Starostlivosť o luk
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Každý luk je originálny kus vyrobený s maximálnou pečlivosťou a zmyslom pre detaily. Zasluhuje si
preto primeranú starostlivosť, ktorá okrem iného zaistí luku dlhú životnosť a stále nový vzhľad počas
používania. Základné pravidla:
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Luk sa nesmie naťahovať viac ako je maximálna dĺžka náťahu obyčajne vyznačená na
spodnom ramene. Nie je na to stavaný. Dlhší náťah spôsobí poškodenie vo forme väčšieho
spätného priehybu (string follow/set) alebo dokonca prasknutia. Z tohto dôvodu sa
neodporúča používať šípy dlhšie ako maximálny náťah a luk ťahať vždy len s adekvátnym
šípom.
Luk sa nesmie ohýbať do opačnej strany!
Pokiaľ je luk opatrený dvomi drážkami je nutné tetivu nasadzovať /zosadzovať len pridaným
stringerom. V opačnom prípade treba prediskutovať najvhodnejší spôsob nasadzovania tetivy
s výrobcom.
Po každom nasadení tetivy je potrebné luk rozhýbať, t.j. neťahať ihneď na plný náťah, ale
postupne 5-10x na ½ náťahu, 5-10x na ¾ náťahu a potom postupne doťahovať na plno. Je to
dôležité hlavne pri silných lukoch. Drevo totiž keď nepracuje stuhne a luk môže byť o dosť
silnejší. Po rozhýbaní sa ustáli na predpísanej sile.
Ak sa s lukom nestrieľa viac ako 30 min. je vhodné zložiť tetivu aby sa zbytočné nenamáhal.
Tetiva sa nesmie púšťať na prázdno! Dlhodobé strieľanie s veľmi ľahkými šípmi (6gr/lb
a menej) rovnako znižuje životnosť luku, hlavne pokiaľ nie je opatrený vystuženými špičkami
rohovinou alebo podobným materiálom.
Neodporúča sa strieľať v daždi, obzvlášť ak má luk prírodnú povrchovú úpravu.
Ak je luk opatrený prírodnou povrchovou úpravou je nutné ju pravidelne obnovovať.
Podrobnosti treba prebrať s výrobcom. Pri lesklom laku sa nevyžaduje zvláštna starostlivosť.
Luk sa odporúča prepravovať a uschovávať vo vaku alebo inom vhodnom obale na tento účel
určenom. Zamedzí sa tak vzniku odrenín, ktoré okrem estetických dôvodov znižujú aj
trvanlivosť a odolnosť povrchovej úpravy a škrabancov, ktoré obecne znižujú trvanlivosť
luku, obzvlášť ak sa nachádzajú na chrbte luku.
Luk je vhodné skladovať na suchom mieste (zas nie moc ako nad kúrením a pod.)
v horizontálnej polohe chrbtom dole a podopretým v strede (nie na špiciach) napr. hore na
skrini. Rovnako vhodné je ho zavesiť vo vypnutom stave za tetivu vertikálne napr. na vešiak.
Neodporúča sa strieľať v mraze a pri nízkych teplotách. S tisovými lukmi sa nesmie v žiadnom
prípade (odporúčaná teplota je 7oC a viac)! Rovnako príliš teplo luku neprospieva, drevo
z mäkne a viac sa prehne (zvýši sa string follow). Vysokú teplotu luk ľahko nadobudne napr.
ponechaním na priamom slnku v lete a pod.
Tetiva vyžaduje občasné premazanie včelím voskom alebo iným prípravkom na tetivy.
Natrhnutú alebo inak poškodenú tetivu je potrebné vymeniť. Roztrhnutá tetiva pri výstrele
môže mať za následok zničený luk!
Požičiavať luk sa odporúča iba poučenej a skúsenej osobe, ktorá nespôsobí jeho poškodenie
alebo zničenie.
Nezabúdajte na to, že luk je zbraň ktorá dokáže zabiť človeka, teda treba dbať na pozornosť
a bezpečnosť pri strieľaní.

