
Výstupy LarpWorkshopu 
24.-26.2. 2012, Choceň
Za uplynulý víkend se nám podařřilo ve třřech týmech vytvořřit třři hratelné komorní larpy. S těěmi 
se snad budou mít hráčči možnost v brzké doběě setkat. Kroměě larpůů věěřříme, že jsme získali 
něěkolik zajímavých zkušeností o psaní larpu v týmu. Tady jsou něěkteré z nich:

1. Skupina: Drirr, Godric, Zoro, Dricii, Karkulka
LARP ZATÍM BEZ NÁZVU

Jak jsme pracovali
- řřekli jsme si, pročč kdo hraje a píše larpy - z toho jsme si ujasnili, co chceme napsat
- ověěřřili jsme jestli něěkdo nemá nápad na larp v šuplíku
- brainstorming - rozšiřřování a přřibývání nápadu, pak jsem vybrali jeden nápad
- každý si zapisoval do svého notebooku (špatné) - notebooky nás vysávaly!
- v závěěreččných 4 hodinách jsme měěli plnou přředstavu o larpu v hlavěě a každý jsme psali 

něěco (postavy, rekvizity,…)
- vytvořřili jsme nápad dohromady a každý jsme věěděěli skoro všechno
- betatest pozděě v noci - všichni u toho spali (špatněě)

Rozvržení ččasu
1 den veččer
- koncept, rámec, jak hra poběěží a vyplněění prvních 3 scén
2.den
- domyšlení a přředěělání rozvržení scén
- rozmyšlení postav
- v posledních 3 - 4 hodinách vlastní psaní

2. Skupina: Sancho, Ciri, Flankey, Maník, Alex
LARP TICHÁ NOC

Jak jsme pracovali
- odpíchli jsme se od klíččových slov
- brainstorming, potom něěkolikrát změěna okruhu, ze které taháme nápady (cca 4x)
- o půůlnoci jsme měěli celkovou ideu o ččem to bude
- druhý den jsme trochu ztráceli enthusiasmus - bylo potřřeba uděělat reálnou práci
- ve 14 hodin jsme měěli naplánované postavy a vztahy
- netvořřili jsme úplněě standardním postupem - napřř. závěěr jsme vymysleli až cca hodinu přřed 

hrou
- moc jsme se nedrželi postupu psaní larpu (ččlánek z Odrazu, Lišaj)
- paralelizace práce - pracovali jsme paralelněě na růůzných věěcech



- rozděělili jsme si práci, každý děělal něěco a nestihli jsme závěěreččnou ččást, kde jsme se měěli 
sejít a dát si to dohromady - vzniklo něěkolik nesrovnalostí

- Sancho v podstatěě sám napsal postavy, které stavěěl na dohodnuté koncepci
- dobré rozděělení rolí v týmu - fungovalo to (rekvizity, hudba, postavy, technické řřešení…)
- řřešení kravin, když důůležité věěci nejsou vyřřešené (špatněě)
- ženský element je důůležitý v každém tvůůrččím týmu.

2 fáze tvorby larpu:
- kreativní (všichni) + technická (specializace jednotlivých lidí)

Co by mohlo být lepší
- mít jednoduchý proces a držet se ho - systém práce

3. skupina: Zak, Toril, Roslav, Amuldur, Spize
LARP PROKLATĚ DOBRÉ KUŘE

Jak jsme pracovali
- přředem jsme si řřekli, že budeme mít do pátku veččera přředstavu o náměětu, zápletce a 

postavách
- brainstorming - šílené nápady - postupné zužování výběěru
- pak jsme věěděěli o ččem to bude
- věěděěli jsme že klíččová bude audionahrávka (herní prvek) + pozadí svěěta
- druhý den rozděělení rolí - každý děělal něěco
- řřešení poččtu postav - poradili jsme se ve skupiněě a rozhodli
- rozvržení základní kostry všech postav společčněě - pak se to jednotlivěě psalo
- je třřeba vypustit osobní rovinu a nehádat se
- ččtení úsekůů textu nahlas, když se dopsaly - okamžitá kontrola navzájem
- osvěědččilo se sdílet si navzájem svoje postupy
- žena v týmu se hodí, chlap ji nemá pouččovat, že je to jinak :-)

Co by mohlo být lepší
- lepší nastudování reálií použitých v larpu (povolání apod.)

A few best practices
★ odřříznutí se od svěěta a tvořření (bez rozptylování)
★ kreativní ččást společčněě - využití týmové kreativity
★ technická ččást - využití paralelní práce více lidí, děělba práce podle schopností
★ mít specializované role v týmu (žena, technik, výtvarník,...)
★ práci jednotlivcůů potom společčněě zkontrolovat


