
Pravidla hry HORY DOLY

historický kontext

Zažijte na vlastní kůži napětí, které mezi lidmi a mytologickými bytostmi vzniklo v časech
prvotního osídlování Krkonoš. Bohatý výskyt celé řady nerostných surovin nalákal lidský

druh vrhnout se do tohoto drsného a doposud neobydleného prostředí a založit první osady.
Ziskuchtivé počínání horníků však probudilo místní bytosti, které prostor střeží od nepaměti.

Nehledě na celkový počet hráčů vzniknou v této rodinné hře vždy právě dva týmy, které
reprezentují zmíněné frakce: vytrvalé horníky a mytologické bytosti Krkonoš.

sběratelský kontext

Co vydaly hlubiny země - tak zní název série outdoorových her, které pro rodiny připravuje
trutnovský spolek Rýbrcoul - duch hor. Pokud jste již úspěšně některými úkoly prošli, máte

doma zřejmě jako upomínku speciální kovovou minci, na které je vyražená některá z postav.
Právě tyto sběratelské mince zde nachází své další uplatnění, neboť je jim zpracování celé
hry doslova šité na míru. Každý rok jsou emitovány nové mince, které hru obohatí o nové

postavy vybavené novými schopnostmi a kouzly.

1. Herní komponenty

4 zemské desky plánovací mapy hráčů

živelné události               sada dolů                  suroviny                 chatrče



jednotky       akční žetony         dřevěné imitace      stojánky          rámečky         akční žetony
horníků           horníků mincí s bytostmi    (sběratelská nebo cestovní)         bytostí

oboustranné průhledné       šipka označující sběratelské pořadače
žetony úspěchů              živly           začínajícího hráče akčních žetonů

Klíčovým prvkem hry jsou akční žetony, pomocí kterých budete své jednotky ovládat.
Každá frakce má unikátní skladbu žetonů. Hrát za horníky je spíše mechanická záležitost,

zatímco s mytologickými bytostmi zažijete kromě kouzlení třeba i úplné odpoutání od hmoty.

2. Příprava a cíl hry

Ze 4 zemských desek vytvořte čtvercový
herní plán a doprostřed každé z desek
umístěte jeden typ suroviny (4 různé
barvy). Zbylou sadu čtyř různých surovin
umístěte viditelně v blízkosti herního
plánu. Zamíchejte balíček dolů
a umístěte jej lícem nahoru vedle surovin.
Náhodně každé ze surovin přidělte
počáteční důl a na každý z nich umístěte
i průhledný žeton živlu. Zbylé doly tvoří
dobírací balíček. Z něho se v průběhu hry
budou doplňovat nové doly vždy, když se
některá ze surovin obnaží (dojde
k uzavření nebo získání dolu). Vždy jsou
tedy pro všechny hráče dostupné
informace o 4 aktuálně otevřených dolech
a také o jednom budoucím dolu, který
bude teprve otevřen. Oboustranné žetony
úspěchu tvoří společnou zásobu.

Pokud se chystáte na plnou verzi hry, tak ještě z druhé strany vedle surovin připravte řádně
zamíchaný balíček karet živelných událostí (čtvercové), a to lícem dolů. Chatrče ponechte
na hromádce někde stranou v blízkosti horníků.



Klíčovou aktivitou v rámci příprav je rozdělení hráčů do jednotlivých frakcí. Při sudém počtu
hráčů je to jednoduchý úkol - obě frakce budou mít stejný počet zástupců. V případě lichého
počtu hráčů existuje více řešení:

1) Frakce bytostí je složená z více hráčů oproti frakci horníků. Jedná se o trochu
jednodušší scénář pro horníky (doporučené rozdělení).

2) Frakce horníků je složená z více hráčů oproti frakci bytostí. Jedná se o scénář
nepatrně výhodnější pro bytosti (zcela hratelný i pro horníky).

Vyvážení sil obou frakcí zajišťuje zlaté pravidlo hry - poměr figur 2:1 ve prospěch horníků.
Za každou figuru bytosti (každý hráč z frakce bytostí může mít 1 nebo 2 figury) se do hry
dostávají hned 2 jednotky horníků. Jak si hráči v rámci frakce mezi sebe rozdělí počet figur
resp. jednotek je přitom úplně jedno. V součtu celé hry však musí být dodržen výše uvedený
poměr 2:1. Partie tak například může obsahovat dohromady 3 bytosti na 6 horníků nebo
4 bytosti na 8 horníků a podobně. Spravedlnost v tom uvidíte až po přečtení dalších kapitol.

Každý hráč obdrží jednu kompletní sadu 10 akčních žetonů a k tomu odpovídající počet
jednotek ve své barvě. Horníci mají na výběr červenou, modrou a zelenou barvu. Bytosti se
potom vyskytují v jemných a nenápadných odstínech: žlutá, bílá a čistá bříza. Jednotkou se
v případě bytosti rozumí jedna figura, kterou tvoří stojánek na minci (sběratelská verze) nebo
rámeček (cestovní verze). Všechny jednotky, které jsou nad rámec zvolených počtů, vraťte
zpátky do krabice - nebudou potřeba.

Pokud máte sběratelskou verzi hry, najdete v krabici také speciální pořadače pro svou sadu
akčních žetonů. Černé pořadače patří horníkům, přírodní jsou potom určené bytostem.

