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3D Blaste" 
""n.n.SF 

Graphics Btaster RIVATNT
Pokud jste stejníjako většina ostatních hemích nadšencťr, pak chcete od
svého počl'tače maximálnív/kon, plnou kompatibilitu a snadnou instalaci.To
co skutečně pot ebujete, je jednoduché, rychlé a levné ešení. Pot ebujete
3D Blaster Banshee! Spojili jsme v/konnou l28-mi bitovou 2D graíiku a 3D
slavny hemíengineVoodoo2 od 3Dfx lnteraďive s hardwarovou podporou
videa, l6 MB rychlé paměti SDMM a 250 MHz DAC. Podporuje graíické
standardy DirecX@, OpenGL@ a GlideTM a zaručuje tak kompatibilitu pro
širokou škálu aplikacía her: 3D Blaster Banshee je použitelny pro hraní hen
suďovánípo lntemetu, kancelá ské aplikace, multimédia a mnoho dalších
běžnych i méně běžnych aplikací.

Nenajdete v/hodnější kombinaci ceny, v/konu a kompatibility,
než nabfuí 3D Blaster Banshee,

Autorizouani prodeici:
Benešov: Compro 030l 127579, Hradec Králové: ATC Group, E, Beneše l54l ,049l5)7 l l 00, Hulín:
NWT Computer0634135l67l, Humpolec: SVC 0367l532l29, Kladno: Beránek 03l21678049,
Praha:SELFVinohradská l3l,te|.02-6972208,APS02l242l5l47,ProximaComputers0214023284,
ADC System 02l6275908,)imaz021379870, QH Computer 02/53 l l05, Zeos 07l242l 3485, Centaur
02173l l962,UnisonServis02/3ll5606,GPHPartners021243700l6,SIan:Go|em03l41520936

a sít prodejen IRC
Hradec Králové: OD Don, Gočárova l57l,tel, 0603 - 47 82 45, Praha l: PC Shop,V|adis|avova 24,
tel,02 - 24 94 85 l l , Praha 2: MegaStore, Nám. l.PPavlova 3, tel. 02 - 24 94 25 05,Teplice: OD PR|OR,
Nám. Svobody 2937, Brno: Husova 8a, tel. 05 - 43 23 55 6l , Brno: Běhounská 7, tel. 05 - 42 72 17 60,
ostrava:oDGalerie,Zámecká 20,tel.069-6ll l9 l2,Plzeň Martinská3,tel.019 -727005l,
Pardubice Smilova 704 ,te1,040 - 5 l 80 24,Zlinz oD PRloR, Masarykovo n. ó, tel. 067 - 72l 14 69
linka2l8,Ústínad Labem:OD LABE,Revoluční9,te0.047 -5254i76,Fr dekMístekTěšínská
l 083, te|.0658 - 626 l94, KarlovyVary: Nám. Dn M. Horákové l 6, tel. 0603 - 2 l 3 089, Ostrov; Staré
nám, l8,te|.0l64 - 61 2694
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Když už kupuječ něco do svého počr'tače, nechceš žádny kompromis.Zkrátka
chceš vše:rr/konnou 2D grafiku, vysok/ počet 3D snímkťr s peďektní kvalitou
obrazu, vysoké rozlišení a podporu všech aplikací. My máme, co hledáte -

Graphics Blaster RivaTNT
Tato karta má špičkovou 2D a 3D akceleraci, která využívá plně l28-mi
bitovou architekturu s v}konem až 40 miliard operacía l0 Gigaflops za
sekundu,TwinTexel 3D engine dokáže zpracovat až B milionťr trianglťr a více
než 250 milion plně renderovanych pixelrJ za sekundu v 32 bitov/ch
barvách.To vám umožní pracovat v rozlišení až l900x l 2O0, nebo hrát Quake
ll l 600x l 200 v 24 bitov/ch barvách bez kompromis .

Samoz ejmě je zajištěna kompatibilita pro Windows 95,

To opravdu nejlepší co mťržete mít ve svém počr'tači je

Graphics Blaster RivaTNT

DlsTRlBUcE

DAT TEcH
CZÉCH REPUBLlC

Budějovická 5, 140 00 Praha 4
tel. 02 / 6172 23Ol, fax. 02 / 6112 273l

e-mail dtec@datrontech.cz,
http : / /wrvw. datrontech. cz
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ěkterlim z vás se možná
dostalo do rukou nulté čís-
lo GameStaru - nového
časopisu o počítačorlich
hrách, kte4i spat il světlo

světa na letošním Invexu. To byl
ale jen mal p edkrm, první opra-
vdorli nášup p ichází až led'.

Sto stránek o počítačor{ch hrách
pro PC, žádné konzole, žádné ki-
no, žádny komiks. Jen hry, hry
a zase hry. Budeme vám p ináŠet
novinky, recenze, ale také klade-
me velk driraz na sekci návodri
a na hardware, kte4i s hraním
bezprost edně souvisí.

Těžištěm GameStaru je jeho CD,
které je vlastně srdcem celého ča-
sopisu, proto na něm Často nalez-
nete rozličné bonusy, které rozši-
ují informace uvedené v papíro-

vé části. V tomto GameStaru na-
leznete nap íklad recenzi na
Populous 3, Carmageddon 2 či
Halí-Life. Dali jsme si na recen-
zích záležet, a tak doufáme, že se
vám budou líbit. Ale to nestačí,
my chceme b}it nejlepší, a proto
na naŠem CD pro vás máme p i-
chystané |< Populous sejvy, ke
Carmageddonu trainer ak Half-
Life kompletní, pochopitelně čes-
kli návod. Tím r{čet samoz ejmě
nekončí, však se p esvědčte sami.
Mimo těchto doplňkri, které na-
leznete v sekci ,,CD Star", se mti-
žete pokochat také trailery z píi-
pravovanlich her. Ale světová vi-
deotvorba nám tak nějak nestači-
la, a proto jsme pro vás p ipravili
vlastní videorecenzi, v které vám
Honza Modrák u|<áže pár zajíma-
,. ch míst ze Sinu (sv m nezamě-
niteln m zp sobem). Vše běží
v první verzi našeho enginu, a tak
doufám, že s ní nebudete mít žád-
né problémy. I(dyby něco, zavo-
lejte nebo zamailujte do redakce
Sváťovi Švecovi, kteryi CD páchá
a ochotně vám se všemi nejas-
nostmi poradí.

Nap íště už bude CD plně ozvu-
čené a také slovenská verze po-
kročí ze stávajícího zkušebního
provozu do plné formy. Ale ano,
náš engine je skutečně dvojjazyč-
n5í, doufáme tedy, že to našim
podtatransk m brat ím, kde se
GameStar také prodává, bude vy-
hovovat.

