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ÚVODNÍ SLOVO
Šéfredaktora

Už jsou tady zase. Vánoce. Pro někoho období radosti, pro
někoho období spojené s traumatickým zážitkem a někdo se
prostě jenom těší na volno. A volno můžeme využít různě. Výlet na hory? Dohánění hráčských „restů“? Trávit čas s rodinou?
To vše samozřejmě připadá v
úvahu, ALE…
Steam to tak nenechá a zahrne nás jako obvykle hromadou extrémních slev, a to
několikadenní vánoční volno
bude pryč ještě dřív než se
nám stačí načíst nová Civilizace VI. Každý rok se přihlašuji o
vánočních svátcích na Steam
s tím, že už mě nemohou s ničím překvapit a téměř vždy to skončí tak, že strávím desítky
hodin u hry, kterou jsem prostě „musel“ vyzkoušet.
Důležitou informací je také to, že nám na prosinec byla nachystána opravdu velká dávka kvalitních novinek, jak se můžete dočíst ve „vánočním“ GAMINGu. Ohlédli jsme se zpátky
po Blizzconu, navštívili RoG Finals 11 a připravili pro vás seznam her, které by pod stromečkem neměli chybět.
Pokud by měl někdo obrovský problém s absencí sněhu,
může si pustit novinku Steep a prohánět se po vrcholcích Alp
až do samotného Silvestra. A potom už bude následovat nový
začátek. Rok 2017. Jaký bude ve světě her? V tomto čísle najdete seznam her, s kterými jsou spojena největší očekávání a
na které se budeme těšit. (na některé z nich se už těšíme roky)
Za celou redakci bych vám tak rád popřál pěkně herní vánoční
svátky a úspěšný start roku 2017.

TIRÁŽ
GAMINGu
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TÉMA

TOP
5
hry, které musíte mít pod stromečkem

V

ánoce jsou tu co nevidět a jelikož vím, jak to
s kupováním dárků na
poslední chvíli je, není
nad to poradit, co komu koupit. Navíc v
období Vánoc drtivá většina obchodů a
eshopů uvádí zlevňovací akce. A přesně
to je ten správný čas, kdy můžete koupit
hru klidně o 50% levněji, než kdykoliv
jindy během roku. Pět her, které jsem
pro tyto účely vybral, jsou dle mého názoru (ale budu se snažit být velice objektivní) ty nejlepší herní zážitky, které jste
mohli za rok 2016 okusit a nebát se, že
vás zklamou. Pojďme se tedy společně
potopit do herních vod roku 2016.

balovou duši. Letos je FIFA lepší, než kdy
jindy, neboť mají nový engine, příběhový mód, FIFA Ultimate Team a plno a
plno dalšího, zábava zkrátka na celý rok
2017, tedy minimálně do podzimu, kdy
bývá představena nová FIFA. Zkrátka a
jednoduše, pro fotbalového fanouška s
oblibou ve videohrách (takovýto hráč již
tuto hru pravděpodobně vlastní, ale co
už) opravdová nutnost, lepší dárek bude
snad jen místenka na finále Ligy Mistrů,
ale to vás vyjde levněji raději to virtuální
finále.
X360

Platformy: PC, PS4, XOne, PS3,

skutečně velký svět (San Francisco), zajímavý příběh party hackerů, plno vozidel,
zbraní i customizace postavy, resp. oblečení. Hra má bohužel jeden podstatný
neduh a to je poskvrněné jméno, kvůli
ne zrovna povedenému první dílu. Mně
osobně přišel první díl jako dobrá akce s
otevřeným světem; sice příběh nebyl nic
moc, ale to vše vynahrazovaly fantastické možnosti hackování. Druhý díl tedy
přináší obdobnou zábavu, ovšem dotahuje chyby, které měl díl první; a to skutečně dobře. Vžijte se do kůže mladého
hackerského učně Marcuse Hollowaye a
zažijte příběh jeho programátorské kariéry. Ve zkratce – pokud vás bavil první
díl, tak jako mě, rozhodně zkuste i druhý
díl, nepochybně vás nadchne. Pokud patříte do skupiny, která první díl odsuzuje,
i vy zkuste dvojku, budete příjemně překvapeni.
Platformy: PC, PS4, XOne

FIFA 17
Série FIFA – srdeční záležitost, skutečně. Pokud jste jen minimální fotbalový fanoušek a někdy jste již okusil, jaké
to je, prohánět se po virtuálním trávníku
nějakého fotbalového svatostánku, jistě
víte jaká je to slast a uklidnění pro fot-
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Watch Dogs 2
Jen těžko před letošními Vánoci
vyšla open-world hra, která by se mohla rovnat famóznímu GTA V z roku 2013
(2014 na Next Gen konzole). Watch Dogs
2 nabízí téměř vše, co od moderní akční hry s otevřeným světem očekáváte –
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5
hry, které musíte mít pod stromečkem
Battlefield 1

P

táte se, proč koupit právě
tuto hru? Tak pro mě osobně je to jasná koupě už jen
kvůli výborné audio-vizuální stránce hry. Celkově se jedná o skvělou hru, pokud vás baví multiplayerové
bitvy s přáteli, nebo s absolutně neznámými spoluhráči, Battlefield vám to dopřeje. Navíc zasazení do bojů mezi roky
1914 až 1918 je naprosto skvělý nápad a
studio DICE za to zaslouží palec nahoru, i
když na tuto adresu také přichází značný
hate, kvůli historickým nepřesnostem.
Musí zde ale přijít jedno větší upozornění - pokud nejste nakloněni hraní ve
více hráčích, koupi moc nedoporučuji
– ano, hra nabízí vcelku zajímavou kampaň, která ale zabere jen několik hodin;
dohrajete jí klidně do konce vánočních
prázdnin a potom budete odkázáni na
poutavý, dobře zpracovaný multiplayer.
Pokud mu ale neholdujete, budete mít
smůlu, protože moc aspektů opětovného hraní v Battlefieldu není. Naopak
ideální je tato hra pro hráče, kteří si jí
kupují na choutky ve více hráčích, neboť
přesně tato hra je to, co se bude příštích
několik let hrát, na to si klidně vsaďte!
Platformy: PC, PS4, XOne

