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1. UVOD 

Koně, zápas a lukostřelba. Tři sporty, které se na mongolském tradičním svátku 

Naadamu provozují po staletí. V této práci se budeme zabývat posledním z nich. Jako 

motivaci bych uvedl jednu z nejhezčích mongolských legend. 

V dávných dobách vystoupalo na oblohu sedm sluncí, všechny řeky a rostliny na zemi vyschly a 

lidé a zvířata měli velké problémy přežít. V té době žil známý lukostřelec Erkei-mergen. Lidé za 

ním přišli a řekli mu: "Prosím sestřel všechny slunce, ať žijeme šťastný život." 

Erkei-mergen byl statečný, mladý a hrdý muž a slíbil: "Sestřelím všech sedm sluncí pouze 

pomocí šípů. Pokud toto nedokážu, odříznu si palec, nebudu nikdy pít a budu radši žít jako zvíře 

než jako člověk." Poté začal od východu na západ střílet na slunce. Sestřelil jich šest, ale když 

střílel na sedmé, přeletěla před sluncem jiřička a Erkei-mergen ji trefil do ocasu. Od té doby je 

ocas jiřičky rozdělený do dvou částí. Poslední slunce se polekalo lučištníka a zapadlo za Západní 

horu. 

Naštvaný na jiřičku se střelec rozhodl, že ji chytí pomocí svého rychlého koně Qarčagai-alag. 

Kůň přísahal: "Jestliže nechytím jiřičku před úsvitem, můžeš mi odříznout moje čtyři končetiny a 

nechat mě v stepi. Už nebudu žít jako kůň." Když přišel soumrak, kůň stále ještě nechytil jiřičku. 

Ergei-mergen se naštval na koně, odřízl mu přední nohy a nechal ho ve stepi. Z koně se stal 

tarbíť, což vysvětluje, proč přední nohy tarbíka jsou kratší než zadní. Toto také vysvětluje, proč 

jiřička létá kolem koňů se švitořivým hlasem, kterým říká: "Dokážeš mě chytitr' 

Erkeí-mergen si, jak slíbil, odřízl palec, stal se svištěm a žil v temné díře. Toto vysvětluje, proč 

má svišť jenom čtyři drápy. Svišťové vylézají ze svých děr za úsvitu a západu slunce, protože si 

Erkei-mergen stále pamatuje svoji přísahu a touží sestřelit slunce. A lidé nejedí maso svišťů, 

protože se vyvinuli z Erkeí-mergena. Od toho dne se den a noc střídaly, protože slunce zapadá 

ve strachu za Západní horu. 

Kromě typické struktury mongolského příběhu, kde je na konci uveden průmět do 

současnosti, a jeho krásy si můžeme všimnout i jednoho detailu, kdy si na konci Erekei

mergen odřezává palec, což symbolizuje, že už nikdy nebude střílet z luku. Pokud by si 

evropský hrdina uřízl palec, mohl by střílet dál, protože palec se v natahování tětivy v 

1 Tarbík je druh hlodavce s velice krátkými předními nohami. 
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Evropě nepoužívá. V Evropě během stoleté války uřezávali ze stejného důvodu 

Francouzi anglickým lučištníkům ukazováček a prostředníček. Další zajímavostí je, že 

podobný příběh existuje i v čínské lidové tradici a motiv uříznutí prstu můžeme nalézt i v 

Tajné kronice Mongolů, kde to o sobě prohlašuje Džoči, pokud ho Čagatai porazí. 

Původní cíl práce byl zpracovat historii luku na mongolském území a jeho pronikání do 

každodenního života Mongolů. 

Jak jsem postupně procházel prameny a dokumenty k luku, víc než historie mě zaujal 

tvar luku, princip jeho fungování a dále pak jeho distribuce a rozdíly na jednotlivých 

kontinentech. Toto téma jsem rozpracoval, přičemž jsem se snažil prokládat práci 

obrázky, ať už pro lepší pochopení nebo pro jejich krásu. Snažil jsem se též podávat 

informace snadno pochopitelnou a čtivou cestou. 

Snad se mi to alespoň trochu povedlo a snad bude má práce pro čtenáře alespoň 

trochu poučná a zajímavá. 
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2. HISTORIE 

Cílem této kapitoly bude podat stručnou historii vývoje luku, postup rozšiřování, první 

dochované nálezy a následně snaha o malou etnografickou studii, kde ukážu, jak si luk 

přizpůsobovala jednotlivá etnika na jiných světadílech. Tato studie přesahuje i do druhé 

kapitoly. Jako první se však budu věnovat luku z pohledu vývoje ostatních zbraní, které 

zbraně mu předcházely, proč a jak vznikl a stejně tak se budu zajímat i o jeho 

následníky. 

Nejdříve si ale položme otázku, co vlastně objevení luku přineslo. Někdy je luk 

dokonce řazen jako třetí nejdůležitější objev v celých světových dějinách, hned po ohni 

a kolu? Luk umožnil zabíjení zvěře, a později i lidí, z větší vzdálenosti, což znamenalo 

větší bezpečí lovců. I jelen, který na člověka sám nezaútočí, může při útoku zblízka 

nebezpečně zranit člověka. 

Oproti chladným zbraním došlo též k zpřesnění a zvětšení možného způsobeného 

zranění. Toto s sebou přineslo jeden paradox. Po objevu luku byli (pra)lidé schopni 

nepozorovaně skolit jedno zvíře z celého stáda, což s chladnými zbraněmi nebylo 

možné. Způsob lovu musel být zcela odlišný, spíše než na jeden potřebný kus byl 

orientován na pobití celého stáda pomocí pastí. Došlo tedy k opačnému jevu než při 

přechodu od luků ke střelným zbraním: počet ulovené zvěře klesl. 

2. 1. Luk Z pohledu vývoje zbraní 

V této sekci se nejdříve budeme zabývat předchůdci luku, mezi něž se řadí 

především oštěp a poté méně známá zbraň atlatl,3 což je speciální zařízení, na které se 

položí oštěp, a které spíše než k střílení slouží k vrhání oštěpů. V druhé části se 

zaměříme na zbraně, které využily technologii luku a úspěšně na ní navázaly. 

2 Boga, S., 1997, Archery. Stackpole books, Mechanicsburg, s. 1. 
3 Tuto zbraň jsem nikde v českém překladu nenašel, používám proto anglický název. 
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Můžeme říci, že šíp je miniaturní oštěp, který se položí na střelné zařízení, luk, a 

energie napnuté tětivy, popřípadě pružnost ohnutých ramen u reflexních luků, dodá šípu 

rychlost. Stejné zjednodušení můžeme uvést u kuše, která je tvořena z malého luku, 

který je položený na lučišti a zámku, který slouží k udržení tětivy v napnutém stavu. 

Co vlastně přimělo pračlověka, aby ohnul kus dřeva, napnul na něj tětivu a založil do 

něj střelu? Existuje několik teorií, asi nejpravděpodobnější je ta, že si všiml, jak se napjal 

a následně vymrštil malý stromek nebo větev a zkusil tento pohyb imitovat. Následující 

spojení obou konců stromku, natáhnutí a vypuštění dalo možnost vymrštit šíp s 

neočekávanou silou a přesností. Další možností je, že prvotní nápad vznikl při 

rozdělávání ohně třením, kdy se vymrštilo třecí dřívko. Následující úvaha byla už 

podobná. Jako poslední možnost se uvádí rybaření a náhodné spojení udice s dolním 

koncem rybářského prutu. Luk poté prošel velkým vývojem, od nejprimitivnějšího luku až 

po dnešní kladkové luky. Podobným vývojem prošel i šíp, který se stal miniaturou do té 

doby používaného oštěpu. Myslím, že bychom si mohli udělat několik poznámek o tomto 

vývoji. 

První oštěpy byly udělány pouze ze dřeva, kamenný hrot se na ně začal přidávat až 

později. Jako první vylepšení byla snaha zabránit prokluzování oštěpu, ať už se na 

oštěp přidala kůže, která má menší tření než dřevo, nebo se na místě, kde oštěp držela 

ruka, vyřízly zářezy. Lidé též postupně zjišťovali, že čím delší ruka a silnější prsty, tím je 

možné dohodit oštěpem dále. Stejně tak byl pro dosáhnutí větší dohozené vzdálenosti 

vhodnější lehčí oštěp. 

:4 

8 



Těmito úvahami vznikl atlalt, vrhač oštěpů. První atlatl byl jednoduchý. Na oštěp se 

přivázal kus kamene, dřeva nebo kosti, na který se navlékly dva provázky. Na obou 

koncích se udělala oka, do kterých se vsunul ukazováček a prostředníček. Další stupeň 

vývoje můžeme vidět na obrázku na předchozí straně. Do dřevěné destičky se vyhloubil 

žlábek pro oštěp a místo ok na provázku se do destičky udělaly dvě díry, do kterých se 

strčil ukazováček a prsteníček. Prostředníčkem se chytil provázek, který byl stejně jako 

v předchozím případě spojen se zadní částí oštěpu. Dalším zlepšením pak bylo 

odstranění provázku a prodloužení dřeva až na samotný konec oštěpu. 

Princip nejdokonalejší formy atlatlu se již velmi přibližuje principu luku. Stejně jako v 

předchozím případě je nosné dřevo protaženo až na konec oštěpu, tentokrát ale za ním 

tvoří smyčku a vrací se zpět nad atlatlem. Na konec smyčky se přidal provázek, do 

kterého se zaháknul oštěp. Do energie, kterou vytvoří hod rukou, se přidá i energie 

uvolněného provázku. 

V současnosti došlo, podobně jako u jiných historických sportů, k jistému obrození 

této zbraně a pořádají se závody v hodu atlatlem. Existují disciplíny v hodu na dálku a 

na přesnost, nejznámější akcí je Northeast Open Atlatl Championship, která se v roce 

2010 dožije už patnáctého výročí. 

Jako zajímavost přidávám ještě luk vyrobený z jednoho parohu. Do obou konců 

parohů se vytvořily zářezy, do nichž se potom vložila tětiva. Vzhledem k pevnosti a malé 
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ohebnosti paroží se domnívám, že tento luk nebyl určen pro lov nebo dokonce pro 

válku, ale spíše pro náboženské obřady. Je možné, že šlo i o nepodařenou imitaci 

reflexního luku. 

Věnujme se dále zbraním, které navázaly na tradici luku, a tuto tradici rozšířily. Jedná 

se především o kuši, ale krátce pojednám i o balistě, střelných zbraních a raketách. Na 

kuši může být nahlíženo jako na křížence mezi lukem a střelnou zbraní. S lukem má 

společný mechanický princip výstřelu a to, že kuše je vlastně miniaturní luk položený na 

lučišti. Na druhou stranu pracuje zámek kuše na podobném principu jako zámek u 

pušky. 

O vzniku kuše není jasno, existuje opět pouze několik teorií. Podle jedné z nich došlo 

k tomuto vývoji při lovu. Lovec položil luk na zem, natáhl ho a zajistil proti vystřelení 

kouskem klacku. Tento klacek spojil provázkem s kouskem jídla, které položil na místo, 

kam mířila kuše. Když zvíře jídlo našlo a pokusilo se ho sníst nebo odtáhnout, klacek se 

uvolnil a zároveň s ním i tětiva, která vypustila střelu. Tímto se luk kromě vertikální začal 

používat i v horizontální poloze.4 Dalším krokem bylo přidání na lučiště, čímž už vznikla 

kuše. 

4 Smith, H. W., 2006, Crossbow Hunting. Stackpole Books, Mechanicsburg, s. 1. 
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Stejně jako luk vyhovoval potřebám 

nomádů, kuše vyhovovala více Číňanům. 

Kočovníci se pohybovali v rozsáhlých 

prostorách stepi, kde hlavně lovili zvěř. 

Pokud vyrazili do války, tak většinou 

neměli těžké brněn í, takže průraznost 

střely nebyla důležitá. Naproti tomu kuše 

byla výhodnější do uzavřeného prostoru. 

Číňanům se podařilo vymyslet 

zajímavé vylepšení kuše, které se 

dodnes nazývá opakovací kuše. Na 

rozdíl od normální kuše nemá tato kuše 

spouštěcí zámek. Naopak je nad lučištěm zásobník, do kterého se uloží střely a na jeho 

konci je páka. Jak můžeme vidět na obrázku, dochází při natažení páky i k natažení 

tětivy, která je uvolněna dalším pohybem páky. Při navrácení páky do původní polohy 

dochází k posunutí tětivy na původní místo a též k nasazení další šipky ze zásobníku na 

tětivu. 