Samoz ejmě nejdriležitější
součástí našeho CD jsou
demoverze, které si m žete z na-

šeho CD in-
stalovat a od-
instalovávat
až do zemdle-
ní. Protože
nakladatelst-
ví IDG vy-
dává|<ažd,
měsíc p es
1 500 000 v}r-

tiskti časopisri o počítačor{ch
hrách (PC Games, GamePro,
Playstation Pro, a mnohé další),
máme velkou v5ihodu, že m žeme
se všemi těmito časopisy spolu-
pracovat na obsahu našeho CD.
proto se na Gamestar cD budou
objevovat demoverze na některé
herní tituly d íve, než u ostatních
časopisri u nás. Doufáme, že se
vám naše cD bude líbit a stane se
vaším pravidelnlim, serió zním
a p esto zábavnym prtivodcem
herní scénou. Snad k tomu dopo-
mriže i cena, kde jsme neviděli
drivod, proč by časopis s CD měl
stát více jak 100 I(č, nechceme
zvás tahat peníze, myslíme si, že
kvalita musí jít ruku v ruce s ro-
zumnou cenou.

|en těžko vám mtiže někdo na-
bídnout I 200 megabyt každ5i
měsíc. To už je slušn prostor,
kteryi se dá vyplnit zajímavymi
věcmi v opravdu hojném množ-
ství. Tato varianta je ovšem k dis-
pozici toliko p edplatitelrim. Ti za
stejné peníze (respektive za méně
peněz) totiž dostanou každli mě-
síc ne jedno CD, ale dvě CD!
Druhá duhová placka bude kon-
cipována poněkud odlišně, bude-
me ji zamě ovat více tematicky.
Někdy to bude CD návodové, jin-
dy na něm naleznete všechny za-
jímavosti t kající se nějaké slavné
a hodně hrané hry, a samoz ejmě
na něj budeme často umisťovat
také plné verze her. V tomto čísle
na něm naleznete hru Lost in
Time, p íště na vás čeká King's
Quest VIt

Tak, a rivodník prvního čísla má-
me za sebou. Nebyly to žádné
plané sliby ani p ísliby, jen fakta.
Nechceme se stavět do pozice
herních bohti, kte í k vám shlížejí
shriry a nestále vás ujišťují o své
nad azenosti a neomylnosti. My
jen děláme časopis o počítačo-
,. ch hrách a strašně chceme, aby
se vám líbil. zristaňte s námi.

IGrel Papík, šéfredaktor

GameStar
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Sin
Dalším akčním ná ezem v prvním
čísle je kromě Halí-Liíe a Bloodu
2 i Sin, na kte4i jsme se v redakci
těšili již od konce léta, kdy se na
ve ejnosti objevilo demo s propra-
covan;ím multiplayer módem.
Poda ila se i varianta pro jednoho
hráče ? Bezpochyby . Zajímají-li
vás další informace o slru nebo
o hlavní negativní postavě hry, jež

je podle našeho názoru mnohem atraktivnější než Lara Croft, je tahle
recenze určená právě vám.

Tornb Raider llI
Pot etí Lara. M že někoho bavit stále
to samé dokola? Skok, leh, rlist el
a zhoupnutí bujn5,ich ňader po pade-
sáté osmé, p esně to je t etí pokračo-
vání akční hry Tomb Raider. Zdáse,
že zapomínat na originalitu a slepovat
spolu stále lepší grafiku a okoukané
nápady se Eidosu p estává vyplácet.
Možná by byl čas najít si nějakou
jinou postavu, nebo prostě Laru šoup-
nout do jiného kabátku.

settlers lll
|iž t etího pokračování se do-
čkala budovatelsko-ofenzivní
strategie z dílny německ5ích
Blue Byte. Tentokrát se setká-
te s poněkud ritočněji laděn m
dílem, v němž hlavní rilohu
p ebírá armáda a ostatní oby-
vatelstvo je zde jen proto, aby
nasytilo hladové vojáky.
Samoz ejmě nechybí ani ino-
vace v jednotkách a stavbách,

ja|<ož i v grafice a hratelnosti, Tak tedy pryč s Knights and Merchants,
Settlers Ill p icházejí.

Grirn Fanrlango
|edna z nejočekávanějších her na
sklonku roku 1998. |e s podivem, kolik
vody se okolo tohoto nového projektu
LucasArts rozví ilo a jaká je konečná
podoba hry. Také jste se těšili? Tak
možná budete zklamáni. Stejně jako
každ experiment i Grim Fandango,
pokusn3í králík na poli 3D adventure,
má chyby. Špatné ovšem je, když tako-

]lovlnky a prevlerrr:

18 Novinky
24 Poseidon
26 Rozhovor s Markem Španě-

lem, šéfem projektu
Poseidon

28 Age of Empires II: Age of
Ifings

Recenze:

Hra měsíce:
50 Half-Life

Akční
Sin
Blood II: The Chosen
Tomb Raider III
Carmageddon 2:
Carpocalypse now

Strategie
Settlers III
Gangsters: Organised Crime
Populous: The Beginning

Sport
FIFA 99
NBA 99
Motoracer 2
Michael Owen's World
League Soccer 99

Adventure / RPG
Grim Fandango
Polda
Brány Skeldalu
Posel Bohri

73 Simulátory
74 World War II Fighters
77 F-I6 / MiG-29

Návody:

78 Tipy a triky
82 Posel Bohti
84 Dune 2000
88 Sin
90 NHL 99

Harrlware:
92 nVidia vs. 3Dfx
94 Dtec 3Dfx Banshee
95 COMFOR Game PC

Rerlakění rulrriky:
úvodník
Obsah
Obsah CDl
Obsah CD2
Dopisy
Soutěž
Anketa
Téma: 1999 TOP 10

35
36
39
42
44

47
48
52
54

57
58
60
62
63

65
66
68
70
71

FIFA 99
Po NHL 99 p ichází na monitory
fotbaloqích fanouškrj i jejich nejoblíbenější
devadesát devítka, FIFA. Oproti minul3ím
díl m auto i značně změnili vzez eníhry
a p idali spoustu drobností jako nap , rea-
lističtější chování hráčri, které vám všem,
kte í jste na další díl FIFA napjatě čekali,
umocní potěšení zhraní. Značné expanze
se dočkaly také národní ligy, jejichž počet
dosáhl dvanácti, včetně exotické brazilské a americké.

3
4
6

10
96
97
98
12

vé chyby postihly i hratelnost, v níž jsou LucasArts experty.

Game tal ! il99
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Deset ne|lepších her roku 1999

S koncem roku p ichází pravidelné bilancování roku uplynulého. My vás ovšem ne-
budeme s minulostíobtčžovat, at už proto, že jsme časopis norn,, či proto, že po-

važujeme budoucnost za daleko d ležitější.
Na šesti stranách se tedy dočtete o deseti
hrách, které by měly b, t vydány
v p íštím roce a jeví se nám jako
nejlepší. Tlačenka na těchto deset
pozic byla opravdu obrovská,
chybí nap íklad druh,i díl Total
Annihilation, SimCity 3000 či
t eba Prey, takže je to desítka
opravdu atraktivní. Dozvíte se

o nejaktuálnějších zprávičkách z uvoje Diabla ll, Ultimy Ascension,

Prevteri, Poseldon a rozhoyor s lUlart(ern Španěle]n

Duke Nukem Forever, zjistíte, jak
dlouho budete muset ještě čekat
(nicménč znáte to člověk míní,
vydavatel mění), a na samotn
závěr vám nadneseme pár tren-
drj, které budou vévodit nejbliž-
ším měsícrjm či rok m.

h l,

l

ffi fri,*fi #ilií|*í;;:#:.*'i#;il{+}tt;ffi ;ť;ťiil,fffi fl ť;:iHi,
né p ímo pro západnítrh (začátkem roku JRC
rispčšně uzav elo smlouvu s lnteractive Magic).
Závdavkem pak na dalších dvou stranách
naleznete rozhovor právě s Markem Španělem,
kde se dozvíte o trablech p i uivoji, o tom jak

1\ se u nás s tvorbou her začíná a také jak vážně
lL in lDÍ. c hromi mrrclí !.lr r+nťl ň+rl c+r4nIznrni tav+ l

'!úr,filru_rrtilŘFr'rtoJRCshramimyslí.Hutnričtyrstránkov.itext
by vám měl bohatě stačit, pokud však chcete
ještě více, je tu rozšírená necenzurovaná verze

* . rozhovoru umístěná na CD.

