
Trolové a Ogři 
Informace:  
Jelikož v Hordě záleží víc na tom, kolik hlav jsi usekl, než na tom, která matka tě porodila,                  
tak jakýkoliv orčí klan milerád příjme do svých řad ogry a troly. Proto, pokud za ně chcete jet,                  
vyberte si klan, co se vám líbí, a bojujte za jeho vlajku. Je klidně možné, že se u nějakého                   
klanu objeví celá jednotka trolů/ogrů.  
Orčí klany jsou tyto:  
Frostwolf: Fialovo-černá 
Dragon Maw:Žluto- černá 
Warsong: Oranžovo-černá.  
 
Ogři: Jsou původem z Dreanoru stejně jako orkové. Ogři o téměř dvojnásobně převyšují             
orky. Jsou známí pro svou neskutečnou sílu a spíše nízkou inteligenci. Dříve na Dreanoru              
vládli oni, ale orkové je z tohoto postu docela rychle sesadili. Jsou ideální na prorážení řad a                 
opevnění. Občas se také objeví půl-ogr. Je to míšenec mezi orkem a ogrem.  
 
Trolové: Lesní trolové ze Zul’Amanu se během války přidali k hordě. Viděli šanci pomstít se               
elfům a lidem. A částečně se jim to i povedlo, když Horda vypálila lesy Quel´Thalasu. Nyní                
se většina trolů stáhla zpět do lesů a spíše se skrývají. Někteří z nich ale chtějí pokračovat v                  
boji a proto zůstali u Hordy.  
 
Taktika:  
Většinou se snaží přebrat taktiku klanu, ke kterému se přidali. Nic jim ale nebrání v tom, aby                 
bojovali po svém. Ogři volí přímou cestu k co největší destrukci. Jejich obouručním palicím              
odolá málo co. Trolové naopak volí spíše opatrnější taktiky a snaží se protivníka zbavit na               
dálku nebo skrz výhodu v boji.  
 
Kostým: 
Barvy a případné znaky volte podle klanů, za které bojujete.  
Ogři: Kožešiny, bederní roušky, rohy. Občas mají někteří dvě hlavy. Chodící hory svalů.             
Vhodné jsou kožešinové vesty a různě zašpiněná kůže. (o hygienu se fakt nestarají)             
Používají převážně mohutné obouruční pádné zbraně.  
Trolové: Zelená kůže, kostěné masky. Spíš přírodní oděv. Mohutné kly ze spodní čelisti.             
Nejčastěji se zdobí kostmi, peřím a různými fetiši. Uctívají přírodní duchy (Loa) prakticky             
všeho (lovu, určitých zvířat, smrti) takže je možné se stylizovat podle Loa, kterému slouží. K               
boji používají spíše rychlejší zbraně - luky, šavle, kratší sekery.  
 

 
 
 
 
 
 

https://docs.google.com/document/d/1Fz7YsBlpzBKJWLtGrA5u8I5wq_gi3ZovyOnKnfamtxc/edit
https://docs.google.com/document/d/1z3AiXreGqPW5jQtZtnFknlE-A9ays1Nwaqs0DgWRqfU/edit
https://docs.google.com/document/d/1QYoEqxGPo_B_eZcVnPqylzA8NPGAT8HRbQUIv2kHlm8/edit#heading=h.vryf4g1b4gi2


 
Symbol a ukázky kostýmů: 

Symbol trolů ze Zul´Amanu. Zleva- boží-) dobrý-) minimum.  

 

 



Běžný pracovní postup ogrů: 