Tato zbraň byla známá především svojí nepřesností a velkou kadencí střelby. Tyto 

vlastnosti se ale přesně hodily k obraně hradeb nebo při velkých bitvách, kdy bylo nutné 

zasypat nepřátelské šiky co největším množstvím střel. Navíc při střelbě na větší 

skupinu lidí nebyla přesnost až tak důležitá. Na druhou stranu můžeme v čínských 

pramenech najít několik případů, kdy prohráli bitvu kvůli nedostatku šipek do kuše. 5 

Posazením obrovské kuše na dřevěný rám vznikl obléhající stroj balista neboli 

arkubalista. Její výhoda byla samozřejmě v obrovském dostřelu a průraznosti, nevýhoda 

pak v obtížné přenositelnosti a nutnosti obsluhy několika lidí. 

S průběhem dějin ustupuje kuše ze slávy a na její místo se dostávají palné zbraně. 

Pravděpodobně poslední masové použití kuše bylo za druhé světové války, kdy se s ní 

experimentovalo jako s vrhačem granátů. 6 V současnosti se kuše používá jako sportovní 

5 The History ofthe Former Han Dynasty, překlad Anne Kinney, Chapter 6, Introduction, část Li Ling's Brilliant 
Military Exploit. 
6 Popu/ar Science, 1945 July, Bonnier Corporation, s. 151. 
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nástroj, pro nadšence při lovu a v neposlední řadě patří i do výzbroje specializovaných 

vojenských jednotek. 

Další zbraní, za jejíž předstupeň se může považovat luk se šípem, jsou rakety. A 

stejně jako u kuše se jedná o čínský vynález. Číňané dlouho experimentovali 

s výbušnými látkami, i když jejich hlavní použití se omezovalo na zábavy a slavnosti. Po 

nějakém čase se rozhodli o jejich použití ve válce. 

Problém ale nastal, jak výbušnou směs přepravit k protivníkovi. První pokusy byly 

více než zajímavé, například přivázat trhavinu na býka, na strany mu upevnit dva 

oštěpy, aby při běhu neměnil směr a nechat ho běžet. Později se výbušniny začaly 

montovat na šípy, které měly po doletu explodovat. 

Dalším krokem směrem k prvním raketám byla snaha odstranit luk nebo oštěp jako 

nosič nálože. Tento problém vyřešilo rozdělení komory, v které byla uložena nálož, na 

dvě části. Do jedné z nich se vložila trhavina a do druhé pohon. Raketa byla 

nastartována zapálením směsi v pohonné části, vzlétla a po vypotřebování pohonu 

trhavina explodovala. Za nosnou tyč se opět používal šíp, bylo však ještě nutné přidat 

elementy pro lepší stabilitu střely jako například boční křidélka. Posledním krokem bylo 

umístění několika takovýchto raket do jedné trubice, odkud je mohl odpalovat pouze 

jediný člověk.? 

2.2. Stručná historie luku 

Luk a šíp se jako střelné zbraně používají po mnoho tisíciletí. Protože se první luky a 

šípy vyráběly pouze z materiálů, které se po nějakém čase přirozeně rozpadly, je 

bohužel nemožné přesně určit přesný počátek jejich používání. Jediné části, které byly 

nalezeny, byly hroty, ale i těch přežilo velmi málo. Jako příklad bych uvedl Hedinovu 

expedici do Číny a vnitřního Mongolska z přelomu dvacátých a třicátých let minulého 

století, která našla desetitisíce kamenných artefaktů, ale pouze 162 z nich zařadila jako 

7 Klučina, P., 2009, Zbroj a zbraně, Čína. Paseka, Praha, s. 255. 
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hroty šípů. Z těchto 162 jich byla ještě půlka nedodělaná nebo se našel pouze úlomek 

původního hrotu. 8 

Hroty šípů byly nalezeny snad na všech kontinentech a jsou nejrůznějšího tvaru. Mezi 

nejrozšířenější patří trojúhelníkový tvar, ať už s rovným, konvexním nebo konkávním 

základem, existují však i hroty s tvarem srdce, listu nebo dokonce pravidelného 

pětiúhelníku. V zalesněných územích se používaly hroty s plochým zakončením, aby se 

nezabodávaly do stromů. Na lov malé zvěře nebo ptáků pak existují tupé šípy a pro 

válečné účely se hojně používaly hroty se zpětnými háčky. Existují dokonce i velké hroty 

s tvarem vidlice, které byly určeny pro lov ryb. 

Na základě těchto nálezů se první používání datuje do pozdního paleolitu, přesné 

datování se ale liší podle zdroje až o desítky tisíc let. Podle asi nejnovějšího průzkumu, 

který provedl John Shea v roce 2008, se projektily, které obsahovaly kamenný hrot, 

vyskytly poprvé na území subsaharské Afriky před 60 tisíci lety, odkud se rozšířily do 

Euroasie migrací pralidí.9 Do Ameriky se luk dostal z Asie migrací přes Beringovu úžinu. 

Pro tuto teorii hovoří nálezy amerických luků, které se tvarem podobaly asijským lukům, 

ale jejich gic'ir byl nefunkční,10 nebyl tedy zvrácen proti směru výstřelu. Jeden takový luk 

můžeme vidět na následujícím obrázku. 

cl 

Další nalezené artefakty se datují až do mnohem pozdější doby. Především se jedná 

o jeskynní malby na území Francie a Španělska, které se datují do doby před asi 16 

tisíci lety. První nalezené šípy pocházejí z dob Ahrensbergské kultury, byly nalezeny na 

nalezišti Stellmoor poblíž dnešního Hamburku a jsou staré asi 10 tisíc let. Nejstarší 

nalezené luky pocházejí z dánské bažiny Holmegaard a pocházejí z doby před 8 tisíci 

lety. Jako další naleziště můžeme zmínit jižní Tyroly v Itálii, kde byl nalezen zmrzlý 

člověk s lukem, který byl přibližně o 2700 let mladší než předcházející. Oba tyto luky 

byly přímé, první z nich vyrobený z jilmu, druhý pak z tisu. V arabské natufianské kultuře 

8 Maringer, J., Bergman, F., 1950, Contribution to the prehistory ol Mongolia, a study olthe prehistoric collections 
lrom Inner Mongolia: Together with the catalogue. Tryckeri AB Thule, Stockholm, s. 179. 
9 http://dsc.discovery.com/news/2008/03/31/earliest-weapon-human.html 
10 Grayson, C. E., 2000, Composite Bows. In: The Traditional Bowyer's Bible, Volume 2, Lyons Press, Guilford. 
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můžeme najít první zařízení určené pro narovnávání dříků šípu. Datace je jen o něco 

málo mladší než u prvních šípů, jedná se přibližně o dobu před 14 tisíci lety. 

Reflexní luk se z přímého vyvinulo mnohem později, pravděpodobně v době okolo 3 

tisíc let před Kristem. Stalo se tak nezávisle na sobě na území Mezopotámie a střední 

Asie. 11 Na konci předminulého století dokonce existovala teorie, že reflexní skládaný luk 

byl vynalezen na základě nedostatku dobrého dlouhého dřeva,12 tato teorie ale byla 

později částečně zamítnuta jako neoprávněná. Egypťané měli dostatek dobrých 

materiálů, avšak například na Velkých plání rostl pouze krátký jalovec, se kterým si 

tehdejší výrobci museli vystačit. 13 Zde by tedy tato teorie měla smysl. Naopak u 

Egypťanů nebo asijských národů se jejich vývoj klade do souvislosti s rozmachem 

používání válečných vozů a střelby z koní, kde byl, na rozdíl od střelby ze země, 

nezbytný malý, přesný a silný luk. 

Existovaly tři typy původních reflexních luků. Prvním z nich je rohový14 luk. Tento luk 

byl asi 15mm tlustý, na vnitřní straně byly šlachy, na vnější roh. Měl tvar trojúhelníku, při 

napnutí tětivy pak tvar půlkruhu. Luky tohoto typu můžeme nalézt na mezopotamských 

pečetích nebo kresbách na egyptských hrobech. 

V roce 1922 bylo v hrobu Tutanchamona nalezeno 32 rohových luků s dalším 

příslušenstvím v podobě šípů, toulců a obalů na luky. Jeho malá velikost a relativně 

velký tah znamenající schopnost dobré manévrovatelnosti byla ideální jak pro pěší 

střelbu, tak pro střelbu z válečných vozů, což byla, stejně jak u Číňanů, jedna 

z největších zbraní tamějšího vojska. 

Rohové luky se poprvé přestaly používat asi v sedmém století a na jejich místo 

nastupuje scythicus arcus neboli Cupidův luk. 15 První pojmenování je římské a ukazuje 

na objevitele tohoto luku, Skýty, kteří byli, podobně jako většina nomádů, skvělými 

11 McEwen, E., Bergman, C. A., 1997, Sinew-Reinforced and Composite Bows. In: Projectile technology, Plenum 
Press, New York. 
12 Balfour, H., 1890, On the Structure and Affinities of the Composite Bows. In: Joumal oj the Anthropological 
Institute 19. 
13 Wilke, P. l, 1988, Bow Staves Harvested from Juniper Trees by Indians of Nevada. In: Joumal oj Cali/omia and 
Great Basin Anthropology, Vol. 10, No. 1. 
14 Tady se jedná o roh ve významu úhel, ne roh ve významu materiál. Překlad z anglického angular. 
15 Grayson, C. E., French, M., O'Brian, M. l, 2007, Traditional Archery jorm Six Continents. University of Missouri 
Press, Missouri, s. 10. 
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lučištníky. Tento luk měl bariul posunutý dozadu, kroucené ramena a byl rozvinut 

v devátém století v severním Caucasusu,16 odkud se rozšířil do okolních států. 

Posledním typem je pak reflexní luk používaný především v centrální Asii a Huny 

později rozšířený do evropského světa. Od středověku byl tento luk nejvíc rozšířeným 

lukem v celé Asii a východní Evropě. Zabývejme se tímto lukem za dob jeho největší 

slávy, tedy ve třináctém století, kdy si s ním nomádští nájezdníci podmanili velkou část 

tehdy známého světa. 

Reflexní luk se podle počtu, tvaru a pozice jednotlivých částí rozděloval do čtyř 

kategorií. Do první kategorie spadají luky se střední přední vrstvou s mongolským 

pojmenováním alangir. Nenatažený luk nebyl delší než 120cm, měl tvar písmena M a 

jeho guravc' byl poměrně velký, jeho délka byla 15-25cm a šířka okolo 3cm. Jako další 

části obsahoval haiguul, tevh, dřevěný gic'ir, s'ar hamar, šlachy na zadní straně, kůru na 

celém luku. Neobsahoval však eleg. I přes tento nedostatek se jednalo o kvalitní luk. 

Do druhé kategorie pak patří luky se střední přední a pažní předními vrstvami, dle 

mongolského pojmenování ertegc'in. Tento luk měl přibližně stejné rozměry jako u 

předchozího luku, ale kromě guravc', obsahoval i eleg, i když většinou pouze na jedné 

straně. Jeho délka byla 9-27cm a šířka o něco menší než u guravc'. Luk dále obsahoval 

dřevěný s'ar hamar, gic'ir a na povrchu poté šlachy a kůru. 

Třetí kategorie se pak jmenuje s koncovou vložkou neboli sever amgavc'. Bohužel 

nebylo nalezeno mnoho částí luků tohoto typu, takže údaje jsou nepřesné. Amgavc' měl 

na připevnění tětivy dvě díry, gic'ir byl relativně krátký a bariul rovný. 

Poslední kategorie, která je vrcholem vývoje, kombinuje všechny tři předchozí a patří 

do ní luky s koncovou vložkou, střední a pažní předními vrstvami. Tomuto luku se budu 

věnovat v kapitole určené výrobě luku. Amgavc' z rohu nebo kosti dosahoval délky 4,5-

7,5cm a jeho šířka byla okolo 2cm. Délka eleg byla proměnlivá podle jednotlivých luků, 

ale obecně kratší než u předchozích typů. Jeho šířka byla ale větší. Stejně tak byl kratší 

i guravc'. Tento luk má pak několik označení, jedná se například o zalgaast num, u'rgelj 

elegt num, ever elegt num nebo ever num. 