Nakonec si připravte všechny kovové sběratelské mince z projektu “Co vydaly hlubiny
země”, které máte k dispozici a případně dřevěné imitace těchto mincí pokud budou potřeba.
Tyto mince představují jednotlivé mytologické bytosti a vkládají se do rámečků nebo umísťují
na stojánky v barvě hráče, který bytost ovládá. Jeden stojánek nebo rámeček vždy musí
obsahovat jen jednu minci a žádná z postav nikdy nesmí být na plánu dvakrát.

cíl hry

V této týmové hře zvítězí frakce, která bude mít na konci hry více vítězných bodů. Jediná
bodovaná aktivita ve hře je získávání dolů, viz. kapitola 5. Hodnota všech deseti dolů ve hře
je celkem 39 bodů, takže pokud některá frakce v průběhu hry získá 20 a více bodů
(nadpoloviční většina), okamžitě vyhrává. V takovém případě totiž není potřeba ve hře
pokračovat, neboť neexistuje jiný způsob, jak se dostat k vítězným bodům.

Pokud máte chuť vyzkoušet zkrácenou verzi hry, stačí v rámci příprav odstranit doly
v celkové hodnotě 10 bodů a na vítězství potom stačí v rámci frakce získat pouze 15 bodů.
Extrémně rychlý scénář je potom hra na pouhých 10 bodů z 19 možných, když odstraníte
doly v celkové hodnotě 20 bodů. Každá taková úprava však partii dělá obtížnější pro horníky.



3. Průběh hry

Hra se skládá ze dvou prvků - předehry a následných herních kol, jejichž počet není pevně
stanoven. Nejdříve tedy proběhne rychlá předehra coby jednorázová záležitost a poté se

teprve pustíte do hraní samotných kol. Po skončení každého kola rovnou začíná kolo další.
To se opakuje až do té doby, než dojde k uzavření či vytěžení posledního dolu ve hře.

Jediné, co se mezi jednotlivými koly stane, je posun šipky pro začínajícího hráče.
Všechny figury zůstávají na svých pozicích, stejně tak doly a dosavadní úspěchy.

Zkrátka se rovnou pokračuje ve hře, aniž byste se dotýkali něčeho jiného,
než svých vlastních akčních žetonů.

předehra

Smyslem předehry je dostat na herní plán své figury a zaujmout tak výchozí pozice. Celý
proces je velmi jednoduchý a lze rozdělit na tři fáze:

1) Nejprve si všichni hráči z frakce horníků v libovolném pořadí rozmístí přesně
polovinu svých jednotek na libovolná pole herního plánu. Od každé barvy tedy
umístíte 1 resp. 2 jednotky podle toho, zda hrajete celkově se 2 resp. 4 jednotkami.

2) Na to poté zareagují bytosti a umístí v libovolném pořadí všechny své figury
na libovolná volná pole. Nikomu z frakce bytostí tak nezůstane na ruce ani jedna.

3) Nakonec si horníci v klidu umístí své zbylé jednotky (druhou polovinu), opět
kamkoliv se jim zlíbí. K dispozici jsou všechna doposud neobsazená pole herního
plánu.

Poté, co všichni hráči umístí všechny své figury, přechází hra do své hlavní části, ve které již
budete moci své figury přesouvat pouze pomocí svých akčních žetonů.

systém jednotlivých kol

Všechna kola hry probíhají naprosto stejným způsobem, mění se pouze začínající hráč.
V prvním kole hry má šipku označující začínajícího hráče ten z frakce horníků, který bydlí
na nejvýše položeném místě. V průběhu hry se pak šipka klasicky posouvá ve směru
hodinových ručiček k dalším hráčům, přičemž již nezáleží na tom, zda jde zrovna o bytosti či
horníky. Zasedací pořádek kolem stolu tak přímo ovlivňuje pořadí a celkovou dynamiku hry.
Jednotlivé frakce totiž nemusíte rozsadit na střídačku a mohou tak vzniknout silné
kombinace sousedů v rámci jednoho týmu.

Každé kolo se skládá ze dvou částí - plánování a postupné provádění akcí. V rámci
plánování si všichni hráči najednou tajně vybírají pětici akčních žetonů, které v tomto kole
použijí (zbylé žetony ponechte stranou, nebudou v tomto kole potřeba). V rámci provádění
akcí se hráči střídají podle směru hodinových ručiček a vždy provedou právě jednu akci.



Význam jednotlivých akčních žetonů najdete v následující kapitole. Zde se prozatím
zaměříme na obecná pravidla pro manipulaci s akčními žetony v rámci plánování kola.

Každý hráč umístí libovolným způsobem všechny své vybrané (tedy chtěné) žetony lícem
dolů na svou plánovací mapu, přičemž obsazeno musí být všech pět pozic. 4 vnější pozice
představují povinné akce, které spolu s okolními šipkami tvoří celistvý kruh. Tyto povinné
akce budete vždy muset provádět přesně v pořadí, v jakém jste je na svou plánovací mapu
umístili. Není tedy možné jít proti směru šipek ani následnou pozici přeskočit. Ve chvíli, kdy
máte odkrýt svůj první akční žeton, tak si můžete vybrat, který otočíte. Je tedy vhodné si
pamatovat, kam jste si jednotlivé akce připravili. Pomocníkem k tomu jsou ilustrace
krajinných typů, které jinak v rámci plánovací mapy nemají žádný jiný význam.

