
PRAVIDLÁ HRY

Hra Tinners' Trail vás zavedie do Cornwallu na začiatku devätnásteho storočia, kedy sa 
táto oblasť stala známou vďaka objavu a ťažbe cínu a medi. Práve v tomto storočí sa 

Cornwall stal jednou z najdôležitejších ťažobných oblastí na svete. Ťažil sa tu cín, používaný v 
mnohých zliatinách, i meď, ktorá tvorila plášte trupov lodí Kráľovského námorníctva. Preto 
bolo nutné vyvinúť lepšie vodné čerpadlá, ktoré viedli k použitiu pary a vývoju parných stro-
jov. Následne sa začali vyrábať prvé parné vlaky. Keď bane v Cornwalle zaznamenali úbytok 
rudy, baníci sa so svojimi znalosťami a vybavením presúvali po celom svete do nových baní, 
čím pomohli k celosvetovej modernizácii baníctva. 
Meno hry je odvodené od dlhej vzdialenosti, ktorú baníci prekonávali od svojich domovov 
do baní. Táto cesta bola známa ako 'Tinners´ Trail'. 
Hra je určená pre 3 – 4 hráčov a trvá 60 – 90 minút.

24 Bane
(6 pre každého hráča)

8 prístavov10 figúrok baníkov 3 vlaky 4 odvodňovacie kanály

48 Kocky investícií
(12 pre každého hráča)

65 kociek vody 60 kociek medi 50 kociek cínu 3 špeciálne kocky

1 čierna figúrka
Používa sa na označenie 

územia, ktoré sa bude 
dražiť.

12 Žetóny na počítadlo 
peňazí a časovú os

(3 pre každého hráča)

8 žetónov parných
čerpadiel

HERNÉ KOMPONENTY

Počty kociek vody, medi a cínu nie sú obmedzené. Ak sa v hre minú, nahraďte ich niečím adekvátnym.



2

Každý hráč predstavuje banskú spoločnosť. Tie začali 
vznikať v čase, keď sa bane začali zlučovať.

Na začiatku hry sa na herný plán umiestnia prvé zásoby medi 
a cínu (reprezentované oranžovými a bielym kockami). Kaž-
dé nálezisko bude obsahovať aj niekoľko tmavomodrých ko-
ciek vody predstavujúcich vodu, ktorá zatopí bane. Čím viac 
vody je na území, tým drahšia je ťažba rudy v ňom. Samo-
zrejme, môžete odstraňovať kocky vody pomocou rôzneho 
vybavenia – napr. vykopaním odvodňovacích kanálov alebo 
použitím parných čerpadiel.

Hra má 4 kolá. Každé kolo je rozdelené do siedmich fáz.

uPrvá fáza: Určenie ceny rudy
Pre nasledujúce kolo sa náhodne určí cena cínu a medi.

uDruhá fáza: Dostupné vylepšenia
Na tabuľku dostupných vylepšení sa položia baníci, prístavy, 
vlaky a odvodňovacie kanály. Tiež sa pripravia parné čerpa-
dlá na ich miesta. Koľko je čoho dostupného, závisí na kole, 
ktoré sa hrá.

uFáza tretia: Akcie hráčov 
Táto fáza je srdcom hry. Každá akcia spotrebuje jej určený 
čas, o ktorý sa posunie žetón hráča na časovej osi. Hráč, ktorý 
je na časovej osi vzadu, je aktívny hráč. To znamená, že hráč 
môže vykonať aj viac akcií za sebou.

Najzložitejšia akcia je postavenie bane. Aktívny hráč vyberie 
územie a pomocou aukcie sa určí, kto na ňom baňu naozaj 
postaví. Ak aktívny hráč nevyhrá aukciu, môže ďalej vyberať 
akciu, ktorú chce hrať – aj rovnakú.

Mapa Cornwallu je rozdelená na územia, ktoré na začiatku 
hry môžu obsahovať oranžové kocky medi, biele kocky cínu 
a tmavomodré kocky vody. Ak hráč zvolí ťažbu rudy, môže si 
vo svojej bani podľa jej kapacity vziať niekoľko kociek medi 
a/alebo cínu. Každá baňa má základnú kapacitu 2, ale každý 

pridaný baník, prístav alebo vlak zvyšuje kapacitu o 1. Fi-
nančné náklady na ťažbu každej kocky z bane sa rovnajú poč-
tu kociek vody na území. Potom, čo hráč ťažil v bani, musí 
do územia pridať jednu kocku vody – baňa bola prehĺbená a 
zatopená vodou.

Je viac možností ako odstrániť kocky vody z územia. Parné 
čerpadlá, prístavy, odvodňovacie kanály a vlaky odstraňujú 
kocku/y vody z územia.

Ak sa stane, že hráč nemá peniaze, môže predávať cornwall-
ské pirôžky za 1£.

Táto fáza končí po tom, ako odpasujú všetci hráči.

uŠtvrtá fáza: Predaj rudy 
Teraz musia hráči predať všetku svoju vyťaženú rudu. Zis-
kom sú peniaze.

uPiata fáza: Vonkajšie investície
Po predaji môžu hráči svoje peniaze premeniť na vonkajšie 
investície. Návratnosť investíc v priebehu hry sa znižuje, čím 
skôr teda hráči investujú, tým vyšší je ich výnos. Aj tak musia 
hráči investovať rozumne, aby im ostalo dosť peňazí na ďalšie 
kolo hry. Určite sa budú chcieť podieľať na aukciách a ťažiť 
rudu aj v ďalšom kole. Nechať si menej ako 10£ sa považuje 
za veľké riziko.

uŠiesta fáza: Prieskum
Prví dvaja hráči (podľa poradia) teraz urobia prieskum. Kaž-
dý si vyberie jedno doposiaľ prázdne územie a hodom kociek 
sa určí, čo bolo pomocou prieskumu objavené.

uSiedma fáza: Koniec kola
Ak sa už hralo štvrté kolo, hra končí. Vyhráva hráč s najväč-
ším počtom víťazných bodov. V opačnom prípade začnite 
hrať nové kolo. Uvedomte si, že jediná možnosť získať víťazné 
body je investovať svoje peniaze mimo Cornwallu.

