hlavice šípu
ve třinácti krocích

hlavice šípu

L

uky se na našem táboře staly velmi
populární zbraní. Často se ale stává,

že hráči přijedou vybaveni šípy, které nejsou bezpečné. Velmi důležitým prvkem pro
bezpečnost je hlavice šípu, které je věnován tento návod. Ten doplňuje, či rozšiřuje
obecná pravidla platná pro luky a šípy, která jsou dostupná na našem webu. Hlavice,
kterou si podle něj vyrobíte, by neměla mít
při schvalování problém projít (pokud se

Hlavice popisovaná v tomto návodu je pevně spojena s týblem šípu.
Pokud máte zájem o výměnnou
hlavici, podávejte se do dokumentu s pravidly pro luky a šípy, kde se
jim trochu blíže věnujeme (ačkoliv pouze ve zkratce) a nabízíme i
odkazy na materiál a vidoenávod
z Hůrky.

někde zásadně neodchýlíte).

materiál a pomůcky
víčko z pet lahve

lepicí materiál

Na jednu hlavici budete potřebovat jedno

• chemoprén

eva karimatka

• kobercová páska

víčko :).

Na jednu hlavici je potřeba obdélníček o

velikosti cca 4x7,5 cm a kolečko o průměru
5 cm.

mirelonová trubka
Na jednu hlavici je potřeba délka trubky

cca 4 cm, vnější průměr 4,5-5 cm, tloušťka
stěny 5-6 mm.

molitan

Na jednu hlavici je potřeba kolečko či mnohoúhelník o průměru 5,5 cm a výšce 3 cm.
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• powertape

pomůcky

• nůžky, nůž
• špachtle

pro usnadnění práce
• oboustranná lepicí páska
• tavná pistole

• raznice na kolečka (ta má ale smysl asi
pouze pokud plánujete dělat hlavice
opravdu ve velkém)

výroba
krok 1

krok 3

Ustřihneme kousek EVA karimatky o roz-

Aby celý produkt lépe držel, můžeme pojis-

dokola. Omotanou karimatku pak zajistíme

chemoprén potřebuje čas na to, aby pořádně

měru cca 4x7,5 cm. Ten napatláme chemoprenem a přilepíme k týblu pěkně kolem

kouskem powertape, aby chemopren lépe
držel u sebe a mohl zasychat.

tit víčko dalším kouskem powertape a vše
ještě jednou přelepit. Pamatujte na to, že

zaschnul. Páska drží všechny kusy kvalitněji
pohromadě až do jeho úplného zaschnutí.

krok 2
Chemoprénem namažeme i PET víčko a náš

výrobek do něj vsuneme. V tomto případě
je praktické použít tavnou pistoli, protože

rychleji zasychá a lépe se s výrobkem manipuluje. Ale jde to rozhodně i bez ní.
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krok 4
Z EVA karimatky vystřihneme kolečko o

průměru 5 cm. Dále vystřihneme kolečko
z molitanu o výšce 3 cm a o průměru cca

5,5 cm (trochu se stáhne a nezapomeňte, že
hlavice musí mít minimální průměr 5 cm!).

Poznámka ke kroku 4
Kolečka na obrázku jsou dokonale
kulatá, nůžkami tohoto tvaru nejspíš nedosáhnete, ale zkuste se mu
co nejvíce přiblížit. Páska drobné
nedokonalosti schová.
Ideální je seřezávat ostrým nožem
molitan do n-úhelníku, kde by “n”
mělo být co největší číslo :)
Další alternativou je vyrobit si “raznici” například z naostřené trubky,
ale to vyzkoušené nemám :)

krok 5

krok 6

Kolečko z EVY polepíme z obou stran obou-

Sestřihneme hrany EVY u týbla pro lepší

strannou lepenkou (viz obrázek u kroku 4),

z jedné strany přilepíme molitan, z druhé

PET víčko se zbytkem šípu. Pokud není
oboustranná lepenka, lze přilepit chemoprénem, ale oboustranná lepenka je k tomuto kroku vhodnější.
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„aerodynamický“ tvar.

krok 7

krok 9

Ustřihneme cca 4 cm dlouhý kousek mire-

Přichází na řadu powertape. Jedna vrstva

dobré ozkoušet přímo na hlavici.

střihneme hrany mirelonu.

lonové trubky a z obou stran do něj vystřihneme malá véčka. Jak velká véčka budou, je

slepí mirelon, EVU i molitan. Dáváme pozor,
abychom molitam příliš neutáhli. Poté za-

krok 8
Nasadíme mirelon na EVU. Pokud máme

větší průměr trubky, v místě, kde je trubka
rozstřižená

od

výrobce,

malý

kousek

ustřihneme, aby obvod seděl a upravíme
“véčko”.

krok 10
Druhá vrstva powetape se lepí tam, kde začíná mirelon a táhne se co nejvíce k týblu,

ke kterému musí být přilepena. Pokud není,

je dobré ještě trochu sestřihnout mirelon i
EVU.
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krok 11

krok 13

Přichází na řadu kobercová páska. Lepíme

Dalšími proužky kobercovky spojíme tyto

ji kousíček pod okraj molitanu, utahujeme
ji tak, aby zakryla nerovnosti, ale zase ne

příliš, aby molitanové kolečko nemělo prů-

pásky s týblem.

měr menší než 5 cm. Okraje pásky se musí
překrývat (1-2 cm).

krok 12
Dále lepíme postupně dva kusy kobercovky,
aby pěkně přiléhala a nevrásnila se.

závěrem
Hlavice je hotová! S trochou cviku je zvládnete vyrábět jako na běžícím pásu. Práce

je to místy titěrná, ale nenechte se odradit
případným prvním neúspěchem - šípů bu-

dete potřebovat hodně, takže se určitě po
několika prvních velmi zlepšíte.

Na následující stránce je pro srovnání obrá-

zek pevná hlavice (vlevo) a hlavice snímatelné (vpravo).

Pamatujte, že potřebujete-li pomoc, ne-

máte váhat se zeptat (třeba v černoborské
komunitě na Facebooku nebo například na
info@cernobor.cz).
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pozor
Pro hlavici platí několik důležitých bodů.
Jejich splnění závisí na vaší pečlivosti při
výrobě. Zkontrolujte si proto zda
• hlavice má průměr alespoň 5 cm!
• hlavice se na týblu nehýbe a pevně na
něm drží!
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