Odkrytím svého prvního akčního žetonu na jedné z vnějších pozic tak určíte začátek
kruhu a pak už děj se vůle hor. Jediným možným záchranným manévrem je využití páté
středové pozice, která představuje akci dobrovolnou. Žeton umístěný uprostřed své
plánovací mapy totiž můžete zahrát kdykoliv! Technicky vzato jsou tedy 4 způsoby, jak se
středovým žolíkem naložit:

1) Středový žeton zahrajete hned jako svou první akci a tím tedy zatím ještě nedochází
k určení začátku kruhu. Příští žeton si budete moci zvolit (jako by to byla první akce).

2) Středový žeton zahrajete v průběhu kola, když se
to bude zrovna nejvíc hodit. Místo pokračování
podle šipek tak “zajedete” doprostřed své
plánovací mapy a v příštím tahu opět “vyjedete
ven” a budete pokračovat v původní trajektorii.
K původně naplánované akci tak stejně dojde, jen
o tah později.

ukázka zahrání středového žetonu
v průběhu naplánované sekvence:

3) Po odehrání všech 4 akčních žetonů umístěných na vnějších pozicích své plánovací
mapy a až budete opět na řadě (tedy nikoliv okamžitě po odehrání čtvrtého žetonu)
se rozhodnete jako svou pátou (dobrovolnou) akci zahrát žeton ze středové pozice.

4) Po odehrání všech 4 akčních žetonů umístěných na vnějších pozicích své plánovací
mapy se rozhodnete (až budete opět na řadě) předchozí možnosti nevyužít
a necháte žeton uprostřed plánovací mapy ležet. Tím se dobrovolné akce vzdáváte.

POZOR! Pokaždé, když zahrajete akční žeton ze středové pozice (dobrovolná akce), tak
jej musíte vrátit zpět do krabice (mimo hru) a přicházíte o možnost žeton zahrát v dalších
kolech. Pokud se dobrovolné akce vzdáte, vrátí se nevyužitý žeton normálně do aktivní
zásoby pro výběr v dalších kolech, stejně jako se do aktivní zásoby vrací i všechny akční
žetony umístěné na vnějších pozicích plánovací mapy.



Jako první svou akci v daném kole provede hráč, který u sebe má šipku pro začínajícího
hráče. Poté se hráči střídají tak dlouho, dokud nezahrají všechny své akce, nebo se nevzdají
možnosti zahrát středový žeton. Vždy se tedy akce provádí (případně vzdávají) přesně 5x
kolem stolu - nezapomeňte nechat doběhnout i celé páté kolo, aby měli všichni hráči
možnost zahrát i svou dobrovolnou akci ze středové pozice.

4. Význam akčních žetonů

Horníci a bytosti mají k dispozici odlišné sady akčních žetonů.
Pro obě frakce frakce však platí zlaté pravidlo zákazu nicnedělání.

Pokud jste si v rámci plánování připravili akční žeton, který se však v okamžiku jeho zahrání
již míjí účinkem, nebo je dokonce kontraproduktivní, stejně musíte danou akci provést.

Neudělat v rámci své akce vůbec nic je možné pouze v případě, že akci v dané situaci
nelze žádným způsobem provést (například obsazená všechna volná pole pro pohyb).

Klíčovou vlastností akčních žetonů je skutečnost, že platí vždy pro všechny figury či
jednotky daného hráče najednou. Naplánovanou akci tak můžete provést na všech svých
pozicích, ale přitom nemusíte. Akci vždy máte povinnost provést alespoň jednou svou
figurou nebo jednotkou. To hráčům dává příjemnou volnost a možnost trochu improvizovat.

Stěžejní aktivitou je pohyb po herním plánu (poziční akce) a práce s otevřenými doly. Každá
frakce k tomu však přistupuje odlišným způsobem. Rozdíly i podobnosti v chování horníků
a bytostí podrobně vysvětlí následující odstavce.

poziční akce

Každá frakce disponuje dvěma různými pozičními akcemi, přičemž od každého typu má hráč
vždy dva akční žetony. První způsob je pro obě frakce stejný a jde o klasický přesun figury
na sousední volné pole, který je jednoduše označován jako POHYB. Pohybovat se však lze
pouze v kolmých směrech a to vždy právě o 1 pole. Pokud je takové pole obsazené jinou
figurou, nelze pohyb tímto směrem provést (tedy ani přeskakovat). Diagonální pohyb (šikmo)
také není možný, stejně jako nelze provést pohyb mimo herní plán (na neexistující pole)
nebo na středová pole zemských desek, kde se nachází žetony surovin.

Horníci mohou své jednotky přesouvat také pomocí MIGRACE. Jde o speciální manévr, při
kterém nezměníte pozici v rámci herního plánu jako takového, nýbrž úplně stáhnete své
jednotky zpět na ruku popřípadě nasadíte jednotky z ruky na kterékoliv volné pole. Existují
tedy dva způsoby, jak tuto akci provést a s každou jednotkou to můžete udělat jinak:

1) Odeberte jednotku, která se nachází na herním plánu. Zůstane “v záloze” na ruce
pro další použití v průběhu hry. V rámci této akce se zpět na plán již dostat nemůže.

2) Umístěte jednotku, kterou máte připravenou “v záloze” na ruce, na libovolné pole
herního plánu (samozřejmě neobsazené jinou figurou).