Ha!í-Llíe

_,Hrou čísla se tento měsíc jednoznačně stává Half-Life, kterri rozhodně
pat ímezi nejlepší hry tohoto roku. Ač jde o 3D akční hru vytvo enou
na věkovitém enginu Ouake (lé-

ta páně 1996), není to na ní
rozhodně znát, Half-Life ovšem
není o enginu, ale o dokonalé
atmosfé e a prost edí, kte ré vás
během prvních pár minut doslo-
va vtáhne a nepustí až do konce
hry. Pokud se obtížnosti a hra-
telnosti t če, je Half-Life k tomu
ke všemu i dokonale vyvážen .

L_

Nic tu nep eb,vá, a pokud snad
něco chybí, nemáte šanci si toho
všimnout. A když vám nakonec povíme, že
Half-Life nemá až tak krvavé hardwarové po-
žadavkyjako konkurenční Sln, tak už snad
pochopíte, proč dostal oněch neskutečn, ch
95 o/o.

F
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HOdnOtící ystém
Ze zkušeností uíme, iak ie hodnotící tabulka

d !ežitá. Dlouho isme uuažovali, jakou íormou

a iaké iníormace do ní zapsat. ]la následuií-

cích ádcích naleznete uísledek našeho
p em š!ení. Uě íme,že budete spokojeni...

pírčí HoDNocEnIí: ,

Hratelnost: Hratelnost vyjad uje zábavu, která je pocho-
pitelně nad azena grafice i zvuku a je nejdriležitější pro fi-

Žánr strategie
V,irobce : SKS Chvojkovice-Brod
Vydavatel : Vonásek lnteractive
Systém: Win95/98
)azyk: anglick,
Multiplayer: ano

3D akcelerace : D3D, 3Dfx

Minimální konfigurace:
P 133, 16 MB RAM, 4x CD,

HDD B0 MB

Optimálni konfigurace:
P 166, 32 MB RAM, Bx CD,

HDD 300 MB,3D karta

i 2D strílečky a hopsačky (Stargunner, 
:

Jazz JackRabbiť), totéž v 3D (G-Police, :,

Croc), ale i pinbally (Balls of Stee| a ně- |,

které velmi akční závodní hry, které se do :

sport p i nejlepší vrili nehodí (Micro- ',

Machines). 
i

(Battlezone), finanční (Capitalism) a tak-
tické (/ncub ation),A aby to nebyla taková 

;

nuda, navíc jsou tu i hry logické 
.(auadrax). 
i

Sport: Ve dne v noci sedí u Eurosportu, 
i

aktivně sportuje, nekou í a nepije, a tedy :

musí i vést naši sportovní rubriku, ano - .

kej , fotbal a dalších sportr1 zde najdete 
]

i automobilové závody (Need for Speeď) 
|

a fotbalové manažery (Premier Manager 
Iga). 
:

nální verdikt. Existuje pět stupňri - v5íborná, velmi dobrá,
dobrá, špatná a velmi špatná.

Grafika: Ohodnocení celkového grafického zpracování
hry, tedy kvality 3D akcelerace, scrollingu, kvality video-
sekvencí apod. Existuje pět stupň - v5íborná, velmi dob-
rá, dobrá, špatná a velmi špatná.

Zvuk: Zde hodnotíme nejen kvalitu ozvučení (zvukov5ích
efektri i hudby), ale nap íklad i její vhodnost pro ričely da-
né hry. Existuje pět stupňri - qíbornli, velmi dobr5í, dobryí,
špatn a velmi špatn3í.

Obtížnost: Informativní hodnocení obtížnosti hry. Pokud
není extrémně vysoká či nízká, nemá vliv na závěrečné
hodnocení. I( dispozici pět stupňri - nehratelná, vysoká,
pr měrná, níz|<á a směšná.

DALŠÍ NJEJASNE PoLo Žl<y :

5D akceleracezZdeje k dispozici informace o tom, zda
a jak hra podporuje 3D akceleraci. Možnosti jsou 3Dfx,
DSD, PowerVR a OpenGL. V p ípadě , že hra 3D kartu
vyžaduje, je to uvedeno v položce ,,Minimální konfigu-
race".

Minimální konfigurace: Minimální konfigurace uváděná
rrlirobcem jako nejnižší nutná ke zdárnému spuštění hry.
Nem žeme ručit za správnost informací, obvykle je opisu-
jeme z krabic či oficiálních materiál firem. Automaticky
p edpokládáme, že máte zvukovou kartu a minimálně
2x CD-ROM mechaniku.

Optimální konfigurace: Optimální konfigurace, na které
dan3í titul běhá v celé své kráse - obvykle uvádíme
parametry deklarované rlirobcem, jsou-li však podle naše-
ho názoru nepravdivé, uvádíme vlastní odhad.

Celkové hodnocení: Nejdtiležitějším prvkem tabulky je
pochopitelně číseln verdikt, kteryí procentuálně vyjad uje
kvalitu hry. Verdikt ie udáván násobky pěti od nuly do
sta. Hodnocení je poměrně kritické, již 80 Y" tedy zname-
ná velmi kvalitní hru, a cokoliv, co obdrží 90 % a více, je
naprostli trhák.

GameStar
8 0029

Adventure/RPG: Zde se budete setkávat
p edevším s Tomášem Varoščákem.
Ačkoliv jsou adventure a RPG privodně
chápány jako dva odlišné žánry, rozhodli
jsme se je spojit do jedné rubriky - mají
hodně společného a koneckonc je ob-
vykle hrají i stejní hráči.

SimuIátory: Šefem je Bob Koutskri - ne-
najdete zde pouze simulátory letecké
(Red Baron), ale i simulátory robotri
(MechWarrior), vesmírné simu lace (Wi ng
Com m a nd er), si m u lace vojenské techn i ky,
napr. tank (Armored Flsfl či t eba pono-
rek (Silent Service),

Součástí každé rubriky je hlavní stránka,
kde najdete kromě obsahu následujících
stran krátk rjvodník s aktuálními infor-
mace mi. Dále je zde žeb íček deseti nej-
lepších her daného žánru za posledních
12 měsícrj.

GameStar

Hrate lnost

Grafika

lánroué rubriky

Protože si myslíme, že včtšina z hráč má

své oblíbené či preferované herní žánry,
které vás zajímají p edevším, rozhodli
jsme se prijít s poněkud netradičním roz-
děle ním časopisu. Recenze jsme rozdělili
celkem do pčti rubrik, reprezentujících
nejrozší enější žánry - akční, strategie,
sport, adventure/RPG a simulátory.
Herních žánrr1 pochopitelně existuje více,
rozděleníje však prínosné jen pri rozum-
ném počtu, Na následujících ádcích na-
leznete rozdělení podžánr . Jsme si vědo-
mijist,ch nejasností a nelogičností v na-
šem návrhu, p esto věríme, že pozitiva
p ev,iší negativa.