PREHĽAD
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Hra je rozdelená na 4 kolá. V každom kole sa vykonajú všetky 
nasledujúce fázy: 

1. Určenie ceny rudy 
2. Dostupné vylepšenia
3. Akcie hráčov
4. Predaj rudy
5. Vonkajšie investície
6. Prieskum
7. Koniec kola

uPrvá fáza: Určenie ceny rudy
Cena medi je nepredvídateľne premenlivá, závislá na objavoch 
zásob medi všade vo svete. Prudký pokles ceny môže mať za 
následok zatvorenie bane v Cornwalle. Niektoré bane sa môžu 
preorientovať na ťažbu cínu, ktorého cena je stálejšia.

Najskôr určte cenu cínu. Hoďte všetkými tromi kockami a spo-
čítajte bodky na všetkých z nich. Počet porovnajte s číslami na 
tabuľke cien rudy na hernom pláne v strednom riadku. Umiest-
nite bielu kocku na tabuľku na označenie ceny cínu. Opäť hoďte 
všetkými tromi kockami a určte cenu medi. Na jej označenie 
použite oranžovú kocku medi.

V prvom kole k hodenému počtu bodiek pripočítajte jedna pri 

Každý hráč si vyberie 6 baní, 3 žetóny a 12 kociek investícií 
jednej farby. Všetky zostávajúce drevené žetóny a kocky tvo-

ria spoločnú zásobu. Pre prvé kolo náhodne určte poradie 
hráčov. Vyznačte ho umiestnením žetónov hráčov na Poradie 
hráčov na hernom pláne.

Dva zo žetónov hráčov sa použijú na počítadle peňazí. Každý 
hráč začína so štartovacím kapitálom 15£. Jeden zo spomína-
ných žetónov umiestnite na 15£ na počítadle peňazí.

Na začiatku hry položte na jednotlivé územia toľko kociek 
cínu a medi, koľko je ich tam nakreslených. Hoďte všetkými 
tromi špeciálnymi kockami pre každé už obsadené územie 
a pridajte kocky podľa toho, čo padlo na kockách. Nehádžte 
kockami pre prádzne územia, ani tam nepridávajte žiadne 
kocky. Kocky sa prikladajú len na územia, na ktorých sú 
predkreslené biele a/alebo oranžové kocky. (Pozri príklad 
nižšie).

PRÍKLAD: Územie 1 začí-
na s jednou kockou cínu a 
jednou kockou medi. Hodili 
sme kockami a padlo: biela 
0, oranžová 2, modrá 2. To 
značí, že na územie 1 teraz 
pridáme ešte 2 kocky medi a 
2 kocky vody. Uvedený po-
stup zopakujeme ešte raz pre 
každé územie, na ktorom sú 
počiatočné kocky (na obráz-
ku územia 2, 3 a 4). Prázd-
ne územia, tu územia 5 a 6, 
ostanú prázdne. Kocky sa na 
ne nepridávajú.

PRÍPRAVA HRY

PRIEBEH HRY

x6 x3 x12
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určení cien oboch rúd. To zachytáva fakt, že v danom období 
boli rudy na trhu žiadané.

V nasledujúcich kolách môže predošlá cena ovplyvniť novú 
cenu. Ak bola predošlá cena na najvyššej úrovni, odpočítajte od 
počtu hodených bodiek pri príslušnej cene jedna. Ak bola pre-
došlá cena na najnižšej úrovni, pripočítajte k počtu hodených 
bodiek pri príslušnej rude jedna. Až potom porovnajte výsledok 
s číslami na tabuľke cien rudy a položte označujúcu kocku.

V poslednom kole od hodeného počtu bodiek odpočítajte jedna 
pri určení cien oboch rúd. V baníctve sa strhol konkurenčný 
boj, ktorý ceny rúd stláča nižšie. Modifikácia posledného kola 
sa musí vykonať vždy, aj keď sa už počet bodiek modifikoval na 
základe predošlej ceny rudy.

PRÍKLAD: V prvom 
kole sme hodili cel-
kovo dve bodky. Pod-
ľa pravidla pre prvé 
kolo pripočítame 
jedna. Dostaneme 3, 
bielu kocku ceny cínu 
umiestnime na pole 4£ 
na tabuľke cien. Zno-
vu hodíme kockami 
a počet bodiek je šest. 
Pripočítame jedna a 
výsledok je teda se-
dem. Oranžovú kocku 
uložíme na pole 8£ na 
tabuľke cien. V ďalšom kole při určovaní ceny cínu budeme pripočí-
tavať jedna, pretože cena cínu je momentálne na najnižšej úrovni.

uDruhá fáza: Dostupné vylepšenia
Baníci musia kopať stále hlbšie za ložiskami rudy, preto po-
trebujú vylepšovať ako mechanizmy, tak svoje zručnosti. Tie-
to slúžia predovšetkým na odstraňovanie vody a zvyšovanie 
kapacity baní.

Každé kolo sú dostupné vopred určené vylepšenia v danom 
počte. Hráči ich môžu získať pomocou akcií, ktoré vykoná-
vajú. 

Odstráňte všetky 
ostávajúce vylep-
šenia z predošlého 
kola z miesta pre 
dostupné vylepše-
nia. Potom pouk-
ladajte dostupné 
vylepšenia podľa 
pre d kres leného 
obrázku pre dané 
kolo.

Pripravte do prí-
slušných okienok 
parné čerpadlá. V 
prvom kole položte 
jeden žetón na prvé 
okienko. V druhom 
kole položte jeden 
žetón na prvé a dva 
žetóny na druhé 

okienko. V treťom kole položte jeden žetón na prvý, dva že-
tóny na druhé a dva žetóny na tretie okienko. V štvrtok kole 
položte jeden žetón na prvé, dva žetóny na druhé, dva žetóny 
na tretie a tri žetóny na štvrté okienko.

