Užitečné tipy k tvorbě PA kostýmu
Tento návod je textovým shrnutím různých poznatků a postřehů, které se sice objevují
v dnes již četných video tutoriálech, ale některé konkrétní detaily bez komentáře vám
třeba mohou uniknout;)
Následující řádky jsou směskou osobních názorů, zkušeností a hlavně postřehů
z různých akcí a internetu. Nejedná se pouze o mé nápady, sebral jsem vše, co se
našlo. Doufám, že autoři nebudou dotčení, když je zde použiju, protože u mnohých
nápadů už si ani nevzpomínám, odkud se vzaly. Také se doufám nikoho nedotknu,
když sem hodím nějakou jeho fotku – koneckonců měl by se cítit být polichocen, když
je jeho zjev použit jako příklad pro ostatní.
Ještě než se do toho pustíme, ujasníme si jednu věc: tenhle návod není o tom, co je
reálné v našem světě. Žádný den poté a žádní lidí v trochu jetém civilu. Pravý PA
kostým vychází z klasiky žánru, která nemá s realitou a reálností nic společného. Jedná
se o klasiky typu Mad Max či Vodní svět. A pokud jste tyto filmy neviděli, máte velkou
mezeru ve vzdělání (když kvalita filmů jako takových může být spekulativní)
Základní pravidlo
Apokalypsa, která vymazala většinu civilizace, pravděpodobně i vymazala zažité
konvence, co se týče oblékání. Takže zapomeňte na veškerou módu a pusťte uzdy své
kreativitě. Dovoleno je vše a materiály můžete využít takřka všechny, které nám náš
svět nabízí. Co mělo v dobách civilizace nějaký účel, nebude teď mít pravděpodobně
žádný nebo už jiný. Z nohavic si můžete udělat rukávy. Z míče pokrývku hlavy.
Z cedníku šperk. Nenechte se omezovat, originalita se cení!

Základní kostým rychle a snadno?
Pokud nechcete se svým kostýmem oslnit, máte celkem jednoduchou práci. Stačí
najít pár starých hadrů a základy kostýmu jsou na světě. Pokud starší obnošené
modely nenajdete ve svém nebo rodičů šatníku, stačí navštívit libovolný sekáč. Čím
obnošenější hadry, tím lépe.
Jeté oblečení je sice dobrý základ, ale bez pár úprav budete vypadat pouze jako
divný civil v jetých hadrech. Chce to prvky, kterými se od takového civila bezpečně
odlišíte. Ve skutečnosti stačí celkem málo. Opásat se zajímavým opaskem, provazem
nebo pruhem látky. Vybavit se pouzdrem se zbraní. Ne úplně běžným zavazadlem.
Dobrá jsou různá žebradla, lodní pytle, vojenské baťohy a brašny, staré krosny,
handmade dělaná zavazadla a pytle, baťohy z pevného základu – třeba barelu nebo
kanystru. Prostě ne obyčejný baťůžek. Marná není nějaká neobvyklá pokrývka hlavy.
Ať už je to tankistická kukla, přilba, přešitá kšiltovka, turban, páska nebo šátek,
zajímavé brýle nebo třeba pruh látky přes obličej či respirátor.
Vaší pozornosti by neměly uniknout i končetiny. Populární jsou různé bezprstové
rukavice a bandáže. Chrániče předloktí, holení nebo kloubů také neurazí. Na paži si
můžete přivázat šátek nebo jiný zbytečný kus látky. Cílem je dosáhnout nesouměrnosti
a zpestření. Volnou plochu hrudi můžete z části překrýt netradičním náhrdelníkem
nebo třeba bandalírem (závěs na zbraň křížem přes hruď, může jít i o nábojový pás
nebo nosič vrhacích nožů) a různými popruhy a řemeny.
Své udělají různé ozdoby, nášivky a cetky. Pokud nic takového neseženete,
můžete pokreslit klidně přímo svůj oděv. Pokud váš kostým bude vydávat i nějaký zvuk
(například vrzání nebo cinkání), přitáhne větší pozornost. Obnošenost umocníte tím,
že svůj kostým zašpiníte. Kromě kostýmu a zavazadla můžete na umocnění PA
vzhledu použít i nějakou věc do ruky – hůl, kopí, pušku, vlajka, detektor radiace,
kanystr vody, klubko provazu či hadice…
Čemu je potřeba se vyhnout, je jednotvárnost. Dobrým příkladem jsou maskáče.
Každý by samozřejmě mohl namítnout, že maskáče jsou PA a dalo by se jistě říct, že
má pravdu. Ovšem jak by to vypadalo, kdyby každý přijel v maskáčích? Jako sraz
military nadšenců, kde všichni vypadají velice podobně – ano to je důvod, proč
organizátoři PA akcí nemají v oblibě maskáče – vizuální zážitek z nich je takřka nulový.
Totéž platí, pokud hráč své obnošené civilní hadry nějak neobohatí.

Výsledek takové,
celkem jednoduché
přípravy by mohl být
dostačující. Ale ne
každému takový kostým
vyhovuje. Někteří prostě
chtějí VÍC!