Akční: Rubriku vede Honza Modrák, Vedle
3D akčních her (Unrea| zde najdete

Game tat ! fl99

P íklad hodnotící tabullty
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Brány Skeldalu
Delta Force

Heavy Gear ll
Heretic ll

Klingon Honor Guard
Polda

Populous: The Beginning
settlers lll
Tomb Raider lll
Uprising 2

World War ll Fighters

VlDEA
videorecenze na sin
trailer na nové Hvězdné Války
trailer na CEIC: Tibe rian Sun

cDSTAR
Zombieville - soutěž v quake

Rozhovor s Markem Španělem

o poseidonu

Uložené pozice:
Populous: The Beginning
posel bohťr

recenze na F. A. Premier League

Football Manager 99

Disknrag Realtime

CDSTAR - NÁvooy:
Sin (česky)

Half-Life (česky)

Tipy a triky na Populous:

The Beginning (česky)

Grinr Fandango (anglicky)

PATCHE:
SlN verze '1.01

2 nová auta do nfs3

Descent Freespace '1.05 patch

Ouake2 3,20 beta

Ouake verze '1.06 a 1.08

Rainbow six 1.04 patch

Starcraft '1.03 patch

tJnreal beta 2.19 patch

PRoGRAMY
Winzip 7.0 Shareware

TRAINERY
Fallout 2 (2x)

Popu lous 3

Centipede 3D

Delta Force

Rages of Mages

Knights ft Merchants
Railroad Tycoon 2

Wing Conrmander: Secre t 0ps
Název hry: NHL '99

Caesar 3

Escape: ODT

VigiIance
Final Fantasy Vll

Protože ie u nás Gll tlždy na pruním místě (ulastně na pruníGh

duou, počítáme-li i druhé GD pro p edplatitele|, snažill jsme se

I toto uánoční GD nacpat až po okra| uším, c0 by uás mohl0 za-
jímal. Uedle těch ne|lepších hrateln ch dem, která se u posled-

ní době obievila (Polda, Klingon Honor Guard, ettlers 3| tak na

pruním Cll naleznete i mnoho dalších za|ímauostí. Kromě |in ch

isou to kompletní české náuody na ln a Halí-Híe, trainery, pat-

che, seiuy, nebo u bec pruní uideorecenze u nás. llalší bombou

ie trailer na nouí díl íilmouích Huězdn ch llálek, kter
p iprauu|e George Lucas na p íští rok. Bylo by ieště mnoho uě-

cí, o kter ch bychom mohli p át, ale nebudeme uás už od naše-

ho GlI zdržouat. P e|eme hodně zábaw.

Monolith/GT interactive . Minimum:
P166, 16MB RAM, Windows 95/98,
DirectX6 . 3D Akcelerace: Direct 3D

Blood 2 - ač v novém hávu Lith engi-
nu - se hlásí ke staré akční klasice.
Bohužel možná až p íliš staré, doba
pokročila a tak dnes nestačí jen kva-

litní grafika, pár zbraní a mnoho p í-
šer k zabíjení. Pro fandy Akčního
žánru je ale jistě více než zajímavy.
Demoverze na našem CD je novější
opravená veíze, obsahující 2 single-
player rirovně.

Napoleon gameS / }RC . 130 MB .
Minimum: Pentium 75, 8MB RAM,
4xCD, DOS / Windows 95/98.
5D Akcelerace: NE

Brány Skeldalu (mezi zasvěcen mi
Brány k Sedadlu) prošly, stejně jako

Axčt,lí

AovEruruRE/RPG

l l99 Game tar
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uldeolecenzi hry
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U!IlEOBEGE]lZE:
stil
p lnášíme uám
y bec prvni herní
u!deorecenzl
u nás. Dozrile se
z ní mnoho uěcí
o noué akěni
bombě - Slnu
zcela nouou íor-
mou. Uyldite ty
nelza|ímauě|ši
rnlty ze hry

kládané
l našeho ,,ak ní-

ho" rodaHora
HonzT tlodráka.
llouíáme, že yF
deorecenzím p F
|dele na chuť.

Iť, };.5tIi
!

Skeldalu

Blood 2

o

KoMPLETllí rÁuoov
u ěršTIilĚ ilA:

Sin
Halí-Liíe
Tipy a triky na Populous:
The Beginning

Kompletníang!iclt návod
na Grim Gandango



mnoho jin3ích česk ch her dlouh3ím
v5ivojem, ovšem nakonec se za adily
na špičku české herní tvorby. Takže
by byl doslova h ích nechat si ujít to-
to rozsáhlé hratelné demo (které na-
víc, narozdíl o jinde uve ejněn5ích de-
moverzí obsahuje i Intro).

SrRnrpcIr

Bullfrog/Electronic Arts . Minimum:
P133, 16MB RAM, Windows 95/98,
DirectX6 . 3D Akcelerace: Direct 5D

Dlouhá léta čekali všichni stratégové
na nástupce Populouse [I, kter5í se po

velkém rispěchu prvního dílu stal her-
ní legendou. T etí díl je ale konečně
tady aby vás p esvědčil, že Bullfrog
stále vede. Demo je koncipováno za-
jímavou formou, a vedle inteligentní-
ho tutorialu obsahuje prvky, které ne-
jsou jen z prvních misí, ale z prriběhu
celé hry.

3DO/Ubisoft . Minimum: Pl66,
32MB RAM, Windows 95/98, Di-
rectX. 5D akcelerace: 3Dfu

Ač první a podobně zpracované,
nedočkalo se Uprising takového
rispěchu jako nedostižná Battlezone -
zptisobeno to bylo nejspíše horším
ovládáním a p ehledností, ale i mno-
ha dalšími drobnostmi, které nebyly
zce|a dotaženy. Uprising 2 se z chyb
prvního dílu rozhodně poučil a p ed-
stavuje hru rozhodně vyzrálejší. Změ-
ny jsou ale nejen v provedení - ve

SrRarpcIp
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Klingon }lonor Guard
Akění
Microprose
Minimum: P1 33+3Dfx/Pl 66, 32MB RAM,
Windows 95/98
3D Akcele race: 3Dfx, Power VR
Zatimco demo na Unrealje stále s napětím
očekáváno každ m dnem (už dob e pril ro-
ku), v po adí druhá hra postavená na engi-
nu Unrealu už demoverzi má. Klingon Ho-
nor Guard je asi první po ádnou 3D akcí ve

světě Star Treku. Takže pokud vás baví
3D akee a nemáte vyloženou averzi ke
Star Treku, čijste ještě nevidčli Unreal,
rozhodně neváhejte a naistalujte si hra-
telné demo Klingon Honor Guard.

l,

F-
7 ]lové

Hvězrlné
Uálky
0 nouích dílech
Hyězdn ch uálek se
mluui |lž uelml dlou-
ho, ate prozatim nl-
kdo z běžn ch smr-
telnikii neměl lu
možnosl cokollu
z noyého íp ekuaplyě
prvního) dílu shléd-
nout. ily uám na prv-

nim GD p lnášíme
pryní traller na Epl-
sode l: The Phanlom
tenace. A |en mal
tlp pro íandy: háde}
te kdo |e ma! klucl-
na Wstupu|ící u tral-
leru?-]lopece
Daňh uader allas
Anaklm kyulalker.

\D 
'ř'--l
7tr

The
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POlda fif#;;,TJ;,tíil;,
4x CD-ROM,
3D Akcelerace: '

NE
Polda je dozajista
hra inspirovaná
rispěchem
Horkého Léta
(tedy alespoň co

se ozvučení t če). Polda má vše co se
na správnou'českou adventuru sluší
a pat í (tedy humor, slušné ozvučení
a poněkud věkovitou gr'afiku). Pokud

si nedovedete p edstavit, jak to vy-
padá, když adventuru namluví takovi
profesionálové jako je Luděk Sobota,
Ji í Lábus a Petr Nárožn,, nainstaluj-
te si demo, které vám exkluzivně
p inášime.



druhém díle se lidstvo sjednotilo
a bojuje proti společnému nep íteli
p icházejícícmu z vesmíru.