Akciu zdokonalenie parných čerpadiel je možné zvoliť v pr-
vom kole len raz, ale v druhom kole už dvakrát, v treťom tri-
krát a vo štvrtom dokonca štyrikrát. Keď si hráč vyberie ak-
ciu zdokonalenie parných čerpadiel, vezme si najvyšší stĺpček 
parných čerpadiel.

uTretia fáza: Akcie hráčov
Toto je najdlhšia a najdôležitejšia fáza každého kola. Každý 
hráč má možnosť urobiť niekoľko akcií stavby, vylepšení a 
ťažby.

Každá akcia ma svoj čas trvania. Ten je rôzny podľa dru-
hu akcie a je zobrazený na prehľade akcií. Každý hráč má 
k dispozícii desať časových bodov, ktoré môže využiť na 
akcie v tejto fáze. Využité časové body si hráči zazname-
návajú na časovej osi. Poradie hráčov sa mení podľa počtu 
časových bodov spotrebovaných jednotlivými hráčmi.

Na úvod každého ťahu je aktívnym hráčom ten, ktorého 
žetón leží na Poradí hráčov najviac vľavo. Ak nie je žiadny 
žetón na Poradí hráčov, je aktívnym hráčom ten, kto minul 
najmenej bodov času na svoje doterajšie akcie v kole.

Ak má viac hráčov spotrebovaných najmenej časových bo-
dov, stáva sa aktívnym hráčom ten, koho žetón je na časo-
vej osi najvyššie. Uvedomte si, že aktívny hráč môže vyko-
nať viac akcií, až kým jeho žetón na časovej osi nedobehne 
alebo nepredbehne iného hráča.

Existuje deväť akcií, z ktorých si aktívny hráč môže vybrať. 
Každá má stanovený čas trvania – počet časových bodov 
potrebných na jej realizáciu. Potom, čo aktívny hráč urobí 
akciu, posunie svoj žetón na časovej osi o daný počet časo-
vých bodov. Ak je jeho výsledná pozícia rovnaká ako pozí-
cia iného hráča na časovej osi, posunie sa až do najbližšie-
ho voľného riadku, ale v rovnakom stĺpci. Ak sa dostal do 
stĺpca, v ktorom nemá žiadny hráč žetón, umiestni ten svoj 
do najvyššieho riadku.

PRÍKLAD 1: Tu sa stane aktívnym hráčom fialový. Jeho žetón je 
najviac vľavo na poradí hráčov.

PRÍKLAD: Tabuľka dostupných vylepšení 
by na začiatku tretieho kola mala byť 

pripravená podľa obrázku.
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PRÍKLAD 2: Tu sa stane aktívnym hráčom červený. Jeho žetón je 
najvyššie v stĺpci a doteraz spotreboval najmenej časových bodov.

PRÍKLAD 3: Červený hráč vykonal akciu, ktorá vyžaduje dva ča-
sové body. To ho posúva na stĺpec 4. modrý je už v prvom riadku 
tohto stĺpca, červený sa musí zaradiť pod neho. Fialový sa stane 
aktívnym hráčom. Keby aj fialový zvolil akciu s dvomi časovými 
bodmi, zaradil by sa jeho žetón do stĺpca 4 do riadku pod červe-
ného.

Aktívny hráč si MUSÍ vybrať jednu z nasledujúcich akcií:

•  Stavba bane
•  Ťažba rudy
•  Stavba prístavu
•  Umiestnenie baníka
•  Stavba odvodňovacieho kanálu
•  Stavba železnice
•  Vylepšenie parných čerpadiel
•  Predaj cornwallských pirôžkov
•  Pasovanie

Využiť akciu môže hráč len za predpokladu, že má ešte dosť 
časových bodov na osi času. Ak je teda jediná akcia, ktorú 
môže využiť vzhľadom na časové body pasovanie, musí pa-
sovať. Keď už hráč raz pasuje, položí svoj žetón z časovej osi 
na Poradie hráčov a už nemôže v tomto kole využívať žiadne 
akcie.

Fáza akcií končí po odpasovaní všetkými hráčmi. Ak odpa-
sovali všetci hráči okrem jedného, môže tento hráč využiť 
už len jednu akciu (ak má dostatok časových bodov), po nej 
musí pasovať aj on.

Pri niektorých akciách hráč berie vylepšenia z dostupných 
vylepšení. Ak nie je už dané vylepšenie na hernom pláne 
medzi dostupnými vylepšeniami, nemôže si hráč túto akciu 
vybrať a ani ju využiť. (Napr. v dostupných vylepšeniach je 
len jeden odvodňovací kanál za kolo. Akcia Stavba odvodňo-
vacieho kanálu môže byť teda využitá len raz za kolo jediným 
hráčom.)

AKCIA STAVBA BANE
Keď aktívny hráč vyberie túto akciu, zvolí 
územie na hracom pláne. Postaví naň čiernu 
figúrku. Právo na stavbu bane v tomto území 
sa draží. Aktívny hráč musí dať ponuku ako 
prvý. Ponuka musí mať minimálnu hodnotu 
1£. Hráč po jeho ľavici buď dá vyššiu ponu-
ku alebo pasuje a viac sa dražby nezúčastňuje (toto nie je 
akcia Pasovanie). Dražba sa koná v smere pohybu hodi-
nových ručičiek, až ostane len jeden hráč so svojou po-
nukou.

Hráč, ktorý dražbu vyhral, musí zaplatiť, koľko ponú-
kol (posunie svoj žetón/y na počítadle peňazí). Potom 
umiestni jednu zo svojich baní do vydraženého územia 
a posunie svoj žetón na časovej osi o dva časové body. 
Uvedomte si, že hráč, ktorý vyhral dražbu, nemusí byť 
aktívnym hráčom. V tomto prípade si aktívny hráč môže 
okamžite vybrať ďalšiu akciu – aj Stavbu bane.

