
Gilneas 
Informace: 

Menší království, které na začátku války mělo nejsilnější armádu ze všech národů Aliance. 

Nejdříve se král Genn Greymane k Alianci přidat nechtěl, ale politická situace a hrozba orků 

jej donutila přehodnotit situaci. Ke změně jeho názoru hodně přispěl maršál Darius Crowley, 

proto také vede výpravu Gilneasu v boji proti orkům. Lid Gilneasu se snaží spoléhat jen na 

sebe a nebýt závislý na ostatních národech. Hrdost by jim to nedovolila.  

Od uzavření portálu jsou však jejich tendence opustit Alianci čím dál silnější...  

Převládající vírou lidu Gilneasu je víra ve Světlo, objevuje se však i jistá forma Druidismu. 

(uctívání přírody) 

Během orčího povstání minulý rok Aliance přišla o značnou část svého území. Hlavní bojová 

linie se posunula prakticky na hranice Gilneasu. Jakmile ale orkové obsadili většinu držav v 

jižní části kontinentu jejich bojové tendence jako by ustali a další útoky nepřišli. Gilneas toho 

využil hlavně k zabezpečení hranic. Nicméně vlna zbrojení a militarizace v Alianci se jich 

dotkla stejně jako ostatních národů. Vědí, že teď to není boj v nějakém vzdáleném místě, ale 

boj o jejich vlastní domov. 

 

Taktika: 

Nebojí se používat netradiční zbraně jako pušky, šavle nebo rapíry. Menší děla nejsou ničím 

zvláštním. Na rozdíl od Lordaeronu se snaží spíše rozdělit protivníka a taktikou “vlčí smečky” 

ho postupně udolat. Spoléhají na kvalitu svých vojáků. Jejich řady tvoří výhradně lidé.  

 

Kostým: 

Barva je černo-bílá s tím, že BÍLÁ by měla převažovat. Ideální je bílý tabard s černým 

znakem Gilneasu. Jinak by jejich oblečení mělo být spíše elegantního a “stylového” rázu. 

Přímou inspiraci nachází oblečení, architektura a styl obecně v prostředí Londýna v 19. století. 

Jelikož černá je hlavní barva Hordy, opravdu se snažte, aby vás šlo poznat na první pohled, 

hlavně v boji. 

 



Symboly a ukázky kostýmů: 

Takhle ano  
(Kostým zapadá do stylu Gilneasu a není moc tmavý, aby se pletl) 

 



Takhle ne 
(Kostým je celý černý a má minimum bílé, i když kostým jako takový není 
špatný. Může se to plést s Hordou, která má jako základní barvu černou) 
 

 


