
Proč jsou Orkové super?  
Orkové jsou už od pohledu  mocní válečníci. Díky jejich silné horní 

polovině těla jsou schopni se ohánět obrovskou sekerou, nebo 

válečním kladivem s lehkostí elfa. Ovšem určitě to nejsou 

krvežíznivá zvířata. Každý orkský válečník důsledně dodržuje 

kodex cti  a přijít o svou čest je pro ně ten nejhorší trest.Orkové 

jsou velmi silný a houževnatý národ, který přežije téměř vše, což 

museli v posledních letech mnohokrát dokazovat. 

Mají za sebou dlouhou a ne vždy úplně šťastnou historii. Jako 

národ pochází z úplně 

jiného světa, který 

umíral. Museli ho tedy opustit obrovským portálem a 

přemístit se do Azerothu. Poté se z nich na dlouhá léta stali 

psanci bez domova a nájezdníci. Dali by se přirovnat k 

Mongolům, tedy kromě koní. Žádný kůň v Azerothu by 

orkského bojovníka daleko neodnesl, proto Orkové jezdí na 

obrovských vlcích. Velkou část svého pobytu v novém světě 

ovšem Orkové prožili v zajetí . Až jejich nynější náčelník 

Thrall je vyvedl z otroctví a našel jim nový domov, který 

pojmenovali Durotar.  Tam vytvořili svůj nový svět.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Co je potřeba vědět o Orcích? 
 Orkové jsou rozděleni do kmenů, které si zachovávají určitou samostatnost a tradice. 

Všechny kmeny jsou ovšem spojeny do hordy, v jejímž čele stojí Velký náčelník. 

 Jejich obydlí jsou velmi jednoduchá ovšem robustní a téměř nezničitelná. Jsou postavené z 

kamene, dřeva a železa a vyzdobena trofejemi z lovů.  

 Už podle jejich obydlí a šatů je vidět, že jsou orkové velcí lovci. Lov pro ně není jen obživa, ale 

způsob života. Jejich lovecké schopnosti vypovídají o postavení ve společnosti, což je také 

důvod proč se tak často zkrášlují svými úlovky.  

 Lov je pro ně dokonce tak důležitý, že nepřijmou žádného dospívajícího orka mezi sebe 

dokud neprokáže, že je schopen samostatně lovit. To samozřejmě platí i pro ženy. 

 Ženy celkově mají v orkské společnosti významné postavení. Jsou sice o trochu menší, ale o 

nic méně nebezpečné a následují své druhy jak při lovu, tak i při opravdovém boji. Zastávají v 

klanové hierarchii všemožné posty, dokonce i  ty úplně nejvyšší. 

 Orkové instinktivně uctívají drsné síly přírodních živlů. Šamani přebírají roli jejich duchovních 

vůdců a jsou natolik spjati s přírodou, že dokážou komunikovat s elementy a ovládat živly. 

Orkové je mají ve velké úctě. 

Jak se stát Orkem? 
 Orkská kůže má trochu jinou barvu než ta naše, je zelená. Jelikož 

nelze být  14 dní od hlavy až k patám namalovaný, doporučujeme 

jako základ kostýmu použít zelené triko. Tričko s dlouhým rukávem 

je asi lepší, ale i s krátkým se dá použít. Triko by mělo být hodně na 

tělo. Orkové mají horní polovinu těla velmi svalnatou, což se dá 

imitovat pomocí vycpávek, popř nakreslit svaly na triko (nebo i 

kombinace obojího).  Pro inspiraci doporučuji použít  "svalnaté 

tričko Hulk" pro vyhledávání v google. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Orkské kly je velmi těžké napodobit. Dají 

se k tomu účelu upravit žertovné upírské 

kly, ale moc to nedoporučujeme. Lepší 

bude tuhle část úplně vynechat. 

Vlasy mají orkové většinou dlouhé a 

spletené do copů pomocí různých 

ozdobných spon. Pokud mají krátké vlasy 

většinou volí punkovější účesy, ale jsou to 

hlavně lovci a bojovníci, proto u jejich 

módní policie projde téměř vše :). 

Když už máme pevný základ můžeme našemu orkovi určit povolání.  

V úvahu připadají dvě - válečník a shaman. 