Aj hráči, ktorých žetóny sú na časovej osi vpredu, sa môžu 
zúčastniť dražby, ale iba ak majú ešte aspoň dva časové 
body na vykonanie akcie k dispozícii. Žiadny hráč, ktorý 
už odpasoval, ani ten, ktorý už nemá peniaze, sa dražby 
zúčastniť nemôže.

Keď aktívny hráč vyberá územie, nesmie vybrať žiadne, v 
ktorom už stojí baňa. V žiadnom území nemôžu byť po-
stavené dve či viac baní.

Hráč môže na dražbu vybrať aj územie, v ktorom zatiaľ nie 
sú žiadne kocky. Potom, čo sa vykoná dražba a hráč po-
staví na území baňu, hodí kockami na určenie množstva 
cínu, medi a vody, ktoré na území objavil. Toto sa robí až 
po zaplatení ceny bane a odpočítaní časových bodov – až 
do posledného okamihu teda hráč nevie, o ako veľmi vý-
nosné územie ide.

Počet baní hráča je obmedzený na 6 a žiadny hráč nemôže 
postaviť viac baní. Postavená baňa ostáva na hernom plá-
ne, nedá sa predať, vymeniť ani inak odobrať. Na žiadnom 
území nemôže stáť viac ako jedna baňa.

AKCIA ŤAŽBA RUDY
Od momentu, keď má hráč v nejakom území baňu, môže 
z nej chcieť ťažiť rudu. Akcia Ťažba rudy mu umožní vziať 
z jedného územia určené množstvo kociek medi a cínu. 
Ťažiť rudu môže hráč len v území, v ktorom má postavenú 
baňu.

Každá baňa má základnú kapacitu 2. To znamená, že hráč 
môže odobrať celkovo dve kocky cínu/medi z tohto úze-
mia. Kapacitu bane zvyšuje každý prístav, baník a vlak 
na území. Každé z uvedených vylepšení zvyšuje kapacitu 
bane o jedna a každý menovaný druh vylepšenia môže byť 
na území zastúpený len raz.

Ťažba rudy má určité náklady. Každá kocku cínu/medi, 
ktorú odoberie hráč z územia, ho stojí toľko £, koľko je 
v území kociek vody. Teda čím viac vody, tým vyššie ná-
klady na ťažbu. Za vyťaženú rudu nedostane hráč peniaze 
ihneď ani neskôr v tejto fáze. Preto je dôležité mať dosta-
tok peňazí pre celú fázu akcií. Peniaze obmedzujú mož-
nosti hráča ťažiť rudu.
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Ak nie sú na území žiadne kocky vody, je ťažba rudy v 
tomto území bezplatná.

PRÍKLAD: V tomto území má hráč kapacitu bane 3, základnú ka-
pacitu dva za baňu a jedna za baníka. Keď teda vyťaží tri kocky, 
zaplatí  9£, po 3£ za kocku.

Hráč, ktorý ťaží, rozhoduje, ktorú rudu vyťaží. Môže sa roz-
hodnúť pre ľubovoľnú zmes cínu a medi, ale nesmie prekročiť 
kapacitu bane. Tiež sa môže rozhodnúť vyťažiť menej ako je 
kapacita bane.

Pri odoberaní kociek cínu a medi z herného plánu si ich hráč 
musí umiestniť pred seba – neskôr ich predá. Nie je žiadny 
limit počtu kociek pred hráčom v priebehu jedného kola.

DÔLEŽITÉ: Potom, čo hráč ťažil z územia, MUSÍ do neho 
pridať jednu kocku vody. Prehĺbením bane došlo k jeho za-
plaveniu a ťažba v budúcnosti bude nákladnejšia.

PRÍKLAD: Hráč sa rozhodol a vyťažil tri kocky medi, pretože cena 
medi na trhu je momentálne vysoká. Po odstránení kociek a zapla-
tení za ťažbu pridá jednu kocku vody do tohto územia.

Ak boli všetky kocky cínu a medi z územia vyťažené, baňa, 
vylepšenia a kocky vody na území ostávajú až do konca 
hry.

Akcia Ťažba rudy trvá jeden časový bod.

AKCIA AKCIA STAVBA PRÍSTAVU
Mnohé zátoky pozdĺž členitého 
pobrežia Cornwallu vykazujú 
zvyšky starých banských prí-
stavov. Boli postavené, aby lode 
mohli zásobovať uhlím hladné 
pece parných čerpadiel a odvážať 

rudu do Južného Walesu. Aj keď bol Cornwall požehnaný 
rohom hojnosti kovov, nebolo tu žiadne uhlie. Preto muselo 
byť dovážané.

Aby hráč mohol využiť túto akciu, musí byť medzi Dostup-
nými technológiami drevený žetón prístavu. Hráč si vezme 
jeden prístav a umiestni ho na svoje územie podľa svojej voľ-
by. Územie musí mať aspoň jednu vodnú hranicu. Nemusí v 
ňom stáť hráčova baňa, ani baňa iného hráča. Na jedno úze-
mie je možné umiestniť maximálne jeden prístav a nedá sa 
premiestniť či odstrániť.

Keď hráč umiestni na územie prístav, okamžite z neho odo-
berie jednu kocku vody. Prístav zvyšuje kapacitu bane v úze-
mí o jedna – je možné rudu z Cornwallu ľahšie vyviezť.

PRÍKLAD: Červený hráč umiestnil prístav na územie, kde má svo-
ju baňu. Odstráni z územia jednu kocku vody a kapacita jeho bane 
v tomto území je teraz tri.

Postavenie prístavu trvá dva časové body. Za prístav sa ne-
platí.

