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ÚVODNÍ SLOVO
Všimli jste si toho, nebo máte pořád mlhu před očima? Onli-
ne her stále přibývá, ale nejvíce se drží ty, ve kterých se střílí. 
Pokud vyjde multi – playerová střílečka, musí rozhodně obsa-

hovat něco, co se hráči zaryje 
pod kůži a nenechá ho přejít 
k jiné hře. Potom se totiž stá-
vá, že nové hry nikdo nehraje. 
Proč je ale tomu tak?

Jedná se totiž zejména o hry z 
2. světové války.  „Páni, to je mi 
ale novinka, to tady již dlouho 
nebylo.“ Z mého pohledu je 
to již otravné a nudné, jak se 
tolik vývojářských týmů snaží 

udělat herní titul, který napodobuje neustále to samé. Kdyby 
do těchto her alespoň přidali něco nového, ale všechny ná-
měty pochází z prvních vydaných titulů o 2. světové válce. To 
samé si myslím o sci-fi námětech v podobě FPS. Zde se dá ale 
neustále něco vymyslet nového. Proč až vývojáři, kteří vydali 
hru Battlefield, přišli na nápad, aby vytvořili hru o 1. světové 
válce? To je rozhodně větší a také lepší rozhodnutí, než cokoli 
jiného. 

Zde je ale další problém. Myslím si, jak Battlefield 1 vyjde na 
světlo světa, tak hodně vývojářů, kteří vytváří akční střílečky, 
hodí ručník do ringu. Pokud ale ne, tak přestanou vytvářet 
hru o 2. světové válce, a budou se opět snažit napodobit Batt-
lefield 1. Vše je jen copyright. Nic jiného. Nic neříkám na hry 
typu odstřelovače, jako je například Sniper Elite. Skvělý nápad 
se podívat na válku z pohledu odstřelovače, proč ne.

Pokud ale změníme úplně téma od světových válek, tak jsou 
zde smradlaví, pomalu rozpadající se lidé, kteří prahnou jen a 
jen po lidských mozcích - zombíky. „Absolutně ale nevím, co 
na mozcích vidí…“ Těch je zde taky dost, no nemyslíte? I když 
jsem zastáncem zombíků, tak doslova obdivuji vývojáře, kteří 
vsadí vše na jinou kartu a vytváří nové náměty.
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D
ámy a pánové. Do světa 
her přibyl nový kousek, 
který vás nenechá klid-
ným. Je to vidět všude ve 

světě. V každém městě se pije alkohol, 
což není nezákonné, ale najdou se jedin-
ci, kteří si svůj pobyt na Zemi „zlepšují“ 
drogami. Tato hra nejde vůbec reálnému 
světu oklikou, ba naopak. Celé městeč-
ko je doslova postaveno na alkoholu a 
drogách, především růžové pilulce, díky 
které vidíte vaše okolí v nádherných bar-
vách a zmizí všechny ponuré, odpadky 
zašpiněné ulice. Z mého úhlu pohledu 
bych řekl, že se zde jedná o nahlížení na 
svět pomocí takzvaných růžových brýlí. 

Ocitáte se v 60. letech 20. století. 
Zdejší obyvatelé se nesmí dozvědět nic, 
co by ohrozilo chod města. Z toho důvo-
du jste zde vy – vaše postava. Fungujete 

jako cenzura. Vývojáři nazývají tuto hru 
jako retro futuristickou. Retro z důvodu 
chování lidí, jejich oblečení a také cen-
zuře. Proč ale futuristický? Dle mého 
mínění bych usoudil, že zde Compulsion 
Games chce ukázat sílu drog a alkoholu 
v celé její kráse. Pokud to takhle totiž 
půjde dále, zavedeme náš svět, „reálný“ 
svět do záhuby, kde si budeme muset 
taktéž brát pilulky na zpestření života. 