Nejlepší výrobek je handmade!
Ve světě, kde se lidi už nemůžou
spolehnout na průmyslovou výrobu, se
musí čas od času spolehnout sami na
sebe. Ručně dělané výrobky již nejsou
trendy záležitostí, ale nutností. Když
nějaký takový výrobek bude součástí
vašeho kostýmu, rozhodně to nebude na
škodu. Může se jednat o vlastnoručně
udělanou pokrývku hlavy, zavazadlo,
pouzdro na zbraň nebo třeba nějaké
úpravy oblečení. Čím víc bude vidět, že
jste si danou věc dělali sami, tím líp!
A jak teda na to? Věci, které máte, a
nejsou ruční výroby, můžete nějak
modifikovat. Oblečení zateplete a
zpevněte přišitím dalších vrstev a záplat.
Můžete přiložit i nějaké ozdoby či naopak
ochranné prvky, které nahradí zbroj (o
těch se rozepíšu níže). Můžete například
sešívat různé kusy oblečení – na vestu
našít rukávy z bundy. Na ramena přidělat
pelerínu nebo kápi z celtoviny, límci přišít
kapuci. Můžete si přidělat i další kapsy,
těch nikdy není dost.
Na nošení věcí v zavazadlech můžete používat různé ručně šité pytlíky a obaly,
aby se vám nepomíchaly. Specielně u potravin a různých drobností je to celkem
potřeba. Můžou to být různé váčky (měšce), brašničky (někdo například přišel
s nápadem udělat si zavazadlo z holinky) a různé pytlíky a pytle. Ty uděláte snadno
z trička, když mu zašijete rukávy a krk. Případně z nohavice nebo rukávu, když je
zašijete v jednom konci. Ponožka může sloužit na nošení drobnějších věcí. Možností je
mnoho. Asi nejzajímavější baťoh co jsem zatím viděl, byl udělán z velkého
padesátilitrového barelu. Kromě toho, že vám do něj nenaprší, tak se na něm dá
například sedět.
Na čem se můžete hodně vyřádit, jsou různé PA šperky – o těch se rozepíšu níže.
Když už se tady bavíme o vlastní výrobě, tak by asi bylo záhodno zmínit materiály a
nástroje. Textilie už moc rozvádět nebudu – staré hadry, stanovina, celty a armádní
věci. Můžete zkusit i hrubé lněné plátno. Jutu moc nedoporučuji, sice vypadá zajímavě,
ale má řídkou vazbu, špatně se zpracovává a pouští kousavá vlákna, je skutečně
pouze dekorativní. Dobrá je kůže. Sehnat jí můžete buď v různých potřebách pro
řemeslníky1 nebo daleko levněji koupit v sekáčích kožené kabáty nebo bundy na
rozpárání. Například na zádech je spousta kvalitní kůže k použití.
1

Řemeslné potřeby v Dlouhé ulici http://www.nelso.cz/cz/place/2950/
http://kutil-florenc.cz/ přímo u zastávky tram a metra Florenc
http://www.kutilujezd.cz/ u zastávky Újezd směrem od ND

V obchodech pro řemeslníky lze také koupit přezky, nýty a další použitelné prvky pro
výrobu. Někdy se ale finančně i vzhledově více vyplatí používat pásky ze sekáčů a
spony z nich nebo z bazarů, tyto předměty většinou už mají alespoň nějakou
přirozenou patinu, ale o té budeme mluvit níže.
Další dobrý materiál je guma – například
podlážky z aut, duše z pneumatik nebo
samotné pneumatiky (ale ty se blbě porcují).
Guma je vhodná spíše k ochraně a jako
zpevnění oděvu. Guma má podobné
vlastnosti jako kůže akorát ji nevadí vlhkost a
vypadá více PA. Z pneumatik se pak dají
dělat dost odolné zbroje, ať už jenom
nárameníky nebo celé krunýře. Na podobné
účely se dá použít plech nebo plast. Obojí
je celkem pevné a hlavně drží tvar. Obojí se
tvaruje trochu jinak, plech stačí jen
vystřihávat nůžkami na plech. Dejte si pozor
na to, abyste si neudělali díly, které vás pak
zraní ostrými okraji. Plast je třeba lámat
nebo řezat pilou. Dá se tvarovat za tepla nad
ohněm (jestli máte, můžete použít letlampu
nebo plynový vařič). Zdrojem plastu mohou
být například poklice od aut, válí se skoro
všude. Na drobné věci je možné zkusit
experimentovat i s petlahvemi – už jsem
viděl z kusu petky udělaný jakýsi nárameník)
U tohoto kostýmu není pochyb, že je dělaný na koleni a přesto je velmi pěkný.

Na ozdoby a amulety můžete požívat všechno možné – od kohoutků
na vodu, přes loga různých firem, řetězy, ozubená kolečka, číselníky,
čipy, elektronky, nábojnice k přírodním materiálům jako jsou kosti, zuby,
skořápky, různé plody a peří.
Kde takové věci brát? Možná se vám to nebude líbit, ale jedním z dobrých zdrojů
jsou různé smeťáky a nelegální skládky. Především co se týče různých autodílů. Kde
vám můžou vyjít i docela vstříc jsou různé sběrné dvory. Tam se dají najít hotové
poklady. A pak jsou to samozřejmě různé blešáky, antiky, bazary a armyshopy – tam
už je ale problém, že se na tom někdo snaží vydělat. Dobré věci můžete sehnat i přes
Aukro.
Na zpracování různých materiálů se vám bude hodit mít celkem slušnou sbírku
nástrojů, základ bude jistě nějaký nůž s pevnou čepelí a řezačka. Na látky jdou ještě
používat nůžky, s kůží nepochodíte. Na plech, gumu a plast se můžou hodit nůžky na
plech, ovšem stříháním měkkých materiálů jako je guma či plast se hodně tupí.
Podobně se tupí i třeba pilka na železo, která ovšem přeřeže téměř cokoliv. Vrtačka
taka není k zahození. Tvrdší díly se lépe přišívají nebo nýtují, když jsou v nich předem
vyvrtané nebo proražené díry (kladivem s hřebíky).