Raven / Activision . Minimum: P166
32MB RAM, Windows 95/98,
DirectX6 . 3D Akcelerace: 3Dfx, ,

Direct 3D

Další qítečná 3D akce, tentokráte
ovšem ve fantasy prost edí, Spojení
QuakeII engine s pohledem Tomb
Raidera mriže sice znít podivně, ale
qísledek je více než dobryi. Ostatně
posud'te sami. Demo obsahuje 2 sing-
le a 1 multiplayer riroveň.

velmi dobré pokračování - a Tomb
Raider III? Inu, pokud Tomb Raider
milujete, asi budete spokojeni, pokud
byste ale po dvou letech čekali něja-
kou podstatnější změnu, budete (jako
my) spíše zklamáni.

Activision/Activision . 62 MB .
Minimum: P166, 32MB, Windows
95/98, DirectX6 . 3D Akcelerace:
Direct 5D

Za poslední rok byla na poli Me-
chovsk5ích simulátor až nep íjemě

Core Design / EIDOS . Minimum:
P133, 16MB, Windows 95/98,
DirectX6 . 3D Akcelerace: Direct 3D

Dob e ušitá Lara Croft se objevuje na
našich monitorech již pot etí. Tomb
Raider byl revoluce, Tomb Raider II

sucho. Momentálně je ale na spad-
nutí hned několik her s vééélikánsk3í-
mi roboty a tak to Heavy Gear II
nebude mít vtibec lehké. P edběžn;
názor si ale m žete udělat z hratelné-
ho dema.

8 0003
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Arčruí

l l99 GameStar

Heretic ll

Gear ll

Tomb Baider lll

Settlers 3
Strategle
Bluebyte
Minimum: Pl00, 32 MB RAM, video 2MB, Windows
95/98/NT (Direct X6)3D Akcelerace: NE
Settlers 3 p inášejí mnoho starého a osvědčeného,
ale i mnoho nového a odlišného - to vše je skloube-

no do jedné z nejIepšich p edvánočních strategií.
Nádherná grafika, náročná strategie a hlavně rn -
borná zábava - tím vším Settlers 3 opl vajív mí e
vice než hojné. Takže pokud jste již dočetli recenzi
Viktora Bocana a ho íte nedočkavostí, či pokud si
chcete ově it správnost jeho verdiktu, není nic snaž-
šího, než naistalovat si tuto demoverzi.

Milé čtená lry a čtená i!
[-. \l '}\

- ršš*!

Na CD p íloze se bu-
dete pravidelně set-
kávat s elektronick, m
časopisem Realtime.
My, jeho tvtlrci, vám
budeme p inášet in-
ňrmace z mnoha ob-
lasti... jak z tčch, kte-
ré znáte z GameStaru,
tak z mnoha jin ch.

oslovilo a t eba ani neosIoví. Našimi ideály jsou pluralita
a demokracie, na vás zbyla p íjemná povinnost vybírat si,

r-Dr_

|'
[,
Iir

Realtime lze proh!ížet
z Windows, OS/2 i D0-
Su. Pro pohodlné čtení
je doporučena myš.
grafická karta
s hicolor/truecolor,
zvuková karta a dosta-
tečně rychlt procesor,
ale nic z toho není ne-
zbytné. Jelikož program
se stále vyvíjí a jako
každ jin není bez

Jelikož nás žádné zá-
vazky ani dogmata
nenutí vést a udržovat ty
či ony rubriky a témata,
budeme psátjen o včcech,
které nás zajimají a baví,
Většinou je takov p ístup
zárukou kvality, ale
posoudit to necháme na
vás. Snad si v Realtime
i vy něco zajímavého na-
jdete a nebude vám vadit,
že hned vedle je rubrika
o něčem, co vás dosud ne-

chyb, budeme rádi, když nás
o p ípadn ch technick ch
problémech inform ujete (nej lépe
na dement@email.cz).

Doufáme, že se budeme setkávat
ještě dlouho, ale záleží to i na
vás a na p ízni, jakou nám pro-

jevíte v dopisech Gamestaru, naší redakci (realtime@emai!.cz)
nebo jednotliv m redaktortim. P edem díky a p ijemné čtení.

za všechny autory Dement
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Proh!ížení star ch uěcí |e uždyclty trošku do|emné. Pousmě|ete

se nad legraěními uílew z uašeho m!ádí, oceníte douednost

dáuno zesnul ch mistr nebo zesmutníte p i uzpomínce na ty,

kte í|lž ne|sou mezl žluíml. Hra Lost in Tlme máze ušeho ně-

co. Technické zpracouání uypadá nostal0icky, aduenturní ěást

dělali opraudouí mist l z Cokte! Ulsion a ti, obrazně ečeno,

dnes ne|sou mezi žluíml.

První z poohlédnutí po starších hrách
je celkem samoz ejmě věnováno h e

Lost in Time. Proč celkem samoz ej-
mě? Protože plnou verzi této adven-
ture najdete na GameStar CD urče-
ném pro p edplatitele. Že jej nedostá-
váte? Tak to jste si z ejmě GameStar
zapomněli p edplatit. Ževás staré hry
nezajímají? Tak to v tom p ípadě
o moc p icházíte. Protože starší hry,

a adventure obzvlášť, sice postupem
času ztrácejí na atraktivitě díky tech-
nologické zaostalosti, ale co jim
zristává a čím trumfnou i ty nejrižas-
nější novinky, to je ori-
ginalita, atmosféra, na-
dšení a skvělé nápady.
Tohle dnes najdete už
jenvmálokteréh e.

Lost in Time je jed-
na z málra her a potaž-
mo i adventur, kde
hlavní roli hraje žena.
V tomto p ípadě se jed-

ná o Do-
ralice Pru-
nelier,
mulatku
s velice
slibně vypadající posta-
vou zahalenou do p ilé-
havého žlutého kombi-
né a vybavenou velice
slušně fungující mozko-
vnou. Občas mi p išlo,
žeby v klidu mohla
konkurovat všeumělovi
McGyverovi.

Začátek poměrně
komplikovaného a zpo-
čátku velice zamlženého
p íběhu je situován na
palubu pirátské lodě
v polovině devatenácté-
ho století. }ediné, co ví-
te, je, že Doralice stála
p ed branou své čerstvě
zděděné haciendy a zne-
nadání se ocitla zcela
jinde a v jiné době. Po
krátkém rozkoukání

a zorientování se vám na lodi poda í
objevit další osoby amezi nimi též
druhého cestovatele časem, agenta
Melkiora, S ním se vrátíte zpět p ed

- 199e -
ln the
hoLd

oí the
shipurecK

bránu haciendy a dozvíte se, jak jste
se vlastně ocitli na pirátské bárce,
kam se také vracíte, abyste se na její
palubě dopravili na ostrov Sv, I(ryšto-
fa, kde se odehrává poslední část hry
a finální konfrontace s hlavním
záporňákem.

