O zbrojích na B5A 2017

„Teď trpaslíci sundávali ze stěn drátěné košile a zbraně, a vyzbrojili se. Thorin vypadal vskutku královsky v pozlaceném kroužkovém

brnění a se sekyrou na stříbrné násadě, zastrčenou za pás posázený šarlatovými drahokamy.“
Milí hráči,
rádi bychom vám pověděli něco o tom, jaké si myslíme, že by

Podobnou kapitolou jsou i přetrvávající relikty českého

měly být vaše zbroje.

historického šermu devadesátých let. Příkladem za všechny
budiž nákrčníky s platovými rameny, které překáží v pohybu,

Bohužel se často setkáváme s větou „Na larp dobrý...“ a to nás

nesedí, kde mají, a kvůli tomu nechrání, jak mají. Navíc jsou

trochu trápí. Nikdo z nás by nešel do boje ve zbroji, které

většinou ošklivé.

nemůže zcela důvěřovat. Chceme vás tedy požádat, aby vaše
helmy byly zhotoveny minimálně ze 1,5 mm tlustého černého

Posledním bodem je posloupnost pořizování vybavení.

plechu (to je nejběžnější ocelový plech), případně ověřené

Napsána toho byla spousta, avšak opakování je matka

tloušťky moderních ekvivalentů jako jsou pružinová ocel nebo

moudrosti. Vždy je lepší mít několik málo kusů kvalitní zbroje,

titan. U zbrojí na tělo taktéž min. 1,5 mm. Rukavice a jiné

než vyhodit stejné peníze za množství nekvalitních okapů! A

doplňky mohou být i z plechů tenčích. Látkové zbroje

začněte, prosím, od důležitých částí zbroje a časem pokračujte

(prošívanice) a podzbrojové vrstvy (krzno) by měly být z

k těm nejméně důležitým:

přírodních materiálů, a ne vatelínu a podobných ošklivostí -

1) helma

komfort při nošení a ochrana v boji je nesrovnatelná.

2/3) zbroj na tělo / rukavice
4) prošívaný nebo i kroužkový límec na krk

Další, snad ještě problematičtější věcí u zbrojí je jejich tvar a

5) myšky na lokty, kolena

logika. To platí i pro skřety! Máme rádi zajímavé fantasy

6) nátepníky, ramena, holeně a podobné

kreace, ale zde inspirace historií opravdu neuškodí. Hodně
dobře o tom mluví Ian LaSpina v tomto anglojazyčném videu

S jakýmkoliv dotazem ohledně této problematiky se na nás

https://youtu.be/q8DaGHL8WzM. Důrazně doporučujeme

neváhejte obrátit, především pokud jste nováčci.

vyhnout se firmám zaměřených na larp vybavení, jako jsou
Epic Armoury apod. Jejich výrobky sice mohou vypadat dobře

Vaši orgové

a jsou levné, ale nositeli jsou spíše nebezpečné, protože jejich

org@b5a.cz ; https://www.facebook.com/BitvaPetiArmad/

tvar vůbec neodpovídá stavbě lidského těla.
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