AKCIA UMIESTNENIE BANÍKA
Dejiny ťažby cínu v Cornwalle sa počítajú na 
tisícročia. Počiatky ťažby sú v dobe Feniča-
nov. Ťažba medi je ale nedávnou technoló-
giou. Rozvoj zaznamenala až v dobe, kedy sa 
na trupy lodí Kráľovského námorníctva zača-
li vyrábať medené plášte. Ťažba medi a cínu 
zažila najväčší rozmach v 19. storočí, čím 
vznikol tlak na potrebu skúsených baníkov.

Aby hráč mohol využiť túto akciu, musí byť medzi Dostup-
nými technológiami drevený žetón baníka. Hráč si vezme 
jedného baníka a umiestni ho na územie, ktoré si vyberie. 
Nemusí v ňom stáť hráčova baňa, ani baňa žiadneho iného 
hráča. Na jedno územie je možné umiestniť maximálne jed-
ného baníka, ktorý tam ostane až do konca hry.

Baník zvyšuje kapacitu bane na území o jedna.

Umiestnenie baníka trvá jeden časový bod. Za baníka sa ne-
platí.

AKCIA STAVBA ODVODŇOVACIEHO KANÁLU
Najväčším problémom zamestnávajúcim baní-
kov v Cornwalle bolo pumpovanie vody z baní. 
Bolo na to potrebné množstvo energie, buď vo 
forme konskej sily alebo uhlia a pary. Jedným z 
riešení na šetrenie energie bolo vykopať na boku 
hory tunel až k šachte. Pribúdajúca voda sa te-
raz mohla prečerpávať do tunela, známeho pod 
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pojmom "adit" - tu odvodňovací kanál. Bolo to jednoduchšie 
ako čerpať vodu až na povrch. V priebehu kopania odvodňo-
vacích kanálov baníci často narazili na nové žily medi a cínu. 

Aby hráč mohol využiť túto akciu, musí byť medzi Dostup-
nými technológiami drevený žetón odvodňovacieho kaná-
lu. Hráč si vezme odvodňovací kanál a umiestni ho tak, aby 
spojil dve susediace územia podľa svojej voľby. Okamžite z 
oboch území odstráni po jednej kocke vody a do obidvoch 
pridá po jednej kocke medi a jednej kocke cínu.

Cez jednu hranicu je možné položiť najviac jeden odvodňo-
vací kanál, ktorý tam ostane až do konca hry. Jediné územie 
môže obsahovať viac odvodňovacích kanálov, pretože sú sta-
vané pozdĺž hraníc s rôznymi inými územiami.

Stavba odvodňovacieho kanálu trvá tri časové body. Za od-
vodňovací kanál sa neplatí.

Na územiach spojených odvodňovacím kanálom nemusia 
stáť žiadne bane.

Môže sa stať, že len na jednom území je baňa. Ak územie bez 
bane obsahovalo aspoň jednu kocku, hráč z neho odstráni 
vodu a pridá rudu.

Do úplne prázdneho územia sa po stavbe odvodňovacieho 
kanálu ruda nepridáva. Ak sa budú do takého územia neskôr 
umiestňovať kocky cínu, medi a vody, umiestnite o jednu 
kocku vody menej a o jednu kocku cínu a medi viac.

EXAMPLE: PRÍKLAD:  Na obrázku je príklad "pred" a "po" posta-
vení odvodňovacieho kanálu. Z obidvoch území sme odstránili jednu 
kocku vody a pridali po jednej kocke cínu a medi. Všimnite si, že žltý 
hráč z jedného svojho územia úplne odstránil vodu – ak si vyberie 
akciu Ťažba rudy, nebude musieť za odobranie kociek rudy z tohto 
územia platiť.

AKCIA STAVBA ŽELEZNICE
Najznámejším synom Cor-
nwallu je pravdepodobne Ri-
chard Trevithick, ktorý posta-
vil prvý parný vlak. Tak bolo 
možné doviezť viac uhlia do 
baní a poháňať tak viac par-
ných čerpadiel.

Aby hráč mohol využiť túto akciu, musí byť medzi Do-
stupnými technológiami drevený žetón vlaku. Hráč si vez-
me vlak a umiestni ho na územie svojej voľby. Nemusí v 
ňom stáť hráčova baňa, ani baňa žiadneho iného hráča. 
Na každé územie je možné umiestniť najviac jeden vlak. 
Umiestnený vlak nie je možné presunúť ani odobrať.

Keď hráč umiestni na územie vlak, okamžite z neho odo-
berie dve kocky vody a jednu kocku vody z každého su-
sediaceho územia. Vlak zvyšuje kapacitu bane na území 
o jedna. Bane v susediacich územiach svoju kapacitu ne-
zvyšujú.

Na jedno územie je možné umiestniť najviac jeden vlak, 
ktorý tam ostane až do konca hry.

Postavenie železnice trvá dva časové body. Za železnicu 
sa neplatí.

PRÍKLAD: Na obrázku hore fialový hráč umiestnil vlak na ozna-
čené územie. Následne odobral dve kocky vody z územia s vlakom 
a jednu z každého susediaceho územia. Kapacita bane v území s 
vlakom je teraz tri.

AKCIA VYLEPŠENIE PARNÝCH ČERPADIEL
Snáď už ste pochopili dôležitosť technológie čerpadiel v ba-
níctve. Sila pary sa najskôr využívala výlučne na odčerpáva-
nie vody z bane, teda poháňanie strojov všetkého druhu bolo 
jej neskorším vylepšením. Inžinieri sa stále snažili vylepšovať 
parné čerpadlá, ale museli byť opatrní a nesmeli porušovať 
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práva patentu Jamesa Watta. Pretože uhlie bolo dovozovým 
tovarom, ich základným cieľom bolo použiť menej uhlia na 
získanie väčšej sily.