16 Oblast na území dnešního Ruska a přilehlých států- Ázerbájdžán, Irán, Arménie a Gruzie. 
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2. 3. vývoj na jednotlivých kontinentech 

V další části se zabývejme tím, jak se postupně vyvíjela lukostřelba v Asii, Evropě a 

Americe. Na všech třech kontinentech máme o jednotlivých národech poměrně dobré 

zprávy, ať už se jedná o kočovníky, Číňany, Řeky, Egypťany nebo Indiány. Ačkoli se ve 

všech třech světadílech vyskytovaly všechny typy luků, ať už se jedná o primitivní, 

přímý, přímý s přidáním šlach nebo kousku rohu nebo o reflexní, můžeme říct, že 

doménou reflexního luku se stala Asie, zatímco ostatní luky se používaly spíše na jiných 

světadílech. 

Například Indiáni nikdy nedosáhli mistrovství Asiatů v lepení jednotlivých vrstev na 

sebe a tedy tvoření skládaného reflexního luku. Stejně tak se na území Asie skoro 

nevyskytuje primitivní luk nebo přímý luk bez jakýchkoli přídavných materiálů. 

Větší distribuci pak můžeme najít u šípů. Zatímco na americkém území je prostá, 

v Asii rozlišuje Bruno Adler osm způsobů, jak připojit opeření na konec šípu. Jejich 

rozdělení si můžeme prohlédnout na následující mapě: 

1 Peří je přilepeno k dříku. 

2 Peří je přivázáno k dříku. 

3 Konce peří jsou vloženy do dírky ve dříku. 

4 Peří, jehož páteř je vstrčena do pukliny v dříku takovým způsobem, že prapory 

vyčnívají. 

5 Místo peří je použita kůže, která je přibita ke dříku 

6 Peří není na šípech použito vůbec. 

7 Primitivní opeření, kdy je konec šípu nabarven, což naznačuje opeření. 

8 Pseudoopeření, při kterém je na konec šípu vyryt náznak opeření. 
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Vývojem luku se budeme zabývat v další kapitole, věnujme tedy pozornost technice 

střelby. Prvním krokem střelby je samotné uchycení tětivy. Ačkoli to může překvapit, 

existuje celkem mnoho způsobů, jak se dá tětiva chytit. První tři možnosti vidíme na 

následujícím obrázku. 

Jednotlivé držení jsou zleva doprava pojmenovány primární, sekundární a terciální. 17 

V primárním je tětiva tlačena palcem k pokrčenému ukazováčku. Netřeba říkat, že se 

jedná o velice primitivní způsob, kdy je tětiva držena pouze z boku a pouze jedním 

prstem. Tento úchyt je přirozeně praktikován malými dětmi a primitivními kmeny. 

V sekundárním úchytu pomáhá palci v držení i prostředníček, který zezadu uchopí tětivu 

17 Morse, E. S., 1922, Additiona/ notes on arrow re/ease. Salem, Massachusetts, s. 2. 
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a v terciálním úchytu se pak poloha ukazováčku mění z pasivní do aktivní, kdy též 

pomáhá držet tětivu. Terciální úchyt je nejčastěji praktikován indiánskými kmeny 

v severní Americe. Podívejme se na dva v současnosti používané úchyty. 

Úchyt vlevo se jmenuje středomořský, úchyt vpravo pak mongolský. Při prvním z nich 

drží zezadu tětivu všechny prsty od ukazováčku po prsteníček, takže úchyt je pevný a 

není třeba se obávat o neudržení tětivy při velkém tahu. Na druhou stranu je nutné nosit 

ochrannou rukavici. 

Mongolský způsob se používá v celé Asii a je k němu potřeba speciálního prstenu, 

který se navleče na palec. Palec pak obejme tětivu a spolu s ostatními prsty utvoří 

zámek, který drží tětivu. 

2. 4. Luk V mongolské kultuře 

Už v úvodu jsem citoval mongolskou legendu, abych ukázal, že pro Mongoly je luk 

něco víc než pouhý nástroj na zabíjení. Nyní na ní navážu další legendou, která má pro 

nás Čechy zvláštní význam, je velmi podobná příběhu knížeti Svatoplukovi, který dal 

svým třem synům po jednom prutu a přikázal jim, aby je zlomili. Všichni synové to 

dokázali. Když ale dal každému z nich najednou tři pruty, žádný z nich je nezlomil. Poté 

jim udělal krátké kázání o nutnosti svornosti. V podstatě stejný příběh můžeme nalézt v 

Tajné kronice Mongolů, v tomto příběhu se však jedná o pět synů, kteří měli lámat šípy. 

Ve zbytku této části se budu snažit ukázat, že luk byl kromě válečné zbraně používán 

i v obyčejném životě kočovných národů pro nebojové účely. Luk byl vždy spojován s 

důležitými událostmi nebo milníky v životě jako například průvodní znak, ukázání 

vlastnictví, dokládání slibů. Luk byl dokonce používán i při svatbách, šamanských 
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obřadech nebo pohanění nepřítele. Toto téma zpracoval výborně Henry Serruys,18 z 

jehož práce přebírám většinu příkladů. 

Za dynastie Ming se šípy spolu s pajdzy dávaly poslům, kteří se s nimi následně 

prokazovali. Předpokládá se však, že tato tradice sahala do předchozí dynastie, kdy 

Čínu ovládali Mongolové. Aby se rozlišila příslušnost k jednotlivým vládcům nebo jiným 

důležitým osobám, musely být šípy barevně nebo jinak odlišeny. Na fragmentu 

uloženém v belgickém Scheutu, který se týká Gesera, můžeme najít následující text: 

Poté Zlatá Dákiní napsala dopis, přiložila k němu bílý magický šíp Ošperkované Jasy a poslala ho 

Geser chánovi. Když Svatý lord deseti zemí [Geser chán] uviděl dopis s šípem, řekl: "Ó, není to 

šíp mé OšperkovanéJasy?,,19 

Složení důležité přísahy nebo slibu bylo v některých případech doprovázeno 

předáním nebo vyměněním šípu, který se občas přelomil na dvě části, v některých 

případech pak kapkami krve nebo obětováním bílého koně a černého býka. 20 

Nejznámější případ výměny šípů pochází z Tajné kroniky, kdy se Temudžin s 

Džamochou staly pokrevními bratry: 

Temudžin a Džamucha položili se táborem společně u Chorchonach-džuburu. Vzpomínali spolu 

na dřívější přátelství a rozhodli se přátelský svazek zvonu obnovit. Když po prvé kdysi uzavřeli 

přátelství- Temudžinovi bylo tehdy jedenáct let- daroval Džamucha Temudžinovi hrací kostku z 

daňčí kosti a dostal za to od Temudžína hrací kostku ulitou z kovu a tak uzavřeli přátelství. Ten 

přátelský svazek uzavřeli, když hráli v kostky na ledě Onanu. Když pak na jaře stříleli spolu z 

dřevěných luků, udělal Džamucha hvízdající šípy tak, že přiřízl hroty z obou rohů dvouletého 

dobytčete, příklížil je na ratiště šípu a udělal do nich dírky, ale pak věnoval šípy Temudžinovi a 

dostal za to od Temudžina šípy s hrotem z cypřiše, a tak s ním uzavřel přátelství. 2l 

Stejně jako se šíp používal pro důvěru vyslovenou při složení slavnostního slibu, 

používal se i jako prostředek k pohanění nebo poražení. Když odcházeli Naimané do 

války proti Temudžinovy, jejich slova zněla takto: 

18 Serryus, H., 1958, A Note on Arrows and Oaths among the Mongols. In: Journal ofthe American OrientalSocíety, 
Vol. 78, No. 4. 
19 Heissig, W., 1957, The Mongol Manuscripts and xylographs of the Belgian Scheut-Mission. In: Central Asiatic 
Journal, Vol. 3, No. 8. 
20 Tajná kronika Mongolů. P. 141, 179. 
21 Tajná kronika Mongolů. Překlad Poucha, P., p. 116. 
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"Jsou venku, daleko. Ať tam zůstanou! Avšak jejich vznešené dcery bychom si mohli dát přivést 

jako snachy, a kdybychom jim umyli ruce a nohy, mohli by nám dojit naše krávy a ovce. " na to 

pravil Tajang-chán: "Je-Ii tomu tak, co s nimi? Půjdeme k Mongolům a vezmeme jim jejich 

toulce. ,,22 

Jako protiklad předání šípu můžeme chápat poplácání vlastního toulce, jak to udělal 

Chori-Subeči, když plísnil Tajang chána: 

" ... kázeň v našem vojsku se uvolnila. Osudová hodina Mongolů přišla. Je konec. Ach, slabochu 

Tajangu! Tys zklama/!" To řekl, udeřil si na toulec a odklusal stranou.23 

Serryus pokračuje v ukazování různých vlastností šípu, když například uvádí, že při 

skládání přísahy se šíp přikládal na čelo, a že zabodnutý šíp symbolizoval vlastnictví. 

Toto dokonce uvádí na příkladu, když vnuk Altan chána vešel do obydlí, pověsil luk a 

šípy a vzal si konkubínu. 

S luky bylo spojeno mnoho dalších zvyků a tabu, z nichž některé jsou pro nás 

nepochopitelné. Piano Carpini ve svém cestopisu vypočítává přečiny, které se trestají 

smrtí, při jednom z nich se šípy nesmějí dotknout biče na pohánění koní. 24 William 

Rubruck pak tvrdí, že žádný muž by nikdy nepověsil luk na ženskou stranu.25 Před tím 

než se obrátíme k okolním národům, uvedl bych jeden problém, s kterým jsem si dlouho 

nevěděl rady. V Tajné kronice se několikrát objevuje obrat, kdy Čingis chán dovoluje 

někomu nosit toulec. Dlouho jsem si lámal hlavu nad tím, co by to mohlo znamenat, 

nakonec jsem ale došel k názoru, že by toto mohlo mít souvislost s právě napsaným, ať 

už se jedná o právo na vlastnění a posílání šípu jako potvrzení svědectví nebo o symbol 

moci či důvěry. 

Když se stal Činggis-chahanem, zavěsil si Boorčuův mladší bratr Ogdlej-čerbi toulec, Chačiun

Tochuraun si toulec zavěsil toulec, oba bratři Džetej a Docholchu-čerbi si zavěsili toulec.26 

U Kitanů můžeme nalézt oslavné rituály, které se prováděly na jaře po chycení první 

ryby a na podzim po sestřelení prvního ptáka. Stejně tak u nich můžeme najít zvyk, při 

22 Tajná kronika Mongolů. Překlad Poucha, P., 1955. Praha, p. 189. 
23 Tajná kronika Mongolů. Překlad Po ucha, P., 1955. Praha, p. 194. 
24 Carpini, P., Rubruck, w., 1964, Putování k Mongolům. Praha, s. 26. 
25 Rubruck, W., 1998, The Journey of William of Rubruck to the Eastern Parts of the World. Asian Educational 
Services, New Delhi, s. 58. 
26 Tajná kronika Mongolů. Překlad Poucha, P., 1955. Praha, p. 124. 
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kterém se ve čtvrtém měsíci každého roku střílelo na vrbové větve, což mělo v létě 

zajistit dostatek deště, který byl pro kočovníky životně důležitý. Můžeme najít i šípy 

používané k rituálním obřadům. 

Na konci každého roku probíhali u Kitanů obřady oslavující konec roku a příchod 

nového, přičemž prvního dne nového roku tancovali šamanové kolem stanů, zpívali při 

tom a v rukách držely šípy na znamení vyhnání zlých duchů. 27 V době, kdy Džurčeni 

neměli písmo, se nejdůležitější události zaznamenávaly na jednotlivé šípy. 

Jako další tradici můžeme uvést tradici týkající se skýtských pohřbů, kde se do hrobů 

vkládaly zbraně, nejčastěji šípy a možná i luky, které se však nedochovaly. Dokonce 37 

procent žen bylo pohřbeno s minimálně jedním šípem, což byla pocta v té době pro 

ženy nevídaná.28 

Šípy hráli roli i v ordoské svatbě, kdy ženich přichází do domu jeho budoucí manželky 

a na její dveře věší svůj luk. 29 Toto můžeme chápat jako vznesení vlastnického práva na 

manželku. 

27 Sinor, D., 1990, The Cambridge History o! Early Inner Asia, Volume 1. Cambridge University Press, Cambridge, s. 
406. 
28 Sinor, D., 1990, The Cambridge History o! Early Inner Asia, Volume 1. Cambridge University Press, Cambridge, s. 
106. 
29 Celou svatbu i se všemi tradicemi je možno vidět například na http://www.im
eph.comjgbjmediadasej015_2.htm. 
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3. ROZDELENI LUKU} PRISLUSENSTVI 

V této kapitole se budeme věnovat nejrůznějším typům luků, srovnáme je a u 

jednotlivých typů si řekneme, do jakého prostředí se hodily nejvíce. Následně se 

budeme zajímat o zvláštní typy šípů a příslušenství k luku, ať už se jedná o thingy, 

prsten na střelbu, pouzdro na luk nebo toulec. 