Čím mne hra asi nejvíce fascino-
vala? Pro mne je to až k neuvěření, ale 
pocit smíchu a naštvanosti se mi naskytl 

zhruba ve dvou minutách hry. Stalo se 
tak při cenzurování novin. Při práci jste 
si vzpomněli na bratra. Hra vás hned 
postaví před hotovou věc. Vše si zapa-
matovat, nebo vzít si pilulku, která má 
mimochodem název „JOY“, a na vše za-
pomenete.

Pokud si vezmete pilulku, tak 
opravdu na vše zapomenete a hra pro 
vás končí. Zřejmě nejrychlejší způsob 
dokončení hry, není nutný žádný speed 
run. 2 minuty a konec. 
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Šílená podívaná...
WE HAPPY FEW
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M
y se ale vrhneme do 
hry, pokud si JOY ne-
vezmete. Všude cho-
dí lidé s maskou na 

obličeji. Dále v ději se ocitáte na párty. 
Všichni v okolí jsou zdrogovaní. Na sto-
le stojí piňata. Obyčejná piňata, kterou 
stačí rozbít a vypadnou z ní sladkosti. 
Vy ji tedy rozbijete, všichni se vrhnou na 
dobroty. Jelikož jste si ale pilulku nevza-
li, její účinky přestávají působit a vidíte 
vše tak, jak to doopravdy je. Místo piňa-
ty jedí mrtvou krysu. Jedna z kolegyň 
si toho všimne a nabídne vám Joy. Tím 
že ji odmítnete, se z vás stává takzvaný 
Downer.  A tím to začíná. Váš úkryt je v 
kanále. 

Pokud vylezete z vašeho úkrytu, 
vidíte neusměvavé lidi chodící jen tak 
po městě. Tito lidé zřejmě odmítli režim, 
který jim nastolili, nebo jsou tak chudí, 
že si nemohou dovolit koupit a použít 
Joy. 

Hra je sice v Early access, ale i tak si 
hru užijete. Zatím ale nečekejte nic extra 
od děje. Ten přibude až po vydání plné 

verze. Pokud ale budu hodnotit tuto ret-
ro futuristickou podívanou

TÉMA

Nic není jak to vypadá
WE HAPPY FEW
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Vojtěch Pastuszek

Žánr: Akční adventura
Vývoj: Compulsion Games
Platforma: XONE, PC

„...skvělý nápad použít 
drogy jako hlavní záminku, 

náladovost postav...“
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J
en tak pro zajímavost jsem 
si zjistil, kolik času jsem 
vlastně strávil u jedné z 
nejhranějších MOBA her – 

League of Legends. Existuje velké množ-
ství webových stránek, kam zadáte své 
jméno s regionem, a vyjede vám hroma-
da údajů. Mně se ukázalo dohromady 
1353 odehraných hodin, což je 56 dnů 
hraní nonstop. To už je doba, za kterou 
vám leccos ve hře přijde stereotypní, a 
proto mě rozhodně zajímá, co dalšího se 
na poli MOBA her děje. To nejzajímavěj-
ší nám letos poskytli vývojáři z Epic Ga-
mes, kteří přišli s titulem Paragon. 

Paragon mě rozhodně zaujal. I 
přesto, že se titul stále nachází v beta 
otevřené verzi, vše funguje naprosto 
skvěle. Hned při první hře zjistíte, že do-
savadní zkušenosti s MOBA tituly vám 
jsou skoro k ničemu. Nad herní posta-
vou přestáváte mít kontrolu a vidíte jen 
vždy to, co se děje před vámi. Minimapa 
tak nabírá výrazně na důležitosti. Hraní 
z pohledu první osoby může připomínat 
titul Smite, ale z vizuální stránky je Para-
gon na úplně jiném levelu. Prostředí je 
propracované do nejmenšího detailu. Ze 
začátku vám sice celá jungle bude připa-
dat hodně zmatená, ale je jen otázkou 
času, než si zvyknete. Poté se již budete 
v tomto krásném prostředí pohybovat 
automaticky. 