Zaklínač 3

Grand Theft Auto V

Jste fanoušky žánru RPG? Není problém, i pro vás se něco najde. Upřímně,
jako první mě napadl „nový“ remasterovaný Skyrim, ale ten jste pravděpodobně všichni hráli (klidně i v té staré podobě) a jste ho dost namlsaní. V případě, že
opravdu ano, mám tu pro vás jinou RPG
pecku, se kterou sice já osobně nemám
tolik zkušeností, ale ocenění hra roku za
rok 2015 a RPG roku za roky 2015 a 2016
mluví za vše, řekl bych.

Ze srdce se omlouvám všem, kteří této značce nemohou přijít na jméno
a už je upřímně štve „všudypřítomné
GTAčko“, ale já si jednoduše tento seznam neumím bez této hry představit.
Hra je dlouhá, ale zábavná; ohraná, ale
přesto každou chvíli jiná. Hra desetiletí?
Možná. Hra našich srdcí? Rozhodně! Simulátor mafiánského života, tři naprosto
odlišné postavy, kterým dříve nebo později stejně přijdete na kloub a budete
si přát, aby hra nikdy neskončila. A ona
formálně neskončí, po slunném Los Santos se můžete projíždět stále dokola, ale
v duši už vás to nebude hřát tolik, jako
když to mělo nějaký účel – nebo se možná pletu. Jakožto záchranný kruh zde
funguje online mód, který je do puntíku
dotažený a nabídne minimálně jednou
takovou zábavu, jako hlavní příběhová
linie; kdo by poslední GTAčko nehrál,
jakoby nebyl. Všem slibuji, že příští rok
až budu sestavovat tento výběr, GTA V
v něm již nebude… nebo snad dokonce
ano?

K Zaklínači tak doporučuji ještě dokoupit další dvě DLC – Srdce z kamene a
O víně a krvi, neboť ty váš požitek ze hry
totálně prohloubí, ale pozor – datadisky svou délkou vydají za celou hru. Hra
nadchne snad všechny fanoušky klasických RPG, neboť nabízí plno revolučních
i zažitých a oblíbených prvků, které potkáte i v minulých dílech série, případně
v každém pořádném RPG. Zaklínač 3 je
se svými DLC velmi povedenou tečkou
za parádním příběhem zaklínače Geralta
z Rivie, tak na co čekáte?.
Platformy: PC, PS4, XOne

X360

Platformy: PC, PS4, XOne, PS3,

Jakub Fišer
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TÉMA

REMASTER
Kam směřujeme

R

FOTO: Remaster, zdroj: http://www.gameondaily.com/wordpress/wp-content/uploads/2015/02/Resident-Evil-HD-001.jpg

emastrujeme, remastrovali jsme a remasterovat
budeme. A zatím nic nenasvědčuje tomu, že by se
to mělo v dohledné době změnit. Proč?
Z historického hlediska nebyl remaster tak častý, ale to je samozřejmě
dáno i menším počtem her, které vycházely, a hlavně je to dáno technologickým
pokrokem.
Bylo by naivní si myslet, že většina
vývojářů chce, abychom měli k dispozici
lepší grafickou podobu hry, s modernějším prostředím a zlepšeným soundtrackem. Zásadním problém současných her
je velmi jednoduchý. Většina her totiž
nestačí vydělat peníze. Technologický
pokrok totiž v současnosti nepostupuje
velmi rychle dopředu, ale letí nadzvukovou rychlostí. To, co si dnes koupíte,
bude za několik týdnů (možná dní) za-
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staralé a na trhu už bude něco mnohem
výkonnějšího.
A jak s tím tedy souvisí tvorba her?
Hry se budují na určitém herním enginu. Modelují se 3D prostředí a postavy.
Skládá se soundtrack. Kóduje se, kóduje
se, kóduje se. Zásadním problémem je
následně časová náročnost. Hru bohužel neuděláte za týden, většinou je to
otázkou let, což je poté obrovským problémem. Pokud nemáte výborně zvládnutou strategii tvorby hry, tak po dvou
letech vývoje vydáte vlastně hru, která je
dva roky stará a nikdo ji nechce. A v tom
tkví jádro problému. Většina herních
studií chce aby se hra prodávala roky, ne
měsíce, jako tomu je v některých případech.
Pointa je už asi jasná, směřuje to
k remasteru. Řekneme hráčům: „Hele,
upravili jsme tuhle starší hru, je teď su-

per moderní, má super grafika a potřebuješ víc výkonu, abys jí rozchodil.“ Většinu to okouzlí.
Remaster se dá zvládnou v řádu
týdnů a tak je poté ve výsledku tou nejlepší možnou investicí, jak znovuzrodit
zastaralou hru. Tedy každou hru, teoreticky je přeci každá hra již zastaralá.
V některých případech si dokonce hráči o remasterování řeknou sami.
Opakované odvolávání se na nejlepší
herní léta s první Diablem způsobilo to,
že Blizzard „remasteruje“ první Diablo a
implementuje ho do třetího dílu.
V budoucnu se budeme prostě s
remasterem setkávat mnohem častěji,
ať už z hlediska PC her, tak konzolí, které
to mají ještě o kapku těžší.

Filip Starý