Na spojování se hodí bytelná jehla (jehla na kůži si poradí i s gumou) a silná nit –
režná nebo rovnou dratev. Doporučuji si materiál nejdříve proděravět šídlem a až pak
protáhnout nit za pomoci jehly. Tímto způsobem se šije kůže, nemusíte se s čímpak
tolik mordovat. Některé materiály můžete lepit vteřinovým lepidlem nebo
chemoprenem. Vyplatí se dobře prostudovat návod (chemopren potřebuju dobu pro
zavadnutí). Každopádně lepidla nejsou stoprocentní a jako pojistku doporučuji použít
právě jehlu a nit, popřípadě nýty. Pokud chcete mít různé díly odepínací, šiknou se
různé řemeny a přezky, suchý zip nebo obyčejné knoflíky. Na přivázání nebo přidržení
věcí na těle/zavazadle můžete použít různé provázky a kožené řemínky. Dobrá jsou i
elastická obinadla a obvazy.

A co patinka?
Když si dobře prohlédnete PA filmy nebo obrázky, zjistíte, že PA lidi jsou hodně
špinaví. O důvodech by se dalo hodně spekulovat, ale nějakou logiku to má – lidi už
většinou nežijí ve sterilním prostředí, nemají bohatý šatník, prací prostředky a někdy i
dostatek vody… Ať tak nebo tak, v PA je prostě dobrým mravem vypadat hnusně,
špinavě a zašle. Samozřejmě, když svůj kostým budete po akcích vláčet dostatečně
dlouho, tak tohoto efektu jistě docílíte. Jde spíše o to, jak toho docílit ještě před tím,
než na akci vyrazíte…
Nejlepšího efektu samozřejmě docílíte za použití opravdové špíny, i když některým
lidem se to hnusí a rádi by použili nějakých zaručeně čistých prostředků. Mně osobně
je jedno, jestli se zaprasím popelem nebo černým sprejem. Nehledě na to, že je
jednodušší a méně nákladné použít prostě jen obyčejnou špínu. Pokud vám hodně
vadí mít na sobě špinavé hadry, vezměte si jako spodní vrstvu něco čistého (s ohledem
na počasí to může být třeba i nějaké termo prádlo), budete se cítit líp a to, co máte pod
mikinou stejně nikoho nezajímá, dokud si jí nesundáte (bacha na teplé počasí!).
Obnošeného a jetého vzhledu docílíte z části už volbou
vhodného materiálu. Volte „přírodní“ látky – bavlnu, vlnu,
případně látky z těchto materiálů tkané – džínsovinu,
manšestr. Kromě toho, že umělé materiály nejsou moc
prodyšné, tak na ně případné maskování špatně přilne.
Také jsou obvykle dost divokých barev a není šance, že
by vybledly. Umělé materiály většinou buď nepoškodíte
vůbec, nebo úplně. Na svrchní části oděvu a záplaty se
mohou hodit hrubší, pevnější nebo i nepromokavé látky –
celty či stanovina.
Když už budete volit materiál, není na škodu zamyslet
se nad barvou. Přírodní opět vedou – hnědá, okrová,
khaki, šedá… Samozřejmě dobré je vše, co je pořádně
vyšisované. Nebojte se opraných džínů, vybledlé bundy,
zašlých svetrů. Pokud se vám současná barva oděvu
nezdá, můžete zkusit experimentovat se Savem, případně
nechat oděv delší dobu na slunci (funguje to fakt
parádně!). Případně zkusit nanést další vrstvu (barva ve
spreji, špína…).

