Rukavice
Sepsal: Tomš Papilus Maximus
Rukavice jsou naprosto nezbytnou součástí výbavy každého člověka jedoucího na bitvu. Bez nich
budete z boje odcházet se zkrvavenými klouby a zmrzačenými prsty. Navíc jsou ale rukavice součástí Vašeho
kostýmu a tak by podle toho měly vypadat. Pořídit si aspoň trochu slušné rukavice je záležitost snadná a levná
(cca 100,- v pracovních oděvech) a proto by slušné rukavice měly být SAMOZŘEJMOSTÍ.

Na následujících fotografiích vidíte všechny možné druhy NEVHODNÝCH rukavic. Ty nejen že často
neplní svou funkci, ale navíc vypadají naprosto příšerně.

Rukavice, které popisuji dále, považujeme za přijatelné až vhodné. Pečlivě si je probereme, jaké jsou,
kde se dají sehnat a za kolik.
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1) Svářečské rukavice, model bez podšívky (ty šedivé úplně nahoře) – koupíte je v každém obchodě
s pracovními oděvy. Jde o celokoženou rukavici s jednoduchým střihem. Tak jak jsou je můžete rovnou
používat pro šerm. Ti co chtějí být trochu na úrovni si je ještě zdobí různými koženými lemy, cvoky,
šněrováním atd. Cena cca 100,Nevýhodou je nižší kvalita kůže (časem se prodřou), jediná barva (světle šedá) a jediná velikost ve které
se vyrábí. Vše to jsou ale nedostatky relativní ve vztahu k lepším rukavicím, které popíšu dál. Za cenu, za
kterou se prodávají je to ideální základní model. Při nákupu pozor na kvalitu zpracování, švy musí jít rovně a
žádný (zejména na prstech) nesmí jít přes vršek kloubu.
2) Svářečské rukavice, model s podšívkou (ty s oranžovým lemem) – Koupíte tamtéž jako ty první, jen asi o 10
kč dráž. Oproti modelu bez podšívky mají jednak lepší barvu (černouJ) a jednak díky podšívce lépe chrání
ruku. Žluté lemy si každý normální člověk hned po nákupu přebarví tlustou černou lihovkou a začne přemýšlet
o nějakém jejich přešití. Oproti levnějšímu modelu totiž mají o něco jednoduší (ošklivější) střih (nebo spíš na
nich ten špatný střih ještě víc vynikne).
Další nevýhody jsou stejné jako u levnějšího modelu – jediná barva, jediná velikost,… Opět si dávejte
velký pozor na kvalitu ušití.
3) Přešité rukavice – Jako základ použijeme buď svářečské rukavice s podšívkou, nebo kožené vycházkové
rukavice po tatínkoviJ. Obojí nám ochrání ruku a prsty. Problémem je lem kryjící zápěstí a předloktí. Ty
svářečské ho mají hnusný a ty vycházkové ho pro jistotu téměř nemají. Takže k nim nějaký pěkný přišijeme (u
těch svářečských ten hnusný ustřihneme). Střih je primitivní – několik inspirací vidíte zde na fotografiích, další
jistě najdete na internetu. Kůži použijte silnější a k rukavici ji přišijeme s pomocí ševcovské dratve, šídla a jehly
(viz. stať o šití kůže). Lem se dá zdobit vyšíváním, nýty, přišíváním dalších kusů kůže,….. co Vás napadne.
Udělat lehce zdobený lem na obě rukavice je práce na hodinu až dvě pro zkušenějšího člověka, na odpoledne
pro začátečníka. V každém případě je to práce jednoduchá a i náklady na materiál jsou malé (kůže do 100,-,
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nýty 20,-). Jde o nejlevnější způsob získání už docela pěkných rukavic.

