
 

 

Zopár rád pri kúpe šípiek :  

1. Rozlišujte šípky pre klasický (sisalový) terč a šípky pre elektronický terč. Šípky pre sisalový 

terč majú kovový hrot (STEELOVÉ ŠÍPKY), šípky pre elektronický terč majú plastový hrot 

(SOFTOVÉ ŠÍPKY). Pre amatérskych hráčov je tu aj možnosť vlastniť šípky, s ktorými sa dá 

hrať na oboch druhoch terča. Výrobcovia totiž ponúkajú pre softové šípky aj vymeniteľné 

kovové hroty. Ak si teda na svojich šípkach vymeníte plastové hroty za kovové, máte jednu 

sadu pre použitie na oba druhy terčov.  

2. Šípky sa líšia nielen podľa hrotu, ale napríklad aj materiálom, z ktorého je vyrobené telo šípky 

(BAREL). Je to kovová časť, ktorú šípkar drží v ruke. Pri označení šípiek nájdete v drvivej 

väčšine prípadov názov BRASS alebo TUNGSTEN.  

3. Šípky označené BRASS majú telo vyrobené z mosadze žltého kovu. Obyčajne sú tieto šípky 

určené pre začínajúcich a mierne pokročilých hráčov. Telo šípky je mierne hrubšie, ako je to 

u šípiek TUNGSTEN. Je to spôsobené nižšou mernou hmotnosťou mosadze. Niekedy majú 

tieto šípky aj inú farbu, v ponuke nájdete brassové šípky v čiernom prevedení, ale aj v iných 

farbách. Takisto aj s pochrómovaným povrchom. V takom prípade sú brassové šípky 

striebornej farby.  

4. Šípky s označením TUNGSTEN majú telo vyrobené so zliatiny wolfrámu a niklu, čo sú ťažké 

kovy. Pri označení TUNGSTEN nájdete aj percentuálne hodnoty 80%, 90%, 95% a podobne. 

Toto číslo predstavuje percento wolfrámu v zliatine. Čím vyššie percento wolfrámu, tým užšie 

telo šípky sú schopní výrobcovia vyrobiť. Čo je však takisto dôležité, obyčajne býva pravidlom, 

že čím vyššie percento wolfrámu v zliatine, tým drahšie šípky sú.  

5. Nepýtajte sa iných, aké šípky sú pre Vás tie najlepšie.  Držanie šípky v ruke je čisto pocitová 

vec a niekedy trvá hráčom pomerne dlho, kým si nájdu tie svoje šípky, ktoré najlepšie sadnú 

do ruky. Ponuka je na trhu nesmierne široká. Určite sa v ponuke nachádzajú aj tie, s ktorými 

budete spokojní aj Vy. Chce to len trpezlivo skúšať.  

6. Gramáž (váha) šípky. Ako si poradiť s týmto výberom? Veľa začínajúcich hráčov sa snaží 

kopírovať TOP hráčov a kupuje si hneď na začiatku pomerne ťažké šípky. My však 

odporúčame začať s ľahkými šípkami a váhu postupne zvyšovať. Pri šípkach s nižšou váhou 

dostanete lepšie do ruky cit pre odhadzovanie na terč. Pri elektronických šípkach 

s plastovým hrotom (SOFTOVÉ ŠÍPKY) odporúčame začať so 14 -16 gramovými šípkami 

a postupne váhu zvyšovať maximálne do 20 gramov. Aj keď niektorí výrobcovia ponúkajú aj 

vyššie váhy, neodporúčame túto alternatívy hlavne hráčom, ktorí hádžu šípky väčšou silou. 

Bude to spôsobovať nadmerne lámanie hrotov, čo Vám spôsobí istý diskomfort pri hre. 

Drvivá väčšina hráčov softových šípiek tak zostáva pri váhe šípiek 18 gramov. Pri klasických 

šípkach s kovovým hrotom (STEELOVÉ ŠÍPKY) odporúčame začať s 18-19 gramovými šípkami 

a postupne váhu zvyšovať niekde do 22-23 gramov. V ojedinelých prípadoch sa dá ísť s váhou 

steelových šípiek aj vyššie. Drvivá väčšina hráčov však zostáva u šípiek o váhe od 21 – 23 

gramov.  

7. Násadky (SHAFTS) sú časť šípky medzi telo (BARELOM) a letkou šípky. Výrobcovia ponúkajú 

veľkú škálu násadiek. Líšia sa materiálom z ktorého sú vyrobené a aj napríklad nemenej 

dôležitým parametrom, dĺžkou. Ako materiál sa používa NYLON, POLYCARBONÁT, či HLINÍK. 

Násadky z nylonu či polykarbonátu sú lacnejšie a vyznačujú sa vysokou pevnosťou, no sú 

zároveň aj krehké a preto sa častejšie lámu. Jedná sa však o diel šípky, ktorý sa mení 

pomerne často a jeho cena sa pohybuje od 0,50 – 2,00 Eur za sadu. Hliníkové násadky sú 



 

 

drahšie, lepšie držia letku, no hlavne ak používate šípky vyššej váhy sa Vám môže stať, že sa 

hliníkové násadky budú pri páde šípky na zem ohýbať. Cenovo sa hýbu na úrovni od 1,20 – 

5,00 Eur za sadu v závislosti od dizajnu a výrobcu.  

Čo sa týka dĺžky, tam je takisto viacero možností. Dĺžka násadiek sa pohybuje od 2,5 cm až do 

5,0 cm. Skúšajte, aká dĺžka násadky je pre Vás to najlepšie. Opäť je to individuálne. 

Nepozerajte na iných, nájdite si také násadky, ktorú budú sedieť najlepšie Vám.  

8. Letky (FLIGHTS) sú poslednou časťou šípky. Drvivá väčšina hráčov volí letky o tvare 

STANDARD, označované aj ako široké. Aj naša ponuka je zameraná práve na tento tvar letiek. 

Niektorí hráči používajú letky s označením SLIM, označované ako úzke. V ponuke nájdete aj 

letky tvaru KITE, slzovitého tvaru. Opäť sa riaďte svojim pocitom a nájdite si tie najlepšie pre 

Váš štýl hádzania.  

 

Priatelia, možno sme Vám poradili, možno sme Vám zamotali hlavu ako na to  . Je na vás, aké 

šípky a od akého výrobcu si vyberiete. Všetky značky, ktoré ponúkame predstavujú svetovú kvalitu. 

V každom prípade Vám želáme správny výber a držíme palce, nech Vás šípky bavia čo najdlhšie.  

Kolektív e-shopu www.sipky.sk 

 

http://www.sipky.sk/

