

Stavitel

Přiložit kámen na kámen, to není nic nového, ale přilož ho tak, aby na něm stál celý
dům, to je již umění. Umění stavitelské! Jen mistr stavitel umí stavět věže do nebes a
doly až do pekel.
A nejen to...

Stavba budov
Hlavní činností stavitele je tvorba nových staveb. Ty tvoří tak, že do země zabije
organizátory dodané železné kulatiny a omotá je taktéž organizátory dodanou netkanou
textilií. Neměl by však zapomenout na otvor pro dveře!
Jsou-li na stavbu potřeba nějaké další suroviny, tak je odloží do koše na použitý
herní materiál.
Při stavbě je třeba mít přístup ze všech stran stavby (nelze nikoho obezdít nebo
zazdít). Budovy nelze stavět mimo k tomu vhodná místa (města, tvrze,…).
Před každou stavbu si musí stavitel sehnat pergamen (na jeden nákres stačí formát
A5) a herní psací potřebu a nakreslit nákres stavby, kterou se chystá postavit ve dvou
provedeních (2x A6 a na každém půdorys + jeden další pohled). Následně musí stavitel
požádat o schválení stavby u příslušného orgánu (správce, železný lord, vládce tvrze) a
požádat jej o razítko (jeho cena klesá s kvalitou odvedené práce, tedy kvalitou nákresu
budovy). Jedno vyhotovení zůstává na úřadě a slouží vlastníkovi stavby jako potvrzení, že
je budova legální. Druhé se ukládá do truhličky v budově (dovezená hráčem nebo
zapůjčená organizátory). Většinou se obě vyhotovení opatřují i jménem vlastníka.
Stavební prvek
zeď
věž (průměr min
1 metr)
pec malá
pec velká
hrob
další stavební
díla

Doporučená cena
1 valounek za metr
12 valounků
2 valounky
6 valounků
3 valounky
? valounků

Výroba
kulatiny + netex
kulatiny + netex +
kartička „věž“
krabička (orgové)
větší krabička (orgové)
křížek ze dřeva
???

Spotřeba železa
1 železo / 5 m
2 železa / 1 m
nic
1 železo
nic

Dveře
Každá budova je stavitelem vždy vybavena i minimálně jedněmi dřevěnými dveřmi a
železným zámkem, jinak není považována za funkční budovu. Dřevěné dveře představují
dvě větvičky omotané provázkem a opatřená kartičkou dřevěné dveře, zámek pak
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představuje kartička zámku, na jejíž zadní stranu se lihovým fixem nakreslí znak, který se
musí shodovat se znakem na klíči, který předá stavitel majiteli. Na výrobu zámku a 1-3
klíčů stavitel spotřebuje jeden kus železa (dřevěné dveře nic nestojí, ale bez zámku je nelze
zhotovit). Materiál z nichž jsou vyrobeny jiné dveře se označují barevnou stužkou místo
provázku a obdobně i u zámku (např. stříbrné dveře se zlatým zámkem, budou představovat dvě
větvičky omotané stříbrnou stužkou + opatřené kartičkou kovové dveře + kartičku zámku na zlaté
stužce).

Ekonomická stavba
Stavitel potřebuje na tvorbu svých staveb suroviny železo (kámen a dřevo je všude a
neomezeně), avšak čím je jeho vybavení kvalitnější, tím je jejich spotřeba menší. Tedy za
každý nástroj postaví o nějaký metr stavby více, aniž by na to potřeboval další suroviny.

Krumpáč
Lopata
Skoby
Sochor
Kladkostroj

Zvýšení
metrech
+1m
+1m
+1m
+1m
+2m

Rýsovací potřeby

+2m

Pracovní nástroj

výtěžnosti

v

Poznámky
- 1 min demolice
- 1 min demolice
- 1 min demolice
Potřeba na demolice
hradeb a věží
Potřeba na stavbu věží

Demolice
Občas je třeba nějakou zeď strhnout. Toto je práce hlučná a časově náročná. Aby bylo
možno demolici provádět, tak je třeba mít bezpečný přístup na obě dvě strany zdi! Na 1
metr (nebo zničení hrobu) je třeba 5 minut práce. Vlastnictví některých nástrojů snižuje
tento čas o 1 min. Po této době se mohou kulatiny a netex tvořící budovu odstranit. Pro
demolici hradby nebo věže je pak třeba spolupracovat s horníkem a vlastnit ještě i sochor a
kladkostroj.

Další potřeby
Stavitel-li mohou v životě velmi pomoci dvě potřeby od konstruktéra.
rýsovací potřeby - jsou nutné pro stavbu věží
kopírovací papír – urychluje práci, neboť s jeho využitím se dvě vyhotovení nákresu
vytváří za poloviční čas. Kreslíte jen jednou, ale nákresy získáte dva.

Výroba hrobů
Stavitel může stavět hroby. Ten, jež je náležitě pohřben v hrobě (pohřbu se musí
účastnit kněz), má právo říci ze záhrobí jednu větu (max. o pěti slovech) jedné živé osobě.
Každý zesnulý by si hrob nebo hrobku určitě přál. Zhotovení hrobu se nepovažuje za
stavbu. Z tohoto důvodu je možno stavbu zhotovit i mimo město, či tvrz a k stavbě hrobu
dokonce není potřeba ani nákresu.
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Povinné potřeby: podložka na rýsování, kružítko na rýsovací potřeby, kopírovací papír
(samopropisovací)
Doporučené potřeby: Kružítko, pravítko, pásmo, úhloměr, vodováhu, olovnici,…
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