3. 1. Typy luků 

Hlavní úloha luku je přeměnit potenciální energii plně nataženého luku do kinetické 

energie vystřeleného šípu. Existuje několik typů luků, každý z nich je při stejných 

parametrech jako například délka luku schopen vykonat tuto přeměnu jinak než ostatní. 

Ze zákona zachování energie potom plyne, že čím větší odpor klade luk při natáhnutí, 

tím větší pak bude síla, která vystřelí šíp. Na začátek si proberme jednotlivé typy luků a 

jejich distribuci po světě. 

Existují dvě základní dělení. První z nich je podle toho, jestli je luk vyroben pouze 

z jednoho kusu materiálu nebo jestli je materiálů použito více. Druhé rozdělení je pak 

podle tvaru luku. Ve většině případů si tyto dvě kategorie navzájem odpovídají, totiž luk 

vyrobený z jednoho kusu dřeva je lukem primitivním nebo přímým, skládaný luk je pak 

skoro ve všech případech reflexní nebo v současnosti kladkový luk. Zaobírejme se tedy 

pouze druhým dělením. 

Nejjednodušší luk se vyrobí ohnutím rovné větve a napnutím tětivy z dostatečně 

pevného provazu. Během historie se ale vyvinula spousta složitějších typů, které stojí za 

zmínku. Prvním byl luk přímý, jehož ramena se od středu směrem ke krajům zužují. 

Tento luk nemá v porovnání s ostatními velkou sílu, na druhou stranu je ale relativně 

přesný. Jako příklad můžeme uvést obávaný anglický dlouhý luk. 

Nevýhodou tohoto luku je, že při vypuštění šípu se velká část energie nepřemění na 

pohybovou energii šípu, ale způsobí oscilace ramen luku, čímž je tato energie 

vyplýtvána. Pro vyrovnání výkonnosti reflexního luku je nutné, aby byl tento luk o hodně 
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delší, což s sebou přináší další nevýhodu. I přes tyto nevýhody se ale jedná o velice 

výkonnou a smrtící zbraň. V dávnověku to byla nejrozšířenější zbraň skoro na všech 

kontinentech a na mnoha místech přetrvala po mnoha tisíciletí. 

Jak jsem již uvedl na začátku, jednalo se především pouze o jeden kus dřeva, 

existovaly však i jeho varianty, kdy se například na vnitřní stranu luku nalepily šlachy. 

Podle výzkumu, který provedl Tim Baker, se může dřevo před prasknutím natáhnout 

pouze o 2%, zatímco šlachy o celých 20% a pružnost šlach je asi pětkrát větší než 

pružnost dřeva.30 Přidáním šlach se pro dosažení stejného tahu tedy může luk zmenšit, 

což je při rozměru dlouhého luku, který mohl být o hodně větší než střelec, výrazný 

posun dopředu. 

b c d I 

Reprezentativní typy luků: (a) středověký tisový luk (b) indiánský dvakrát prohnutý luk 
vyztužený šlachami (c) západoasijský rohový luk (d) skýtský skládáný luk (e) turecký 
skládaný luk ze 17. století m krymský skládaný luk ze 17. století 

Dalším typem luku je luk reflexní neboli zvratný, který byl nejvíce rozšířený v Asii, a 

jehož nenapnutý tvar připomíná písmeno C. Tento luk je vždy složen z několika částí, 

30 Bergman, A. c., McEwen, E., 1997, Sinew Re-inforced and Composite Bows. In: Projectile Technology, Plen um 
Press, New York, s. 145. 
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které se vyrobí samostatně a poté se spojí dohromady. Na ramena se připojují takzvané 

reflexy (v této práci pro ně používám mongolské pojmenování gic'ir), které jsou zvráceny 

proti směru výstřelu. Tento luk je díky reflexům silnější než luk přímý, ale zpětné rázy 

reflexů působící na střelcovu ruku ho činí méně přesným. Tento luk je typický pro Asii, i 

když ho samozřejmě můžeme najít jak u Indiánů, tak i Evropanů. V ostatních kapitolách 

se až na pár výjimek zabývám právě tímto typem luku. 

Další variantou reflexního luku je luk reflexně-deflexní. Deflex znamená otočení 

ramen směrem ke střelci, což po napnutí a vypuštění šípu vyrovnává zpětné rázy a tedy 

činí střelbu přesnější. Reflexně-deflexní luk tedy kombinuje výhody obou dvou přístupů. 

V kapitole věnované výrobě luku uvidíme, že deflex luku souvisí s připevněním s'ar 

hamar. 

Jak jsem již uvedl, pro dosažení stejného výkonu jako reflexní luk musel být přímý luk 

o mnoho větší. To s sebou přinášelo i sníženou pohyblivost a schopnost střelce 

manévrovat. Z tohoto už není těžké odvodit, kde se jednotlivé typy luků používaly. Přímé 

luky se hodily hlavně pro střelbu ze stoje za ochranou obrněných vojáků, zatímco 

reflexní luky se mohly používat i z pohybu, ať už se jednalo o střelbu z koně nebo 

z válečného vozu. Vidíme tedy, proč se reflexní luk tolik rozšířil u nomádských národů. 

Pokud si chtěly zachovat schopnost boje na koni, nemohly udělat jinak, než začít 

používat jiné než přímé luky. 

Další kategorií, tentokrát se už jedná o současný luk, jsou kladkové a pákové luky. 

Tyto luky obsahují soustavu kladek nebo pák, jejichž hlavní úkol je zmenšení množství 

vynaložené energie na natažení luku. 

Poslední dva luky slouží spíše pro zajímavost než jako skutečná zbraň. Prvním z nich 

je luk na střílení kamenů. Tento luk má dvě tětivy, mezi něž se vloží malý kousek kůže, 

na který se vkládají kameny. Při střelbě je nutno dávat pozor, aby vystřelený kámen 

nenarazil do luku nebo dokonce do ruky držící luk. 

Druhým je pak muzikální luk. 31 Tento luk neslouží pro střelbu, ale pro hudbu, přesněji 

řečeno pro drnkání na tětivu. Může být zajímavé, že jak anglické slovo bow, tak 

i mongolské slovo num mají dva významy, znamenají luk a smyčec. Vzhledem k tomu, 

že i jejich tvar je podobný, není vyloučeno, že vznikl jeden z druhého. 

31 Jedná se o překlad z anglického musical bow. 
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3. 2. Typy šípů 

Šíp je skládá ze dvou částí, hrotu a vlastního těla šípu. Už s prvními luky přišla 

rozmanitost tvarů jednotlivých hrotů. Můžeme tedy najít hroty ve tvaru trojúhelníku, ať už 

s rovným, konvexním nebo konkávním základem, srdce, listu, pětiúhelníku a mnoho 

dalších. Zde bych se ale chtěl věnovat spíše jednotlivým zlepšením, používaných v Asii 

v době třináctého století. 

Asi nejznámějším druhem nadstandardních šípů je zvukový šíp. Do hrotu a těla 

tohoto šípů se provrtaly otvory, do kterých díky rotaci šípu pronikal vzduch, který 

následně vydával zvuk. Účelů pro používání tohoto šípu bylo několik. V první řadě 

vystrašit nepřátelské vojáky a hlavně zvířata, která na tento zvuk nebyla zvyklá. V druhé 

řadě se pak používal i pro komunikaci na bojišti. 

Dalším bojovým typem byl ohnivý šíp, kdy se na hrot přidával střelný prach, který po 

zásahu nebo dopadu explodoval. Tyto šípy se používaly především ve velkých bitvách, 

kde byla jejich účinnost největší nebo při možnosti zapálení cíle a tedy napáchání co 

největších škod, například při obléhání měst. Tyto šípy byly postupně vyvinuty do 

jakýchsi primitivních raket a později mohly vést k vývoji střelných zbraní. 32 

Jako poslední uvedu předchůdce dnešní harpuny. Jednalo se o šíp, který místo hrotu 

obsahoval jakousi vidlici s třemi až pěti hroty, které byly na konci naostřené. Tento šíp 

sloužil výhradně k lovu ryb. Dnešní harpuny kombinují střelnou zbraň a projektil, ať už 

se jedná o šíp nebo oštěp, který má na konci zpětné háčky. I na tomto jednoduchém 

příkladu vidíme, že luk v žádném případě není vymřelá zbraň, ale jeho následníci se 

používají i v současnosti. 

3. 3. Thingies 

Číňané vymysleli zajímavý prvek, který se ale za hranice Číny nerozšířil a i na území 

Číny byl používán pouze dvě stě let. 33 V angličtině se tento objekt nazývá thingy, a 

protože jsem nenašel žádný překlad do češtiny, budu pracovat s tímto termínem. 

32 o tomto vývoji pojednávám více v kapitole o historii. 
33 Selby, 5.,2000, Chínese Archery. Hong Kong University Press, Hong Kong. 
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Hlavním účelem thingy bylo zesílení úchytu luku, zvětšení možného tahu a po výstřelu 

částečné vyrovnání vibrací. 

Thingy tvoří jakousi oporu střední části luku. Jeho střední část je dutá takže se dá 

lehce přiložit na luk a z konce střední části vystupují dvě zakroucená ramena. Ramena 

jsou vždy zakončena bronzovými koulemi a na střední části se u některých nalezených 

thingy vyskytuje výstupek. 

Spojitost thingy s lukem je však pouze jednou z možností, o které se vědci domnívají, 

že by mohla být správná. Zmíním ještě jednu, asi pravděpodobnější, hypotézu, při které 

se thingy upevnil na pásek, zachytily se za něj otěže a používal se pro ovládání 

válečného vozu, nebo možná i koní. 

Pro tuto hypotézu mluví nalezení některých thingy, které byly příliš velké pro umístění 

na luk, nalezení thingy na jednom místě s páskem a obraz ze starověkého Egypta, kde 

můžeme vidět, jak Ramses II. vyráží do bitvy na válečném voze, přičemž otěže vozu 

jsou uvázány kolem jeho pasu. I když na tomto obraze nemůžeme vidět žádný oporný 

materiál kolem pasu, princip zůstává stejný. Při tomto pohybu by měl jezdec obě ruce 

volné a mohl by se věnovat lukostřelbě. 

3. 4. Prsten na střelbu 

Používání prstenu souvisí s typem úchytu a uvolnění tětivy, kterému jsem se věnoval 

v první kapitole. Oproti evropskému typu výstřelu se v Asii ustálil úchop tětivy, který jako 

hlavní prst, který drží tětivu, využívá palec. Stejně jako byla v Evropě nutná rukavice 

jako ochranná pomůcka, při mongolském úChytu34 bylo nutné použití prstenu, který se 

navlékl na palec a za jehož výběžek se zahákla tětiva. 

34 Tento způsob se skutečně jmenuje Mongolian draw nebo Mongolian release. 
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První prsteny můžeme najít v čínských hrobech a jejich datace je přibližně do 

dynastie Shang. 35 Vantropologickém muzeu v Missouri je možné najít přes pět set 

těchto prstenů. Jsou vyrobeny z nejrůznějších materiálů do nejrůznějších tvarů, ať už se 

jedná o obyčejné materiály jako dřevo, kosti, rohy, sklo, kov nebo o vzácnější typy 

kamenů. Jako zajímavost uvádím práci, ve které se dospělo k názoru, že pro výrobu 

tohoto prstenu se výborně hodí kulečníková koule. 36 Stejně jako všechny ostatní části 

luků, byly tyto prsteny zdobeny nejrůznějšími ornamenty a existovaly i prsteny, které se 

spíše než pro účelnost při střelbě vyráběly pro jejich vzhled a obřadně se předávaly při 

slavnostních příležitostech. 

3. 5. Pouzdra na luk a šípy 

Toto pouzdro bylo vyvinuto Skýty a v podstatě nezměněné podobě se používá 

dodnes. Pouzdro je skoro stejně velké jako luk a na straně obsahuje menší pouzdro pro 

šípy. Později se vyráběly i oddělené toulce, nejčastěji uzavíratelné. Protože se do toulce 

vkládaly šípy s nejrůznějším účelem, musely být od sebe odlišeny, nejčastěji se tak 

dělalo různými barvami na opeření. 