Grafika a ostatní technické aspekty
hry jsou v dnešní době již mnohokrát
p ekonané, ale uvědomme si, že jde
o hru z p elomu |et 1992/93. Namlu-
vené dialogy, full-motion video
a hudba v podobě audio stop na CD
v té době byly něčím zcela p ev-
ratnlim. Navíc hra zabírá necel3ích

Game tar l l99
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CD pro

p edplatitele
Casopis GameStar se v běžné síti prodává s jedním
CD. Ovšem fajnšmek i, kte í chtějí opravdou super-
servis, maji možnost si GameStar p edplatit,
a dostávat tak každ měsíc ne GameStar s jednim,
ale se dvěma CD! To vše za cenu ještě nižši než je
cena v obchodě a ještě k tomu ziskají mnohé dalš|
v,hody, o kten ch se dočtete v p edplatitelském ku-
pónu, kten najdete vložen, kdesi v trobách tohoto
čísla.

CD pro p edplatitele m že b,t tematicky laděné
k nějaké h e (levely, boti, editory ke 0uakovi),
p ipravujeme také návodové či hudební CD a samo-
z ejmě vám chceme často p inášet i plné verze her.



40MBpiplné
instalaci na
disk. Nesmíme
setedyp ihraní
upínat na rela-
tivní nekva-

litnost technickéh o zpracování (ob-
zvlášť závér je na tom oproti zbytku
dost bledě), ale na hratelnost, jejíž
kvalita se postupem času rozhodně
nesnížila.

Co se obtížnosti t če, je Lost in Ti-
me z|atou st ední cestou mezi adven-
ture hrami. Většina zádrhelri je ve sty-
lu vezmi-použij av celé h e isou snad
jen dvě nebo t i logické hádanky, a ty
jsou navíc velice jednoduché. Malé
zadrhnutí na vás čeká jen v p ípadě,

že použiiete
dva p edmě-
ty z invento-
rá e v opač-
ném po adí.
Nic se totiž
nestane.

Co je ale
o mnoho
složitěiší

než hru dohrát, je ji pochopit. Jak již
jsem nadhodil, jde o poměrně nejas-

nou zápletku,
která se navíc
rozmotává v di-
alozích, které
bohužel nejsou
otitulkovány.
Pokud tedy neu-

míte dob e anglicky, zahrajete hru,
dohrajete hru, ale nepochopíte ji.

Lost in Time je bezesporu dobrá
hra a skvělá adventure a |ejí technic-

ká nedokonalost se musí ospravedlnit
stá ím. Nevě íte? Tak zasuňte CD do
mechaniky a spusťte install, určitě se
budete dob e bavit' 

Tomoš voroščók
8 0004
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Problémy

s lnstalací
Jisté problémy mohou nastat p i instalaci a spouštěni hry. Vzhle-
dem k roku vydáníje poměrně jasné, že hra nebude p íliš kompa-
tibilni s žádnt mi windows a p ijejím hraní budete muset najít
a oprášit staré DOSové zkušenosti. Ať již budete používat jakou-
koliv verzi tohoto operačniho systému, budete se muset trochu
prohrábnout systémorn mi soubory. Požadavky jsou následujíci:
base memory - min. 550 kB, extended memory (pro animace
a hudbu) a DOSové ovladače CD-ROM a myši. Postup pro uživate-
le Windows je následujicí: ve vlastnostech dávky ,,lost.bat" v ad-
resá i C:\COKTEL zaškrtnete v oušku program -> up esnit po|ožku

,,režim MS-DOS", použijete volbu ,,nová konfigurace systému"
a vložíte ovladače myši a CD-ROM do zobrazen, ch systémov, ch
soubor . Poté se pri spuštěni této dávky Windows sami rebootují
do systému MS-DOS a spusti hru.

!

l^lrot's thot orer there?
15 it the s:oven Teeth oF the EViL

or o 5hipurecH?

Gouá celíá ?
P íště l
P esnč za mčsíc se na tomto mistě setkáte s dalším povidá-
nim o jedné z nejlepšich adventure her historie. Stejně jako
nyní i za těch pár dní, které do té doby uplynou. naleznete
zmiňovanou hru na p edplatitelském cédéčku. A co že to bu-
de? Další z klasick, ch sierrovsk, ch ná ezr1, šesté pokračování
série Klng s auest s podtitulem Heir today, gone tomorrow.
A pokud byste snad nemčli díky zásek m v lost in Time as,
najdete na tuhle cokte|ovskou Iah dku v p íštím čísle
GameStaru kompletní návod.

l l99 GameStar
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a seznámíme yás s trendy, které u současné době h bou herním suětem.

7-

CiriU"orion. Mnoh; mi hráči
označována za neilepší hru v bec,
na každ pád ieden z nesmrteln ch
fenoménri PC, kte4 ovlivnil vlrvoi
celého strategického žánru. Po
kompletaci neméně kvalitního
a rispěšného pokračování sice id
Meier s Brianem Reynoldsem a dal-
šími 15 kolegy z ! mu podíleiícího
e na v voii Ciailizatiorr l/ opustili

Microprose, ale záhy založili
novou společnost - Firaxis Games.

Už prvotina Firaxisu, Gettys-
burg, nenechala nikoho na pochy-
bách - Meier opravdu neusnul'na
vav ínech a naplno využívá svtiita-
lenú a zkuŠenosti. Alphu Centauri
ovšem Electronic Arts prezentuií
iako neilepši turn-based strategii
v historii, talňe to vypadá na iiné
kafe. Koneckoncri i na poslední E5
byl proielrt vyhlášen neilepší turn-
based strategií qistavy, takže na
tom asi něco bude. Proiekt ie sa-
moz eimě Ciailizací ovlivněn, ode-
hrává se však v budoucnosti, na
vzdálené planetě. Tam kde Cfuili-
zacekončí, tam začíná Alpha Cen-
tauň - vesmírná raketa opouští
umíraiící Zemi a dostává se do ne-

známého wěta. posádka se dělí na
sedm frakcí,lrteré postupně obyd-
luií planetu, p ičemž iednu skupi-
nu ovládá hráč. Co se děie dále, asi
sami tušíte.

U robce: titaxis Games /
/ lrt ufu lrts

Uy|de: začátel 1999

l
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Carpcíu i Dtttt-
geou Keeperu.

Opět ide o tzv.
božskou strategii,
odehrávaiící se
v ráii, světě bez
chyb, kde všichni
žiií v absolutní
harmonii. v tom

okamžiku zaěíná
hra, ieiímž cílem
ie p esvědčit lid,
aby uctíval boha,
tedy hráče.
Pokud se to po-
da íalidébudou
k epčit a pro-
volávat vaše
iméno, obieví
se energie nut-
ná k vyvolávání

)

_)
kouzel užitečnlích pro souboie
s ostatními bohy. A protože ie
v celém Edenu spousta dalších
národri, energií bude více druhri -
od boiovl ch z v chodu po mystické
či voodoo. Molyneux se holt ne-
zap e.

Uírffilos

I(avZ Peter Molyneux nedávno
opustil svrii mate sk3í t m Bullfrog,
dal p ed lukrativními nabídkami
světoqích gigantťr p ednost vlastní
nové společnosti Lionhead Studi-
os, vždyť právě absence tvrirčí vol-
nosti byla jedním z d vod ieho
odchodu z Bullfrogu. Pnlním pro-
,ieldem 

ie Black &White, ohromně
ambiciózní proiekt, ienž pokračuie
v tradici Petera Molyneuxe a spo-
iuie ty neilepší elementy jeho
Po p u Io tts, Poul c r X,I tl tt g{e r u, LI a gi c

Dalším kouskem z oblíbené
a nekonečné série westwoodov-
sk ch realtime strategií C&C ie Ti-
berian, rz, oficiálně druhé, prak-
ticky však iiž t etí pokračování, iež
už také zažilo pár nep íiemn ch
odkladri, naposledy z letošních Vá-
noc na iaro p íštího roku. Velmi

dlouho isme váhali, zda nedat
p ednost rovněž velmi ambici-
óznímu druhému dílu Total
Annih ilation od Cavedogu,
a pevně doufáme, že nás West-
woodi nezklamou.