Pokud se pustíte do umělého zašpiňování oděvu, můžete se třeba někde vyválet,
ale nebude vám to moc platné. Spíše doporučuji cíleně a systematicky špinit. Dobrý
může být například prach a ještě o něco lepší popel, cement či sádra. Nicméně to jsou
materiály, které sice přilnou, ale mají tendence opadávat a dál špinit. Zdaleka nejlepší
je mastnota – přírodní tuky smíšené se špínou nebo třeba motorový olej. Obojí se
vsákne do látky a příliš nešpiní (přestože to vypadá dobře). Špínu lze na oblečení
fixovat bezbarvým lakem.
Zajímavé špinidlo je rez. Z nějakého starého kusu železa jí okartáčujte a použijte buď
rovnou jako prach nebo rozmíchejte s vodou a dané místo výslednou břečkou polijte.
Máte–li málo rzi, stačí daný kus železa nechat stát ve vodě pár dní – břečka vznikne
sama.
Další postup, o kterém jsem četl, je rozedřít dané plochy smirkovým papírem a pak
decentně namazat vazelínou. To je vhodné dělat na koncích rukávů, kolem límce a na
všech těch místech, které se přirozeně víc špiní (pokud jste někdy propařili celou noc
v jedné bílé košili, je vám to jistě jasné). Mimo těchto místo jsou vždy nejšpinavější pak
konce nohavic, kolena a stehna.
Co se dobře špiní a velmi dobře vypadá, jsou elastická obinadla z lékárny. Jsou dost
praktická a vypadají jetě už v základu. Můžete je použít na omotání rukou či na
přidělání nějakého komponentu (použít je jako šněrovávání u nátepníků, nárameníků
apod.)
Může se vám to zdát nepříjemné, ale špína se nejlépe nanáší přímo rukama.
Ostatně utírat si mokré a špinavé ruce do takového kostýmu je taky dost osvědčený
způsob. Pokud vám špína vadí, opět připomínám, že můžete pod špinavými hadry
nosit čisté.
Postoupíme od zašpinění k mechanickému poškození. Pokud se vám nezdá, že
váš kostým vypadá dostatečně obnošeně, můžete ho zkusit různě mechanicky
poškodit. Na některých místech natrhnout, případně odrbat smirkovým papírem, rašplí,
kovovým kartáčem nebo třeba o drsnou zeď či silnici. Další metoda, kterou můžete
zkusit, je popálení ohněm. Funguje celkem dobře. Co bych spíše nedoporučoval (ač
jsem nezkoušel), je použití různých žíravin.
Při výrobě je většinou dobré oblečení nejdříve poškodit mechanicky a až po té
patinovat znečištěním.
Co je zničené dá se i opravovat. Ano, natržená místa můžete opětovně zašít jehlou
a nití, případně zabezpečit záplatou. Některá místa jsou přímo logická, co se
záplatování týče. Rozhodně byste neměli vynechat kolena! Pokud neumíte šít, můžete
zkusit místo látkových záplat použít kobercovou pásku nebo materiály přilepené
lepidlem. I to se dá udělat. Aby kobercpáska neslezla, můžete jí pak přišít.
Kovové komponenty je dobré zapatinovat také, obzvlášť na zašlém a jinak
zpatinovaném oblečení by velmi zářily. Ideální je samozřejmě používat už zašlé a
orezlé (obrážejte blešáky a antiky). Ale ne vždy se k nim dostanete. Nové přezky často
mají velmi dobré antikorozní úpravy. Přirozenou korozi lze vyvolat kyselinami –
ponořením přezky do octa, případně mýdlového roztoku (např. z mazlavého mýdla na

mytí podlah – je to louh, mýdlo na ruce správnou sílu mít nebude) či nějaké silnější
kyseliny. Rez takto vytvořenou lze doladit ještě barvením a patinováním modelářskými
barvami. Kovové prvky také můžete zkusit opálit plamenem.
Obrazové tutoriály k patinování a trhání oblečení najdete v odkazech.
Takto, ale určitě i jinak můžete docílit pěkné patiny a výsledného efektu. Ovšem nic
se nevyrovná vašim montérkám, které používáte léta, vyspravovaným už poněkolikáté,
protože se jich pořád ještě nechcete vzdát 

K čemu je tenhle shit dobrý??
Sice jsme si řekli, že u PA kostýmů nemusí být všechno praktické a účelné. Platí to
hlavně u ozdob a věcí, které mají působit drsňácky. Pokud se ovšem nechcete
v přírodě zabít nebo zažít fakt nepříjemné chvíle, je dobré na určité body myslet.
Vaše oblečení by vás mělo chránit před nepřízněmi počasí, nemělo by vám překážet a
naopak by vám mělo usnadňovat život. Pokud je vám zima, pokud zakopáváte o svoje
oblečení nebo pokud třeba nemáte kam dát drobnosti, které potřebujte mít často při
ruce, je něco v nepořádku.
Vezmeme to popořadě. Zamyslete se už u střihu a celkového vzhledu. Pokud
čekáte, že se budete pohybovat po obtížnějších terénech, než je asfalt nebo beton, je
vhodné mít neplandavé nohavice. Naopak je celkem vhodné si holeně něčím chránit.
Ideálně tvrdým kluzkým materiálem, do kterého se tolik nezabodává ostružiní (narazíte
na něj skoro všude, po kopřivách je to snad nejčastější plevel…). Ve svých kalhotách,
suknici, nebo co jste vlastně zvolili, si zkuste vyjít a sejít schody. Tak zjistíte, jestli si na
oblečení náhodou nešlapete. Není nic trapnějšího než si kvůli takové hovadině rozbít
držku uprostřed boje! Plandavé rukávy vám zase budou překážet u práce – štípání
dříví, práce s ohněm, vaření…
Ve svém oblečení si také zkuste různé pohyby. Především dbejte, abyste měli volné
ruce, zkuste se také sehnout, sednout si apod. Když vám nepůjdou například zdvihnout