V rámci jedné akce není možné jednou jednotkou horníků provést oba způsoby migrace.
Pokud ale například máte v daný okamžik na herním plánu umístěnou pouze polovinu svých
jednotek, může úplné využití migrace všemi jednotkami na první pohled vypadat jako
zázračný přesun odkudkoliv kamkoliv. Ve skutečnosti se však pouze původní jednotky
stáhnuly zpět a čekající jednotky na ruce se dostaly konečně do hry. Pokud byste chtěli
elegantně přesunout celou svou armádu horníků, je to možné pomocí jednoduchého triku.
Stačí si naplánovat dva žetony migrace za sebou. První akci celou spotřebujete na to, že
kompletně zmizíte z herního plánu. Až budete znovu na řadě, provedete velmi příjemnou
invazi kamkoliv bude třeba.

Specialitou bytostí je doslova elementární pohyb po krajině označovaný jako ZJEVENÍ.
Tento poměrně silný poziční manévr s sebou však přináší přísné omezení a může tak
v některých situacích být i zcela nehratelný. Na každém poli herního plánu je znázorněn
jeden ze čtyř krajinných typů, který musí bytost při svém zjevení respektovat. Figuru bytosti
tedy můžete bez omezení vzdálenosti a směru přesunout na kterékoliv volné pole se
stejným typem krajiny, jaký má výchozí pozice bytosti. V rámci zjevení je umožněna
jedna výjimka z požadavku na neobsazenost cílového pole. Jde o vzácnou situaci prohození
dvou figur stejné barvy stojící na stejném krajinném typu. Bytosti si vzájemně v pohybu nijak
nebrání a proto je taková výměna možná, přestože technicky o přesun na volné pole nejde.

umísťování žetonů úspěchů

Bez toho se k vítěznému cíli nedostanete. Pochopení principu práce s žetony úspěchu je tak
zcela zásadní pro tvorbu strategie a plánování akcí. Černá strana žetonů značí úspěchy
horníků, čistá strana pak znamená úspěch bytostí. Postupným umísťováním žetonů
k jednotlivým dolům může dojít až k získání samotného dolu pro svou frakci, což přináší
vítězné body (viz kapitola 5). Následující odstavce se však zaměřují na dvě základní otázky
související s provedením naplánované akce (coby dílčího kroku k získání dolu): kolik
žetonů úspěchu se má umístit a ke kterému dolu budou tyto žetony úspěchu přiřazeny?

Jednodušší odpověď je na druhou otázku, neboť je pro obě frakce stejná. Každá figura nebo
jednotka může ovlivnit pouze důl se stejným typem suroviny, jaký je umístěn uprostřed
zemské desky, na které se zrovna nachází. Herní plán je tak v podstatě rozdělen na 4
samostatné sféry vlivu, přičemž i samotné provedení zemské desky tuto skutečnost
připomíná tím, že existují právě 4 oddělené kusy. Pokud tedy například chcete dosáhnout
úspěchu v dole, který obsahuje oranžovou surovinu, musíte v rámci herního plánu stát
na některém z 8 polí obklopujících právě oranžovou surovinu (šikmo se tedy také počítá).

Množství umístěných žetonů úspěchu pak závisí na tom, za jakou frakci hrajete a jaká je
zrovna situace na dané zemské desce. Bytosti mají k dispozici dva typy akčních žetonů,
které mohou vést k umístění žetonu úspěchu. Prvním typem je tzv. OCHRANA, která se
v sadě akčních žetonů bytostí nachází hned dvakrát. Jde o nejjednodušší situaci, neboť
bytost při zahrání ochrany vždy umístí právě jeden žeton úspěchu, bez dalších podmínek.



Druhým typem je tzv. INVERZE, kterou mají bytosti ve své sadě pouze jednu jedinou.
Při zahrání inverze obrátíte v rámci daného dolu jeden černý žeton úspěchu na jeho
čistou stranu. Logickou podmínkou provedení této akce je přítomnost černého žetonu
úspěchu. Pokud se v daném dole žádný černý žeton úspěchu nenachází, akce (bohužel
pro bytost) propadá. Nezapomeňte však na obecnou vlastnost akčních žetonů, totiž že platí
pro všechny figury dané barvy (tedy hráče na tahu). Ochranu i inverzi tak mohou provést
všechny figury hráče (tedy až dvě, víc bytostí mít nelze), přičemž každá se vyhodnotí zvlášť.

Pro horníky je typické KUTÁNÍ, přičemž tento typ akce mají ve své sadě hned čtyřikrát. Ano,
znamená to, že teoreticky můžete celou svou plánovací mapu naládovat jen kutáním. Tato
zdánlivě geniální strategie má však v reálné hře poměrně malou šanci na úspěch, neboť je
výpočet umístěných žetonů úspěchů pro horníky zatížen přítomností bytostí. Naštěstí se ale
sčítají všechny jednotky horníků v barvě hráče, takže lze přečíslení snadno dosáhnout
(počet jednotek horníků je oproti bytostem dvojnásobný). Vzoreček je velmi jednoduchý:

počet žetonů úspěchu = počet horníků v barvě - počet bytostí na téže zemské desce

Lze tedy bez nadsázky říci, že bytosti svou blízkostí mínusují horníky. Tato bytostná síla
o hodnotě -1 však není uplatněna vůči každé jednotce zvlášť, nýbrž vůči celé skupině
horníků nacházejících se na jedné zemské desce. Jednotky horníků jiných barev, než jakou
má právě kutající hráč, se však k síle skupiny nepřipočítávají. Pokud tedy máte kolem bílé
suroviny umístěné 2 své jednotky horníků a žádná bytost se na dané zemské desce
nenachází, umístíte v okamžiku kutání 2 černé žetony úspěchu na důl s bílou surovinou
(2-0=2). Pokud se na tuto zemskou desku přesune některá z bytostí, bude výsledek kutání
již pouze 1 černý žeton úspěchu (2-1=1). Přidá-li se ještě další bytost, bude kutání zmařeno.

další typy akcí, které nabízí plná hra

Pokud za sebou ještě nemáte výukovou hru (viz. závěr kapitoly 5),
můžete výklad následujících akčních žetonů klidně přeskočit a vrátit se k nim později.

