
Kryt boty 
 

Protože většina účastníků nemá historické boty (ať už proto, že jsou pro ně příliš drahé a nevyužijí je, nebo proto, že dávají 
přednost pevnější moderní obuvi), je vhodné mít vyřešené maskování bot. 

Pozor, není možné zamaskovat všechno. Moderní bota nesmí mít výrazné barvy. Taky sandály apod. není možné nijak ukrýt. Na 
druhou stranu není vždy nutné krýt moderní botu celou. Někdy stačí zakrýt její moderní prvky (šněrování, moderně střižené části), ale 
pak musí barva "krytu" ladit s barvou boty. Jde hlavně o to, aby vaše nedobová bota nijak nepřitahovala pozornost. 

Krytí musí na noze pevně držet. To je při boji docela problém. Různé omotávky se snadno strhnou a vy se pak ještě přizabijete, 
když se vám někde zachytí nebo si je přišlápnete. Doporučuji vyrobit krytí na míru konkrétní botě. 

Vyrábíte látkovou "psí dečku" - kryt vrchní části nohy. Za šněrování může držet našitým háčkem, pod chodidlo je vhodné dát širší 
gumu a na patě ji uzavřít suchým zipem (jednodušší) nebo šněrováním (lze hezky zakomponovat do vzhledu). Přesný střih získáte po 
delším experimentování s novinami - něco zkusíte, obalíte to kolem obuté boty, zjistíte, kde máte přidat a kde ubrat, vyrobíte nový 
střih, znovu vyzkoušíte a upravíte atd. Střih pak obkreslíte na látku či kůži, látku olemujete, přišijete upínací prvky a vyzkoušíte. 
Fotky hotového krytu jdou zde: 

 
Ještě jeden tip. Jako kryt moderní boty můžete využít levné (z druhé ruky, starý pár doma) vyšší kožené boty (může jít i o vhodně 

tvarované a zdobené zimní kozačky), které vám nesedí (ideálně jsou moc velké). Odříznete jim podrážku, místo ní připevníte několik 
gum, aby krycí bota pevně držela na skutečné botě, a stáhnete je v kotníku či výše, aby pevně držely. Pokud není "krycí" bota dost 
velká, lze ji vzadu svisle rozříznout, a nastavit obvod pásem kůže či gumy. Jen by to nemělo být moc nápadné. 

 