Toulce se podle umístění rozdělují do tří kategorií. Je možné je umístit na záda, za 

pás nebo na zem. Místo umístění na zem se dokonce někdy nepoužíval toulec vůbec, 

šípy se prostě zabodly do země. Tento způsob vyžadoval, aby se střelec při boji hýbal 

pouze minimálně. V Asii se kvůli jednoduchosti vytáhnutí šípu nejvíc rozšířilo umístění 

za pásek. 

35 Needham, J., Yates, R. D. S., 1994, Science & Civi/izatian in China, Va/ume V:6. Cambridge University Press, 
Cambridge, s. 118. 

36 Duvernay, T., 1997 Spring, How to Make an Archer's Thumb Ring Using Simple Tools. In: /nstinctive Archer, s. 30. 
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4. ZA}IMAVOSTI V NAZVOSLOVI 

Tato kapitola se dělí na dvě části. V první z nich popíši základní strukturu luku a šípu, 

přičemž využiju mongolská pojmenování. Druhá část je založena na první a zabývám se 

v ní původem jednotlivých označení částí luku, jejich odvozením a souvislostí 

s mongolským chápáním přírody. 

4. 1. Skladba luku 

Mongolský luk se už od dávných dob vyráběl jako skládaný a reflexní. Na výrobu se 

používalo mnoho materiálů, kostra se dělala ze dřeva a na ní se pomocí přírodního 

lepidla vyrobeného z rybího měchýře přilepovaly jednotlivé části z kostí, rohů nebo 

i šlach zvířat. Na dalším obrázku můžeme vidět průřez jednotlivými místy čínského luku, 

kde se navíc ještě používal bambus a korek. Za zmínku stojí, že jednotlivá místa na luku 

byla tvořena jinými materiály a měla jiný tvar průřezu. Jak jsem již uvedl v kapitole o 

historii, Číňané převzali luk od kočovníků, a tedy se jejich luky moc neliší. 

I 
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Vzhledem k nedostatku historických mongolských pramenů, uvádím čínský pramen, 

ve kterém se můžeme dozvědět, která dřeva se na výrobu vlastně používala. 37 Dřeva, 

která nejlépe vyhovovala výrobě, byla popořadě moruše, ptačí zob, divoká moruše, dále 

pak pomerančovník, kdoule a za nejhorší bylo považováno dřevo bambusu. Tyto stromy 

však většinou nerostou planě, jsou pouze uměle pěstovány. 

Tento seznam neobsahuje ani santalové dřevo, ani dřevo broskvoně, pravděpodobně 

pro víru v jejich nadpřirozené schopnosti. Jako příklad tohoto uvádím příběh, znovu 

čínský: 

Ve Východním moři je ostrov Tuso, na kterém roste vysoká broskvoň, která se točí do výšky 

okolo 3000 li. Na severovýchodě od ní jsou přízračné dveře, kde sídlí myriády. Bůh seslal svatou 

bytost Yilfei, aby kontrolovala myriády. Jestliže některá z nich ublíží člověku, je spoutána 

rákosovými houžvemi, je na ni stříleno šípy vyrobenými z broskve a je předhozena tygrům, aby ji 

sežrali.38 

Věnujme se ale již vlastnímu mongolskému pojmenování. Jak je vidět z následujícího 

obrázku, Mongolové rozlišovali minimálně 26 částí luku. Zde si popíšeme pouze pár 

nejdůležitějších, dalšími se budeme zabývat v druhé části. 

Luk můžeme rozdělit na tři základní části. První z nich je tětiva, další jsou dva gic'ir, 

což jsou koncové části, na které se přivazuje tětiva a poslední je střední část, která se 

nedotýká tětivy. Základ této poslední části je u'usger (část 9), což je rovné dřevo, do 

kterého jsou na koncích udělány dva zářezy pro připojení gic'ir. Na u'usger se postupně 

přilepují další části; proto se též nazývá ih bie, du'greg nebo aral. 

U'usger se dělí na tři části. Zúžená střední se nazývá bariul (část 21) a slouží pro 

uchopení luku. Vedle bariul je pak po obou stranách balc'in (část 22), jehož koncová 

část se nazývá tagnai (část 11). Tagnai spojuje u'usger s gic'ir, na balc'in se pak na 

jednu stranu přidává eleg (část 8) a na druhou šlachy (část 10). Dále se pak na luk 

připevní kůra, která se ozdobí nejrůznějšími ornamenty. 

Eleg je jednou z nejdůležitějších částí luku a kvalita luku závisí velkou měrou právě 

na kvalitě el9g, který se vyrábí z rohu krávy, antilopy, kamzíka či kravských kopyt. 

37 Le Tcheou-Ií (Rítes of Zhou), 1851. Překlad Julien, S., Biot, J. P., Biot, E., Imprimerie nationale, s. 582. 
38 Ssuma Chí'en, 2007. Forgotten books, Charleston, s. 61. 
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Z tohoto důvodu se místo eleg často používá spojení ever eleg. Šlachy se pak přidávají 

na vnější stranu a mají luku zajistit dostatečnou ohebnost a pružnost. 

Bariul se skládá z guravc', s'ar hamar a hovhi, které jsou k sobě přilepeny. Guravc' se 

přikládá mezi oba eleg, tedy na vnitřní stranu, a je vytvořen z tvrdého typu dřeva. Jeho 

funkce je ve zpevňování a částečném tvarování luku. S'ar hamar se lepí na vnější 

stranu a vytváří u hotového luku ohnutí u bariul. Naproti tomu hovhi je vyroben z kůže 

nebo semiše, lepí se ze strany a snižuje tření mezi vypuštěným šípem a lukem. 

Gic'ir (část 23) jsou dvě koncové části luku, na které se přivazuje tětiva. Na rozdíl od 

u'usger, který je ohebný, vyrovnává gic'ir zpětné rázy po výstřelu, a proto se vyrábí 

z pevného dřeva, zatímco u'usger je vyroben z dřeva pružného. Gic'ir se skládá z 

mnoha malých dílků sloužících především k lepšímu uchycení tětivy. 

Dřevěná část vystupující na konci gic'ir se nazývá hamar (část 15). K této části se 

připojuje tětiva, která se následně zaklesne do malé drážky nazývané amgavc'iin oni 

(část 1), která je pro zpevnění vyztužena rohy nebo kostmi zvířat. Pro lepší oporu tětivy 

a vyrovnání zpětného rázu jsou na vnitřní stranu gic'ir umístěny dvě kostěné nebo 

dřevěné krychličky tevh (část 16) a haiguul (část 17). Místo styku u'usger a gic'ir se 

nazývá zaadas (část 12) a je zvykem, že úhel mezi těmito dvěma částmi by měl být 95° 

až 115°. Podobně jako u'usger je i gic'ir pokryt kůrou nebo kůží a ozdoben nejrůznějšími 

ornamenty. 

Tětiva (část 18) se vyrábí z nevydělaných kůží jelena, krávy, koně nebo velblouda. 

Existují ale i hedvábné tětivy. Nejdůležitějšími částmi potom jsou gol neboli ih bie 

(část 4) jakožto hlavní část tětivy a amgavc' (část 1), který se zavazuje do amgavc'iin 

oni. Pokud je tětiva luku krátká, je střela špatná, pokud je naopak příliš dlouhá, existuje 

šance, že uvolněná tětiva zraní ruku držící luk. 
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4.2. Skladba šípu 

Mongolské šípy a obzvláště pak jejich 

hroty prošly během své historie velkým 5 

vývojem. První hroty byly vyráběny 

z nejlépe přístupných a opracovatelných 

materiálů jako jsou dřevo, kámen, kosti 

nebo rohy. Později se používaný materiál 

pozvolna mění na bronz, železo nebo 

kombinace předchozích. Tvar hrotu se 

měnil podle funkce a ve třináctém století 

existovaly desítky tvarů, z nichž 

nejznámější jsou asi zvukové, zápalné a 

výbušné šípy. Důvod, proč se zachovalo 

daleko více hrotů než luků, je prostý. Jsou 

z materiálů, které jsou odolnější vůči 

přírodním vlivům. V současnosti se šíp do 

mongolštiny překládá jako sum. V 

minulosti se však používaly pro překlad 

dva výrazy, zev pro šípy určené k boji a 

sum pro ostatní šípy, především tedy pro 

šípy určené na lov.39 

4. 

, 
: I 

3 I 

-. 
l.. .", 

1- OHb, 

2- aiJ 
3- Mf3C; 

4-xamucapm, 
5- 336; 

6- myyc. 
7- mapoM. 

Na střední část šípu mo's se udělal malý zářez oni, do kterého se při střelbě vkládala 

tětiva. Tato jamka je pro pevnost, podobně jako ostatní, vykládána kousky rohu nebo 

kosti. Dolní i horní konec mo's je obmotán vláknem, dolní bavlněné se jmenuje tuus a 

torom, horní vyrobené ze šlach hatigart. Hatigart zpevňuje mo's a po zásahu cíle by měl 

zabránit jeho přelomení. 

Letové vlastnosti šípu jsou určeny především kvalitou peří. Z tohoto důvodu byla 

snaha o používání co nejkvalitnějších druhů per, mezi něž patří orlí nebo kondoří. Jedno 

pírko použité na šíp se nazývá tal, svazek všech tří nebo čtyř per pak imesgel. Pokud se 

39 LJ,3B33HAOP>K, A" 2006. 4UH2UC xaaHbl 43P2UUH 33p 338C32 (Zbraně vojáků Čingis chána). YJ1aaH6aaTap, s. 130. 
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použijí pera z pravého křídla, šíp rotuje po směru hodinových ručiček. Pokud se naopak 

použijí z levého křídla, šíp rotuje opačným směrem. Kvůli této vlastnosti by se na výrobu 

jednoho šípu měla používat pera výhradně z jednoho křídla. 

4 

2.,. 

'-1 

.. r t 55 

A 

\ 

8 
6 r 

A 1~ cYP$.[JnJK; 2- .1:33 (00). 3- xysyy: 4- Bon.; 5- up (Memec); 6- xowyy; 
6, r. 1- cypeeJl)K. 2- 333 (UB); 3- Xy3yy; 4- Momee; 
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__ --- I 

B. 1- 601'00; 2- .Hyo; 3- JKUcyyp óYJOY manb1f4 Memez, 4- y3yyp: 5- xY:JyY; 6- C3p833. 7- US,' B - cyps.aIlJK; 
[J 1- cypaafl>K; 2- !.Je, 3- KY3YY; 4- C3pe:33: 5- Memec 

Schopnost zranit je v úzké spojitosti s kvalitou hrotu. Jak již bylo napsáno dříve, 

existovalo mnoho různých druhu hrotů, lišily se tedy i pojmenování jednotlivých částí. Na 

dalším obrázku můžeme vidět několik z běžně používaných typu a na nich si 

i objasníme používané názvosloví. Část hrotu, která se jako první zabodla do těla 

nepřítele, se nazývá mo'tog a její ostré hrany ir. Spolu pak tvoří část hos'uu. Část na 

druhé straně, pomocí které se hrot připevnil do mo's šípu, se nazývá survalz' a mezi 

nimi je hu'zuu. 

4. 3. Názvosloví 

Nejprve udělejme překlady jednotlivých částí vyskytujících se postupně u luku, šípu a 

hrotu a zkusme na nich poukázat na myšlení Mongolů, které je na rozdíl od našeho 
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spjato s přírodou a jejich bezprostředním okolím, kde se části předmětů pojmenovávají 

podle nejdůležitějších částí lidského a zvířecího těla. Stejně je tomu i u luků. Přikládám 

několik tabulek, kde uvádím snadno přeložitelná slova nebo spojení. Odvozená nebo 

špatně přeložitelná slova pak vysvětluji jednotlivě za každou tabulkou. 

Luk 

4 S'ar hamar Zlutý nos 

5 U'is, budag, ileg Kůra, barva, semiš 

6 U'is Kůra 

7 Mo'r Rameno, stopa 

8 Eleg Játra 

9 U'usger, aral, ih bie Počátek, ostrov, velké tělo 

10 S'o'rmos Slachy 

11 Tagnai Patro (část úst) 

12 Zaadas Spoj 

14 Samsaa Nosní přepážka 

16 Tevh Ořech (část hudebního nástroje) 

18 Hu'vc' Struna 

21 Bariul Držadlo 

25 Hamar Nos 

Při prvním pohledu můžeme zaregistrovat části těla: nos, nosní přepážku, patro, 

rameno nebo játra, dále pak části hudebního nástroje: struna a ořech, což je na 

strunném nástroji ta část, která odděluje struny od hmatníku. Tady si můžeme všimnout 

vzájemné podobnosti těchto dvou částí mezi lukem a strunným hudebním nástrojem. 

