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Úvodem 
Vzhledem k poměrně netradičnímu kostýmovému zaměření akce bylo usouzeno, že by bylo záhodno 

přiblížit vám naše představy o kostýmech a odívání všech vrstev (nejen) Eulenburgské společnosti 

formou obrazových inspiromatů. Nejedná se o žádnou vědu, ale jen o ukázky různorodých kostýmů 

plně zapadajících do settingu našeho světa. Rozhodně není vaší povinností tyto ukázky kopírovat či 

striktně dodržovat. Postačí pokochat se pohledem u vychlazeného večerního lahváče a třeba převzít 

pár jednoduchých kostýmových prvků.  

V prvním inspiromatu si přiblížíme vzezření hradní posádky, válečníků, nájemných hrdlořezů či 

některých dobrodruhů, pocházejících převážně z Anhaltského království a civilizovanějších zemí.  

 

Móda a odívání 
Už v základním popisu akce je psáno, že vhodným kostýmem může být nejen typická móda 

landsknechtů, ale také odívání z období Třicetileté války. Ve světě LARPu se k těmto dvěma 

přelomovým stylům oblékání stavíme poměrně jednoduše.  

Doba landsknechtů ve světě Terry aktuálně vrcholí a převážně ve velkých městech a centrech kultury 

se začíná pozvolna zjevovat móda nová. Kostým typického landsknechta se tak hodí pro venkovana či 

obyvatele středních, menších a zapadlejších měst či panství (což Eulenburg bezesporu je), kostým 

třicetiletky pro změnu pro městského šviháka či šlechtického synka, sledujícího nové trendy a 

jdoucího s dobou.  

Ps. Byť je naše orientační dobové zařazení cca mezi léty 1550 – 1650, stále zde pořádáme LARP a ne 

akci přátel Living History. Pokud si nejste jisti, zda-li se kostým do našeho settingu hodí, nebojte se 

nám napsat a případně přiložit fotografii na larp@solringar.cz. Rádi pomůžeme a poradíme.  
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Jednoduchý a slušný kostým takřka pro každou příležitost. Od domobránce po dobrodruha či 

začínajícího žoldnéře. 



 

Další z jednoduchých kostýmů. Renesanční vzezření kostýmu dodává nabíraná košile a hlavně 

švihácký baret. Baret je obecně velice silný detail a dokáže změnit dojem z kostýmu lusknutím prstu. 



 

Jednoduchý kostým skládající se z obyčejné lněné košile, kazajky a nabíraných kalhot. Líbivý dojem 

umocňují velice hezké doplňky a hlavně pokrývka hlavy – klobouk s perem. Pokrývky hlavy (ať už ve 

formě baretů, klobouků či šátků) jsou velice dobrým základním kamenem. 

 

 



 

Prošívaná vesta v kombinaci s obyčejnou tunikou a košilí plní pospolu s šátkem a doplňky svůj účel 

dokonale. Dobrodruh jak vyšitý. 



 

Asi nejjednodušší kostým který se mi povedlo nalézt. Výborně sladěný a opět s jednoduchým baretem 

pro podtržení celého dojmu.  

 



 

Postupně přecházíme ke kostýmům složitějším. Typická jednotka Anhaltských mušketýrů by mohla 

vypadat přesně takhle.  



 

Dáma z fotografie by se v tomto vymazleném kostýmu pravděpodobně neztratila v žádné 

z Anhaltských vojenských složek.  



 

Typičtí členové hradních posádek a pravidelných armád napříč celou civilizovanější částí Terry. 



 

Opět klasické kostýmy těch pravých, nefalšovaných landsknechtů. 



 

Těžká renesance? Doslova. Jako těžkooděný člen hradní posádky či strážce karavan by se určitě uživil.  
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