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KOSTÝMY 
LÁTKY 
DUMLATEK.CZ  
Kamenné prodejny po Praze. Hlavně bavlny, občas mají také lny, skvělý na 
bavlněné samety a dyftýny.  

APED.CZ  
Prodejna v Praze. Nejlepší na vlněné látky. K nákupu je třeba mít živnostenský list (a 
to jakýkoli), v prodejně se zbytky se dají ulovit opravdu dobré kusy vlněných látek 
(“zbytky” mají třeba tři metry). Cena ve zbytkové prodejně je standardně 150Kč za 
běžný metr bez DPH.  

BUBULAKOVO.CZ   
E-shop. Pěkný výběr lnů.  

TAKOY.CZ  
E-shop. Výběr lnů a jiných přírodních látek.  

FLEX-TEX.CZ  
Prodejna v Praze. Všechno možné, mívají zajímavé slevy. Není vždy úplně výběr 
vhodných látek na kostýmy, ale dá se vyčíhat dobrá koupě. Také mají výběr 
umělých kožešin na lemy.  

SARTOR.CZ  
Prodejna v Praze. Velký výběr lnů, brokátu a hedvábí.  

LINEAOBCHOD.CZ  
Hezké a levné lny, rozumné vlny a mnoho dalšího. E-shop.  

WOOLTRADE.CZ  
Vlněné a lnění látky. E-shop. 

http://www.dumlatek.cz/
http://aped.cz/
https://www.bubulakovo.cz/
https://takoy.cz/
https://www.flex-tex.cz/cs/
http://www.sartor.cz/
http://www.lineaobchod.cz/
https://www.wooltrade.cz/
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LATKY-CERVENY.CZ  
Kamenná prodejna v Praze. Občas mají hezké látky, ale je to spíš o náhodě.  

SHIELDS.CZ  
Vlněné i lněné látky (nemáme zatím osobní zkušenost) 

STOKLASA.CZ  
Kamenné prodejny i e-shop. I zde se dá sehnat levně bavlna či přírodní látky.  

DOPLŇKY A GALANTERIE  
STOKLASA.CZ 
Kamenné prodejny i e-shop. 

WALDES.CZ 
Kamenné prodejny i e-shop. 

 

http://www.latky-cerveny.cz/
https://shields.cz/latky.php
https://www.stoklasa.cz/
http://www.stoklasa.cz/
http://www.waldes.cz/
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ZBRANĚ 
HOTOVÉ ZBRANĚ  
Nechcete vyrábět zbraně, raději koupíte hotové? Níže pro vás máme tipy na 
ověřené prodejce. 

Chcete-li investovat do vybavení a nejste si jistí výběrem, nebo jste našli něco jiného 
na jiných stránkách? Raději nám napište a zeptejte se, abyste měli jistotu, že vaše 
zbraně projdou schvalováním.  

ZZARMOURY.CZ 
Pěkné, dostatečně měkké zbraně.  

LARPOVAZBROJNICE.CZ  
Nově vyrábí i meče pro menší děti, je potřeba dohodnout se dopředu na tvrdosti 
zbraně, některé dělají na Černobor příliš tvrdé. 

FACEBOOK.COM/FAKESTEEL  
Vyrábí zbraně s laminátovým jádrem s pěnovým měkčením.  

INSTITORIUM.PL/GB/26-SHIELDS-AND-MOLDS   
Obchod se štíty. Pozor na rozměry!  

HURKA.UHOBITU.CZ 
Nedoporučujeme kupovat hotové zbraně z hůrky od Hobitů, jsou většinou příliš 
tvrdé a schvalováním by nemusely projít. Štíty, luky atd. jsou ale dobré, pokud 
budete chtít poradit s výběrem, určitě nám dejte vědět.  

VÝROBA ZBRANÍ A MATERIÁLY  
ZZARMOURY.CZ 
Laminátová jádra, kovové záštity a hlavice mečů, lepicí pásky. 