ruce nad ramena, neobejde se to bez rozpárání podpaží, abyste tak mohli činit.
Zkoušejte si pohyb se všemi díly jak jednotlivě tak najednou. Může se vám stát, že
opasek se vám bude zadrhávat o plné kapsy na bundě, nebo že si nedokážete
navlíknout baťoh přes nárameníky. Je dobré mít promyšlené i rychlé oblékání a
svlíkání ať už kvůli případnému boji, tak kvůli převlíkání když se otepluje nebo naopak
přitvrzuje. O potřebě občas chodit na záchod ani nemluvě. Nejrychlejším, nejpevnějším
a zřejmě i nepraktičtějším zapínáním jsou klasické páskové přezky. Kvůli nim se vyplatí
i nakoupit v sekáči nějaké pásky navíc.
Na svrchní vrstvy je dobré použít pevné, klouzavé a ideálně i nepromokavé
materiály. Stanovina je asi nejlepší ale můžete zkoušet i jiné (kůži, džínsovinu a další).
Slovo klouzavé jsem použil opět kvůli šmejdům, jako jsou ostružiny, šípky a podobné
záležitosti. Nevhodné je mít například na vrchu pletenou vlnu nebo plátna, která se při
sebemenším zabrání roztrhají. Vlna sice hřeje, ale často je poměrně řídká a snadno
profoukne. Před deštěm vás celkem dobře ochrání nějaká pokrývka hlavy (přilba,
klobouk), kapuce (už méně ideální možnost – poměrně překáží), plášť či pončo. Pokud
se nechcete pořád o něco zachytávat, může plášť a pončo nahradit daleko menší
pelerína na ramenou (což je samo o době i dost zajímavým prvkem). U plášťů a
podobných záležitostí je dobré myslet i na jednu jinou věc – pokud si uděláte suprový
kostým, ale vezmete si přes něj plášť, nikdo kromě vás pravděpodobně váš kostým
nikdy neuvidí…
Kapsy a případné připínací popruhy a kdesi cosi na často užívané předměty je dobré
mít po ruce a pokud možno mít jich dostatek. Je hloupost mít kompas v kapse, ke které
se dostane, až když si sundáte bundu. Na druhou stranu u vnějších kapes je dobré
dbát i na to, aby nebyly příliš mělké nebo volné, protože při prudších pohybech nebo
když s sebou fláknete na zem, byste mohli poztrácet půlku svých cenností. Čím víc
kapes, tím důležitější je mít pravidelný systém. Dávat si konkrétní věci pořád na ta
samá místa a pamatovat si je, hledat náboje po deseti kapsách není moc praktické.
Umístění pouzder je také důležité, než je upevníte natvrdo, je dobré si vyzkoušet, jak
na ně dosáhnete. Nejvíce znát je to u zbraní. Většina lidí nosí zbraň na opačné straně,
než má dominantní ruku. Pravák bude mít mačetu pravděpodobně u levého boku, aby
jí mohl rychle tasit.

Chceš-li být drsný, obrň se!
Dobré PA oblečení svého nositele i chrání. A to jak před přirozenými zraněními a
klimatem, tak i třeba v boji. Koneckonců boj je velmi častým způsobem obživy v PA
světech. Proč si něco pěstovat, když to můžete jiným sebrat? Takže chránit se je
přirozené. Díky dobré zbroji můžete vydržet nějakou tu ránu navíc a tím pádem i třeba
vyhrát a přežít střet. Je dobré na takové věci myslet zvláště pokud hrajete postavu, u
které se dá očekávat boj každou chvíli.
Začneme od nohou. Na těch je dobré nosit pevnou kotníkovou obuv, ideální jsou
kanady, pohorky apod. Můžete zkoušet obuv i různě modifikovat nebo si udělat vlastní.
Je dobré mít něčím kryté šněrování, ať se vám tkaničky zbytečně neodírají o porost.
Přes boty je dobré mít danou nohavici, aby vám do bot nepadal všelijaký bordel.
Podobně si chráníte holeně. Ne kvůli boji, ale kvůli porostu. Může jít o hadrovou
omotávku, pruh kůže, kus plastiku nebo nějaký už vážně myšlený chránič. Poměrně
levně se dají sehnat různé chrániče holení na sport (hokejové, fotbalové…). Tahle
starost vám samozřejmě odpadá, pokud máte dost vysoké boty.

Chrániče kolen se vám mohou hodit nejen v boji. Když si často klekáte, abyste
připravili něco na zemi (například oheň) přijdou vám chrániče kolen nebo aspoň
přídavné polstrování vhod. Jednak kvůli otlačeninám, druhak třeba i kvůli vlhkosti na
zemi.

Vysoké boty, chrániče holení a bojovník vpravo má chrániče stehen z pneumatik

Stehna už se dostávají do dosahu chladných zbraní a je zatraceně dobré si je
chránit. Můžete si je zkusit chránit nějakými samostatnými díly a chrániči (například
větší chrániče holení poslouží dobře), ale pak je vhodné si je nějak rozumě upevnit,
protože vám budou sjíždět dolů. Ideální je přišití ke kalhotám nebo upevnění k pasu. O
něco šikovnější je chránit si stehna suknicí, která je součástí celé zbroje – všimněte si,
že středověké zbroje dost často sahaly bojovníkům až po kolena.

A tím se dostáváme k trupu. O tom, že zrovna ten je potřeba chránit nejvíce snad
není pochyb. Můžete použít už hotové zbroje – historické kožené, případně sportovní –
hokejové, nebo vojenské neprůstřelné vesty. Nebo můžete zkusit vyrobit něco svého.
V základu si asi nejprve promyslete, jestli chcete pevnou zbroj, která bude zároveň
oděvem (například vyrobená z bundy) nebo jestli bude přes oděv. V prvním případě je
vhodné si zvolit dost pevný základ a v tom druhé zase promyslet, jak to celé bude držet
pohromadě. Pro méně zkušené výrobce doporučuji spíše první možnost.

Zbroj formou návleku na oděv. Nárameník a
chránič paže spojený řemením
s pneumatikou, která chrání jedno rameno a
část hrudi.