Hra je zmítána všemi možnými 
updaty a vývojáři stále přidávají nové 

hrdiny. Jejich počet je zatím minimál-
ní, ale rozhodně si s nimi užijete hodně 
zábavy. Hrát můžete jak s kyjem, tak 
s automatickou pistolí a vše je dobře 
vybalancováno. Hrdinům samozřej-
mě nechybí možnosti vizuálního vy-
lepšení. Jak je to ale s itemy ve hře? 

Předměty se ve hře vyskytují for-
mou kartiček. Hráč si v menu sestavuje 
balíčky, z kterých si pak ve hře kupuje 
karty za nasbírané body. Karty pak při-
dávaji atributy jako rychlou útoku, sílu, 
regeneraci, apod. Celá hra tak dostává 
úplně nový rozměr a skládání balíčků 
umožní hráčům nespočet možností, ja-
kým stylem hru hrát. Hra obsahuje zatím 
tři základní módy, které budou postu-
pem času rozšiřovány. 

Pohyb je standartní – WASD, ná-
sleduje pětice spellů/útoků – QER + tla-
čítka myši. Použití předmětů si můžeme 
nastavit na tlačítka 1-9. Poté je možné 
dávat rychlé „informační“ zprávy nebo 
psát do chatu. Postava standardně běhá 

a pokud použijeme útok, zpomalí auto-
maticky do chůze. Díky tomuto režimu 
si užijete i hodně zábavy při útěku nebo 
pronásledování nepřítele. V jungly se 
také nachází „plošiny“, na který je vaše 
postava neviditelná, kempy s monstry 
poskytující dočasné „boosty“ a nechybí 
samozřejmě hlavní a nejnebezpečnější 
entita – svítivě růžový Prime.

Paragon tak zdařila postavil žánr 
MOBA na další úroveň. Vývojáři budou 
mít ale nejspíš problém s udržením hra-
telnosti. Žánru MOBA totiž v současnosti 
dominují trochu jiné tituly. 

RECENZE

A zase ta MOBA!
PARAGON

9
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Filip Starý

Konečný verdikt:

„Skvělé navázání na tra-
diční MOBA titulu a úspěšný 
krok do budoucnosti, ovšem 
v součastnosti je konkuren-
ce opravdu veliká.“

„Ovládání ze začátku 
působí velmi hekticky a 
člověk se musí opravdu 

snažit, aby dovedl hrát a 
zároveň sledovat skvěle 

propracované prostředí.“

Žánr: MOBA
Vývoj: Epic Games
Platforma: PS4, PC

 
 

 
 

 
 

                         FOTO: Paragon, AUTOR: Neuvedeno, zdroj: http://wallpapershom
e.com
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I
d Software je studio známé 
především tím, že vytvořilo 
legendární hru DOOM. Kdo o 
tomto skvostu neslyšel, jako by 

nežil. Rage již sice není žádná novinka, je 
zde od roku 2011, ale zmínka o této hře 
určitě nebude na škodu.

Vítáme vás na Zemi v post-apo-
kalyptickém žánru. Jedná se tedy o bu-
doucnost, jak by to zde mohlo vypadat. 
Zápletka je zde jediná a jasná. Asteroid 
nazvaný Apophis 99942 zasáhl Zemi. Vý-
vojáři také prozrazují, že se jedná o na-
podobeninu k filmu Mad Max 2 a taktéž 
z části Fallout a Borderlands. Nerozumím 
sice moc, proč zrovna Borderlands, ale to 
zde není nijak velký problém. 

