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Dvouměsíc se s dvouměsícem sešel a další číslo GAMINGu je tady. Pro některé (mě) začalo to
nejmíň oblíbené roční období – podzim. Ještě,
že nás v tom většina vývojářů nenechá a snaží se,
aby nás nepohltili úzkostlivé stavy, deprese
a pochmurná nálada.
K tomu stačí přidat hodinu hraní navíc, díky
změně letního času na
zimní a hned ten podzim vypadá líp. A čím
nás tedy herní průmysl
za poslední dva měsíce potěšil? Battlefield 1 je
konečně venku a nějakou tu dvoustranu jsme
mu prostě museli věnovat! S končícím létem se
nám taky pěkně ochladilo a určitě jste si všimli,
že z ulic vymizeli hráči nejpopulárnější hry roku
2016 – Pokémon GO. Samotnému tématu „virál“
se v pátém čísle našeho časopisu dostatečně věnujeme. Samozřejmě jsme se zaměřili i na recenze, hardware, mobilní hry a novinky. O jejich pravidelnou porci tak nikdo nebude ochuzen. V říjnu
se také konala zajímavá akce For Games, na které
jsme nechyběli a přinášíme vám z ní reportáž.
Páté číslo je už tak trochu výročí, tak doufáme, že
vás nezklameme a díky GAMINGu si tak můžete
zpříjemnit nejeden sychravý podzimní večer.
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TÉMA

BATTLEFIELD
Pohled do historie značky

V

FOTO: Battlefield zdroj: https://images5.alphacoders.com/410/410344.jpg

roce 2002, nás poprvé
vtáhla do svého bitevního prostředí, úžasná
FPS, do té doby neviděná, akce s názvem Battlefield 1942, která přinesla zcela nový rozměr do žánru
FPS. Tím posunem tohoto titulu bylo
bojové prostředí, kde se poprvé střetává
64 hráčů na bitevním poli plném zcela
ovladatelných vozidel, lidí a letadel. Na
rozdíl od dnešních poměrů, hra nabízela
obrovské množství hratelných tříd, které byly ještě rozdělené podle zvolené
frakce. V roce 2003, ke hře vyšli dvě nová
rozšíření s podtitulem The road to Rome
a Secret weapons WWII.

Po dvou letech se nám představil
nový díl s názvem Battlefield Vietnam.
Ten nás vtáhl do období Vietnamské
války, kde proti sobě stojí opět několik
frakcí. Samotná vodní vozidla byla vylepšena, neboť na mapách byly velmi
podstatnou součástí řeky a jiná vodní
koryta. Mapy byly založeny na skutečných událostech například boj o město
Hue, údolí laDrang nebo pád Saigonu.
Ovšem nejtypičtějším znakem hry byla
její doprovodná hudba, kde můžete slyšet známé pecky 70 let.
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Pokud se řekne první hra z moderní války, rozhodně každého napadne
Battlefield 2. Tato hra sklidila obrovské
ovace. Hra byla opět o krok před vším,
co bylo do té doby viděno. Na moderně vyhlížejících mapách se střetávali tři
strany. Moderní válka to byla se vším
všudy. Moderní tanky, stíhačky, bugyny a mnoho dalšího. Hra se stále držela
svého základu. V možnosti tříd, ovšem
přidala první náznak levlování, díky kterému jste si mohli odemykat různé zbraně a vybavení. Hra běžela na novém enginu Refractor 2, který hře dával úžasné
vizuální a fyzikální vzezření. Na rozdíl od
dnešního trendu DLC a jiných balíčků,
hra nabízela již v základu 16 hratelných
map, která vás zavedli do různých koutů
země. Samotná hratelnost poprvé také
nabízela režim velitele, který byl klasickým vojákem, ale mohl udílet rozkazy,
podpořit tým dělostřeleckým útokem,
průzkum UAV či shozem zásob. Pro hru
vyšli samozřejmě také rozšíření, které
byly povedené leč ne tak úspěšné.

Už se pomalu dostáváme k již novým dílům. Za zmínku ovšem ještě stojí
díly, které nedosáhly takového úspěchu
jako již zmíněné. Battlefield 2: Modern
Combat, Battlefield 2142, který nás vzal
do vzdálenější budoucnosti, Battlefield:
Bad Company, Battlefield 1943, Battlefield: Bad Company 2.

Především pro fanoušky je dobré
zmínit, že díky pár nadšeným fanouškům této hry, je nyní možné se opět podívat na bojiště Battlefield 2, skrze stránky www.battlelog.co.

Bohužel je nutno zmínit že všechny
tyto nové díly vycházeli jako na běžícím
pásu. To se podepsalo na opravdu velké
podobnosti, všech dílů, kdy je opravdu
vidět pouhé přeskinování textur.

Battlefield nezahálel ani na online
scéně. A vydal dvě velmi rozdílné hry nesoucí název Battlefield: Heroes a Battlefield Play4Free.
Nyní už jsme u samotného závěru,
kdy se pouze zmíním o dílech, které jistě
každý zná. Začneme Battlefield 3, který
je stejně jako jeho nástupci, postaven
na Frosbite engine. Hra má překrásné vizuální ztvárnění a její zábavu jsem shledával především v možnosti destrukce
prostředí. Samozřejmě zde už nastává
trend DLC rozšíření. Jeho nástupcem byl
Battlefield 4. Zde se jednalo pouze o zasazení do jiné války, kde proti sobě stojí
USA a Čína, na rozdíl od třetího dílu, kde
proti sobě klasicky stojí Rusko a USA.
Předposledním dílem celého kolotoče
je tedy Battlefield Hardline, kde se nám
klasické pojetí války změnilo na „válku“
mezi muži zákona a těmi co zákony porušují.