LARPOVAZBROJNICE.CZ 
Kovové záštity a hlavice mečů, ratiště. 

http://www.zzarmoury.cz/
https://www.larpovazbrojnice.cz/
https://www.facebook.com/fakesteel
https://institorium.pl/gb/26-shields-and-molds
http://hurka.uhobitu.cz/
http://www.zzarmoury.cz/
https://www.larpovazbrojnice.cz/
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HURKA.UHOBITU.CZ 
Na materiály doporučujeme. Pozor ale na hotové gumové měkčení, je příliš tvrdé. 

KUTIL-FLORENC.CZ 
Poreten, kůže, guma a jiné materiály. 

VJROUSEK.CZ 
Všemožný sortiment pro kutily, od šroubků a lepidel po trubky a nářadí. Přívětivější 
ceny než v hobby marketech, zároveň personál, který se vcelku vyzná. 

STOKLASA.CZ 
Převážně galanterní produkty. 

HOBBYMARKETY 
velké obchody typu OBI, Hornach atd.  

 

http://hurka.uhobitu.cz/
https://kutil-florenc.cz/
http://www.vjrousek.cz/
https://www.stoklasa.cz/
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OSTATNÍ 
SILIKONYSRO.CZ 
 

MATULS.PL 
Dražší, ale super prošívky apod. 

SEDLARMATES.CZ 
Boty 

FACEBOOK.COM/JURA.JEN.JURA.BOTY 
Boty, většinou dostupnější ceny 

https://www.silikonysro.cz/
https://matuls.pl/en/
http://www.sedlarmates.cz/
http://facebook.com/jura.jen.jura.boty


seznam obchodů Na co si dát pozor 

 7  

NA CO SI DÁT POZOR 
FANTASYOBCHOD.CZ 
Některé doplňky, hlavně menší, jsou fajn, nemusíte se bát zde nakupovat. Ale pozor, ne 
všechno “stojí za ty peníze”, zejména kusy zbrojí a podobně.  

DRAKKARIA.CZ 
Tento obchod je docela drahý a nováčkům jej nedoporučujeme, pokud zde chcete něco 
koupit, měli byste dobře vědět, co děláte :) Prostě musíte mít trochu v oku, co je dobré, a co 
ne.   

OUTFIT4EVENTS.CZ 
Levný obchod, ale cena odpovídá kvalitě. Opět platí, že pokud zde nakupujete, měli 
byste být spíš zkušenější hráč a vědět, jak a z čeho vybírat. Ne všechno zboží je 
špatné, dají se najít dobré kousky, ale musíte se trochu orientovat.  

FACEBOOK.COM/KOURISHOVO 
Kourishův bazar, něco má v pohodě, něco má méně v pohodě, opět, chce to už 
“trochu vědět”  

FACEBOOK.COM/GROUPS/427229314010421 (LARP BAZAR) 
Užitečná skupina, kde je riziko, že každé zboží má svého kupce, tak se nenechte 
napálit :) 

 

LARP-SWORD.COM 
TOHLE NE!!! Krásný příklad zbraní a dalšího vybavení na larp nevhodných, takže 
NEBRAT! 

NEBOJTE SE ZEPTAT 
Pokud si budete chtít pořídit zbroj, nebo nějaký dražší kus jakéhokoli vybavení, ať 
už na Černobor, nebo obecně na larpy, napište nám, poradíme a pokud nebudeme 
vědět, nasměrujeme vás na někoho, kdo poradit umí.  

 

Víte o jiném dobrém obchodě, máte jiný tip, třeba ve vašem městě? Napište nám!  

http://www.fantasyobchod.cz/
http://www.drakkarie.cz/
http://www.outfit4events.cz/
https://www.facebook.com/Kourishovo
https://www.facebook.com/groups/427229314010421
https://larp-sword.com/