Specialitou bytostí je KOUZLENÍ, které je v sadě akčních žetonů dvakrát. Zahráním tohoto
žetonu vyvoláte jednorázový a okamžitý efekt kouzla, který je však pro každou bytost
unikátní (viz. kapitola 7). Pokud na plánu máte více bytostí, můžete si samozřejmě vybrat,
v jakém pořadí budete kouzla provádět.

Posledním akčním žetonem, který mají bytosti k dispozici pouze jeden, je VÝMĚNA.
Zahráním této akce dostanete do hry novou postavu. Stačí si vybrat nějakou z mincí
čekajících doposud mimo hru a vyměnit ji za svou aktuální minci na herním plánu.
Jediným omezením výměny postav je pravidlo, že se na herním plánu nesmí v jednu chvíli
nacházet dvě stejné mytologické bytosti. V průběhu hry tedy můžete vystřídat hned několik
postav a reagovat tak průběžně na vývoj partie, akorát se tím lehce zdržíte.

Horníci mají ve své sadě jeden akční žeton znázorňující CHATRČ. Pro tuto akci platí
výjimka, neboť ji můžete provést pouze jednou ze svých jednotek na herním plánu.



Vyberte si jedno z polí, na kterém se horníci nachází a umístěte na něj jednu chatrč
ze společné zásoby. Na každém poli může stát pouze jedna chatrč a pro účely přesouvání
figur se pole s chatrčí nepočítá jako obsazené pole. Může tedy zůstat prázdná, obsazená
jednotkou horníků nebo také obsazená některou z bytostí.

Chatrč je příslibem bezpečí, neboť horníkům skýtá ochranu před efekty živelných
událostí a především pak před stálými efekty mincí a jednorázovými efekty kouzel. Pokud
si při vyhodnocování některé situace nebudete jistí, zda a jakým způsobem chatrč funguje,
vždy zvolte takové řešení, které je výhodné pro horníky, neboť to je smyslem jejich stavění.

Posledním akčním žetonem, který mají horníci opět pouze jeden, je ZVĚDAVOST. Stejně
jako u chatrče zde platí určitá výjimka, neboť se tato akce vztahuje přímo na hráče
samotného a žádným způsobem tedy nesouvisí s pozicemi na herním plánu. V rámci této
akce se tajně podíváte na 2 vrchní karty živelných událostí a aniž byste cokoliv říkali, tak
1 z nich umístíte dospod balíčku. Druhou z karet pak vrátíte zpět navrch balíčku.

Celou kapitolu uzavírá a rekapituluje přehled všech akčních žetonů:



5. Získávání dolů a jejich obnova

V této kapitole nás bude zajímat pouze hlavní hodnota uvedená v pravé části každého dolu,
malé číslo v rámečku vyobrazené v levé části dolu totiž nesouvisí se získáváním dolu

a bude vysvětleno v kapitole následné.

Hlavní parametr každého dolu je jeho velikost, kterou vždy udává velká a výrazná číslice
v pravé části dolu. Tato hodnota se pohybuje v rozmezí od 1 do 6 a pro hru znamená hned
dvě důležité věci:

1) Počet vítězných bodů, které tento důl přináší, pokud jej pro svou frakci získáte.

2) Množství žetonů úspěchu, které musíte v rámci své frakce v tomto dolu nastřádat,
abyste jej získali.

Žetony úspěchu mají dvě strany - černá strana značí úspěch horníků a čistá strana naopak
znamená úspěch bytostí. Tyto žetony se vzájemně sčítají pouze v rámci jednoho typu
(frakce). Celkový počet žetonů úspěchů v daném dole tedy není podstatný. Proces získávání
dolu je je ve své podstatě závod, ve kterém vítěz bere vše. Každý důl připadne té frakci,
které se kumulováním svých žetonů úspěchu jako první podaří dosáhnout uvedené hodnoty
(velikosti dolu). Do té doby se důl považuje za částečně nakutaný resp. částečně ochráněný
a obě frakce mohou usilovat o jeho získání.

příklad částečně nakutaného dolu:

Aktuální poměr sil v tomto dole je 4:3 ve prospěch horníků.
Situace je otevřená, obě frakce mají stále šanci důl získat.

Od jednoho typu je zde totiž potřeba nastřádat celkem 5 žetonů úspěchu.

Získání dolu některou z frakcí s sebou vždy přináší několik jednoduchých automatických
úkonů. Tuto údržbu může provést kdokoliv a to ihned po dosažení potřebného množství
úspěchů k získání dolu:

1) Předejte daný důl do sbírky té frakci, která závod úspěšně dokončila.

2) Odstraňte všechny žetony úspěchu, které zde byly doposud nashromážděny.

3) Umístěte k takto uvolněné surovině nový důl z vrchu dobíracího balíčku.