Luk je symetrický, základní část je u'usger, která může podle mongolského názvu 

znamenat počátek, velké tělo nebo i ostrov. Pro Mongoly je ostrov situován do středu 

jezera, má tedy podobný význam jako předchozí dva překlady. Dvě z částí u'usger jsou 

lehce přeložitelné: bariul je ta část, za kterou se luk drží, v překladu držadlo. Tagnai je 

pak koncová část u'usger, v překladu patro úst. Bohužel se nepodařilo přeložit nebo 

odvodit překlad pro zbývající část balc'in. 
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Na balc'in se poté přidávají dvě vrstvy, z nichž jedna znamená rameno a druhá játra. 

Rameno používáme i v češtině v podobném významu, význam slova játra je trochu 

složitější. Mongolové a zvláště pak jejich klasická medicína považují játra za jeden 

z nejdůležitějších vnitřních orgánů. To samé platí pro eleg ve spojitosti s lukem. Zde 

tedy nedošlo k pojmenování játry na základě vizuální podobnosti s vnitřním orgánem, 

ale na základě přenosu důležitosti předmětu. 

Na povrch luku se pak lepí kůra, semiš a šlachy, zde se nejedná o pojmenování na 

základě podobnosti, pouze o obyčejné pojmenování pro určitou věc. 

Na bariul se poté přidává několik částí. S'ar hamar se nachází přesně ve středu luku, 

možná i proto je pro něj použito slovo nos. Na druhou stranu část pojmenovaná hamar 

se nachází i na konci gic'ir. Přívlastek žlutý je použit pravděpodobně kvůli tomu, že s'ar 

hamar se vyrábí z kosti. Hovhi a guravc' nemají jasný původ. Je možné, že tyto slova 

byly odvozeny od slov honhor a gorhi, kde první znamená malý kotel a druhé pak 

podlouhlá úzká rýha. Znovu by se jednalo o přenos na základě podoby. 

Část mezi u'usger a gic'ir se jmenuje zaadas, spoj. Gic'ir může být odvozen ze slova 

ir znamenající ostrou hranu. Na gic'ir pak můžeme najít tři části, které jsou odvozeny od 

slova ústa, jedná se o amgavc', amgavc'iin oni a amagc' a dále pak několik částí, které 

se dají spojovat s koněm. Samsaa je nosní přepážka, hamar nos a nakonec hudarga je 

část koně nalézající se poblíž páteře. 

Ho'vc' znamená v mongolštině jak tětiva, tak struna, slovo ořech jsem již vysvětlil na 

začátku této části. Vedle ořechu je malá dřevěná nebo kostěná část podobného tvaru a 

významu jako tevh. Její název haiguul může být odvozen ze slovo haivah znamenající 

houpavý pohyb ze strany na stranu, protože přesně tomuto pohybu luku má po výstřelu 

zabraňovat. Ho'vc'luur je pak zřejmě odvozeno od slova ho'vc'. Jako zajímavost uvádím, 

že num kromě luku znamená i část smyčce, zde můžeme vidět spojitost tohoto názvu se 

strunou. 

Na závěr této části bych uvedl, že ačkoli pojmenování na základě podobenství 

dosáhlo u Mongolů značného rozmachu, není typické pouze pro ně. Například 

v angličtině můžeme najít podobné názvosloví u luku: končetina jako výraz pro játra, 

ucho pro gic'ir nebo obličej pro přední část. Stejně tak je string výraz pro tětivu i pro 

strunu. V češtině je nám známo například pojmenování rameno. 
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Šíp 

Oni Dírka 

O'd Peří 

Šíp tvoří v této části asi nejtěžší část. Oni je část šípu, která se zakládá do tětivy. 

Horní část vlákna při peří se jmenuje tuus, dolní pak torom. První část může být 

odvozena ze slova tuuz znamenající ozdobnou stužku, nejčastěji obmotanou kolem 

nějakého předmětu. Torom pak může být odvozeno ze slovesa toroh, které znamená 

být zakleslý. Hatigart pak může být odvozeno od slova hatgah znamenající proniknout. 

Na některých místech v textu se místo hatigart objevilo i slovo hatguur znamenající 

jehla. Zev pak vysvětluji v další části věnované hrotu. 

Hrot 

A1 Survalz' Počátek 

A3 Hu'zuu Krk 

A4 Gol Aorta, střed 

A5 Ir Ostrá hrana 

A6 Hos'uu Zobák 

V2 Nu'd Oko 

V3 Z'iguur Křídlo 

V6 Cervee Kohoutek (u zvířat) 

U hrotu vynikne spojitost přeneseného pojmenování asi nejvíc. Tentokrát se spíše 

než o zvířecí tělo nebo hudební nástroj jedná o tělo ptáka, kterého letící hrot jakožto 

část šípu mohl připomínat. Ačkoli zev znamená též rez, toto slovo je novodobé a nemá 

s příčinou pojmenování žádnou spojitost. Spíše je možné odvozené od zvuku, který 

letící šíp vydává. 

Postupujme od dolní části, která se zabodává do šípu. Toto část znamená počátek. 

Zee jakožto místo na okraji survalz' se mi nepodařilo rozluštit. Úzká střední část se 

nazývá krk a přechází do samotného hrotu, který se jmenuje zobák. Na zobáku pak 
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můžeme najít gol, který má více překladů. Může se jednat o aortu nebo pouze o 

centrální část. Koncová část, která má zraňovat se nazývá ir, neboli ostrá hrana. 

U třetího hrotu pak můžeme nalézt další pojmenování. Znovu se jedná o části zvířat, 

konkrétně oko, křídlo a kohoutek, což je vyvýšená přední část hřbetu koně. Tady bych 

chtěl upozornit ještě na jednu věc. Spíše než logickou posloupností jednotlivých 

pojmenování se Mongolové řídí především tvarem, takže to, že na zobáku můžeme 

nalézt oko, není nic zvláštního. 
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5. VYROBA LUKU A SIPU 

Protože luk patřil v Asii k nejdůležitějším zbraním, lidé, kteří ho vyráběli, byli velmi 

ceněni. Jako příklad můžeme uvést citaci z původního čínského pramene: 

Vévoda Phing z Chinu přikázal jistému řemeslníku, aby mu udělal luk. Tomu to trvalo tři roky, 

ale ani potom nebyl vystřelený šíp schopen prorazit jednu vrstvu brnění. Vévoda se velmi 

nahněval a odsoudil řemeslníka k smrti. Řemeslníkova manželka byla však dcerou vysoce 

postaveného úředníka, šla tedy k vévodovi a řekla mu: "Můj manžel pracoval velice pilně na 

tomto luku. Jeho dřevo rostlo na Thai Shan a po mnoho dní bylo denně třikrát vystaveno Yin a 

třikrát vystaveno Yang. Použité rohy pocházejí z býka Yen, šlachy z losa Ching a lepidlo z ryb 

Řeky. Tyto čtyři věci jsou nejlepšími na celém světě. Pokud šíp neprorazí jednu vrstvu brnění, je 

to kvůli tomu, že nevíte, jak střílet. Ale stejně projevujete touhu zabít mého manžela. Jak může 

být toto správné? Z toho, co jsem slyšela o střílení Tao, vím, že levá ruka má být v pozici, jako by 

odtlačovala kámen, zatímco pravá by se měla jako by opírat o větev. Když pravá ruka vypustí 

šíp, levá by to neměla vědět. To je mistrovní lukostřelby Tao. " Vévoda uposlechl její radu a ihned 

prostřelil šípem sedm vrstev brnění. Osvobodil tedy řemeslníka a poslal ho pryč se třemi měrami 

zlata.40 

Tato kapitola bude věnována popisu výroby lukostřeleckého vybavení na 

mongolském území v třináctém století. Postupně se budeme zajímat o luk, tělo šípu i 

jeho hrot a jako poslednímu se budeme věnovat výrobě současného lepidla a 

poukážeme na souvislosti s jeho dřívější výrobou. Tato kapitola je ve velké části 

zpracována překladem z mongolského textu. 41 

5. 1. Výroba luku 

Dle zkoumání starých textu zjišťuji, že Mongolové vyráběli luk podle tohoto tradičního 

způsobu: 

40 jiJfr{t/jiJfr~, kapitola ~1\.z = tti3 I~. 
41 Přeloženo z LJ,3B33HAOP>K A., 2006. 4UH2UC xaaHbl 43P2UUH 33p 338C32, Y flaaH6aaTap, s. 211. 
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1 Vytvarovat u'usger.42 Osekáme připravený kus dřeva do požadované podoby. 

a. Nejprve seřízneme dřevo na požadovanou délku a uděláme z něj 10-15cm tlusté 

čtvercové prkno, které ze čtyř stran ohoblujeme. 

b. Na obou koncích prkna vyřízneme asi 100mm dlouhé zuby. 

c. Střední částí u'usger (mo'r, bariul) přizpůsobíme do konečné podoby, po obou 

stranách zúžíme a opilujeme. 

d. Aby se zvětšila pevnost luku, připevníme z tvrdého vysušeného dřeva na balc'in 

vložky. 

e. Místa, kde se připevní eleg, s'ar hamar a guravc' opilujeme, u'usger ohneme do 

kruhovitého tvaru a vytvoříme na něm zářezy. 

f. Balc'in zeslabíme a opilujeme. 

2 Vytvarovat gic'ir. Z připraveného dřeva vytvoříme požadovaný tvar gic'ir. 

a. Pro vytvoření gic'ir ohoblujeme vybrané převařené a vysušené dřevo na 400mm 

dlouhé, 40mm široké a 50-70mm tlusté prkno. 

b. Z jednoho konce gic'ir vyřízneme pod úhlem 35-40 stupňů 100mm dlouhý 

kousek ve tvaru trojúhelníku. Pro připojení gic'ir k u'usger poté vytvoříme na 

gic'ir trojúhelníkovitý výstupek. 

c. Druhý konec gic'ir ztenčíme, osekáme, pomocí azarga 43 vytvoříme samsaa, 

hudarga, zaadas, hamar a rašplí či pilníkem zarovnáme nerovnosti. 

3 Připevnit hamar. 

a. Ke gic'ir připojíme z kravího rohu udělaný hamar. 

b. Do hamar vydlabeme amgavc'iin oni, kterou vyztužíme kozím, kravím či 

kamzičím rohem. 

4 Připevnit gic'ir. Na konec u'usger přiložíme trojúhelníkovitý výstupek gic'ir a 

slepíme je dohromady. Přilepený gic'ir zpevníme koženými pásky a do vzniklé 

mezery mezi spojnicí gic'ir a u'usger a koženými pásky vklíníme kus dřeva, který 

tam ponecháme po dobu 2-3 dní. 44 

42 Překlad výrazů byl v mnoha případech velmi těžký až nemožný. Často se tedy uchyluji k nejbližšímu možnému 
překladu nebo výraz opisuji pomocí více slov. 
43 Nástroj sloužící pro vytváření záhybů na gic'ir. 
44 Důvod pro vložení klínu je jednoduchý. Po ovázání vzniklého spoje se pod pásky vloží kus dřeva, čímž se spojené 
části přitlačí ještě silněji k sobě. 
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5 Zhotovit a připevnit s'ar hamar. Na rozdíl od u'usger je s'ar hamar dělán z tvrdého 

dřeva. S'ar hamar se uvaří ve stejné vodě jako gic'ir, poté se vysuší a takto 

připravené dřevo se po délce seřízne a opiluje do požadovaného tvaru. Z jedné 

strany následně uřízneme pod úhlem 25-30 stupňů dva rohové kousky, čímž 

vytvoříme oválnější tvar. Od velikosti úhlu na oválné straně s'ar hamar pak závisí 

tvar samotného luku.45 Druhá strana je rovná, pro lepší držení luku se může zkrátit. 

Do u'usger se poté udělají zářezy a přilepí se k němu s'ar hamar. 

6 Přilepit šlachy. Na vnější stranu u'usger přidáme po vrstvách šlachy. Šlachy 

rozčešeme, vysušíme, ponoříme do lepidla a posléze naneseme přímo na zadní 

stranu u'usger a mo'r. Nejdříve naneseme 3-5mm silnou vrstvu a necháme 10-20 

dní vysušit. Toto opakujeme 2-3krát. V pohádkách a příbězích se hovoří o 

"deštníkovém luku." Deštník obvykle seshora ochraňuje věci. Protože šlachy 

ochraňují zadní část u'usger a pokládají se ve vrstvách, tento proces se nazývá 

"deštníkování." Jedna vrstva se pak nazývá "deštník". 

