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utopenec
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Teď je asi okolo vašeho úkrytu mnoho nebezpečných monster. Každé pohybující
se stvoření v Minecraftu se nazývá „mob“. Pojďme se seznámit s nejběžnějšími
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nepřátelskými moby, které přes noc nebo v temných prostorách můžete vidět.

CHOVÁNÍ
Mobové známí jako utopenci
se spawnují na dně oceánů, řek
a bažin. Přes noc mohou opustit
dno, které je jim domovem,
a mohou se pokoušet dostat na
břeh. Takže si na ně dejte pozor,
kdykoli budete blízko vody.

Naučíme se něco o užitečných itemech, které z nich padají, když je porazíte.

VÍTE O TOM?

CREEPER

°
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CHOVÁNÍ
Na creepery můžete narazit ve
všech biomech. Spawnují se
v temných prostorách a v noci. Na
rozdíl od ostatních nepřátelských
mobů přes den nezmizí.

V Minecraftu jsou dva
druhy nebezpečných mobů.
Nepřátelští mobové na vás
zaútočí hned, jakmile vás
spatří. Neutrální mobové na vás
zaútočí za určitých podmínek.
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JAK ÚTOČÍ
1

Nedejte se zmást jejich smutným
výrazem – téměř neslyšně se
k vám připlíží (to je důvod, proč
se jim říká creepeři – plížilové
nebo tichošlápci), pak budou
pár vteřin syčet, než přímo u vás
vybuchnou. Explozi nepřežijete.

JAK ÚTOČÍ
Budou na vás útočit svýma rukama, pokud
se příliš přiblížíte. Někteří ponesou trojzubec –
to je vzácný item, kterým můžete uhodit nebo
jej lze hodit po jiných hráčích či mobech.

JAK SE PŘED
NIMI chránit
• Udeřte utopené
moby svým mečem
a utečte pryč.

JAK SE PŘED NIMI chránit
• Zůstaňte ostražití a nenechte creepery dostat se blízko k vám.
• Pokud se creeper dostane blízko k vám, uhoďte ho svým
mečem a pak rychle odskočte. To opakujte, dokud
nevybuchne nebo nepadne poražen k zemi.

CO Z NICH PADÁ
Z utopenců může
vypadnout jejich
trojzubec. Ten
okamžitě vezměte,
jakmile ho uvidíte.

CO Z NICH PADÁ
Porazíte-li je, vypadne
z nich – předtím, než
vybuchnou – střelný prach.
Ten později budete moct
využít na vytvoření TNT.
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