K otevření nového dolu (bod 3) přirozeně dochází pouze do té doby, dokud není doplňující
balíček dolů vyčerpán. Pokud již nejsou nové doly k dispozici, hra normálně pokračuje dál.
Jediný rozdíl je, že nedojde k obnově dolu (bod 3) a danou surovinu tak již nelze těžit ani
chránit. Tím hra vstupuje do své pomyslné koncovky, neboť jedna ze zemských desek (ta,
která nyní obsahuje surovinu bez otevřeného dolu) je nadále z pozičního hlediska téměř
bezcenná a aktivity všech hráčů se pravděpodobně budou soustředit pouze na zbylé
zemské desky, kde je ještě co získat.

Takto zhuštěná fáze hry je pro horníky zpravidla poměrně nepříjemná a získat některý
z posledních dolů je opravdu těžký úkol. Spoléhat na to, že poměr vítězných bodů zvrátíte
v samém závěru hry, tak můžete v podstatě jen tehdy, pokud hrajete za bytosti. Horníkům je
doporučeno naplno vytěžit potenciál “svobodné” fáze hry, kdy jsou otevřené vždy všechny 4
doly a hraje se tak na celém herním plánu. Zkrátka potřebujete prostor, kam před bytostmi
utéct a toho bude čím dál méně.

konec hry

V momentě získání posledního dolu některou z frakcí hra končí. Vyhrává tým s vyšším
počtem vítězných bodů, tedy celkovou hodnotou všech průběžně získaných dolů.

Nyní se klidně můžete pustit do výukové hry a na vlastní kůži si vyzkoušet základní pravidla
definovaná výše. V rámci výukové hry nebudete potřebovat chatrče ani karty živelných
událostí. Stranou nechte i samotné živly (průhledné žetony) a některé akční žetony
(kouzlení, výměna, chatrč, zvědavost). V takovéto zkušební partii jsou všechny bytosti
považovány za univerzální, neboť nemají žádné speciální schopnosti ani kouzla.

Poté, co si zažijete fungování základní hry a osvojíte si klíčové principy,
budete jistě chtít vyzkoušet i pestrou paletu možností hry plné.

Nové prvky popisují následující kapitoly.

Naučíte se například pracovat s živly a usměrňovat živelné události.
Hlavně se však partie otevře všemu nadpřirozenému,

neboť jednotlivé bytosti hru ovládnou svými schopnostmi.

6. Živly a živelné události

Díky přítomnosti živlů hra doslova ožije
a začne svým vlastním způsobem zasahovat do vývoje partie.

Jednotlivé živelné události totiž ovlivňují i jinak stabilní prvky hry
a přináší tak nemalou hybnou sílu, kterou se naučíte ovládat nebo alespoň předvídat.

Žetony živlů jsou průhledné značky (nezapomeňte z obou stran odstranit ochranné fólie),
které ve hře fungují jako předzvěst mimořádných herních událostí (tzv. živelných událostí),
při kterých vždy dochází k vyhodnocení jednorázového efektu některé z karet událostí.



Živly se do hry dostávají pokaždé, když dochází k umístění nového dolu (tedy při přípravě
partie a potom vždy, když některá z frakcí získá jeden z původních dolů). Nový důl tedy
nikdy není úplně prázdný, neboť má na sobě položený průhledný žeton živlu. Žetony
na jednotlivé doly přesně sedí, stačí umístit vyobrazený vjezd do dolu na odpovídající
středovou pozici. Tím se dostane do hledáčku druhý (také velmi důležitý) parametr dolu.

Malé číslo v rámečku, které se nachází vždy v levé
části dolu, označuje hodnotu živlu. Toto číslo udává
potřebný počet nastřádaných žetonů úspěchu
jedné frakce, který vede k vyvolání živelné události.

Hráč, který umístěním svého žetonu úspěchu
živelnou událost vyvolal, provede tyto úkony:

1) Odstraní průhledný žeton živlu z daného dolu a umístí ho do společné zásoby
živlů, nacházející se v blízkosti doplňujícího balíčku s budoucími doly.

2) Otočí vrchní kartu z balíčku živelných událostí a seznámí ostatní hráče s efektem
události, který je účinný okamžitě, tedy bezprostředně po otočení karty.

3) Pokud živelná událost umožňuje více variant, jak daný efekt provést (většinou tomu
tak je), je to právě hráč na tahu, kdo určí, jakým způsobem k vyhodnocení karty
dojde. Je tedy výhodné živelnou událost vyvolat a nenechávat to na soupeři. Ať už je
efekt karty příznivý či nepříznivý, vždy je příjemné směr živelné události korigovat.

efekty živelných událostí

VÝMĚNA DOLŮ - prohoďte mezi sebou libovolné dva doly. Pokud se
na některém z nich nachází průhledný žeton živlu, považuje se za součást
dolu a putuje tak na novou pozici spolu se svým dolem (drží se ho).
Žetony úspěchu však zůstávají na svých místech, mění se pouze pozice
dolů. V rámci “rozjetého závodu” tak vlastně dojde ke změně parametrů
dolu (hodnoty dolu a hodnoty živlu) a to může vést k následujícím
výjimečným situacím:

1) Nově přidělený důl má nižší hodnotu (velké číslo vpravo) než důl původní a množství
nastřádaných žetonů úspěchu jedné z frakcí již stačí na jeho získání. V takovém
případě dochází k okamžitému přidělení dolu této frakci a odstranění všech žetonů
úspěchu, jako je tomu při standardním získání dolu.