A jak teda na to? Tak pro začátek je potřeba si
obstarat nějaký pevný základ, na který budete
ochranné prvky přidělávat. Pravděpodobně to bude
nějaká bunda, kabát nebo třeba vaťák. Pevnost je
dobré nepodceňovat. Když budete na plátěné tričko
přišívat kusy železa, pravděpodobně se vám váhou
roztrhá. Pevný základ je dobrý i kvůli tomu, že sám o
sobě může sloužit jako ochrana. Bytelná kožená
bunda zastaví lecjakou ránu. O materiálech a jejich
připevňování jsem se už rozepsal v odstavci o
výrobě, takže zmíním jen nějaké další detaily.
Například jak velké kusy materiálu (plechu, plastu,
gumy) na základ připevníte. Jednolitý velký kus bude
sice působit jako kyrys, ale pokud ho budete mít pod
pás, tak se prostě nepředkloníte. Naopak na hrudi a
zádech takový větší kus materiálu vadit nebude. Jen
je potřeba dát si pozor na oblast podpaží a ramen,
abyste mohli pohybovat rukama.

Na obrázku nahoře vpravo je základem prostá bunda. K ní jsou našité vnitřnosti budíku, které
jednak chrání a druhak jsou exotickou ozdobou. Rameno chrání kráječ na knedlíky.
Vpravo jsou pak našité různé kovové díly, kusy pneumatiky, řetízky, tlustá guma (ramena) a
kovová hadice (kolem krku).

Samozřejmě nechránit si břicho je blbost. Jen se hodí materiál přidávat po menších
kouskách nebo nějaký ohebný/pohyblivý. Takže buď gumu, nebo kůži, případně malé
kousky pevných materiálů. V tomhle se můžeme dost přiučit od našich předků. Jejich
kroužkové a destičkové zbroje měly dost velkou krycí schopnost a přitom si i nadále
udržely dost velkou pohyblivost. Pochopitelně když na PA larp přijedete v kroužkové

košili, asi se to nebude nikomu moc líbit, vhodnější je spíše tento postup napodobit
nebo použít jen na jednotlivé části. Můžete například použít železné řetězy.
Trocha inspirace středověkem
aneb pohyblivá a zároveň
chránící zbroj. Základ je
několik vrstev textilu, vrchní
vrstva je džínsovina. Krk
chrání hliníková otvírátka
z plechovek. Ramena a stehna
našité plíšky. Boky kryjí
podložky našité tak, aby se
překrývaly jako šupiny. Břicho
chrání pás z kroužkového
pletiva. Pravou paži kryjí našité
zipy. Záda kryje baťoh
schovaný pod poklicí z auta.
Výsledná zbroj neomezuje
v pohybu víc než kožená
bunda…

Další na řadě jsou ramena. Většina ran shora, které
neskončí ve vaší hlavě, skončí na vašich ramenou.
Nárameníky je tedy dobré mít bytelné. Většina hokejových
zbrojí na ramena dost myslí, takže to vám může ušetřit
práci. Jinak můžete používat všechno možné. Vhodné je
promyslet jestli budete mít náramníky napevno nebo
sundavací a jak vlastně řešené. A to jednoduše, protože
pokud budete chtít cestovat a své věci si ponesete
v baťohu, tak vám budou větší nárameníky zatraceně
překážet při každém nandávání a sundávání baťohu.
Pokud baťoh nosíte většinu času, tak to můžete vyřešiti
tak, že nárameníky přiděláte k popruhům baťohu – tedy
budou jeho součástí. Ostatně baťoh sám dost slušně kryje
záda. Otázka je, zda si přejete, aby vám někdo mlátil do
vaší výbavy. Vycpat si ramena něčím měkkým se vyplatí
právě na cestách, pokud máte těžký baťoh. Myslete i na to.

Paže si budete pravděpodobně chránit podobným
způsobem jako nohy. Na předloktí i lokty se prodávají
podobné chrániče jako na holeně a kolena. Na předloktí
můžete použít i kožené nátepníky z šermu. Můžete použít i
různé bandáže. Samotné nebo si jimi k rukám připoutat
nějaké pevné předměty. Obecně jsou ale lepší chrániče,
které mají pevný tvar a obepínají celé předloktí. Nemají
takovou tendenci se různě uvolňovat a posouvat. Ochranu
předloktí oceníte i při jakékoliv práci (boj je také práce) protože vám nebudou plandat
rukávy.
Na ruce samotné se vám budou
jistě hodit rukavice. Hodně záleží
na tom, co s nimi budete chtít
dělat. Můžou vás chránit před
zraněními v boji (pak budou zřejmě
tvrzené z vnější strany), před
zimou nebo třeba před poraněním
při práci. Proti zimě se nejvíce hodí
rukavice vlněné, na vše ostatní je
asi nejlepší kůže. Na ochranu
v boji je dobré rukavice ještě
nějakým způsobem obrnit. Přilepit
nebo přišít z vnější strany ještě
další vrstvy – kůže, látek, gumy,
plastu nebo i železa. Rukavice dost
omezují při jemné práci a hodně
svádějí k tomu si je sundávat při
každé příležitosti. Promyslete si i
tohle. Je dobré mít po ruce nějaké

odkladní místo, kam si je v takovém případě budete dávat – velkou kapsu, žebradlo,
cokoliv. Pokud si je totiž budete odkládat na zem nebo
všude možně, jednou o ně tutově přijdete. Jistým řešením
samozřejmě je udělat si rukavice bezprstové, neomezují vás
tolik a nějakou malou míru ochrany poskytují. Navíc vypadají
velmi stylově.
Řešením z trochu jiného soudku také může být nějaký štítek,
který vám kryje předloktí, ale i ruku, když jí máte zatnutou
v pěst – v tom případě ji máte dostatečně krytou v boji, ale
zároveň máte volné prsty.
Elegantním řešením mohou být bezprstové rukavice s navlékacím dílem přes prsty.