Děiová linie navazuie na ví-
tězn konec GDI v prvním dí-

le a posouvá se
o dvacet let dá-
le, kdy se tiberi- #
um rozší ilo na E
většinu povrchu
planety a donutilo
ieií obyvatelstvo
stáhnout e na imun-
ní arktická rizemí.
Tam také začínaií
první bitvy mezi GDI
a NODem, kteryí se
po porážce rozštěpil,
ukryl do podzemí
a po dlouh ch letech
experiment vyrazil
s noqími zbraněmi
opět do boie. Na
opuštěn ch rizemích
se ale zformovala
nová válečná strana,
tzv. The Forgoíten.

disponuiící vylepšen3ími zbraněmi
z p edchozích boiri a loaiální k té
straně, která vtc zaplati. K dispozi-
ci by mělo b t obstoiné množství
noq;ích iednotek a staveb, které by
mohly b3ít postupem času zdoko-
nalovány a vybavovány lepšími
částmi - s postupem hry se tedy
daií očekávat kvalitněiší technolo-
gie.Že by tedy právě od Westwoo-
du p išlo něco originálního?

&
Uylde: |aro 1999
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změn m žete čekat
i několik speciálních
tok u každé zpo-

stav a iist; ch riprav
dozná i systém magie.
Některá kouzla, nap .

Town Portal, se nebu-
dou postavy moci na-
učit, ale budou do-
stupná pouze na svit-
cích, další vás kromě
knih naučí za iistou
riplatu i NPC postavy.
po technické stránce

, tr

rednim z neiočekávaněiších ti-
tuíti na poli RPG ie rozhodně po-
kračování rispěšného miliónového
Diabla. V druhém dílu, kte4 hodlá
Blizzard vydat v polovině p íštího
roku (což ovšem vribec není iisté),
by mělo doiít k několika zásadním
změnám v herním systému. Nicmé-
ně ie t eba podotknout,že termín
vydání v bec není iist - Blizzard
se Sierrou isou na prodei a Diab-
lo II ie velmi d ležit proiekt, takže
se klidně mriže stát, že,ryide až na
konci, p ípadně až p esp íští rok.

fak isme iiž nazna-
čili, kromě nového
p íběhu se dočkáme
i novlích postav, resp.
povolání. Ty zahrnuií
nap . amazonku, pa-
ladina, nekromancera
se schopností oživovat
mrtvé a p inutit ie bo-
iovat na své straně, či
barbara disponuiícího
obrovskou silou, mož-
ností používat dvě
zbraně naiednou,
avšak neschopného
kouzlit. kromě těchto

slibuie Diablo lI vylepšen3,i grafickli
engine a podporu 5Dfx karet, které
nebudou k hraní nutné, ale ieiich
maiitelé se mohou těšit na lepší
efekty zahrnuiící nap . prrihled-
nost a atmosférické ievy (mlha,
déšť) a samoz eimě i rychleiší
frame rate.

\i

*ffi
Mr. Duke se letos dočká iiž

čtvrté hlavní role v počítačové h e
na PC. Premiéru si odbyl iiž v roce
1991 v 2D plošinovce a za osm let
urazil po ádně dlouhou cestu.

Z 2D EGA grafiky se stala akcele-
rovaná plně 3D SVGA a ieho život
se za adil na tiroveň Lary Croft či
Larryho. Duke Nukem Foreuer
ušel strastiplnou cestu, na iednu
stranu se nic neděie, na druhou se
p edevším v pozadí vlivoiového t -

mu děií velké věci. 5D Realms
ve einost vskutku nešet í, do
tohoto okamžiku nebylo zve-
einěno více než pět screensho-
t a s informacemi to ie snad

ieště horší - au-
to i stále ien
diplomaticky
uhlibaií, a kon-
krétní fakta te-
dy tak ka ne-
existuií.

p estože měl
p vodně DN
Foreaer využí-
vat technologii
Quaka /I, těsně po
květnové E5 se au-
toirozhodlipeiít
na Unreal. Hlav-
ním dtivodem ie
schopnost zobrazo-
vat rozsáhlé ven-

kovní prostory a další vylepšení
enginu, které by iinak auto i muse-
li pracně dodělávat. V každém p í-
padě se mrižeme opět těšit na rižas-
né Dukovy poznámky, nep ekona-
telnou interaktivitu, reálné pro-
st edí Las Vegas,área 5l, chybět

nebudou ani striptérky a Dr. Pro-
ton, finální boss z prvních dvou
platformov] ch díl Di ka. Zá-
roveň bude ve h e ženská postava
Bombshell, která sice nebude
v single-playeru ovladatelná,
ovšem v rámci p íběhu bude hrá-
či nápomocna. Hail to the King,
baby!

U robce:

3D Bealmr / 8T htrlactive
llyide: lólo 1999

I
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\il"st*ood se v našem q běru

neilepších z neilepších obievuie
podruhé a znovu tak dokazuie, že
pat í mezi absolutní špičku - rov-
něž Electronic Arts mohou b t po-
těšeni, své peníze investovali více
než dob e. A o co že ide tentokrát?

O další, iiž t etí pokračo-
vánív borného RPG
Lands of Lore. Opět se
vydáme do okolí hradu
Gladstone, setkáme se
s krásnou Dawn a mysteri-
ózním Draraclem. Tento-
krát se stáváte synem Ri-
chardova bratra Erica, kte-
rV byl zabit a s ním i vaši

dva starší brat i. Vy iste ien o fous
stačili utéci, ale byli iste p ipraveni
o duši. Všechny tyhle nepravosti
maií na svědomí portály do iin ch
světti, iež se otev ely po celé zemi
a zaěaly p eměňovat zvláštními
mutacemi zemi okolo i |eií obyva-
tele. Vaším rikolem bude naiít ve
světech za portály Draracla a ziistit
zp sob, iak tyto brány navždy uza-
v ít, a vrátit tak vše zpět do nor-
málu.

Co se vylepšení hratelnosti tlíče,
zdá se, že začátek se opět vrací
k prvnímu dílu, neboť budete mít
na vl běr z několika povolání iako

boiovník, kouzelník, zloděi a navíc
si budete moci nabírat i další členy
do party. Větší změny se dotknou
také grafického provedení, které
u p edchozího dílu p sobilo tro-
chu zastarale a ani 5D patch to
p íliš nevylepšil.U LOL3 slibuií
auto i žasnou grafiku a engine
p4 bude kromě druhého dílu vy-
cházeti z Blade Runnera, což si
však bohužel vyžádá trochu nep í-
iemné hardwarové nároky.