2) Nově přidělený důl má nižší hodnotu (velké číslo vpravo) než důl původní a množství
nastřádaných žetonů úspěchu obou frakcí již stačí na jeho získání. Pokud má
jedna z frakcí v tomto dole větší počet žetonů úspěchu než frakce druhá, důl
okamžitě získává (a dochází k odstranění všech žetonů úspěchu). V případě
shodného počtu žetonů úspěchu důl zůstává nadále otevřený a získá jej první
frakce, které se od této chvíle podaří sem umístit další svůj žeton úspěchu.

3) Nově přidělený důl má na sobě průhledný žeton živlu a některá z frakcí zde již má
počet žetonů úspěchu potřebný pro spuštění živelné události (malé číslo vlevo).
V takovém případě se nestane vůbec nic! Vyvolání živelné události je totiž možné
pouze v okamžiku samotného umístění žetonu úspěchu. Situace zde proto zůstává
otevřená a až se některé frakci podaří sem svůj žeton umístit (a mít alespoň tolik
žetonů, jaká je hodnota živlu), dojde teprve k vyvolání živelné události.

4) Nově přidělený důl má na sobě již nemá žádný průhledný žeton živlu. Taková je
zkrátka skutečnost, znamená to jen to, že zde nemůžete vyvolat živelnou událost.
Při výměně dolů tedy nikdy nedochází k obnově průhledných žetonů živlu. Pokud
některý důl již dříve svou živelnou událost spustil, bylo to zároveň i naposledy.

ZAVŘENÍ DOLU - Odstraňte ze hry jeden otevřený důl dle svého
výběru včetně všech žetonů úspěchu, které se v tomto dole nachází.
Situace tedy připomíná standardní získání dolu některou z frakcí, akorát
důl putuje zpátky do krabice a dál již není součástí hry. Podle toho, jaká je
velikost zavřeného dolu, klesá také celkový počet bodů potřebný
pro vítězství. Pokud například odstraníte důl s hodnotou 6 bodů, sníží se
hranice pro okamžité vítězství o 3 body. Zavřený důl poté nahraďte novým
dolem z dobíracího balíčku.

VÝMĚNA SUROVIN - Prohoďte mezi sebou pozice dvou surovin
v rámci herního plánu. Tento efekt se tedy vztahuje pouze na suroviny,
které se nachází uprostřed zemských desek, nikoliv na suroviny umístěné
pod otevřenými doly.

VÝMĚNA POZIC - Prohoďte mezi sebou pozice 1 bytosti a 1 jednotky
horníků. Výměna se musí odehrát v rámci herního plánu, případné
jednotky horníků čekající v záloze (v zásobě hráče) se tedy takové
výměny účastnit nemohou. Tento efekt můžete provést opravdu
libovolným způsobem, nehledě na to, za jakou barvu hrajete.



OŽIVENÍ ŽETONU - Vezměte si zpět do své zásoby jeden svůj vyřazený
akční žeton, který jste v dosavadním průběhu partie zahráli ze středové
pozice své plánovací mapy (žolík). Pokud takových vyřazených žetonů
máte více, můžete si vybrat libovolný z nich. Pokud v okamžiku vyvolání
této živelné události žádný vyřazený akční žeton nemáte, efekt karty se
nevyhodnotí a propadá.

OTOČENÍ DESKY - Otočte libovolnou zemskou deskou o 90 stupňů
včetně všeho, co se na dané zemské desce nachází (tedy včetně bytostí,
horníků a chatrčí). Kterou desku otočíte a jakým směrem si můžete
samozřejmě vybrat.

USPÁNÍ NA VODĚ/ NA LOUCE - Deaktivujte všechny
bytosti a horníky na daném typu krajiny. Uspané
jednotky horníků otočte lícem dolů, stejně tak i uspané
bytosti (cestovní verze). Pokud máte sběratelskou verzi
hry, vyjměte minci deaktivované mytologické postavy ze
stojánku a položte ji pod něj.

Uspání představuje mezi živelnými událostmi výjimku.
Hráč, který událost vyvolal, totiž nemůže způsob provedení tohoto efektu ovlivnit.

Důsledkem živelných událostí se tedy na herním plánu mohou v průběhu partie objevovat
spící bytosti a spící jednotky horníků. Tyto deaktivované figury pochopitelně nemohou
měnit svou pozici ani pracovat v dolech. Jediné, co můžete se spící figurou dělat je
probudit ji. Probuzení je automatický proces, který nemusíte jinak plánovat. Pokud máte
jednu nebo více deaktivovaných figur, dojde k probuzení pomocí následujícího akčního
žetonu připraveného na plánovací mapě.

Tento akční žeton probudí všechny deaktivované figury ve své barvě. Tím je jeho
původní efekt vyčerpán (propadá), ale pouze pro figury, které se pomocí tohoto žetonu
právě probudily. Ostatní (aktivní) figury hráče tedy normálně naplánovanou akci provést
mohou (pravidlo vynucené akce je v takovém případě již splněno samotným probuzením
deaktivovaných figur a výjimečně tedy není nutné dělat nic jiného).

Pokud se horníkům stane, že jako probouzecí akční žeton vyšla zrovna CHATRČ nebo
ZVĚDAVOST (tedy výjimečné akce, které se nevztahující na všechny pozice), propadá
bohužel probuzením celá akce a není ji tedy možné v tomto kole hry provést.