Tak a zbývá nám už jenom krk a hlava.
Oboje části je důležité mít chráněné dobře,
protože se jedná, kde zásah rovná se skoro
vždy smrti. Krk je dobré si chránit nejen,
aby vás nepodřízl nějaký Hollas, ale i kvůli
chladu. Nemoci dýchacích cest vám mohou
hodně znepříjemnit život v Pustině. Na krytí
krku je možné využít přesahu límců nebo
nárameníků, případně si udělat nějakou
samostatnou ochranu. Tady ještě víc platí
pravidlo o pohyblivosti, takže je potřeba
použít pružné materiály nebo složit něco
pohyblivého ze spousty malých pevných
částí (například malé plíšky tvořící šupiny).
Hlava se dá chránit mnoha způsoby.
Můžou to být různé čapky a kapuce (dobré
jsou polstrované tankistické kukly), čepice,
turbany, klobouky, ale nejlépe samozřejmě
ochrání bytelná přilba. Buď si můžete
pořídit nějakou originální – vojenskou,
sportovní, pracovní, motorkářskou nebo si
nějakou vyrobit (úpravou té původní nebo
úplně celou). Improvizovat se dá s kdečím
– různé nádoby (rozklepaný hrnec), protože ty už mají nějaký tvar nebo můžete zkusit
experimentovat s věcmi, které k tomu rozhodně určené
nebyly. Na Světu po Pádu se například lidem zalíbila
přilba, kterou si Scarab udělal z míče na volejbal. Pod
pevnou přilbu je dobré mít nějaké měkčení. Pokud budete
mít na holé hlavě plechovou přilbu bez nějakého tlumení,
koledujete si přinejmenším o hodně bolavou hlavu.
Přilba z misky, molitanu, látky a různých kovových dílků
Oči chrání čajová sítka.

Aby vaše přilba nepůsobila poněkud jednotvárně, je
dobré jí ještě nějak vylepšit nebo dozdobit. Udělat jí
třeba nějaký chochol (poslouží například staré
koště), hřeben, rohy, nebo třeba nějaký závěs, který
vám bude krýt týl, tváře nebo i krk. Můžete na přilbu
přidělat nějaký obličejový štít, ať nemusíte nosit
brýle.
Mimo hlavy jako takové je vhodné si chránit i zrak.
Ochranné brýle (vhodné na PA larpy i kvůli
airsoftům) mohou být součástí nějaké obličejové
masky nebo samostatně. Použít se dají různé brýle – pracovní, svářečské, vojenské,
motorkářské, lyžařské, sluneční.
S ohledem na airsofty je vhodné
jejich pevnost nejprve otestovat
než je začnete opravdu užívat.
Z podobných důvodů dost
nedoporučuju nosit brýle
skleněné. Střepy v očích a
obličeji, nejsou nic příjemného.
Proti mlžení prý pomůže mýdlová
voda nebo flusanec. Zaručeně
pomůže cirkulace vzduchu – tedy
když vám brýle nebudou sedět
přesně na obličeji a budou
„dýchat“. Sice vás tak neochrání
proti radioaktivnímu spadu, ale
v boji aspoň uvidíte nepřítele.
Brýle pracovní, sluneční, motoristické, vyříznuté z plynové masky, plavecké a potápěčské?
Také svářecí.

Když jsme u té ochrany proti radiaci, tak
některé larpy svým nastavením vyžadují
užívání ochrany dýchacích cest – roušek,
respirátorů či plynových masek. Můžete
opět použít již nějaké hotové nebo si
nějaké zhotovit z jednotlivých dílů
(vykucháním plynové masky). Není
důležité, zda jsou reálně funkční, ale jak
vypadají – jsme pouze na larpu. Můžete
samozřejmě použít i pouhý šátek nebo
šálu.

Přilba z míče, gumy, okulárů a kování na podrážky. Rouška je z deky a filtru od plynové masky

Jak to vyšperkujeme?
Myslíte si, že PA kostým není potřeba zdobit? Škoda! Protože zdobení může vašemu
kostýmu dát teprve šmrnc. Zvažte, do jaké reality si
kostým vyrábíte. Pokud aspoň trochu přiznává možnost
mysticismu, pověrčivosti nebo kmenového uspořádání
máte obrovský prostor vyřádit se s různými amulety a
fetiši. Postapo prostředí vám dává možnost kombinovat
přírodní i moderní motivy – něco jako indiáni a africké
kmeny v současnosti. Panenka bůžka z petlahve,
náušnice z víček apod.
Pokud ne, i tak se můžete do zdobení pustit. Lidi jsou
tvorové marniví, když najdou něco, co se jim líbí, není
důvod, proč by to neměli nosit na očích. Minimálně
můžete nosit na krku něco na ozdobu nebo jako amulet.
Může to být cokoliv. Od prázdné nábojnice, přes
odrazky, panenky, kosti a jiné trofeje až například
k ozubeným kolečkům nebo vodovodním kohoutkům.
Co nebudete nosit na krku, můžete nosit jako náramek nebo si to prostě přišít
k oděvu. Může jít o různé odznaky, nášivky a obrázky (třeba vystřižené z jiných oděvů).
Mohou to být různé značky nebo nápisy, na které vaše postava narazila, ale nerozumí
jim. Můžete si na svoje oblečení klidně kreslit.