Závodění? To této hře není vůbec 
cizí. Za odehrané, především ale vyhra-
né závody si můžete vylepšovat svá auta 
podle libosti. Dan Hagar. Velmi sym-
patický chlapík, který vás ihned po vý-
chodu vyzvedne vozítkem. Na chvíli se 
pokocháte zničenou krajinou a vjíždíte 
do garáže. Zde vaše „dobrodružství“ za-

počalo. Dostanete první zbraň a jde se 
do světa. Co je ale zvláštního na čtyřkol-
ce, kterou máte zaparkovanou v garáži? 
Pokud nepočítám to, že z výfuku šlehají 
plameny, tak zřejmě nic.

Nápad na nepřátele je ale prostý, 
jak ve všech filmech s apokalypsou. Bo-
jujete proti přeživším, kteří svůj majetek 
rozhodně nehodlají odevzdat bez boje. 
Postupem času, jak proklouzáváte v ději, 
potkáváte více zmutované příšery, než 
na vás útočily před chvílí.

Hra se táhne vcelku pomalu, což 
na dnešní dobu není vůbec špatné, ale-
spoň ji neprojedete za 3-4 hodiny. Jed-
na z mála věcí, co se mi ale nelíbí, je ta, 
že vaše postava dokáže unést nespočet 
zbraní. Pokud chcete být tichým zabi-
jákem a neupoutávat na sebe velikou 

pozornost, tak házíte naostřený „bume-
rang“. Výtka je ale v tom, že pokud se bu-
merang vrací k postavě, vletí do ní, není 
zde žádná animace ruky při chytání, což 
mne malinko zklamalo. Jinak hře ne-
mám více co vytknout. Na svou dobu to 
je velmi dobře promyšlená hra, na které 
si vývojáři dali opravdu záležet. Jde to 
vidět.
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RECENZE

Dohánění restů
RAGE
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Vojtěch Pastuszek

Konečný verdikt:

„I tak dlouho od vydání, je 
hra svižná a velmi zábavná.“

„Dohánění restů funguje i v 
naší redakci.“

Žánr: FPS
Vývoj: id Software
Platforma: X360, PS3, PC
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Z
náte hru Minecraft, ARK: 
Survival Evolved, The Fo-
rest a další? Asi dost hlou-
pá otázka. Určitě každý 

zná alespoň jednu z těchto her. Pokud 
by se i přesto někdo našel, kdo ani jednu 
ze zmíněných her nezná, nevadí. Jestli 
jste příznivci survival módů ve hrách, ur-
čitě si přijdete na své.

Oč se ve Fragmented jedná? Vaše 
loď ztroskotala na neznámé planetě. Při 
sobě nemáte nikoho a nic. Začínáte se 
sběrem bobulí, větviček a všelijakých 
rostlin. Sběr rostlin z pohledu první oso-
by je ale dosti nereálný, pouze pohybu-
je rukama, jakoby se snažil napodobit 
sběr plodů. To se ale vývojářům zatím 
vůbec nepovedlo. Jen pro zmínku, hra 
je neustále v early access. Nemusíte ale 
hrát pouze z první osoby, pohled může-
te měnit. Po změnění napohled z třetí 
osoby zjistíte, že ruce nejsou jediným 
problémem v pohybu. Tělo se zde hýbe 
opravdu nereálně a vůbec to hře nesluší.

Začátek survivalových her je do-

opravdy založeno na stejném principu. 
Sbíráte, sbíráte a zase jen sbíráte. Až po 
čase se můžete vůbec vrhnout na pořád-
né hraní. Pokud je řeč o výrobě zbraní, 
tak je to opět to samé. Z nasbíraných 
věcí pouze kliknete na věc, co chcete 
vyrobit a je to. Chce to již něco nového, 
toto je ohrané. Ještě že se ve hře dá vů-
bec plavat… Plaváním ale zabijete dvě 
mouchy jednou ranou. První „moucha“ 
spočívá v přeplavání jezera či řeky. Dru-
há je ta, že se z vody napijete.