Orskský válečník  

Orskský válečník vsází většinou na svou obrovskou zbraň a svojí hbitost. Proto není příliš obrněn a dal 

by se velmi trefně přirovnat k berserkovi. Jsou ovšem i klany, které jsou známé svým kovářstvím a 

dávají tak přednost plátovým zbrojím.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Výbava orkského válečníka se většinou skládá z nárameníku (vetšinou má jen jeden) , nátepníků, 

výrazného pásku, náholeníků a hlavně zbraně nadlidské velikosti.  

Válečníci většinou nenosí žádné tričko, aby byly vidět jejich jizvy z předchozích bojů. Spodní část těla 

mají zakrytou koženými kalhotami, kraťasy. Doporučujeme použít hnědé tepláky, kalhoty, nebo 

kraťasy. Občas se jen zabalí do velkých kusů látky, nebo kůže. 

 

 

 

 



Většinou na své vybavení používají kůži s různými kovovými doplňky, tak doporučujeme tyhle 

materiály imitovat. Oblíbená barva orků je červená, takže tuhle barvu často používají. 

NÁTEPNÍKY: 
Nátepníky můžou být buď plátové, nebo kožené.Plátové doporučujeme použít starou plechovku. 

Kožené se dají vyrobit z čehokoliv dohněda, popř. do června stejným způsobem. Doporučujeme 

starou karimatku, nebo látku. 

 Na výrobu nátepníků doporučujeme požít prázdné plechovky 

 Plechovce odstřihneme vrchní i spodní část a plášť rozstřihneme, tím získáme plát stříbrného 

kovu 

 Následně jej stočíme do požadovaného tvaru (na vyhlazení doporučujeme skleněné lahve) 

hrany zabrousíme a oblepíme lepicí páskou. 

 Vytvoříme díry, kterými provlečeme provázek na dotáhnutí 

 Je dobré na vnitřní stranu připevnit vrstvu vatelínu, nebo jednorázovou utěrku z ikei. Za prvé 

vypadá dobře, když ze spodu vystupuje vrstva připomínající kožešinu a za druhé je nátepník 

příjemnější 

 

NÁRAMENÍKY: 

Nárameníky můžete vyrobit několika způsoby: 

 Nárameník vytvořit z rozříznuté pet lahve, nebo látky, popřípadě staré karimatky. Ty se poté 

obarví, popřípadě okašírují a obarví. Mohou se na něj připevnit imitace zubů - doporučuji 

zuby vyrobit z polystyrenu a připevnit vruty. 

 

 

 

 

 



 Pod nárameník se může připevnit vatelín nabarvený na hnědo, nebo jednorázová utěrka z 

Ikei jako imitace kůže 

 Skládaný nárameník ze staré karimatky(pro udržení tvaru je dobré ze spodu připevnit drát), 

nebo kartónu (nevím jestli to bude nepromokavé =D) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nebo se dá nárameník nakašírovat. Stačí nalézt doma věc která má tvar podobný ramene 

dítěte (balónek..). Doporučuji použít tapetovací škrob. Kraje poté oblepíte šedou páskou a 

drápy jsou z polystyrenu přidělané vruty 

 

 Pokud jakýkoliv nárameník nebude příliš těžký, nebo velký doporučujeme ho přišít přímo k 

tričko imitující kůži 

  

ZBRAŇE : 

Orkové většinou používají zbraně nadlidské velikosti, nejlépe tím využijí svojí ohromnou sílu. 

 Palice  

 Palice se dá vyrobit z polystyrenu, či pet lahví (nejlépe vypadá obal od ústní 
vody bez hrdla) 

 Hlavici následně připevníme na topůrko (lepidlo, vruty, hřebíky, …) 



 Sekera 

 Hlavice sekery se dobře vyrábí se sololitu, překližky, či z polystyrenu 

 Hlavici následně připevníme na topůrko (lepidlo, vruty, hřebíky, …) 

 Ostří můžeme přelepit stříbrnou lepicí páskou pro kovovější vzhled 

 Meč  

 K výrobě meče můžeme opět použít sololit, překližku, polystyren, či prostě 
jenom kus klacku 

 Ostří můžeme opět přelepit lepicí páskou pro kovovější vzhled 

 Pokud nemůžete na zbraň sehnat žádné topůrko nebo násadu, můžeme se 
podívat přímo na táboře po lese a něco určitě najdeme. :) 

 

NÁHOLENÍKY: 

 Jedná se o jakýsi chránič nohou podobný těm, které nosí fotbalisti (můžete upravit starý), 

avšak dosahuje až na koleno 

 Na výrobu doporučujeme použít rozříznutou pet lahev bez hrdla, kterou nabarvíme, či 

polepíme lepicí páskou a připojíme k ní gumičky, či provázky na nohu 

 Pro zakrytí kontur pet-lahve doporučujeme nakašírovat a nabarvit. 