V závislosti na kole bude pod Dostupnými vylepšeniami nie-
koľko stĺpčekov bielych parných čerpadiel. Keď hráč použi-
je akciu Vylepšenie parných čerpadiel, vezme jeden stĺpček 
parných čerpadiel a odstráni kocky vody z herného plánu. 
Každé čerpadlo odstráni práve jednu kocku vody. Hráč môže 
odstrániť vodu z každého územia, ktoré si vyberie aj keby na 
území nebola baňa. Ak má hráč viac ako jedno parné čer-
padlo, môže odstraňovať vodu z jedného alebo aj viacerých 
území. Hráč nemusí použiť všetky čerpadlá, ale "odloženie na 
neskôr" v hre nie je možné.

PRÍKLAD: Na obrázku je vyobrazený začiatok štvrtého kola. Keď 
si hráč vyberie akciu Vylepšenie parných čerpadiel, môže si vziať 
stĺpček až troch parných čerpadiel. To mu umožní odstrániť až 
3 kocky vody z hociktorého miesta na hracom pláne. Ďalší hráč, 
ktorý si vyberie túto akciu, si pravdepodobne vezme stĺpček dvoch 
parných čerpadiel a odstráni dve kocky vody.

Po odstránení kociek vody hráč vráti parné čerpadlá do spo-
ločnej zásoby drevených žetónov, (budú dostupné v ďalších 
kolách hry). Zostávajúce stĺpčeky parných čerpadiel, ktoré 
až do konca kola nikto nepoužil, sa tiež vrátia do spoločnej 
zásoby.

Vylepšenia parných čerpadiel trvá jeden časový bod. Za túto 
akciu sa neplatí.

AKCIA PREDAJ CORNWALLSKÝCH PIRÔŽKOV
Najväčšou delikatesou Cornwallu je cornwallský pirôžtek. 
Bol to tradičný obed baníkov, zmes mäsa a zeleniny obklope-
ná obalom z pečiva s hrubou kôrkou na jednej strane, ktorá 
umožňovala baníkom držať obed v špinavej ruke (táto časť 
kôrky sa obvykle nejedla).

V skutočnosti tieto cornwallské pirôžky robili baníkom ich 
manželky. V tejto hre môžete Predávať cornwallské pirôžky 
za cenu 1£. Zvyčajne si hráč vyberie túto akciu, keď spotre-
boval príliš veľa peňazí a potrebuje niečo späť, aby mohol vy-
konať ďalšiu platenú akciu. Keď hráč využije túto akciu získa 
celkovo 1£ k svojim peniazom.

Predaj cornwallských pirôžkov trvá jeden časový bod.

AKCIA PASOVANIE
Ak hráč pasuje, preloží svoj žetón z časovej osi na najlacnejšie 
voľné miesto na Poradí hráčov. V tomto kole už nemôže vyu-
žívať žiadne akcie, ani sa zúčastniť dražieb. Ak je žetón hráča 
na časovej osi v stĺpci "10", musí pasovať.

Ak pasovali všetci hráči až na jedného, môže tento vykonať 
už len jednu jedinú akciu (na ktorú má dostatok časových 

bodov). Potom musí bez ohľadu na pozíciu svojho žetónu na 
časovej osi pasovať.

Pasovanie nespotrebováva žiadne časové body.

uŠtvrtá fáza: Predaj rudy
Fáza akcií končí odpasovaním všetkými hráčmi. Teraz mu-
sia hráčov predať všetky svoje v tomto kole vyťažené kocky 
medi a cínu.

Tabuľka cien rudy určuje za koľko £ sa predáva kocka cínu 
a za koľko £ sa predáva kocka medi. Každý hráč si spočíta, 
koľko utŕži peňazí za kocky a pripočíta to k svojim peniazom 
na počítadle peňazí. Žiadny hráč si nesmie nechať cín alebo 
meď do ďalšieho kola – každý vždy predá všetko, čo v tomto 
kole vyťažil. Všetky predané kocky sa vracajú do spoločnej 
zásoby.

P R Í K L A D : 
Hráč má tri 
kocky medi a 
dve kocky cínu 
pred sebou.  
Cena medi je 
8£ za kocku, 
takže hráč zís-
ka 24£ za svoje 
tri kocky. Cena 
cínu je 5£, tak-
že hráč získa 
10£ za svo-
je dve kocky. 
Všetkých päť kociek vráti do spoločnej zásoby a pripočíta si na 
počítadle peňazí 34£.

uPiata fáza: Vonkajšie investície
Potom, čo hráči dostali peniaze za predaj vyťaženej rudy, 
môžu ich míňať investovaním a špekuláciami mimo Cor-
nwallu. Veľa cornwallských vlastníkov baní investovalo do 
zlievarní medi vo Walese, čo im zabezpečovalo kontrolu nad 
celým výrobným odvetvím.

Poradie investovania určuje Poradie hráčov na hernom plá-
ne. Keď je hráč na ťahu, môže urobiť jedinú investíciu alebo 
pasovať. Potom je na ťahu ďalší hráč podľa Poradia hráčov. 
Potom, čo každý hráč mal možnosť investovať, sa začne in-
vestovanie nanovo, opäť podľa Poradia hráčov. Hráč, ktorý 
ešte nepasoval, môže urobiť jednu investíciu alebo pasovať. 
Ak nepasoval aspoň jeden hráč, začne sa vždy nanovo ďalšie 
investovanie. Každý hráč má len 12 kociek investícií pre celú 
hru.

Prehľad investícií na hernom pláne má 4 stĺpce – pre každé 
kolo hry jeden stĺpec. Kocky investícií môžu hráči v danom 
kole hry umiestňovať len do zodpovedajúceho stĺpca, tj. v 
treťom kole hry len do tretieho stĺpca. Každé okienko tabuľky 
môže však obsahovať najviac dve kocky investícií. Obe môžu 
patriť rovnakému hráčovi alebo dvom rôznym hráčom.