Bohužel boj je ošizen o všelijaké 
kouzlo. Pouze klikáte na myši a nic více. 
Zajímavá část, alespoň co mne překva-
pila, je styl stavění obydlí. Za nasbírané 

suroviny si koupíte obrovskou dřevěnou 
plošinu. Ta tvoří základ. Na ní si postu-
pem budujete přístřešky a stanice. V dal-
ší části hry se dostáváte do sci-fi žánru, 
kde si vyrobíte vesmírnou pistoli místo 
obyčejného nože.

RECENZE

Přežít, to je oč tu běží
FRAGMENTED

5.5
/10

„Postupem času narazíte 
na monstra. Vypadají jako 
dinosauři ze sci-fi filmů.“

Žánr: RPG, Survival
Vývoj: Above and Beyond Technologies

Platforma: PC

Vojtěch Pastuszek

Konečný verdikt:

„Hra je zatím stále v Ear-
ly Access. Ovšem uvidíme, 
jak si hra dále povede, na 
steamu je zatím hráči hod-
nocena smíšenými pocity.“
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M
inulý měsíc se mezi 
námi objevil šíle-
ný titul Furi. Studio 
The Game Bakers se 

ohlédlo do minulého století a vyždímalo 
z něho všechno, co by se dalo použít v 
současnosti. 

Furi je akční mlátička z pohledu 
třetí osoby, kde se protíná příběhová 
linie s boss fighty. Hned po spuštění 
hry narazíte na hlavního hrdinu, který 
je ve futuristickém vězení v oblacích a 
poslouchá monolog chlápka v masce 
barevného králíčka, který ho nabádá k 
úniku na svobodu. (Poprvé spatřujeme 
účinky LSD, kterému se vývojáři nepo-
chybně nevyhýbali.)

Prostředí bliká všemi barvami, hr-
dina střílí z laserové pistole a šermuje s 
elektřinou nabitou katanou, nepřáte-
lé bombardují energetickými vlnami a 
smrští barevných „neonballů“.

Přiznám se, obtížnost mě trochu 

zaskočila. Když jsem u tutoriálového 
fightu strávil bezmála čtyřicet minut, 
bylo mi jasné, že to žádná sranda nebu-
de. Stačí se ale trochu rozkoukat, naučit 
se správně načasovat úskoky a vše jde 
hned lépe. Po prvním souboji se hráč 
dostává již do neonového stereotypu a 
marně čeká něco víc. Boss fight, příbě-
hová část, boss fight, příběh a tak dále. 
Vysoká obtížnost ve výsledku potěší a 
rozhodně vám připomene časy strávené 
s Dark Souls, akorát Furi vás tak tvrdě ne-
potrestá. Nepříteli se načte několik barů 
životů a jedete znova. Hráč se nejdříve 
musí naučit set útoků nepřítele, podle 
toho načasovat své útoky a vše opako-
vat dokola, dokud se mu nepřítele nepo-
daří porazit.

Co se týče příběhové části hry, bo-
hužel je udělaná trochu nešťastně. Mezi 
boss fighty se konají „procházky“ s LSD 
králíčkem, které jsou víceméně pořád 
stejné. Pět minut jde hráč sám a nervu-
je se při ovládání chůze hrdiny, když se 
mu úplně náhodně přepínají pohledy 
na postavu, jako tomu bylo ve starém 
Resident Evil. Nakonec začne postava jít 
sama a dojte až k dalšímu bossovi. (ne-
příteli) Vše nabádá k označení boss, ale 
vzhledem k tomu, že ve hře žádní další 
nepřátelé nejsou, tak je to vlastně jenom 
série odolných protivníků. Při celé pro-
cházce posloucháte monolog chlápka v 
masce králíka, který pořád mluví o tom, 

jak by bylo super dostat se na svobodu.
 