 

 

 



PLÁTOVÁ ZBROJ,KYRYS : 

 Na výrobu brnění je možné použít starou karimatku, kterou ořízneme do požadovaného 
tvaru a nabarvíme, případně polepíme stříbrnou lepicí páskou 

 Také můžeme kyrys kašírovat, tedy vytvořit požadovaný tvar z naškrobeného papíru a ten 
nechat uschnout 

 Nejlevnější variantou zbroje je použití stříbrné lepicí pásky, kterou nalepíme na triko a 
vytvoříme tak plátovou zbroj. Trochu šikovnější výrobci mohou místo pásky našít šedé pruhy 
látky.  

 Jakékoliv brnění se dá také nastříkat šedým sprejem na tričko představující kůži. Další způsob 
je si obléct starou šedou vestu naopak (viz. kostýmy elfů) 

 

pozn. Plátová zbroj je římanská doporučujeme ji trochu upravit 

A jak vypadá výsledek? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Orkský Shaman  

Shaman je většinou oblečený velmi podobně jako válečník.  

Má kožené kalhoty/kraťasy/suknici z látek nebo kůže.  Občas nosí koženou vestu, ale většinou chodí s 

odhalenou horní polovinou těla. Nejtypičtější věc na shamanovi je kápě. Většinou ji má vytvořenou ze 

zvířecí kožešiny, ale může být i  z látky. Další důležitá věc pro shamana je jeho kouzelná hůl. Je 

ověšena různými talismany. 

 

Pod kápí může mít shaman vše, co nosí normální válečník tzn. nátepníky, nárameníky, náholeníky i 

plátovou zbroj, nebo kyrys. 

Velmi často mají doplňky (náramky, náhrdelníky) z drápů, kostí a tesáků. 

 

 

 



Orskský shaman může vypadat například takto: 

 

Jak se stát orkyní? 
Mezi kostýmem orka a orkyně je pouze pár 

rozdílů. 

Stejně jako u orka je pro její kostým základ 

zelené upnuté tričko. Můžete jí také 

nakreslit břišní svalstvo, ale orkyně jsou 

trochu drobnější, tak doporučujeme být 

střídmější. 

 



Orkyně většinou nosí kožené kalhoty, stejně jako jejich protějšky. Ono toho taky moc v sukni 

neulovíte =D. Když už sáhnou po sukni je většinou z velmi hrubé látky a barevně laděna do hněda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horní polovinu těla si zakrývají většinou koženou kazajkou, nebo brněním. Lněnou košili používají 

pouze výjimečně.Výroba brnění je popsána u válečníků. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orskské ženy se příliš nezdobí. Většinou se spokojí s korálky zapletenými ve vlasech, nebo nějakou 

ozdobou sponou.  Když už zvolí nějaký šperk jedná se většinou o nějaký tepaný náramek, nebo 

výrazné náušnice. 

 

 

 

 

 



Orskská válečnice:  

Orkské válečnice daleko častěji nosí brnění, něž jejich mužské protějšky. Pokud nemají přímo brnění 

používají koženou kazajku. Jinak jsou úplně stejně vybavené jako muži. Velmi často jsou to lučistnice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Orkská Shamanka:  

Orkyně samozřejmě mohou zastávat i post kmenového shamana. Rozdíl mezi kostýmem shamana a 

shamanky je jen velmi malý. Oba mají tradiční shamanskou hůl, kápi, různé talismany, ale i běžné 

vybavení na svou ochranu, jako nátepníky, nárameníky, nebo dokonce i brnění. Shamanky jsou oproti 

shamanům torochu honosnější a na rozdíl od běžných orkských žen často nosí různé šperky. 

 

 


