
Proč jsou taurové super 
Vzhled taurů je již na první pohled inspirován krétským Minotaurem. Na rozdíl od krvelačné 
bestie číhající na nebohé athénské chlapce a dívky jsou taurové ve Warcraftu vykreslováni 
jako mírumilovná stvoření žijící v úzkém spojení s přírodou. Předobraz jejich společnosti 
nalezneme spíše u původních obyvatel Severní Ameriky. Rysy typické pro různé 
indiánské kmeny se ve společnosti taurů mísí a prolínají společně s fantazií autorů hry: 
 

● Taurové žijí v kmenech, z nichž každý má svého náčelníka.  
● Bydlí ve stanech všemožných tvarů (některé 

připomínají wigwamy a teepee) nebo v chýších s 
plátěnou nebo koženou střechou. 

● V jejich vesnicích najdeme malé větrné mlýny, 
vyřezávané totemy, obřadní ohniště a stojany 
na sušení tajemných bylin. 

● Navzdory býčímu vzhledu nejsou vegetariáni, 
naopak jsou výbornými lovci a zpracovateli 
kůží. Chovají však úctu k živým tvorům, nezabíjejí 
zbytečně a ulovenou zvěří neplýtvají.  

● Důležitou roli v životech taurů hraje pouto s 
přírodou. To v některých kmenech 
zprostředkovávají šamani, v jiných druidi. Často 
umí léčit zraněné, přivolat na pomoc přírodní živly, 
mluvit se zvířaty a někdy na sebe i brát jejich 
podobu. 

● Nevyhledávají války, když však brání vlastní 
území, jsou díky své velikosti a síle obávanými 
nepřáteli. Už samotné dupání kopyt dokáže 
podlomit morálku většině nepřátel. 

● Dovedou zacházet s většinou zbraní, nejtypičtější pro 
ně však jsou palice, kopí, hole a sekery. Do války s 
sebou také berou válečné bubny a totemy, které umí v 
případě potřeby účinně použít jako kyj. 

Jak se stát taurem 
Na táboře se nebudeme snažit o dokonalou kopii tauřího 
zevnějšku jako je na obrázku, ale spíše o jeho stylizaci se 
zachováním typických prvků (barva, rohy, doplňky). Tauří kluci 
a holky se oblékají vesměs stejně, celkově však jsou:  

● kluci: mohutnější a širší (mohou si pod triko obléct 
ještě mikinu), stejně tak zbroje mají velké a 
neotesané (velká ramena, tlusté nátepníky), nosí nápadnější barvy (zvlášť do 
války), mají větší rohy a hřívu často rozcuchanou a neupravenou. 



 
● holky: postavou podobnější lidem, zbroje mají 

spíše praktické a lehké, nosí nenápadnější barvy 
(maskování na lovu), mají menší rohy a hřívu 
upravenou nebo spletenou do copánků s korálky (ne, 
že by je kluci mít nemohli). Často nosí nějaké 
jednoduché šperky (náramky, korálky) a jakožto 
zručnější častěji ovládají luk a šípy. Nějaký oděv (vestu, 
triko - viz. dále) nosí přes hnědý základ téměř vždy. 

 
Ukážu vám, jak jsem šel na oblek 
taura já, aniž bych se pouštěl do 
nějakých složitostí. 

 
 
Barva: Taurové mají hnědou srst, vzal jsem jako základ hnědé triko 
Hlava: Udělal jsem papírovou čelenku obalenou alobalem (jako helma 
vyčnívající zpod hřívy) 

● Hřívu jsem udělal z vatelínu (ale šla by i jiná látka nebo netkaná 
textilie) nastříkaného hnědým sprejem a nastříhaného po 
okrajích. Dal jsem několik vrstev na sebe a spojil uprostřed 

● Samotné rohy jsem byřezal z polystyrenu, co zbyl po duhové Regatě a přidělal jsem 
je s pomocí dvou vrutů.. Zbytek polystyrenu bereme i na tábor. Pokud tedy nemáte k 
dispozici materiál, můžete si rohy vyrobit i tam. 

○ Jednodušší alternativou k polystyrenu je rozříznout zahnutý rohlík, nechat jej 
ztvrdnout a nabarvit. Tvar rohů může být vlastně jakýkoliv.  

● Copánky jsem spletl opět z proužků hnědě nastříkaného vatelínu. 
 
Kalhoty/kraťasy/suknice: může mít 
jakoukoliv barvu, Já (vpravo) vzal kus 
látky a s pomocí opasku z ní vytvořil 
jednoduchou suknici.  
 