Na umiestnenie kociek do okienka Prehľadu investícií musí 
hráč zaplatiť obnos uvedený naľavo pred riadkom, do ktorého 
kocku umiestňuje. Na počítadle peňazí si upravia stav svojich 
financií. V okienku, kam hráč umiestnil kocku, je zaznačený 
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Hra končí po štvrtom kole. Hráči si spočítajú víťazné body 
za kocky investícií v tabuľke vonkajších investícií. Peniaze, 
bane alebo ich vylepšenia nemajú na víťazstvo vplyv. Hráč s 
najvyšším počtom víťazných bodov je víťazom.

V prípade zhody si hráči s rovnakým počtom víťazných bo-
dov porovnajú zostávajúce peniaze. Hráč, ktorý má viac pe-
ňazí, je víťaz. Ak aj teraz nastala zhoda, spočítajte si kocky 
cínu a medi kontrolované dotyčnými hráčmi (tj. kocky na 
hernom pláne, v ktorých majú bane). Hráč s väčším počtom 
kociek vyhráva. Ak je zhoda aj teraz, vyhráva hráč, ktorý je 
na Poradí hráčov viac vľavo.

PRÍKLAD: Červený skončil s 85 víťaznými bodmi, fialový 
so 101 víťaznými bodmi, žltý so 77 víťaznými bodmi, 

zelený so 74 víťaznými bodmi. Fialový je víťaz!

počet víťazných bodov, ktoré získa na konci hry. Zhodnote-
nie investícií v priebehu hry klesá. Vonkajšie investície pred-
stavujú JEDINÝ spôsob získavania víťazných bodov!

Dbajte na to, aby vám nejaké peniaze ostali do ďalšieho kola 
hry, kde slúžia na dražbu území a ťažbu rudy. Zvyčajne len v 
poslednom kole hráči investujú všetko, čo môžu.

PRÍKLAD: Je druhé kolo a zelený má druhú možnosť investovať. 
(Už má jednu kocku investícií v okienku s 10 víťaznými bodmi.) 
Ostáva mu 24£ a musí sa rozhodnúť, či investuje 15£ za 15 víťaz-
ných bodov alebo si nechá viac a investuje len  5£ za 5 víťazných 
bodov alebo si nechá celých 24£ a pasuje. Už nemôže investovať 
10£ za 10 víťazných bodov ani 20£ za 20 víťazných bodov. Obe 
okienka už sú obsadené dvomi kockami.

uŠiesta fáza: Prieskum
Hra začína s niekoľkými už cínom a meďou "posiatymi" úze-
miami. Je tu ale 8 prázdnych území. Vo fáze prieskumu sa 
pridajú do dvoch z nich kocky. Prvý hráč podľa Poradia hrá-
čov musí vybrať jedno prázdne územie (na ktorom nie je ani 
jedna kocka ani baňa). Hodí tromi špeciálnymi kockami a 
doplní do územia kocky podľa hodu.

Druhý hráč podľa Poradia hráčov musí vybrať druhé prázdne 
územie (na ktorom nie je ani jedna kocka ani baňa). Hodí tromi 
špeciálnymi kockami a doplní na územie kocky podľa hodu. Ak 
už neexistuje prázdne územie, nevykonáva sa akcia prieskum.

PRÍKLAD: Prvý hráč vybral vyššie zvýraznené územie na 
prieskum. Hodil kockami a na základe vyobrazeného hodu pridá 
na územie jednu kocku cínu, tri kocky medi a dve kocky vody.

Ak do novopreskúmaného územia vedie odvodňovací kanál, 
pridá hráč do nej o jednu kocku cínu a jednu kocku medi 
viac ako ukázali kocky. Zároveň dáva o jednu kocku vody 
menej ako ukázala kocka. To môže urobiť aj opakovane za 
každý odvodňovací kanál vedúci do územia. Ak je na území 
vlak, pridajte o dve kocky vody menej a o jednu kocku vody 
menej za každý vlak v susedných územiach.

uSiedma fáza: Koniec kola
Hra končí dokončením štvrtého kola. Na hernom pláne nie 
je označovač kôl – hráči vidia, ktoré sa hrá kolo len podľa 
tabuľky vonkajších investícií. Ak nebolo práve dohrané štvrté 
kolo, začne sa ďalšie kolo hry.

VÍŤAZSTVO
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Táto hra existuje len preto, že moji starí rodičia žijú na 
ceste zo starej Cambournskej školy k baniam v Cor-

nwalle. Ak ste niekedy boli v Cornwalle, je ťažké ignorovať 
fakt, že baníctvo bolo kedysi základom života v tejto krajine 
(dnes už ho nahradili hustá smotana a dopravné zápchy). Po 
navštívení niekoľkých baní sa mi zdalo vhodné vytvoriť hru 
s touto tematikou.

Približne v tom čase som mal niekoľko nápadov točiacich sa 
okolo hier s len drevenými komponentmi. Tinners' Trail je 
výsledkom kombinácie týchto nápadov.

Môj prístup k tejto hre bol rovnaký ako ku všetkým hrám 
radu Treefrog. Najskôr robím mnohé výskumy ohľadom 
témy, až sa v mojej mysli objaví "obraz" toho, o čo ide. Potom 
sa venujem vymýšľaniu hry, v ktorej je čo najviac z histórie. 
Čo najskôr píšem pravidlá odrážajúce realitu témy. V prí-
pade  Tinners' Trail je veľkou skutočnosťou čerpanie vody z 
hlbokých baní. Nebol to najvzrušujúcejší problém sveta, ale 
výzva, ktorá viedla k veľkým vylepšeniam v technológii par-
ných strojov. Hra je postavená na snahe zbavovať sa kociek 
vody. To mi umožnilo pridávať ďalšie dôležité vylepšenia: 
prístavy, parné vlaky a odvodňovacie kanály. Je nepravde-
podobné, že niekto mimo Cornwallu počul o "adit"(tu pre-
ložené ako odvodňovací kanál). V každom prípade sú veľké 
časti Cornwallu prevŕtané týmito podzemnými drenážnymi 
tunelmi, do ktorých sa prepadol už nejeden dom.