Vysoká obtížnost samozřejmě tro-

chu uměle natahuje délku hraní hry, ale 
stejně se jedná o povedený titul, který 
stojí za to. Souboje jsou zpracovány vel-
mi zábavně a i když budete mít občas 
nervy na pochodu, tak rozhodně ne-
rozmlátíte ovladač o stěnu, jako u Dark 
Soulsů. Barevné prostředí je prosyceno 
příjemnou nostalgií původních her žán-
ru a vy budete jedině rádi, že tuto audio-
-vizuální podívanou můžete hltat ještě 
déle. 

RECENZE

Neonové šílenství!
FURI
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„Díky tomu, že jsem hned 
nenarazil na varování 
ohledně epileptických 
záchvatů, tak mě celý 
„neonový“ design hry 
příjemně překvapil.“

Vývoj: The Game Bakers
Platforma: PC, PS4

Filip Starý

Konečný verdikt:

„Neonový nářez, který 
budete hltat všemi smys-
ly, ovšem Příběhové pasáže 
rychle omrzí a hra je tak je-
nom o akčních soubojích.“
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U
ž to jsou téměř dva roky 
co titul Evolve způsobil 
obrovskou vlnu nadšení. 
Byla nám totiž předsta-

vena ojedinělá MMO hra, která postavila 
na jednu stranu monstrum a na druhou 
skupinku čtyř lovců.

Vysoko nasazená cena oproti 
ostatním současným MMO je jedna věc, 
ale špatné ohlasy komunity udělaly své. 
Přitom Evolve jako takové nebyla a není 
špatná hra, jenom se sešlo pár negativ-
ních recenzí od herních kritiků a začala 
panovat nedůvěra v celý titul, pode-

přena vlnou zklamání ze strany hráčů. 
Všechno šlo tak nějak do „kytek“. Obrov-
ský propad hráčské základny, další nega-
tivní ohlasy, nefunkční spolupráce mezi 
hráči, trollové, no prostě skoro klasický 
koloběh online hry, s kterým se studio 
nedokázalo vypořádat. Evolve bylo tedy 
nenávratně pryč.

Znovuzrození nastalo tento rok, 
kdy se tvůrci rozhodli dát hře status 
F2P a zkusit, zdali to pomůže. Pomohlo. 
Hráčská komunita titulu Evolve Stage 2 
se rozrostla o astronomické množství 
nových hráčů, a proto jsme se na hru 
důkladně podívali. Ve hře nenajdete 
žádné mikrotransakce. Utopie, říkáte 
si? Ani omylem, hra se nachází ve stavu 
beta testování a na mikrotransakcích 
se pracuje. Původní koncept hry zůstal 
samozřejmě zachován a funguje bez 
problémů, alespoň pokud člověk hraje 
v roli monstra. Je tu totiž jeden důležitý 
rozdíl. Pokud hrajete za monstrum, jste 

takzvaně strůjcem svého štěstí a i když 
hru zapnete poprvé – dá se to v klidu 
odehrát. Pokud ale preferujete hru v 
týmu, budete potřebovat nervi z ocele. 
Čtveřice amatérských hráčů/lovců, kteří 
mají pracovat v týmu? Hotová katastro-
fa. Důrazně doporučuje jít do toho s 
trojicí dobrých přátel, kteří vědí, co FPS 
znamená.

Ve skupině lovců monstra má ka-
ždý svojí roli – Assault (ten, který drtí 
monstrum zblízka), Trapper (stopař 
monstra a drtič z dálky), Support (po-
skytovatel dosti důležitých štítů), Medic 
(nepostradatelný lékař). Problém je, že 
pokud hráče neznáte, není výjimkou, 
že se rozutečou do všech stran, nevědí, 
co za roli v týmu hrají a že byste chtěli 
monstrum „vysólovat“? Tváří v tvář vás 
monstrum rozmázne během pár vteřin.

RECENZE

Znovuzrození mrtvého titulu?
EVOLVE STAGE 2

„V roce 2015 jsme se vydání 
Evolve dočkali, ale…“
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