Ocas: Jednoduše lze udělat přivázáním 
kousku hřívy na hnědý provázek a 
nechat vyčuhovat zpod oděvu. 



Případné doplňky 
Pokud budete mít chuť, můžete přidat i nějaký doplněk. Není ale potřeba to přehánět - 
spíše si něco málo vyberte. Jednak si nějaké z následujících doplňků budete moci vyrobit 
přímo na táboře a pak, nechcete vypadat jako vánoční stromeček. :)  

● Indiánský náhrdelník se skládá z korálků navlečených na provázku. Dlouhé bílé 
korálky (v originále asi kosti) lze buď koupit, nebo nastříhat z brček na pití, nebo 
smotat z proužků papíru (to dá trochu práce, ale vypadá moc hezky) 

○ hodí se samozřejmě i jakýkoliv jiný náhrdelník, ne jen indiánský 
 

● Lýtka můžeme obalit látkou. Budou tak vypadat silnější a 
budit dojem taurských kopyt. Aby se takové návleky lehce 
nasazoval, je nejlepší je připevnit na gumu (vznikne něco, co 
by vzniklo, kdybychom si z mikiny ustřihli rukáv a dali 
zápěstím nahoru) 

○ holky mohou ozdobit korálky nebo květinami 
● Vesta/šerpa se dá přehodit ještě přes hnědé triko. Tauři 

nenosili složité blůzy a kabáty, ale pokud doma máte vestu, 
jednoduché tílko/tričko nebo i jen pruh látky jako šerpu, 
určitě se tím dá kostým doplnit. 

○ tauří holky nosí nějaký takový oděv skoro vždy, kluci 
mohou vystačit s hnědým základem. :) 

● Nátepníky jsou klasická součást výzbroje. Možností jak je vyrobit je nespočet, na 
táboře jsme například udělali dírky po stranách obdélníku látky (ve skutečnosti to 
byl trochu lichoběžník, protože ruka se k zápěstí zužuje) a ty jsme pak sešněrovali 
provázkem. Klidně může být jen na jedné ruce (lučištníci) 

○ mohutnější nátepník (vlevo)  jsem vyrobil z kusu karimatky. Okraje s dírkami 
jsou z kobercovky a přední a zadní lem opět z vatelínu. 

 
 
 
 
 
 
 



● Ramenní zbroj lze vyrobit více způsoby: 
○ a) kašírovací technikou: Pruhy kartonu slepíme k sobě tak, 

aby tvořily žebra čtvrtkoule. Na takovou kosttru pak 
přilepujeme kusy novin namočených ve škrobu (tapetové 
lepidlo) 

○ b) skládané: Vystřihneme půlkruhové nebo obdélníkové kusy 
z lehkého materiálu (vatelín, karton, karimatka), nabarvíme a 
spojíme v rozích. Tento postup je jednodušší a efektní. 

 
 
 
 
 
 
 
 

● Zbraň 

○ Palici lze vyrobit z různých 
lahví, které nabarvíme a připevníme na nějaké topůrko.  

■ Velmi hezky vypadá lahev od velké ústní vody (s uříznutým hrdlem), 
velké lahve od aviváží nebo prostě dvě 2l láhve bez hrdel zastrčené 
jedna do druhé dny od sebe a slepené (kulatá palice). 

■ Topůrko jsem si dělal ze staré násady na koště 
○ Sekera se dá vystřihnout/vyříznout ze sololitu a tato “čepel” pak opět připojit 

na topůrko (vruty, lepidlo) 
 

○ Kopí bych vyráběl asi opět ze sololitu (čepel) a tu bych připevnil na násadu 
klacek), tentokrát delší, než u seker. 

○ Hůl je jednoduchá a velmi efektní, konce můžeme obalit šedivou páskou, 
alobalem nebo kusy staré karimatky (to dodá efekt okovaných konců) 

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



Dohromady 
Jednoduchý taurský lovec s kopím (vlevo). Má hnědý základ, hřívu s rohy, “kožešinu” 
kolem lýtek a suknici z látky. Ulomený roh se občas přihodí i na lovu.  

Válečník (uprostřed) s rudou ramenní zbrojí a nátepníkem. Má na suknici červenou 
ozdobu, na krku náhrdelník a je vyzbrojen palicí. Ten samý válečník (vpravo) nesoucí 
taurský bojový totem.  
 
Internet je plný inspirace, 
určitě se nenechte svazovat 
tímto dokumentem. :)  
 