Mechanizmus investícií je inšpirovaný Kniežatami florent-
skými od Wolfganga Kramera. Otázkou je len, koľko víťaz-
ných bodov si chce hráč kúpiť. Ďalší herný systém, ktorý som 
si pre svoju hru požičal je z hry Théby od Petra Prinza. Bolo 
to perfektné obmedzenie poču akcií, ktoré môže jeden hráč 
vykonať. Ostatné mechanizmy v hre sú skutočne moje.

Pokus o "realitu" môže končiť pravidlami, ktoré sa zdajú byť 
"sub-optimálne". Najlepším príkladom je mechanizmus ur-
čenia ceny rudy v Tinners' Trail. Je náhodný, čo niektorých 
hráčov rozruší. Bolo by bez problémov možné znížiť úroveň 
náhody. V skutočnosti však bola cena cínu a medi náhod-

ná. Objav veľkých ložísk medi v kopci v Anglesey, ktorú bolo 
možné ľahko ťažiť, znamenal prepad ceny medi. Dôsledkom 
bolo uzavretie stovky baní v Cornwalle. Len čo bol kopec 
vyťažený, cena zase stúpla a bane sa opätovne otvárali. To je 
náhodná udalosť.

Hra je aj s najobšírnejšími pravidlami len abstrakciou rea-
lity. Táto hra nie je výnimkou, je mnoho v dejinách, čo som 
musel "vynechať". Najlepším príkladom by bolo využitie dy-
namitu, vynález Man engine (výťah pre baníkov) a masívna 
nezamestnanosť, ktoré som vo svojoch výskumoch objavil.

Vráťme sa však k hre samej. Tu vám nemôžem dať príliš veľa 
tipov ako ju hrať, nakoľko nie som dostatočne dobrý hráč 
hier. Hra v skutočnosti nie je komplikovaná. Keď je cena 
medi a cínu vysoká, chcete čo najviac vyťažiť. Keď je cena 
nízka, je lepšie sa venovať vylepšeniam, aby ste znížili nákla-
dy na ťažbu a čakať až sa (snáď) ceny zvýšia. Investovať skoro 
je dobré, keďže máte najvyššie bodové zhodnotenie svojich 
investícií. Čo by ste nemali, je investovať príliš veľa peňazí. 
Budete ešte potrebovať kapitál na dražbu území a ťažbu ďal-
šej rudy. Odporúčam založiť aspoň dve bane v prvom kole 
hry. Pobrežné územia sú výhodnejšie, dajú sa v nich budo-
vať prístavy. Vždy je dobré mať bane v susediacich územiach, 
tie vždy môžete výhodne prepojiť odvodňovacími kanálmi. 
Skoré pasovanie vám zabezpečí najlepšiu východziu pozíciu 
do dalšieho kola. Skúste si naplánovať, ktoré akcie skutočne 
v danom kole potrebujete, aby ste mohli pasovať čo najskôr. 
Predávajte cornwallský pirôžtek iba keď je to nevyhnutné a 
naozaj potrebujete peniaze. Najviac ovplyvňuje výsledok hry 
rozhodnutie, koľko zaplatíte za územie a baňu v ňom. A to 
je všetko.

Dúfam, že sa vám prvá hra radu Treefrog zapáči. Onedlho 
ich bude viac!

Martin Wallace

POZNÁMKY AUTORA
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1. Určenie ceny rudy
Hoďte kockami na určenie ceny cínu a medi

2. Dostupné vylepšenia
Umiestnite žetóny vylepšení na Dostupné vylepše-
nia na pláne

3. Akcie hráčov
Hráči využívajú akcie, až kým nepasujú

4. Predaj rudy
Hráči musia predať všetky svoje kocky cínu a medi

5. Vonkajšie investície
Hráči míňajú peniaze a ukladajú kocky investícií 
na tabuľku Investícií

6. Prieskum
Prví dvaja hráči vyberú po jednom prázdnom úze-
mí, hodia kockami a uložia do neho kocky

7. Koniec kola
Hra končí po štvrtom kole. Víťazí hráč s najväčším 
počtom víťazných bodov

• Môžete vybrať na dražbu aj prázdne územie. Kocky hodíte 
a kocky rudy a vody pridáte až po ukončení dražby.

• Na území (alebo na tej istej hranici v prípade odvodňova-
cích kanálov) môžete použiť len jeden druh vylepšenia z 
každého druhu.

• Odvodňovací kanál ovplyvní obidve územia, ktoré spája.
• Vlak odstráni dve kocky vody z územia, kam bol polože-

ný a po jednej zo susediacich území. Len pre územie, v 
ktorom je, zvyšuje kapacitu bane.

• Prístavy sa dajú postaviť len do územia, ktoré hraničí s 
morom.

• Po ťažbe vždy pridajte jednu kocku vody do územia, z 
ktorého ste ťažili.

• Ak všetci hráči okrem jedného pasovali, má tento hráč už 
len jednu akciu.

• Vo fáze Predaj rudy musíte predať všetku svoju rudu.
• Do jedného okienka investícií môžu byť umiestnené naj-

viac dve kocky.
• Pri prieskume prázdneho územia sa hod kockami 

modifikuje všetkými vylepšeniami na tomto území a 
vlakmi na susedných územiach.

AKCIE ČASOVÉ 
BODY

Stavba bane
Vyber územie a začni dražbu 2
Ťažba rudy
Základná kapacita bane je dva 1
Predaj cornwallských 
pirôžkov
Získaj 1£

1

Pasovanie 0

AKCIE VYLEPŠENÍ

ČA
SO

VÉ
 B

OD
Y

KA
PA

CI
TA

 B
AN

E

1 +1

2 +1 -1

3 +1
+1

+1
+1

-1
-1

2 +1 -2
-1

Vylepšenie 
parných 

čerpadiel 1 -1

POMÔCKA HRÁČA

PREHĽAD KOLA

ĽAHKO ZABUDNUTEĽNÉ PRAVIDLÁ

NEVYLEPŠUJÚCE AKCIE


