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JAK NA PRVNÍ KOSTÝM?
Přečetli jste si kostýmový sborník, ale přesto pořád trochu tápete a nejste si jisti, jak
se rozhodnout, co ušít a hlavně jak? Připravili jsme pro vás tento praktický návod pro
nováčky, JAK NA PRVNÍ KOSTÝM.

UNIVERZÁLNÍ KOSTÝM
Jmenuju se Standa Nováček, je mi patnáct let a právě jsem se přihlásil na svůj první
larp- Černobor. Nevím, co od toho čekat a taky nechci pořizovat vybavení za tisíce,
když si nejsem jistý, jak často na takové akce budu jezdit a jestli mě to bude bavit. No
a hlavně mi jde z těch informací hlava kolem a vlastně si nejsem jistý, CO MÁM
VLASTNĚ MÍT NA SOBĚ. Dobře, potřebuji jednoduchý, univerzální kostým, se kterým
zapadnu do jakékoliv frakce. Takže potřebuji:

1. KOŠILE
Jednoduchou bílou košili, ideálně lněnou. Nebo bavlněnou, uvidím, co seženu. Jak jí
ušiju? http://astera.wz.cz/index.php?id=navody/strihy střih na základní košili i s
rozvržením spotřeby látky.
Tak to bychom měli. A co dál? No jasně, určitě nějaké…

2. KALHOTY
Dobře, pokud jedu poprvé, nechci do toho moc investovat a všechny síly jsem
vynaložil na ušití parádní lněné košile, která mi sahá cca 10 cm nad kolena, můžu si
dovolit malý podvod. Pokud mám doma třeba jednobarevné tepláky, třeba v černé,
tmavě zelené, hnědé, nebo nějaké “přírodní” barvě (ale bez potisku, lampasu nebo
něčeho podobného!) a nebo jestli nosím kalhoty v téže barvách a už jsou trochu
starší, oprané, tak to asi risknu a vezmu si je jako součást kostýmu. Ale pošlu
organizátorům fotku, jestli jsou opravdu v pohodě, pro jistotu.
Ale protože štěstí přeje odvážným, kouknu se tady na návod
https://cernobor.cz/storage/navody/SirokeKalhoty.pdf a zkusím si je ušít.

na

V obou případech ale potřebuji něco navíc. Buď zakrýt tepláky/kalhoty, nebo
stáhnout široké kalhoty. Takže potřebuju…

3. OVINKY
To je jednoduché! Není to žádné velké šití. Potřebuji prostě pruh látky, cca 10 cm
široký a dostatečně dlouhý, abych ho omotal kolem lýtka. Je to ideální věc, pokud
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nemám úplně historické boty. Začnu u kotníků, můžu třeba i vymyslet nějaké
pevnější uchycení k botám, abych je částečně zakryl. A pak omotávám pevně
směrem vzhůru, kolem lýtka, až ke kolenům. Rozumí se, že ovinky potřebuji dvakrát,
na každou nohu. A jak tedy dlouhé? Dva až tři metry, to musím zkusit. Můžu je
samozřejmě vyrobit z více kratších pruhů, které sešiju dohromady. Kalhoty se snažím
vytáhnout nahoru, aby u kolena tvořily “převis”. Jenže takové ovinky mi asi budou
padat, proto k nim potřebuji ještě řemínek, kterým ovinky převážu. Ten může být
kožený, tkaný, může to být obyčejný tkaloun, keprovka, nebo třeba upletený
copánek z vlněné příze. Je také možnost přichytit ovinku spínacími špendlíky, ale
tam už hrozí nebezpečí zapíchlé rozevřené sichrhajsky (a bodanec pod koleno bych
raději neriskoval). A z čeho takové ovinky udělat? Z vlny, silnějšího plátna, ze zbytků…
A teď tedy co na ty nohy…

4. BOTY
Kde mám vzít historické boty? Určitě je můžu koupit, ale ceny jsou teda dost vysoké
a navíc mi roste noha a nechci do toho tolik investovat. Takže co? Mám několik
možností. Možná má doma děda nějaké staré kožené boty, to bych měl štěstí. Ale na
to nemůžu spoléhat. Taky mám obyčejné pohorky, pokud nemají nějakou výraznou
barvu, jsou šedé, hnědé, nebo černé… navíc se mi v pevné obuvi bude dobře běhat
po lese. A tady bych měl určitě upřednostnit praktičnost před krásou! Ovinakama se
mi podaří zakrýt kotník a moderní šněrování a ten zbytek už určitě nikdo nebude
řešit. No a nebo najdu kožené sandály, nebo kristusky, to je fajn, když je horko, ale do
lesa na pobíhání to teda moc není. Můžu si taky vyrobit krpce, pokud mám hodně
odvahy, více v článku tady: http://larp-navody.cz/krpce-dobry-sluha-zly-pan/
Můžu taky třeba starší tenisky polepit nebo pošít kůží nebo nějakou látkou, to je
určitě taky řešení. No, i když budu mít obyčejné kecky, které nebudou mít rušivou
barvu a podaří se mi je částečně zakrýt ovinkama, bude to taky v pohodě. No a
kdybych měl snad menší nohu a sedly by mi dámské kozačky, samozřejmě bez
podpatku (do velikosti 42 se dají sehnat běžně), můžu jít i touhle cestou. Tohle je
trochu nefér, holky to mají o dost jednodušší. Můžou si vzít třeba i balerínky nebo
kožené sandály, prostě cokoli, co nebude vypadat moderně.
Tak jo, a co dál? Jsem takový nepřepásaný… takže by se mi hodil:

