
 

 

PISTOLOVÉ KUŠE 

Kuše je mechanickou zbraní. Je třeba dbát zásad bezpečného zacházení se zbraněmi. 

Nikdy nestřílejte bez šípu – chybějící odpor šípu přenáší všechnu energii na lučiště, které praskne. 

Na závadu způsobenou střelbou naprázdno se nevztahuje záruka. 

Při manipulací s kuší dodržujte zásady bezpečného zacházení se zbraní: 

Nemiřte na osoby ani zvířata. 

Kuší vždy miřte do bezpečného prostoru. 

Do kuše používejte výhradně šípy určeného typu, viz. níže. 

Kuše odkládejte vždy nenataženou, vybitou. 

Kuš udržujte mimo dosah dětí. 

POPIS 

Pistolové kuše jsou určeny především pro rekreační střelbu v uzavřených i venkovních prostorách 

do maximální vzdálenosti 15-20 metrů. 

Lze je rozdělit do tří typů: 

1. Nejjednodušší jsou kuše s nátahovou silou 45-50liber tj. Cca 20-23kg. Tyto kuše mívají 

plastové nebo kovové tělo a lučiště z profilovaného plechu. Levnější typy nejsou vybaveny 

nášlapem. Používají se do nich šipky s plastovým tělem. 

2. Kuše s nátahovou silou 80 liber tj. Cca 36kg mívají kovové tělo, zpravidla vybaveny 

nášlapem nebo jej doporučujeme dokoupit a lučiště je ze slinutých skelných vláken. Do 

těchto kuší je třeba používat výhradně těžší šipky s kovovým tělem a těžšími hroty. Při 

použití skelných vláken. Do těchto kuší je třeba používat výhradně těžší šipky s kovovým 

tělem a těžšími hroty. Při použití plastových šipek hrozí nebezpečí destrukce lučiště. 

3. „Cobra“ jsou kuše s nátahovou silou 80 liber tj. 36Kg s kovovým tělem a systémem 

natahování tětivy přes páku. 

MONTÁŽ 

Montáž kuše se skládá z montáže lučiště do těla kuše a natažení tětivy. Lučiště zasuneme do těla 

kuše a nastavíme jej na střed. 50Lb lučiště mají ve středu připevněnou podložku, 80lb, lučiště mají 

střed vyznačen ryskou. Mezi tělo a lučiště vložíme přiloženou podložku a zatáhneme šroubbem 

zpředu těla. Na lučiště nasuneme plastové koncovky. 

MONTÁŽ TĚTIVY 

Doporučujeme, aby vám s montáži pomohla další osoba. U 50lb kuší navlékneme oko tětivy na 

jeden konec lučiště a lučiště rovnoměrným tlakem na obě strany vzepřeme tak, abychom navlékli 

oko tětivy i na druhou stranu. U 80lb kuší doporučujeme navléknout jedno oko tětivy na lučiště, 

lučiště přišlápnout a vzepřít proti zemi tak, abychom navlékli oko tětivy na druhou stranu. 

NABÍJENÍ ZBRANĚ 

Není-li kuše vybavena táhlem pro natahování, uchopte tětivu na obou stranách co nejblíže u těla 

kuše a táhněte, až pokud nezaskočí do zámku spoušťovéhho mechanismu. 

Je-li vybavena natahováním, natahujte ji táhlem, až zaskočí do zámmku spoušťového mechanismu. 

Kuše typu Cobra-uvolněte pojistku zlamování, umístěnou za zadními mířidly (muškou). Kuš si 

zapřete buď o zem, nebo druhou rukou za trn na těle kuše a zlomením natáhněte tětivu do zámku.  

Páku vraťte do výchozí polohy. 

Do kuše nyní vložte šipku křidélkem do drážky, hrotem od sebe. Tím je kuše zajištěna a připravena 

ke střelbě. 



 

 

Do 50lb kuší používejte plastové šípky. 

Do 80lb kuší a kuší Cobra používejte VÝHRADNĚ kovové šipky. 

 

Střelba 

Kuše je vybavená pojistkou. Odjistěte a zamiřte a stiskem spouště vystřelte. Doporučujeme střílet 

do dopadiště, které šipku zachytí, ale nezničí, např. polyuretanové dopadiště, dobře nacpaný 

slamník, několik vrstev kartonu atp. 

Vybíjení zbraně: 

Kuš nejlépe, vybijete výstřelem do bezpečného směru. Jiný způsob nedoporučujeme. 

Údržba 

Nejnamáhavějšími částmi kuše jsou tětiva a lučiště. Chcete-li, aby vám tětiva vydržela déle, 

pravidelně ji mažte tukem a tětivy. Pokud je tětiva poškozená, třepí se nebo se trhá oplet 

nejnamáhavější části-středu tětivy, vyměňte ji, neboť dojde-li k přetržení během výstřelu, riskujete 

poškození lučiště. Lučiště zkontrolujte, není-li deformováno případně, není-li poškozeno. Destrukce 

lučiště během výstřelu může způsobit poškození zdraví střelce nebo okolostojících případně 

majetku. 

  



 

 

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 
 

Na výrobek je poskytována záruka 24 měsíců ode dne prodeje konečnému spotřebiteli 

1. Zjevné vady je nutno reklamovat ihned při prodeji. 

2. Záruka se vztahuje na vady materiálu a vady vzniklé při výrobě. 

3. Dodavatel neručí za vady vzniklé přirozeným opotřebením, nevhodným uskladněním, 

nevhodnou dopravou, hrubým a neodborným zacházením, mechanickýcm poškozením, 

špatnou údržbou, nebo používání výrobku k jiným, než určeným účelům. 

4. Podmínkou zahájení reklamačního řízení je předložení řádně vyplněného záručního listu. 

Záruka zaniká, pokud údaje v záručním listu byly dodatečně upravovány. 

5. Záruka zaniká, pokud byl výrobek neodborně opravován neoprávněnou osobbou. 

6. Záruka zaniká převodem výrobku na třetí osobu. 

7. Záruka se uplatňuje u prodejny, kde byl výrobek zakoupen. 

8. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. 

9. Při oprávněné reklamaci má zákazník právo na bezplatné odstranění závady. Výměna 

výrobku, nebo zrušení smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními Občanského 

(Obchodního) zákoníku. 
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