TÉMA

BATTLEFIELD
1
A máme tu konečný rozsudek!

T

ak tedy navázání k předešlému shrnutí historie
značky. Rok se s rokem sešel a společnost DICE nám
přináší opět nový díl. Tentokrát s názvem
Battlefield 1. Na první pohled je to určitě zavádějící, ale nic neobvyklého. Proč
Battlefield 1? Rozhodně to souvisí se zasazením hry. Když si vzpomeneme, Battlefield začínal druhým světovým konfliktem a pokračoval do moderní války, kde
poté zůstal několik dílů. V Battlefield 1 se
podíváme ještě hlouběji do minulosti a
to přímo do první světové války.
Než začnu s prvním hodnocením
a kritikou je dobré říct, že není dobré se

na Battlefield 1 dívat, jako na historicky
věrohodný konflikt. Ať už jsou to zbraně,
výstroj nebo samozřejmě, jak je tomu
dneska zvykem i barva pleti jednotlivých charakterů.
Ve hře se ve velkém měřítku používají automatické zbraně a zbraně, které
nikdy nespatřily světlo světa. Vývojáři
vycházeli z konceptů zbraní, které se v
tehdejší době nepovedlo realizovat. To
přináší samozřejmě dynamickou hratelnost, ale když si vezmeme, že v první
světové válce se používali především
opakovací zbraně a sem tam se objevil
nějaký ten automatický samopal, jedná
se zde o „alternativní první světový kon-

flikt“. Ale konec srovnávání s historií a
zpět k samotné hře.
Hra je postavena na Frosbite enginu. Není tajemstvím, že co se týče efektů
a celkového vizuálního vzhledu, si většinu bere z rok starého titulu Star Wars:
Battlefront 2015. Díky tomu bojiště vypadá opravdu úchvatně. Je plné ohromujících výbuchů a mapy jsou opravdu
překrásné. A takový detail, jako je zašpinění zbraně při plazení se odporným
bahnem, kdy vám kolem hlavy lítají střely je opravdu něco. To by bylo k vzhledu
hry, zde se nedá nic vytknout. Hře to
pouze prospívá a vypadá prostě skvěle.
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BATTLEFIELD
1
A máme tu konečný rozsudek!

U

Battlefieldu, i přesto, že
se jedná především o
multiplayerovou záležitost, je dobré alespoň
něco málo o singleplayeru. Kampaň pro
jednoho hráče, pro mě byla spíše, jako
taková ukázka toho, co za podívanou
dokáží vývojáři vykouzlit. Mise jsou něco
jako „válečné příběhy“, kdy se vžijete do
kůže vojáka a v podobě pár misí, prožijete jeho příběh. Ať už hrajete za mladého řidiče tanku Mk. V „Black Bess“, kdy je
vaším úkolem dostat se přes území, kde
již válka přešla nebo za Australského odstřelovače, vždy se jedná opravdu o pár
misí, kdy celou kampaň projdete ani ne
za 4 hodinky. Na konci každého příběhu
vám hra ukáže nějaká fakta týkající se
skutečného konfliktu, která jsou opravdu zajímavá. To by bylo k singleplayeru
asi všechno.
Nyní k hlavní náplni hry. To je samozřejmě multiplayer. V něm máte opět
klasické herní módy jako Rush, Conquest,
Domination a Team deathmatch. Klasické módy, které není třeba představovat.
Ovšem jeden by bylo dobré zmínit a to je
tak zvaný „War pigeons“, kdy proti sobě
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stojí dva týmy, a snažíte se získat poštovního holuba. Po jeho získání je vaším
úkolem jej chránit do té doby, dokud se
nenačte sepsání zprávy znázorněné jako
kolečko nad držitelem holuba. Úkolem
týmu je získat, udržet a poté odeslat tři
holuby. Tým protivníka se vám jej samozřejmě snaží sebrat, a co mi přišlo nejvtipnější, ani když jej vypustíte, nemáte
vyhráno. Stačí schopný střelec na protější straně a holub to má spočítané.
Abych hru pouze nechválil sem
tam nějaký ten bug přeci jen uvidíte. Ale
co mě rozhodně vadí je absence „Hardcore modu“. Zbraně ve hře jsou docela
dobře vyvážené, ovšem ne všechny párkrát jsem měl opravdu chuť prohodit
klávesnici oknem. Chápu, že to přináší
především používání automatických
zbraní, ale občas nastanou takové situace, že nad nimi zůstává rozum stát.
Mód by byl určitě vítaný a jsem přesvědčen, že by se tím pádem poté objevili i
servery pro příznivce trochu reálnějšího
boje, kdy by proti sobě stály pouze hráči
s opakovacími zbraněmi.

Tomáš Cajthaml

Žánr: Akční, FPS
Vývoj: DICE
Platforma: XONE, PS4, PC

Konečný verdikt:
Hra vypadá úžasně. Je
svižná a díky novému
pojetí je svěží hrou. Záleží
pouze na vás, zda jste
schopni aceptovat, že se
nejedná o první světovou
válku, ale spíše o takový
její alternativní vzhled,
který vypadá a hraje se
opravdu skvěle. U mě
bohužel hru sráží absence
módu a její často dost
podivně končící souboje
kvůli občasným chybám.
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