. 
Nastavovaním sily luku na madle sa dá manipulovať so silou luku až o 10%. Takže rastom, 
resp. trénovanosťou sa dajú zámky na madle priťahovať a tým zvýšiť silu náťahu a pri kúpe 
nových silnejších ramien zase zámky úplne povoliť a tým ten prechod nebude taký brutálny, 
ako som vyššie popísal, že strelec má pocit presne ako v stredoveku, kedy mu ide ramenný 
kĺb až roztrhnúť po odstrieľaní čo len polovičnej tréningovej dávky. 
 