Pokud vaše postava patří k nějaké skupině, měla by to patřičně dávat najevo – nosit
skupinové barvy a skupinový znak. Pokud vám kreslení náročných obrazců přijde
složité, můžete si udělat šablonu z papíru nebo fólie a znak sprejovat. Sprej se udrží
skoro na všem, co není extrémně savé – takže i třeba na kůži nebo látkách s umělou
příměsí. Kreslit může samozřejmě i na sebe.
Plášťová spona z loga Śkodovky

Zdroje, vzory, návody, inspirace
Jak jsem psal v úvodu, většina nápadů je okoukaná z akcí nebo posbíraná z netu.
Použil jsem různé fotky různých autorů i aktérů. Doufám, že se nikdo z nich nebude cítit
dotčen. Zde uvádím zdroje. Něco je vygooglené, ale většina je z následujících galerií,
kde jsou fotky i neupravené a v původní velikosti. Aktérům i fotografům tímto děkuji,
posloužili dobré věci!
Tutoriály (video i obrazové)
https://www.facebook.com/nuclear.snail
https://www.youtube.com/channel/UChHqkRoW1s5G-p4Yi44sg6w
https://www.facebook.com/pages/WastelandPirate
Zahraniční weby a autoři PA výbavy
https://www.facebook.com/wastelandweekend web největší PA akce v US, plno
inspirace
https://www.facebook.com/nuclear.snail viz výše, konkrétní podrobné tutoriály, fotky
https://www.facebook.com/pages/WastelandPirate viz. výše detailní popisné obrazové
tutoriály, poskytl na fb rozcestník na PA stránky;)
https://www.facebook.com/wasteland.warriors.net německá skupina PA nadšenců
vystupující jako celý PA ansámbl na hudebních festivalech, hodně fotek a inspirace
https://www.facebook.com/strojepostapo polská grupa
https://www.facebook.com/FALLOUT6BAZAAR
https://www.facebook.com/RonsRustyGear
https://www.facebook.com/IronDogArmory
https://www.facebook.com/Wasteapoc
https://www.facebook.com/scavengerswebseries
Galerie z českých akcí
http://makovicka.net/galerie.php?lang=cs&g=141014 Rozklad: na konci cesty
http://makovicka.net/galerie.php?lang=cs&g=141010 Fallout larp 2014
http://makovicka.net/galerie.php?lang=cs&g=140630 PASS 11
http://fotky.jan-smrz.cz/passX-25-27.9.2009/ fotky z PASSu X
http://viper.rajce.idnes.cz/090928_PASS_X/ fotky z PASSu X
Starší české galerie
http://alfaw.rajce.idnes.cz/warfare/ fotky od Alfy z PASSu Warfare (betatest)
http://beta.prago.info/gallery2/main.php?g2_itemId=8874 fotil Lampář na Světu po
Pádu 3
http://falloutlarp.rajce.idnes.cz/ fotil Jeso na Falloutu 6 (New Reno)
http://petrius.rajce.idnes.cz/ mé vlastní fotky ze Světů po Pádu
http://turiel.rajce.idnes.cz/PASS_2008/#album fotky od GSS na PASSu 9 (ročník 2008)
http://knecht.rajce.idnes.cz/postapo-vyrobky/#album Knechtova soukromá galerie PA
výrobků

http://gesher.rajce.idnes.cz/POST-APO_kostymy%2C_doplnky_a_rekvizity/ Gesherovi
výrobky
Kde nakoupit spojovací materiál, popruhy a nářadí pro práci
http://www.nelso.cz/cz/place/2950/ Řemeslné potřeby v Dlouhé ulici
http://kutil-florenc.cz/ přímo u zastávky tram a metra Florenc
http://www.kutilujezd.cz/ u zastávky Újezd směrem od ND
http://www.vjrousek.cz/ povšechné železářství, karabiny, řetězy, nástroje
http://www.madalbal.cz/cs/prodejny/detail/6/ – Madal bal na Floře. Skutečně
doporučuji. Vzadu mají velkou sekci s nářadím. Je sice různorodé kvality, ale velká část
má výborný poměr cena/výkon. Nakoupíte zde levně řezáky, brusné papíry, pily,
kovové kartáče a další nářadí, mají i děrovače do kůže a další nástroje.
Inspirace z knih a filmu
Pokud se chcete dozvědět něco o PostApu jako žánru mrkněte na Wikipedii
http://en.wikipedia.org/wiki/Apocalyptic_and_post-apocalyptic_fiction
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_apocalyptic_and_post-apocalyptic_fiction
http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Post-apocalyptic_films
Videa k filmům
Vodní svět – Water World
http://www.youtube.com/watch?v=gju_FKB1N3g&feature=related
Mad Max 2
https://www.youtube.com/watch?v=kBrAh3OyYnI
Blood of Heroes – Salute for Juggers
http://www.youtube.com/watch?v=0ZxURn4OFU4
Útěk z Absolomu
https://www.youtube.com/watch?v=MCrqyBjtQm0
Pokud vás zajímá dění v České republice, vřele doporučuju sledovat
web zaměřený primárně na Fallout:
http://www.madbrahmin.cz/
A čas od času házím nějaké novinky i na web Světa po Pádu:
https://www.facebook.com/svetpopadu?fref=ts
http://svetpopadu.blogspot.com/
Skvělá inspirace je také na Pinterestu (http://www.pinterest.com/) což je obrázková
"nástěnka" kde po přihlášení snadno naleznete inspiraci – lepší na hledání obrázků než
google;)
např:
https://www.pinterest.com/search/pins/?q=postapocalyptic&term_meta%5B%5D=posta
pocalyptic

