

Horník
„Cink, cink“ ozvalo se z temné úzké štoly. Vyletěl krumpáč a zabodl se do
nedalekého stromu. Pak vyletěl horník a plácl sebou za nejbližší balvan. Pak se už jen
ozval výbuch a ze šachty se vyvalila oblaka dýmu. Horník se usmál a vyplivl dva
krásné velké diamanty z úst...

Těžba
Horník může jako jediný těžit z jakéhokoli typu dolů. Žádné jiné řemeslo nemůže
navštěvovat železné, stříbrné, zlaté, mithrilové, uhelné a smolincové doly. (Dále viz
všeobecné pravidla).
Kromě běžných hornin je možno v dolech občas nalézt nějaké drahokamy či jiné
užitečné věci.
Nebezpečí těžby
Existuje mnoho nebezpečí, které mohou horníka v dole potkat. Obecně platí, že čím
hlubší těžba je, tím větší a silnější jsou nebezpečí. (Čím později ve hře budeš těžit, tím větší
nebezpečí bude v dolech číhat. Je tedy dobré se průběžně dovybavovat.)
Je třeba zdůraznit, že zbroj před žádnými nebezpečími těžby nechrání.
Nebezpečí
Následek
Ochrana
Výbuch
Vnější zranění
Geologické kladívko
Zával
Zlomenina a zranění
Důlní trhavina*
Jedovaté plyny Vnitřní zranění
Kanárek
Krysy
Vnější zranění
Kočka
Radiace
Vnitřní zranění
Felčarský lektvar*
Nehoda
Zničení nástroje
Kněžské požehnání*
*Na jedno použití;
Zvláště v opuštěných dolech lze narazit i na jiná nebezpečí a překvapení.
Důlní průzkum
Před důlními nebezpečími je možno se v omezené míře chránit. Na každé platí něco
jiného. Aby byla ochrana účinná, je třeba postupovat opatrně a před zahájením těžby s
pomocí nástrojů provádět 2 minuty důkladný důlní průzkum. (Pomodlit se, vypít lektvar,
spustit kanárka, proklepat stěny kladívkem, připravit trhaviny...) Teprve pak lze zahájit
samotnou těžbu.
Pro použití důlní trhaviny je třeba mít sirky nebo křesadlo. Použití důlní trhaviny
také zkracuje dobu těžby na polovinu.
Důlní průzkum umožňuje ignorovat nalezené karty nehod, proti nimž máš
ochranné nástroje.
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Efektivnější těžba

Vlastní-li horník rozličné důlní nástroje, může dosáhnout efektivnější těžby. Ve hře
se to projeví tak, že za každý nástroj, si může horník od aktuálního času odečíst určitý
počet minut a při těžbě tedy otevřít nevytěžené přihrádky z předchozích hodin. Např.
vlastní-li horník všechny nástroje, může v 15:25 vytěžit přihrádku s časem 12:00 – 12:59.
Časy jednotlivých nástrojů shrnuje následující tabulka:
Pracovní nástroj
Krumpáč
Lopata
Skoby
Sochor
Kladkostroj
Důlní vozík

Snížení aktuálního času pro těžbu
- 20 min.
- 20 min.
- 10 min.
- 30 min.
- 30 min.
- 40 min.

Efektivní těžbu (i důlní průzkum) můžeš použít i v opuštěných dolech.

Znalost cen
Horník zná ceny všech hornin a drahokamů v surové formě. Shrnuje je následující
tabulka. Ceny jsou jen přibližné – jejich výše se řídí zákonitostmi nabídky a poptávky.
Surovina
Uhlí (C)
Železo (Fe)
Stříbro (Ag)
Zlato (Au)
Mithril (Mi)
Síra (S)
Smolinec (U)

Cena za
jednotku
0,5
2
4
6
15
5
5

Drahokam

Cena za kus

Korund
Safír
Rubín
Smaragd
Diamant

5
10
10
10
15

Povinné potřeby: kousek uhlí či něco podobného na pomalování obličeje... hodinky!
Doporučené potřeby: makety všech nástrojů, lano, kladívko, krumpáč, majzlík, helma, lucerna,
pytel, umouňený obličej a šat, váček na drahokamy…
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