7 Přidat eleg. Eleg se přilepuje na vnitřní stranu u'usger. Vezmeme roh kamzíka, 

začněme řezat na jeho vnější nerovné části a odřežeme asi 5mm tlustý rovný kus. 

Pro zhotovení eleg tento kus rohu nahřejeme nad ohněm, ohneme, vyhladíme 

nerovnosti, šířku eleg přizpůsobíme šířce luku a na ploše, která se později přilepí k 

u'usger, vytvoříme zářezy. Je nutné vybrat roh, který není zahnutý, zlomený a ani 

shnilý. Vzniklý kus pomažeme lepidlem, přilepíme a upevníme koženými pásky. Do 

vzniklé mezery opět vložíme klín a necháme zaschnout. 

8 Přilepit guravc'. Připravený roh zkrátíme, na obou krajích spojíme s eleg a 

přilepíme na střední část u'usger (na opačnou stranu než je s'ar hamar). Jestliže je 

eleg udělán z dlouhého rohu, jeho dva konce se spojí a guravc' není potřeba. Délka 

guravc' závisí od vzdálenosti mezi oběma eleg a jeho tloušťka je podobná jako 

tloušťka eleg. Jeho tvar je oválný, přilepuje se na bariul. 

45 Při pohledu na vytvořený luk si můžeme všimnout pěti záhybů. Dva z nich jsou u gic'ir, další dva uprostřed luku a 
poslední uprostřed u bariul. Velikost prvních dvou je určena úhlem, pod kterým připojíme gic'ir. Prostřední záhyby 
vzniknou napnutím tětivy, tedy ohnutím luku z konvexní do konkávní pozice. Úhel u bariul je určen právě tvarem 
s'ar hamar. Tento proces si můžeme představit ještě jinak. Na u'usger se připojí gic'ir, čímž vzniknou první dva 
záhyby. Přidáním s'ar hamar se u'usger ohne a vznikne prostřední záhyb. Po napnutí tětivy se luk zvratně prohne a 
vzniknou poslední dva záhyby. 
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9 Přilepit tevh. V místě, kde se potkávají gic'ir a tětiva vložíme čtvercový (nebo 

kulatý) kousek kosti nebo jeleního či losího rohu. 

10 Připevnit haiguul. Haiguul vyrobíme z losího či jeleního rohu nebo kostí velkých 

zvířat. Kost nebo roh seřízneme do přibližných rozměrů: výška 60mm, délka 30-

40mm a tloušťka 10-12mm. Do podstavy provrtáme dvě díry, kterými provlékneme 

úzké pásky zhotovené z vydělané černé kůže. Poté haiguul položíme vedle tevh a 

páskami připevníme do drážek v gic'ir. 

11 Natřít šlachy. Prohlédneme vrstvu šlach, a pokud se na ní vyskytuje nerovné místo, 

znovu použije metodu "deštníkování" a kus šlach přidáme. 

12 Přidat březovou kůru. Na šlachy přilepíme březovou kůru, kterou poté ozdobíme 

ornamenty. Dřívější luky se zdobily též nejrůznějšími obrázky nebo ornamenty 

udělanými z rohu či kostí. 

13 Opilovat. Pilníkem nebo rašplí zarovnáme nerovná místa na luku. 

14 Ozdobit. Eleg ozdobíme vzory a namalujeme. Gic'ir též můžeme pokrýt kůží z hada 

nebo ryby. 

15 Připevnit tětivu. Tětiva se připevňuje až k zhotovenému luku. Tětiva se nejčastěji 

vyrábí z koňských šlach, ale kvalitní tětiva je i z kůže vyhladovělých krav, protože 

obsahuje málo tuku. Ale i v oslavných písních nebo legendách můžeme najít o kraví 

nebo jelení kůži následující: "kůže z tří ročního samečka krávy se stáhne, vydělá a 

sváže do tětivy", "černý šíp ze sto osmi vrstev sarman". Sarman je starší varianta 

slova sarmai. Sarman nebo sarmai se říká o věcích vyrobených z jelení nebo srnčí 

kůže, sarmai deel je tedy deel vyrobený z té kůže. Z tohoto důvodu sarman ho'vch 

je tětiva vyrobená z jelení nebo srnčí kůže. V některých krajích se tětiva vyrábí i 

z nevydělané kůže velblouda. Toto je nazývá "Duu suulah." V poslední době se 

však dělá z hedvábí nebo jiných pevných materiálů. Jak je vidět z předchozího, 

tětiva se vyrábí z kůže jelena, srn nebo velkých zvířat46 , tedy z pevné kůže s malým 

obsahem tuku. Vnitřní žlutá část kůže krávy, koně, velblouda nebo jiných zvířat se 

vezme a použije, venkovní černá kůže se nařeže a vysuší. Z těchto kousku se pak 

uváže amgavc'. Část tětivy, která se vloží do koncové části šípu, se vyloží jemným 

semišem. 

46 Mongolové rozdělují pět domácích zvířat na velká (kráva, velbloud, kůň) a malá (ovce, koza). 
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Tětiva se připevňuje na luk následujícími způsoby: o'vdogloh, o'shigloh, o'rooldoh a 

to'vlidoh. Při metodě o'vlogdoh chytí sedící člověk luk všemi čtyřmi končetinami a 

tětivu nasadí jiný člověk. "Pro nasazení tětivy se tětiva nejprve přiváže do horního 

amgavc', luk se opře o obě kolena, rukama se chytí obě samsaa a poté se jemně 

táhne. Po nasazení tětivy se prozkoumají místa, kde se tětiva uvázala na amgavc' a 

tětiva se po malých kouskách natahuje." Při použití metody o'shigloh se nohou 

stoupne na gic'ir, jednou rukou se chytí bariul, druhou v oblasti mo'r, ugluurga a 

zaadas, rukama se zatlačí proti sobě, načež se nandá tětiva. Třetí způsob se 

provádí vsunutím jedné nohy mezi tětivu a luk, jeden gic'ir se zatlačí do země, druhý 

gic'ir se chytí rukou a luk se ohne. Na tvrdé luky se tětiva nasazuje použitím 

speciálního vybavení to'vli, z něhož vznikl i název to'vlidoh. 

16 Glazovat. U luku s hodně spoji nebo krátkými eleg se tyto spoje a měkká místa 

obvážou kraví kůží, čímž se zpevní. Takto zhotovený luk se na rok odloží a nechá 

se po tuto dobu úplně vysušit. Pro vyzkoušení kvality luku a tětivy se tětiva pomalu 

natahuje. Tento postup se nazývá tams'aalgah. Hu'ideh se pak nazývá kontrola, 

jestli se tětiva nemůže vysmeknout z ho'vc'luur. 

Metody pro zkoumání a opravování nových i starých luku se nazývají hu'leesleh, 

s'illeh, s'o'rmos dololgoh, tohoh, davharlah, hariulah, zalruulah a další. Při pohnutí 

nebo odlepení některé části se s touto částí popořadě může udělat: znova se 

přiváže, zpevní se kraví kůží, ve vrstvách se přidají šlachy, přidá se dřevo nebo 

rohy, přidá se znovu stejná část. Oprava haruilah se provádí na extrémně vyschlá 

místa, které se zahřejí nad ohněm. Zalruulah se používá pro opravu gic'ir a je 

kombinací předchozích metod. 

Postup výroby současných luku se od výše uvedeného moc neliší, jen jednotlivé 

operace se jinak jmenují. S'illeh, hu'leesleh a jiné zpevňovací metody se pořád 

používají, u'usger se však vyrábí z bambusu a jako lepidlo se používá z Ruska nebo 

Číny importované rybí lepidlo "S'ar tsavuu" nebo "Burjgar tsavuu." 
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5. 2. Výroba šípu 

Na výrobu zev a sum je potřeba mnoha materiálů, kov, dřevo vrby nebo modřínu, orlí 

nebo kondoří pera, slupky rybízu, šlachy zvířat a rohy jelena či kamzíka. Pro udělání 

mo's šípu se v zimě uřízne větev vrby nebo modřínu, ihned se z ní sloupne kůra, z horní 

strany se stlačí a následně se vysuší. 

Mongolové suší vrbu několika způsoby. Jedním z nich je proutí pokropit vodou, po 

dvou dnech oloupat a následně vložit do jakési trubky s dvěma otvory. Do jednoho 

otvoru se vloží dřevo a výkaly, druhý slouží jako komín. Aby se neztratila ohebnost a 

tvrdost, do tohoto nástroje se spolu s mo's přidá i směs ovčí mrvy a popela. Některá 

dřeva se pro zkvalitnění vaří, některá se suší a dýmí. Mo's má hodně tvarů, pokud je ve 

středu silný a na krajích úzký, nazývá se tento tvar hadí. Pozorováním se zjistilo, že 

pokud je mo's u hrotu silnější a směrem k opeření se zužuje, je jeho let dobrý. Pokud je 

to naopak, je let špatný. Pokud je poměr váhy hrotu a mo's 2:3, je let šípu dobrý, bez 

odchylek. 

1 Najdeme rovný prut vrby, který je bez suku, nejdříve ze čtyř, poté z osmi stran 

osekáme a nakonec uděláme kruhový tvar. 

2 Oloupeme připravený mo's a vložíme ho do nástroje hovhi, který z tohoto kusu 

sejme kůru. Poté narovnáme mo's a odstraníme z něj nerovnosti. 

3 Vytvarovaný mo's vložíme do ohně, kde ho slabě opálíme. 

4 Opálený mo's narovnáme. 

5 Přizpůsobíme délku mo's luku. 

6 Na konec mo's vyhloubíme oni, do které pro zpevnění vložíme číst rohu. Oni je ta 

část, která přijde do styku s tětivou. 

7 Přiložíme vedle sebe mo's a survalz' a narovnáme je tak, aby do sebe pasovali. 

8 Survalz' rozehřejeme do ruda, nakroutíme na mo's a pak ho vyndáme zpátky. 

9 Na survalz' naneseme lepidlo a zvonu vložíme na mo's. 

10 Místo, kde se stýká mo's a iv zúžíme. Stejnou proceduru uděláme se spodní částí 

mo's. 

11 Na obě dvě tyto místa připevníme šlachy. 

12 Šlachy přidržíme a obtočíme kolem obou míst. 
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13 Na strany oni naneseme lepidlo a přilepíme březovou kůru. 

14 Konec tuus obmotáme vláknem. 

15 Strany iv polepíme lepidlem, na které přilepíme hatigart a zakryjeme slupkou 

hasguur (druh rybízu). Nejlepší hasguur vznikne, pokud použijeme rybíz nasbíraný 

v květnu nebo červnu. 

16 Na peří naneseme lepidlo a přilepíme na mo's. Při opeření jednoho šípu používáme 

pouze peří z jednoho ptačího křídla. 

17 Pera zatlačíme nehty. 

18 Pomocí nože sumch opravíme nerovnosti na peřích. 

19 Pilníkem opilujeme patu peří. 

20 Oni namalujeme rudou barvou. 

21 Rukou pevně chytíme mo's a natáhneme. 

22 Vezmeme plsť, srst nebo podobný materiál a s jeho pomocí třeme mo's, dokud se 

nezahřeje. 

23 Znovu obalíme mo's plstí a slabě ho zahřejeme nad ohněm. 

24 Vezmeme šíp do ruky, kde ho otáčíme a pomocí prstů hledáme poslední nerovnosti, 

které pak zarovnáme. 

5. 3. Výroba hrotu 

Pro výrobu hrotu používaných na střelbu do terče použijeme následující postup: 

1 Z rohu jelena nebo kamzíka odřízneme od kořene kus 50mm dlouhý, 35mm široký a 

35mm tlustý, který podle opracujeme do kruhovitého tvaru. 

2 Do středu polotovaru vyvrtáme z přední strany díru o průměru 7mm a délce 10mm. 

3 Do zadní strany, do které se později založí mo's, vyvrtáme díru o průměru 10mm a 

délce 25mm. 

4 Polotovar zmenšíme do kruhového útvaru o průměru 25mm a opilujeme. 

5 Uděláme hos'uu ve tvaru kužele a opilujeme. Průměr jeho úzkého konce by měl být 

12mm, druhého konce 25mm a hos'uu by měl být 25mm dlouhý. 

