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Obecně o larpu a dřevárnách
Zkratka LARP znamená Live Action Role Playing, tedy česky “hraní rolí na živo”. Jedná se o
společenskou hru z divadelními prvky. Ve světě daného žánru (sci-fi, fantasy, historie,
současnost) je vždy autorem konkrétní hry vymyšlen skript/děj ve kterém je konkrétní postava
hrána hráčem. Postava může být předem vymyšlená autorem hry, nebo může být vymyšlena
konkrétním hráčem (záleží na typu LARPu). Konkrétní hráč je pak vybaven kostýmem
adekvátním ke ztvárněné postavě. Hráč má za cíl vcítit se do postavy, být konkrétní postavou, ne
sám sebou.
Jak již bylo zmíněno, LARP obsahuje divadelní prvky, avšak je divadlem pro hrající, nikoli pro
diváky.
Konkrétní typ larpu, na který je směřován tento projekt je LARP bitva (česky známá jako
dřevárna). Jedná se o LARP s prvky šermu a postavou je v tomto případě voják v armádě. Důraz
je kladen na „Live Action“ část, konkrétní postavou je obvykle řadový voják, naopak není kladen
důraz na individuální osobnost postavy. Jedná se o obdobu „železných bitev“ (šermířské
rekonstrukce bitev), přičemž vítěz předem není určen a skriptem je obvykle pouze dáno kdy a
kde je jaká bitva odehraná. Délka trvání takových akcí se liší. Mohou to být vícedenní akce, ke
kterým náleží tematický tábor a oslavování vítězství, či zapíjení porážky během večerů. Naproti
tomu existují jednodenní akce, které jsou zaměřeny pouze na boj v několika provázaných
střetech.
K boji jsou obecně používány měkčené repliky zbraní (obvykle laminátové jádro s čepelí
měkčenou pěnovou hmotou, jako třeba mirelon). Součástí kostýmu je pak i adekvátní (funkční)
zbroj.

Záměr
Projekt je zaměřen na vytvoření tréninkové skupiny pro zájemce o dřevárnu, v nichž budou
účastníci připravováni na účast v bitvách. Cílenou skupinou jsou jak veteráni, tak osoby které o
LARPu slyší poprvé „a prostě by si to chtěli zkusit“. V trénincích bude obsažena, jak výuka
měkčeného násilí, tak i základy skupinového souboje. Rovněž bude předáváno know-how úplným
nováčkům – podoba české larpové scény, rady pro výrobu zbraní a kostýmů, hodnocení různých

akcí, atd. Do budoucna je také možné uvažovat o pořádání společných workshopů na výrobu
zbraní, zbrojí a kostýmů (s případným využitím SH dílen).

Co je pro projekt potřebné
Potřebné jsou především prostory. Pro bezpečnost a plynulost je třeba konat tréninky na místě
bez přístupu náhodných kolemjdoucích - opilcům, pejskařům a pod. Vzhledem k poloze kolejí
Strahov v centru Prahy, je nalezení takového místa, které je dostatečně velké, volné a
nenavštěvované, náročné až nemožné. Tréninky, které se konají po Praze jsou pak buď
v okrajových částech (např. Kunratický les), kam je nutné dojíždět třeba i hodinu, nebo právě
v tělocvičnách.
Erární zbraně jsou pak druhou položkou, jelikož budou tréninky otevřené i naprostým
začátečníkům. Je předpokládáno, že účastníci, kteří se rozhodnou, že se chtějí larpu věnovat, si
postupně koupí nebo vyrobí vlastní zbraně. Každopádně „osahat“ si novou zbraň a vyzkoušet si,
jak vyhovuje se hodí i veteránovi.

Co může projekt nabídnout
Zejména „relaxační“ volnočasovou aktivitu pro lidi, kteří chtějí upustit trochu páry v prostředí tomu
určeném. I když jsou bitvy náročné fyzicky a jedná se o adrenalinovou aktivitu, nabízí projekt
současně i psychický odpočinek v prostředí obecně přátelské komunity.
Dále může projekt umožnit předávání zkušeností ohledně LARPu (okrajově i šermu) mezi členy
komunity.
V neposlední řadě nabízí zázemí a příležitost pro scházení nadšenců do fantasy, sci-fi i historie.
V případě, že se projektu bude dařit, je možné realizovat v rámci akcí Silicon Hillu exhibiční
turnaje.

Odhad počtu lidí
Projekt předpokládá přibližně 10 zájemců z každého bloku, což i s případnými zájemci mimo SH
dosahuje počtu přes 100 lidí. Počet průběžně aktivních účastníků (současně i kapacita) projektu
je počítán na 15-20 lidí. Tento odhad se odvíjí od kapacity sálu ve školícím centru, který by měl
sloužit k vnitřním tréninkům projektu. Venkovní tréninky v závislosti na situaci umožňují i navýšení
této kapacity.

Financování
Pro financování jsou navrženy 4 možnosti:
1. Ideální stav – kvalitní zbraně všeho druhu pro všechny nově příchozí ve slušné varietě +
finance na jejich udržování
rozpočet: 29 059,2. Optimální stav - zbraně přiměřené kvality v uspokojivé varietě + finance na jejich
udržování
rozpočet: 23 564,3. Minimální stav – minimální množství základních zbraní pouze pro nově příchozí +
finance na jejich udržování
rozpočet: 10 130,4. Žalostný stav – žádné erární zbraně nebudou, účastníci si budou muset vystačit s
vlastním vybavením
rozpočet: 0,-

Krizová varianta
V případě, že dojde k událostem, které povedou ke zrušení projektu, erární zbraně budou nejprve
nabídnuty členům projektu za peníze odpovídající jejich stavu. V případě že se neprodají, budou
nabídnuty k odkoupení LARPové komunitě na stránkách typu “LARP BAZAR” atd.
Případnou ztrátu je tímto způsobem možné minimalizovat.

Ad. 1: rozpočet