4) Kupované kožené rukavice na šerm (na velké fotce ty úplně dole) – pěkné rukavice se dají koupit. Něco mají
třeba v Praze v LARPshopu, nebo můžete nakupovat rovnou od výrobce - kontakt na řemeslníky najdete na
www.scherm.cz. Cena se pohybuje okolo cca 300-600,- . To už je více než stovka za svářečské, ale zas ne
milion a máte už opravdu pěkný kousek kostýmu.
5) Doma šité rukavice podle vzorů z 4) – varianta pro fajnšmekry – šití rukavic je totiž docela věda a práce. Je
třeba mít dobrou kůži i střih a vůbec know-how o šití z kůže. Ale odvážnému štěstí přeje!!!
Zde končí výčet obyčejných kožených rukavic, poskytujících „základní“ ochranu ruky. Dál pokračuji
výčtem možností lepší ochrany rukou – různé druhy obrněných rukavic. Obrněné rukavice jsou vždy složeny z
rukavic uvedených výše a z nějakého obrnění z další tlusté kůže či oceli.
6) Koženými kusy obrněné rukavice – hojně se vyskytuje nikoliv přímo rukavice, ale jakýsi prodloužený
nátepník, který je chycen koženým řemenem přes dlaň. Jde tedy o jakýsi mezistupeň, který chrání jen hřbet
ruky a prsty nikoliv. Určitě půjdou ale vyrobit i rukavice obrněné tlustou kůží tak, aby chránili i prsty. Schválně
to někdo zkuste – jsem zvědav na výsledek. Jo a třeba taková 2-3mm tlustá kůže, která zas tak skvěle ruku
nechrání, se dá podbít plechem, jekorem či obojím s pomocí nýtů,…
7) Kroužkové rukavice – kdo umí plést kroužkové pletivo, bude pro něj hračka si takto obrnit obyčejné kožené
rukavice. Jen doplním, že je dobré pod kroužky přidat ještě trochu filce či kůže pro lepší tlumení a že pletivo je
třeba k rukavici přišít vlascem (dratev by se o spoje kroužků rozedřela). Jestli se někdo považuje za zkušeného
pletače rukavic, uvítali bychom návodJ
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8) Plátové rukavice – nejlepší možná ochrana rukou. Za několik kg oceli dáte minimálně 1500,-. Nejlepší
kousky se svou cenu nepěkně motají okolo počátku pěticiferných částek. Rozumně kvalitní však pořídíte již za
cca 2500,- . Nákup plátových rukavic je docela zábava, protože cena nemá příliš vliv na kvalitu a obráceně,
takže můžete často nakoupit levně docela dobré, nebo draho prvotřídní šmejdy. Doporučuji proto nakupovat od
kováře, kterého už má nějaký váš známý vyzkoušeného a jehož práci po roce používání jste viděli na vlastní oč
a měli na ruce. Pokud teprve začínáte, plátové rukavice raději nekupujte. Pěkně se po nich první dva roky
koukejte, zjišťujte si kvalitu, výdrž, kontakty a ceny a pak teprve začněte o nákupu uvažovat.
Hlídejte si následující věci:
- Maximální pohyblivost rukavice do všech stran.
- Veškeré řemení (i prsty) z kvalitní silné kůže.
- Plech radši co nejsilnější – rozhodně se nenechte opít povídáním, že na dřevárnu vám 1mm plech musí
stačit. Dobře mířená rána bokenem dá plátovkám zabrat skoro stejně jako rána železným mečem.
- Ať není rukavice příliš hluboká v prostoru nad dlaní – špatně by se vám držela zbraň.
- Dostatečně dlouhé prsty – když máte v ruce zbraň mají vaše prsty delší vnější obvod než když je máte
natažené.
- Pokud nemáte zkušenosti s prací s kůží atd. kupujte rukavice, do kterých je už kožená rukavice
přidělána od kováře. Preferujte šité rukavice před svářečskými (i když ty taky jdou).
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Důležité je, aby rukavice neomezovala v pohybu.

Jen ještě podotknu, že obrněné rukavice (plátové, …) jsou potřeba jen u obouručních zbraní (zejména u
seker a palic). Pokud bojujete se štítem a jednoručkou, stačí vám obyčejná kožená rukavice.

--------konec-------
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