5. PÁSEK
Tak tady je to docela jednoduchý, buď můžu sehnat nějaký speciální pásek s hezkou
sponou, ale bude úplně stačit obyčejný kožený (nebo i koženkový) pásek s nějakou
neutrální kovovu sponou. Bude samozřejmě lepší, pokud nebude vypadat moc
moderně. Ale i v konfekci z obchodních center se dají vybrat kousky, které budou jak
na normální nošení, tak zvládnou i čtrnáct dní na kostýmu.
A teď mám na sobě ten úplný, úplný základ, ale pořád to nějak není ono. Chybí mi
totiž důležité doplňky. Například
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6. ZAVAZADLO
Tím není myšlený kufr nebo krosna, to vůbec ne. Potřebuji jen nějakou tašvici,
žebradlo, váček, nebo všechno z výše jmenovaného, prostě něco, v čem budu nosit
své osobní věci. Žebradlo je úplně nejjdednodušší věc, stačí v podstatě sešít dva
obdélníky látky k sobě a k tomu přidělat popruh. Váček je také snadný, kus kůže
nebo koženky vystřihnu do většího kruhu a udělám děrovačkou po obvodu dírky, do
kterých provléknu sňůrku na stažení.
A co dál? Co něco na hlavu? No jasně, potřebuji

7. POKRÝVKA HLAVY
Tak tady trochu záleží, za co pojedu, ale pokud chci mít opravu generický kostým,
nikdy neudělám chybu, když si vezmu kápi. Jak ji seženu a ušiju?
http://www.kostym.cz/Cesky/6_Dobove/11_Kape/VI_11_02.htm třeba tady je jeden
střih, ale když zadám do google “kápě”, vyskočí na mě nepřeberné množství různých
typů a tvarů, stačí si jen vybrat!
A co když mi bude zima? To abych zvážil…

8. SVRCHNÍK
Můžu si vybrat obyčejný půlkolový plášť a kapucu přišít přímo na něj, nebo ho nechat
bez
kapuce.
Tvar
je
vidět
zde:
http://www.kostym.cz/Obrazky/7_Adaptace/08_Plaste/VII_08_01.gif.
Takový plášť ale není moc praktický v lese, byť vypadá velmi efektně. Mohu si vybrat
nějaký jiný svrchník, dobře sloužit bude tunika z vlny, střih stejný, jako košile z bodu
1., jen trochu větší. Nebo si mohu vybrat nějaký jiný kabátec, či nějakou vestičku,
mohu se inspirovat třeba z fotek předchozích ročníků.
A poslední věc, kterou bych měl mít, je…

9. ZÁPISNÍK
Bude se mi hodit, na poznámky, na recepty, na kouzla, na cokoli. Jak na něj? Můžu si
pořídit zápisník z kůže, ale úplně postačí obyčejný sešit, kterému dám trochu “nový
kabát”. Stačí desky sešitu polepit kůží, ozdobným papírem, koženkou, nebo látkou.
Mohu si ho i vyrobit od základu, když budu chtít! Takový notýsek/sešit je pak skvělý
doplněk. Velikost by měla být A6 nebo A5, určitě ne větší, to bych s sebou nerad nosil.
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SPECIFIČTĚJŠÍ KOSTÝMY
A co moji kamarádi, Lucka, Jana, Petra a Honza?

ŽENSKÉ KOSTÝMY
Lucka si vezme podobné věci, jako já, protože se ráda oblíká do mužských kostýmů.
Je jí to pohodlné a hodí se to k její roli.
Jana má svůj kostým stylizovaný jako mužský, ale má v něm několik ženských prvků
Třeba si vezme obyčejné legíny k delší košili, na nohy dámské kozačky a na hlavě
zaplete copy.
Petra naproti tomu má ráda ženské kostýmy, šaty, chce být trochu dáma. Nebude
to mít příliš praktické v lese, ale zase se jí to bude hodit při pohybu na tvrzi, případně
při tanci na plese. Základní volné šaty jsou stejný střih jako košile z bodu 1., ale jsou
prodloužené až na zem. Nebo může volit kratší košili a sukni, může si vzít třeba
šněrovačku nebo živůtek.

ZAŘÍKÁVAČI, KOUZELNÍCI
A Honza? Honza by rád jel za kouzelníka, zaříkávače, a rád by na sebe vzal dlouhé
roucho. Ha! A to je stejný střih, jako dámské šaty z bodu jedna, jen ne tolik široké.
Čímž se z nich stane pánské roucho.

A CO NA TO NÁRODY?
A poslední věc. To co jsem tady popsal, je základní kostým, nejvíce odpovídající
Pomezí a Vrangenu. V žádné frakci na mě ale nebudou koukat, jako že tam
nepatřím. ALE! Kdybych chtěl přeci jen trochu více zapadnout…
POLJANCE ze sebe udělám širokými kalhoty, chlupatou čapkou s kožešinou a
případně pěkným kabátcem. Poljanci se také rádi zdobí barevnou šerpou kolem
pasu.
JIŽANSKÉ NÁRODY úplně jednoduše pokrývkou hlavy- jednoduchým baretem,
případně vypasovaným kabátcem.

NEBOJÍM SE ZEPTAT
A to je základní výčet všeho, co bych mohl potřebovat. A pokud stále tápu a nevím,
nebo se mi líbí nějaký kostým a NEVÍM, JAK NA NĚJ, potřebuji konkrétní střih nebo
radu, ihned sedám k počítači a píšu rovnou na bittnerova@ddmpraha.cz, protože na
druhém konci sedí Kačka, moc ráda mi poradí a je tu od toho, takže se vůbec
nebojím mít jakékoli všetečné dotazy. Dokonce na můj dotaz čeká, protože je tu od
toho! :)
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