Výstrojní podmínky akce Bitva Budyně 2022
Obecné
Akce je zasazená do roku období Burgundských válek. Tomu by se měly co nejblíže přiblížit jak
bojové, tak civilní vybavení všech účastníků akce. Tolerujeme však účastníky z celého 15. století,
pokud nebudou mít výrazné nehodící se prvky (typicky kápě s hradbičkami, “rytířské” opasky, husitské
kalichy na oděvu, šlapy a tak podobně.). Akce je možné se zúčastnit za jednu z válčících stran či jejich
spojence - buď Burgundské vévodství, nebo Švýcarské spříseženstvo. Švýcaři nosívají na oděvu kříže
ve tvaru +, zatímco Burgundští mívají na nohavicích našité svatoondřejské kříže ve tvaru písmene X,
dále také nosívají klasické bílomodré livreje. Veškerá výstroj by měla být sladěná do funkčního
kompletu, odpovídajícímu dané době, lokaci a sociálnímu postavení ztvárňovaného jedince. Povoleny
jsou pouze kostýmy z dobových materiálů a dobových střihů (především vlna a len), bez viditelných
moderních doplňků či doplňků mimo tolerované období (tedy třeba boty, cigarety, plastové kelímky,
brýle, mobilní telefony, piercingy, tetování, gumičky ve vlasech, lakované nehty a tak dále). Nejste-li si
jisti svým kostýmem či výstrojí, kontaktujte organizátory skrze mail či facebookovou stránku.
Kostýmová povinnost začíná v pátek večer a trvá po celou dobu akce do nedělního rána, a to bez
výjimky. Pokud přijedete po jejím začátku, je zcela v pořádku se nejprve ubytovat, je ale třeba se
převléknout hned jak to bude možné.
Bojová výstroj
Každý bojující je povinen mít funkční helmu, ochranu trupu a krku. Zbroje jsou povolené pouze v
logické kombinaci odpovídající době - tedy žádné šlapy; armety bez odpovídající zbroje na zbytku
těla; poloviční kyrysy; plechové nákrčníky s rameny; zavírané kroužkovky apod. Zbraně takové, které
odpovídají dané lokaci, způsobu boje a sociální vrstvě jedince - nejčastěji různé tyčové, palné a
pavézy a poboční zbraně. V burgundských službách je možné ztvárňovat i střelce z dlouhého luku. Je
vítané doplnit hlavní zbraň odpovídající poboční zbraní - například u švýcarských pěšáků různé
degeny a nože, u burgundského velitele třeba dlouhý meč. Nevhodné jsou typicky erbové štíty a
obouruční meče. Veškeré použité zbraně musí být bezpečně ztupené - tedy zakulacené hroty
dřevcových zbraní apod.
Použití palných a střelných zbraní konzultujte s organizátory. Obecně však platí, že palné zbraně musí
mít tormentaci, a musí odpovídat dané době - tedy arkebuzy, případně modernější typy hákovnic,
menší děla apod. U střelných zbraní (luky, kuše) platí, že všechny projektily musí být bezpečné
konstrukce (tzv. eurošíp - http://www.alistaire.net/eurosip/sipy.htm), takové, aby nehrozilo proniknutí
týbla skrz měkkou hlavici.
Civilní a táborová výbava
Všichni účastníci akce musí mít civilní výstroj odpovídající době 15. století bez moderních či
nehodících se prvků. V případě mužů jsou to nohavice, doublet, svrchník, košili, bruchy, opasek, boty
a pokrývka hlavy, jídelní propriety (nádoba na vodu, miska, lžíce, nůž). Je možné doublet nahradit
vestou - v takovém případě by ale měla po většinu času být skrytá pod svrchníkem či zbrojí. V případě
žen se jedná o košili, spodní a svrchní šaty, opasek a zavití odpovídajícího tvaru a střihu. Vyvarujte se
používání jasně pánských částí výbavy, jako různé tašvice apod. Ubytování je možné v táboře nebo
na špejcharu. Dobová výbava na spaní není vyžadována, ale v případě ubytování v táboře musí přes
den být všechny nedobové prvky skryty (například pod dekou, či v trvale zavřeném stanu). Stany
pouze dobových konstrukcí, tvarů a barev - vyhněte se jásavým barvám, nevhodným pro vojenské
prostředí. Preferované stany jsou pro pěchotu různé jednoduché přístřechy, stany typu A a jehlany,
pro nobilitu potom větší stany typu A s apsidami či různé loukoťáky. Preferujeme stany lněné a
konopné, je možné přijet i s bavlněným. Pokud nevíte, jak na kostým či vybavení, nebo si nejste jisti
jeho vhodností, kontaktujte nás.
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