Stejná pravidla pro probouzení platí i pro situace, kdy dojde k deaktivaci jednotek horníků
následkem nadpřirozených schopností některé z mytologických postav.

Například Permoník potlučené horníky otočí lícem dolů.



Coby stručná rekapitulace je zde přehled všech efektů živelných událostí:

7. Schopnosti jednotlivých postav

Při hledání specifického způsobu, jakým jednotlivé postavy budou moci hru ovlivňovat,
jsem se inspiroval popisem mytologických bytostí Krkonoš a snažil se jejich schopnosti

ve hře co nejvíce přiblížit tomu, jaké vlastnosti ve skutečných příbězích představují.

Každá z postav má své specifické efekty mincí a sesílaných kouzel. Jde o dva odlišné
způsoby, jakým bytosti svůj nadpřirozený vliv uplatňují. Prvním typem schopností je plošný
efekt kovových mincí. Pokud máte originální ražené mince emitované v rámci herního
projektu “Co vydaly hlubiny země”, můžete po celou dobu jejich přítomnosti na herním plánu
využívat daného efektu mincí. K uplatnění těchto výhod není potřeba zahrát žádný akční
žeton, zkrátka platí automaticky a pořád.

Pokud máte k některým bytostem pouze dřevěné imitace mincí, měli byste k nim přistupovat
tak, jako by žádný efekt mince neměly. Tímto způsobem jste motivováni vyrazit s kamarády
nebo s rodinou do neokoukaných zákoutí Krkonoš a mince v rámci pravidel outdoorové hry

(více na www.rybrcoul.com/cs/hra) získat.

Druhým typem schopností je kouzlení. Seslání kouzla pomocí akčního žetonu přivodí
jednorázový efekt, který je opět pro každou bytost jedinečný. Co jednotlivé postavy umí
najdete v následujících odstavcích členěných podle samotných mytologických bytostí:



Mince Rýbrcoula: Pokud s Rýbrcoulem stojíte na poli
s vyobrazenými horami, odečítáte horníkům kutajícím
v rámci dané zemské desky hodnotu 2 oproti standardní
síle bytostí 1.

Kouzlo Rýbrcoula: Otočíte jednou zemskou deskou dle
svého výběru o 90 stupňů libovolným směrem. Spolu
s vybranou deskou se pohne i vše, co se na ní nachází.

Mince Permoníka: Traduje se, že za kyselou okurku
Permoník ukáže lidem tu nejtlustší zlatou žílu. Pokud se
jednotky horníků nachází na stejné zemské desce jako
Permoník, dochází zde v případě kutání k přesměrování
všech žetonů úspěchu horníků na nejhodnotnější důl.

Kouzlo Permoníka: Potlučete všechny jednotky horníků
v rámci té zemské desky, na které s Permoníkem stojíte.
Potlučené horníky stejně jako při uspání otočte lícem dolů.

Mince Víly: S ohledem na nehmotné tělo Víly se pole,
na kterém stojí, nepovažuje za obsazené. Mohou tedy
stát 2 figury na jednom poli, pokud dvojice zahrnuje Vílu.

Kouzlo Víly: Aniž by se sama Víla pohnula, prohodí dvě
figury v rámci okolních 8 polích. Zda jde o horníky či
bytosti není podstatné, obě prohozené figury však musí
stát na nejbližších polích od Víly (4 pole kolmo a 4 šikmo).

Mince Větřice: V rámci akce POHYB se smíte přemístit
až o 2 pole místo 1. Musí však jít o neobsazená pole.

Kouzlo Větřice: Prohoďte aktuální pozici Větřice s jinou
bytostí na herním plánu. Může jít i o postavu jiného hráče.
Pokud takto prohazujete dvě své postavy, promyslete, v
jakém pořadí budete jejich kouzla provádět.

Mince Draka: Všechny chatrče na stejné zemské desce,
na které se nachází Drak, ztrácí svůj ochranný efekt.

Kouzlo Draka: Vyberte si jeden z osmi směrů, ve kterém
z herního plánu odstraníte vše do vzdálenosti 2 polí
od Draka (tedy první pole šikmo nebo první 2 pole kolmo).



Mince Skalního muže: V rámci akce POHYB se můžete přesunout i na pole obsazené
horníky, pouze však v případě, že je na cílovém poli vyobrazena krajina hor. Překvapené
horníky tím shodíte ze skály a vrátíte jednotku horníků danému hráči zpět do jeho zásoby.

Kouzlo Skalního muže: Pokud se nacházíte na horách, zavalíte kamennou lavinou
všechny horníky na sousedních 4 kolmých polích. Zavalené jednotky vraťte majitelům.

Mince Jezinek: V rámci akce POHYB se můžete přesunout i na pole obsazené horníky,
pouze však v případě, že je na cílovém poli vyobrazený les. Napadené horníky v lese
rozcupujete na kousky a vrátíte jednotku horníků danému hráči zpět do jeho zásoby.

Kouzlo Jezinek: Pokud se nacházíte v lese, nalákáte svou vábivou písní všechny horníky
ze sousedních 4 kolmých polí k sobě do lesa a zahubíte je. Jednotky vraťte majitelům.

Poslední kapitolu uzavírá přehled speciálních schopností jednotlivých mytologických bytostí.
Pokud některé postavy ve sbírce nemáte, dokreslete si je na prázdné dřevěné mince.

Ty jsou součástí hry právě z toho důvodu, abyste si mohli nové postavy vyzkoušet.