6 Vezmeme kovovou nebo měděnou trubku s průměrem 12mm, uřízneme z ní část 

dlouhou 18mm, vytvarujeme a připevníme na hos'uu. 
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7 Připravíme mo's šípu. 

a. Připravené dřevo na mo's zkrátíme a na osmi stranách ohoblujeme. 

b. Znovu ohoblujeme, tentokrát do kruhového tvaru a odstraníme nerovnosti. 

c. Nařežeme rohy, vytvoříme oni, přilepíme na konec u'zuur a pro zpevnění 

obalíme šlachami. 

d. Mo's slabě opálíme. 

e. Na šíp přilepíme orlí nebo kondoří peří. 

8 Boltsuu nasadíme na mo's. 

9 Na hatigart naneseme slupku z rybízu. 

10 Části mezi peřím obarvíme. 

Takto udělaný šíp vyzkoušíme, mo's zahřejeme, narovnáme a používáme ke střelbě. 

Mongolové při výrobě vyrábějí luky a šípy tak, aby pasovali přímo na střelce. Pokud je 

luk příliš velký, střelec ho nemůže pořádně natáhnout, pokud je naopak příliš malý, ruka 

natáhne luk příliš a ruce pak nebudou v rovnováze. U správně velkého luku musí být při 

natáhnutí tětivy dostatek místa. 

5.4. Jedy 

Kromě zdokonalování vlastností luků, šípů a hrotů, se používal ještě jeden prvek, 

který zvětšoval jejich účinnost. Jednalo se o nejrůznější jedy, některé s úmyslem zabít, 

některé ne tak silné. Jako příklad uvádím citaci z knihy: 

Pro zlepšení schopnosti zranit se zev a sum namáčely do speciálně připraveného jedu. 

V Mongolsku a zemích střední a severní Asie se jed extrahoval z jedovatých rostlin a hadů. 

Z osmi druhů hadů vyskytující se v Mongolsku jsou tři z nich jedovatí: Bambai honshoort, Naj a 

Efa. Bambai honshoort je rozšířen v celém Mongolsku, od jihu po sever, od východu k západu, 

v horách, stepi i pouštích. Jeho jed rychle ovlivňuje nervovou soustavu. Jed hada Naj zabraňuje 

během mrknutí oka člověku dýchat. Vlivem jedu hada Efa lidské buňky umírají, staré rány se 

otevírají a z uší a očí vytéká krev. Pro přípravu jedu z hada se had chytí v nejnebezpečnějším 

období, na jaře, jed se z jeho těla oddělí a vysuší. Před vytáhnutím do války se rozředí ve vodě a 

následně se s ním pomažou hroty šípu. 
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Při přípravě jedu s rostlinným původem se pěstují rozličné jedovaté byliny, které se pak 

v červenci nebo srpnu sbírají. Tyto rostliny se poté vloží do hrnce, přikryjí a nechají několik dní 

odstát. Po těchto několika dnech se na vnitřní straně hrnce vytvoří jedovatý prach, který se 

seškrábe, vaří a opět aplikuje na šípy. V době vaření má jediný výpar schopnost zabít člověka. 47 

5. 5. Výroba lepidla 

V další části se budu věnovat výrobě současného lepidla. Je to z toho důvodu, abych 

ukázal, že postup je pořád stejný jako u starých civilizací, pouze se změnily použité 

stroje a začaly se používat chemické sloučeniny. 

Materiál, nejčastěji kůže zvířat, ale často i hlavy nebo ocasy se chemicky očistí a 

nechá změknout a uvaří. Za nejlepší lepidlo bylo považováno to, které vzniklo z rybích 

měchýřů. Při vaření při teplotě asi 70° se z použitého materiálu uvolní protein kolagen. 48 

Tekutina se z nádrží vyjme a pro zpevnění se znova převaří. Po ochlazení se tekutina 

změní v želatinu, která však obsahuje nečistoty. Tyto nečistoty jsou odstraněny 

chemickými látkami nebo prosíváním přes různě velká síta, čímž už vznikne lepidlo, 

které se dále obarví a převede do pevného stavu ve vakuových odpařovačích. 

Ačkoli moderní materiál, postup je vcelku jednoduchý. Jako zajímavost bych přidal 

i slova Jang Yuhwa, který uvádí, že vzniklé lepidlo používá jako koření pro vepřový 

steak.49 

5. 6. Výrobci v minulosti a současnosti 

Výroba tradičního reflexního luku v současnosti bohužel upadá. Místo původních 

materiálů se využívají moderní uměle vytvořené materiály, které původní v mnoha 

ohledech předčí. Změnil se též původ luků. Zatímco ve starém Mongolsku byla výroba 

šípů individuální záležitostí, dnes se jí zabývají specialisté. 50 Ruční výroba se též 

47 LJ,3B33HAOP>f<, A., 2006, lfUH2UC xaaHbl 43P2UUH 33p 336C32 (Zbraně vojáků Čingis chána). YJ1aaH6aaTap, s. 135. 
48 Kolagen je odvozeno z latiny, kolia znamená lepidlo, kolagen pak producent lepidla. 
49 atarn.orgjFAQjfish_bladder _glue.htm 

50 Ala-ad-Din Ala-Malik Juvaini, 1958, History ofthe World Conqueror. Překlad Boyle J A z Mirza Muhammad 
Qazuini, Manchester University Press, Manchester. 
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změnila na strojovou. S luky existoval čilý obchod, v Mongolsku především se 

sousední Čínou. 

V Turecku v sedmnáctém století existovala gilda sdružující asi 500 výrobců luků, 

přičemž roční výroba se odhaduje asi na 100 luků. Délka výroby jednoho luku se pak 

odhaduje na jeden až pět let. 51 Z tohoto důvodu bylo toto zaměstnání velice finančně 

náročné a pro jeho zahájení musel mít výrobce úspory na několik let dopředu. 

Pří výzkumu u indianských střelců ze Severní Ameriky se zjistilo, že většina z nich si 

umí vyrábět šípy sama, a že se to naučila pozorováním starších a zkušenějších střelců. 

Devět z nich uvedlo, že byli uznáni jako odborníci pro výrobu šípů. Pouze sedm z 55 

dotázaných uvedlo, že na výrobu nemají potřebné znalosti a zkušenosti. 52 Tato 

skutečnost by podobně jako u Turků ukazovala na specialisty na výrobu lukostřeleckých 

potřeb. 

Minimálně v Mongolsku a Číně však tato výroba neustále přetrvává. V obrázkové 

příloze pak přikládám fotky z těchto dílen. 

51 Klopsteg, P., 1987, Turkish Archery and the Composite Bow. Simon Archery Foundation, Manchester, s. 52. 
52 Wiessner, P., 1983, Style and Information in Kalahari San Projectile Points. In: American Antiquity 48. 
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6. ZAVER 

Ačkoli jsem se odchýlil od původního záměru popsat odrazy používání luku v životě 

pasteveckých Mongolů a zhotovil práci jiného formátu, myslím si, že i tato práce má na 

půdě mongolistiky své místo. Myslím, že se mi podařilo do práce skloubit tři rozdílné 

aspekty. Prvním z nich je etnologický, ve kterém porovnávám různé typy luků a jejich 

vývoj na jednotlivých kontinentech, druhým je jazykový, kde se očima Mongolů dívám na 

strukturu luku a poukazuji na souvislosti s jejich vnímáním světa a posledním je pak více 

technický, kde popisuji výrobu luku. Asi i díky tomu nejsou kapitoly tak propojené, jak by 

mohly být. 

Jako jeden z nejhezčích výsledků považuji odvození toho, kde a proč se který luk 

používal. Pro zachování používání koní nebo válečných vozů jako válečných prostředků 

určených pro střelbu bylo nutné vyvinout luk, který byl menší, ale přesto měl velký tah. 

Tyto požadavky splňoval přesně reflexní luk. 

Jako další pěkný výsledek vidím ukázky jevu, který je pro mongolštinu typický. Jedná 

se o zvukomalebná slova, dursleg ug, pomocí kterých je vyjádřen obraz na základě 

podobnosti, nejčastěji s věcí, která se vyskytuje v každodenním životě Mongolů a 

přírodě kolem nich. Na příkladě luku můžeme vidět například kotel nebo nejrůznější 

části zvířecího těla. 

V poslední kapitole pak spíše než návod na sestrojení luku vidím nástroj pro 

pochopení, jak luk fungoval a snahu o ukázání faktu, že reflexní luk je komplexní zbraň, 

která neměla před několika století na válečném poli konkurenta. 

Nejsem si jistý, kterým směrem bude nejlepší práci rozpracovat do diplomové práce. 

Protože je práce hodně obecná, je možné se zabývat jakýmkoli aspektem ze tří 

jmenovaných. Jako další možnost vidím návrat k původně zamýšlenému tématu použití 

luku ve folklóru, obřadech, každodenním životu nebo třeba i Naadamu. Možná nejhezčí 

by bylo rozpracovat poslední části o výrobě luku, ne však z technického pohledu, ale 

spíše zkusit v Mongolsku najít výrobce luků, kteří pořád využívají tradiční postupy, a 

zkusit s nimi udělat pár rozhovorů, na jejichž základě pak rozpracování provést. 
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8. OBRÁZKOVÁ PŘÍLOHA 
I, 

Doposud jsem do práce přidával pouze náčrty a ilustrační obrázky pro lepší 

pochopení. V této příloze přináším pro každou předchozí kapitolu několik obrázků pro 

potěchu oka. 

Obrázek 1 

Obrázek 2 
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Obrázek 3 Obrázek 4 

Obrázek 5 
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Obrázek 6 

Obrázek 7 
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Obrázek 8 

Obrázek 9 
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Obrázek 10 
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1) Jedná se o jeden z prvních nálezů šípů. Mrtvola byla pojmenovaná Otzi Sněžný 

muž a pochází z doby před 5300 lety. Byla u něj nalezena sekera a toulec se 14 

šípy, z nichž pouze dva měly opeření a hrot, ostatní byly nedokončené. Kromě šípů 

byly nalezeny i dva předměty, jež se identifikují jako tětiva a nástroj na ostření šípů. 

Existuje i teorie, že dalším předmětem byl nedodělaný luk. 53 

2) John Shea (druhý zprava) vyučuje své studenty, jak se v pravěku házelo atlatlem. 

3) Následující tři obrázky jsou z Mongolského národního muzea. První je obrázek 

pocházející z doby 3000 let před Kristem a zobrazuje lovce lovící divou zvěř. Malba 

byla nalezena v kraji O'vorhangai. 

4) Na druhém je sbírka hrotů k šípům pocházejícím z pozdní doby bronzové a ranní 

doby železné, tedy z let 800-300 před Kristem. 

5) Na posledním obrázku jsou kostěné části luku pocházející z dob Hunů. 

6) Na dalších čtyřech obrázcích můžeme vidět luky, které byly vyráběny ručně 

v domácích podmínkách. Na tomto obrázku vidíme dva již vyrobené luky a u'usger 

dalšího luku, který je již ohnutý. Můžeme si všimnout, že u'usger je křivý a na 

středě je mírně zúžený. 

7) Na tomto obrázku můžeme vidět díly pro výrobu luku. Úplně dole jsou zahřáté, 

upravené a následně slisované rohy, jedná se tedy o eleg. Nad ním je jeden ze 

dvou gic'ir, který se připojí k u'usger a vytvoří základní kostru luku. Třetí a pátá část 

zdola jsou guravc' a s'ar hamar, kteří se lepí na střední část luku, zpevňují ho a 

dotvářejí jeho tvar. Mezi nimi je znovu u'usger a za u'usger je pak hotový luk, přes 

který je položen druhý eleg a tětiva. 

8) Detail, jak zapadá gic'ir do u'usger. 

9) Zde můžeme vidět, jak se na u'usger přilepují další části, konkrétně oba eleg, s'ar 

hamar a guravc'. 

10) Obrázek z jiné dílny, na kterém můžeme vidět, jak se upravují šlachy. Šlachy se 

nejdříve umyjí a poté se hřebenem vyčešou do dlouhých pásů, kterých se udělá 

několik. Následně se uvaří lepidlo, namočí se do něj šlachy a v několika vrstvách 

se přilepí na luk. Mezi jednotlivými vrstvami se musí udělat několikadenní pauza, 

aby lepidlo mohlo dobře zaschnout. Po přilepení poslední vrstvy je tato pauza o 

53 Davies N, 1996. Europe: A History, Oxford University Press, Oxford, s. 85. 
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mnoho delší, dosahuje až doby několika měsíců. Na posledním obrázku se na 

zhotovenou kostru přidává březová kůra. Na kostru se nejdřív nanese lepidlo, poté 

se přitlačí kůra, která se několikrát přejede horkým kusem železa. 
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