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Verbujeme pro libušínskou bitvu 2011 střelce z 
luků a kuší do zvláštní jednotky, která bude 
zajišťovat střeleckou podporu šiku vojska z let 
1250 – 1350.  
 

  
 
Požadujeme: 

− oděv, výstroj a výzbroj alespoň na úrovni „koukatelného minima“ pro období 1250 – 1350 
− schopnost dobře ovládat svoji zbraň 
− ochotu podrobit se velení, poslouchat rozkazy a bezvýhradně se jimi řídit 
− ochotu věnovat přímo na akci cca 2 – 3 hodiny kontrole vybavení, zkoušce střeleckých 

dovedností a nácviku součinnosti, manévrování a velení v jednotce 
− přihlášení dopředu nejpozději týden před akcí 

 
Nabízíme: 

− možnost stát se členem kvalitní střelecké jednotky a platnou součástí celého šiku i vojska 
− na bitvách vzácnou možnost předvést své střelecké umění 
− žold ve stříbře v tvrdé měně pražských grošů 
− po vítězné bitvě v táboře pohoštění vínem 

 

 
Požadavky na střelecké dovednosti: 

− schopnost přestřelit eurošípem libušínské bojiště (tj. dostřel cca 100 kroků) a zasahovat na 
tuto vzdálenost do vymezeného prostoru 

− schopnost zasahovat na menší vzdálenost jednotlivé cíle 
− schopnost konzistentně natahovat luk na plný nátah (neplatí pro střelce z kuší) 
− schopnost vystřelit mířeně alespoň 6 šípů za minutu (neplatí pro střelce z kuší) 

 
Požadavky na vybavení: 
Povinné: 

− primární zbra ň, tj. celodřevěný luk  typu longbow nebo flatbow, bez zakládky a sportovní 
tvarované rukojeti, s nátahovou silou max. 40 lbs 

− nebo kuši o nátahu max. 35 kg, odpovídajícího dobového vzhledu (kovové ořechy jsou 
tolerovány) 

− alespoň 15 ks šípů nebo šipek do kuše. Jediná povolená (bez výjimky!) konstrukce „hrotu“ 
je eurošíp, tj. NEPOUŽITÝ špunt od sektu (prům. cca 32 mm, tedy NE od normálního 
vína), navrtaný a pevně nalepený na dřík zpevněnou stranou dopředu, obalený textilní lepicí 
páskou proti rozlomení a případně vpředu vyměkčený (nejlépe kolečko z karimatky). Dřík 
dřevěný průměru alespoň 8 mm (lépe 10 mm), tři letky z měkkého materiálu. 

 Podrobný popis a návod na výrobu naleznete na: http://www.alistaire.net/eurosip/sipy.htm 



− civilní oděv odpovídající vymezenému období: dělené nohavice, suknice sahající alespoň 
nad kolena (NE heraldické varkoče), opasek, povinná pokrývka hlavy (coif, kápě, plstěný 
klobouk nebo čapka...), odpovídající obuv (tolerovány jsou „šermířské boty“, ale NE 
kanady, hasičské, vojenské či jezdecké holínky, kecky, sandály, ani omotané čímkoliv) 

 
Doporučené a možné: 

− střelecké doplňky jako chránič zápěstí, rukavice či tab na pravou ruku, vak nebo koš na šípy 
− poboční zbraň – nůž, dýka, tesák, sekera, dřevěná palice... Meč pouze u celkově velmi dobře 

vybavených jedinců s ochrannou zbrojí, a to jen jednoruční, v pochvě zakrývající celou 
čepel 

− zbroj – dobově odpovídající přilba (lebka, raný šlap bez hledí, u střelců z kuše klobouk, NE 
samostatné kroužkové kápě!), prošívanice, eventuelně kroužková košile či raná plátová 
vesta (v tomto pořadí, tedy NE prošívanice bez přilby ani kovová zbroj bez prošívanice) 

− pěstní štítek, u střelců z kuše eventuelně velký pěchotní štít na zádech 
− doplňky dolaďující celkový dojem – mošny a tašvice, polní lahve, nože atd. 

 

 
K jednotce se mohou přidat i ženy, ale pouze za předpokladu, že jednak splní bez úlev všechny 
uvedené podmínky, jednak budou vybaveny a ustrojeny tak, aby při pohledu z cca 10 m nebylo 
poznat, že se nejedná o muže. 
 
 
Vyhrazujeme si možnost předem vyžadovat od přihlášených jejich fotografie s 
plnou výbavou, a také právo při nesplnění kterékoliv z výše uvedených 
podmínek kohokoliv z jednotky vyloučit nejen před bitvou, ale i v průběhu 
bitvy, a to bez možnosti odvolání! 
 
 
Výše uvedená pravidla a požadavky nemají sloužit jako námět k diskusi, smlouvání a hledání 
výjimek, ale jako závazné podmínky zařazení do jednotky. Cílem je mít raději méně střelců, ale 
bezproblémových, schopných a kvalitně vybavených. 
 
 
Termín pro přihlášení je sice poměrně pozdní, ale velmi uvítáme předběžné přihlášky či alespoň 
vyjádření zájmu s předstihem, abychom si mohli udělat rámcovou představu, s kolika lidmi pro 
jednotku počítat. 

 
 

 
 
Dotazy a přihlášky směřujte na 
 
Marka Horáka alias Pikea alias Hechta z Rosic 
 
na mailu  
 
 
 