ll robce: Weslwood /
/ tloctuk lrts
Uy|du iaro 1999

,I

*.il
R"."ay zptisobili iedno z nei-

větších p ekvapení letošní v; stavy
E5 vAtlantě-tentofinsk t m to-
tiž dosud vytvo il ien,akční závody
Death Rally a podle všech indicií
by tedy neměl mít zkušenosti na
absolutní pecku, navíc v p ehuště-
ném žánru 3D akcí. Ale ouha, ziis-
títe-li, že ie zčásti tvo en codery
slavné demogrupy Future Crew
a že na v voii spolupracuií 5D
Realms, rázem se Max Payne

adí mezi ne|očekávaněiší perly.
Max Payne ie, podobně iako

Tomb Raider,,,third-person" akce,
svého hrdinu tedy vidíte zpoza zad.
Z toho plyne q hoda spočívaiící
v p ehlednosti a neq hoda pro au-

tory v tom, že mu-
sí vytvo it co mož-
ná neireálněiší
motion-capturing
pohybu hlavní po-
stavy. Tou ie Max
Payne, nelítostnli
policejní vyšet o-
vatel, ienžie uvěz-
něn za vraždu své-
ho zkorumpova-

ného šéfa. Max záhy zvězení uniká
a ieho životním posláním se stává
iediné - pomsta. Kromě nepodce-
ňovaného p íběhu, ienž se bude
odehrávat v scenériích inspirova-
nlích chvatn m New Yorkem, ie
velkou q hodou skvělá techno-
logie. Max Payne ie černl kriň, na
kterého se vyplatí vsadit. Diky své
originalitě a nápaditosti autor se

iistě dokáže prosadit v obrovské
konkurenci podobnlich her.

llírobce:
Bemedy / 3ll tnlms / GÍlD

Uyide konec 1999
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0uake lll: Arena

Arri id Software samoz eimě
nesměií chybět, nicméně doba se
mění a už dávno isou pryč časy,
kdy id Soft jednoznačně kraloval
a mohl se smát všem konkuren-
ttim. Dnes isou zde 3D Realms,
Epic MegaGames a další ,,dtzé" t -

my, iimž není nic svaté. Ale - to |e
vlastně dob e. Id Soft se však jen

tak nevzdává a ieho nadcháze|ící
dream proiekt ie už v p ípravě.
Tentokrát to ovšem není zdaleka
ien technologie, která totálně p e-
vrátí chápání 3D akčního žánru.

Id Software totiž p ichází s více-
méně revoluční p edstavou počíta-
čové hry, které se buď stane obrov-
skl m hitem, nebo velkl m propadá-

kem. V červnu byl totiž zrušen
Quake IIla poprvé ohlášena ona
neot elá koncepce, pozděii známá
pod iménem Quhke III: Arena.
Single-player, tedy hra iednoho
hráče, ie v podstatě zrušena, všech-
ny síly se soust edi na multiplayer.
To samoz ejmě neznamená, že si
bez živého soupe e nezahrajete,
očekává se žeb íčkovlí systém po-
dobn mlátičkám typu Mortal
Kombat, kde bude proti vám stát
automatick soupe stále lepších
kvalit. Vedle ohromného potenciá-
lu multiplayeru, v němž se obieví
velké množství vpravdě revoluč-
ních změn, ie pro fohna Carmacka
(hlavní programátor a spolumaiitel
id) velkou qízvou i grafick systém,
kter bude kompletně,,p eoranlí".
P estože ie z eimé, že tento pro-
dukt není určen široké ve einosti,
iistě si naide četné p íznivce. Už
kvťtli možnosti dalších licencí.

U robcg:' 
,ryiuision

System hoclt 2

sr,rrrm sltockie další
hra, která patíí mezi zlat
fond a v žeb íčku neilep-
ších deseti her historie ne-
smí v žádném p ípadě chy-
bět. Na pokračování |sme
čekali (a ieště čekat bude-
me) cel ch 5let, nicméně
jsme p esvědčeni, že to bu-
de stát za to. pro Electronic
Arts hru vytvá í sta í známí
Looking Glass ve spoluprá-
ci s relativně neznámvm tv-
mem lrrational Game ,

kter!' ie však tvo en
klíčoq mi ex-programátory
LG,kteí epo-
díleli už na prv-
ním dílu. Cel-
kem zaiímavá
je skutečnost,
žesena 2
pracuie iiž od
listopadu 1997,
p esto se do-
mníváme, že
auto i stihnou
rok 1999 ien tak tak.

Hra bude využívat modifikova-
nou technologii z Thief: The Dark

se h; be. Prvky
akce, RPG i ad-
ventury isou tu
velmi z etelné,
tematicky p ide
o ,,sci-fi horror".
Opět tu bude

" uoi postav,
stará známá
,,bosska" Sho-
dan, velice de-
tailní simulace
zbraní (bude ie
možné modifi-
kovat k co mož-
ná neilepší
činnosti), nově

se setkáme
s multiplayerem
- kooperace ve

čty ech vypadá už nyní opravdu
zaiímavě. Spoiit 3D akci s RPG
není v bec iednoduché, auto i S 2
však vědí iak na to.

U robce: Looking lass Techno-

logles / ffiulc Arts
Uylde: konec 1999
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m
f"anou z neidelších herních sé-

riíje bezpochyby originovsk á Ulti-
ma.Pííštím rokem bychom se měli
do Britannie podívat iiž podeváté,
pot etí v adě také bude naším
druh; m iá Avatar, mytic hrdina
boiuiící proti zlému Guardianovi.

fako s hlavním hrdinou se s ním
však potkáte naposledy. Od p íš-
tích dílri iei pravděpodobně nahra-
dí iiná postava a Avatar zahyne,
nebo se stane normální NPC po-

stavouveh e. Ivtomto
pokračování bude Avata-
roq m protivníkem Guar-
dian, kter za pomoci
osmi obrovit ch sloupri
terorizuie zemi. Aby iei
mohl Avatar porazit, bu-

de se muset
neiprve stát
plnohodnot-
n; m Titánem
a následně se
dočká i pomo-
ci od Lorda
Britishe.

Podle pravi-
dla, žekaždá nová Ulti-
mamusí mít iiné tech-
nické zpracování,
i u Ascensionu se m že-
me těšit na spoustu no-
vinek. Tou neiznatelněi-
ší bude grafické zpraco-
vání, ke kterému od mi-
nula p ibyl t etí rozměr

se schopností zoomovat. Úhel po-
hledu, pod kte4 m Avatara uvidíte,
bude však volitelnlí, a tudíž bude
možné htát Ascensioz podobn m
stylem iako Pagananebo, chcete-

-li, Tomb Raidera. Zlepšení grafiky
si samoz eimě vyžádá krutou daň
v podobě technick; ch požadavkri.
Grafické akcelerátory sice neisou
k hraní nezbytně nutné, ale ieiich
p ítomnost v počítači bude iistě
znát, nehledě na to, že maiitelé
5Dfx karet se mohou těšit na lepší
grafické efekty.

uírobce 0: 
tít*ffiffnic 

Arts

Počítačové hry se samoz eimě ste|ně iako
všechno ostatní vyvíieií - a nikoliv ien technolo-
gicky. fe tu změna vkusu, komercionalizace )

a další ,,drobné" záležitosti, a právě proto isme ,,;

se pokusili vybrat pár trendri, které možná iiž \ l

v roce 1999 ude í iako blesk.
Bohužel nemám tolik prostoru, kolik by si

tato záležitost zasloužila, takže ien ve struč-
nosti. Neividitelněii ie zíeimá změna oblí-
benosti jednotliv ch žánr . Zatímco 3D
akce a realtime strategie tvo í p es polovi- ,

nu tržeb všech her a RpG se slavně vrací
na scénu, horší to ie s adventurami
a 2D hrami obecně. Bohužel
se rovněž čím dál
tím z etelněii
ukazuie, že
pr mysl po-
čítačovl ch
her nezadrži-
telně spěie
k masovosti, ii-
nak by se v USA
těžko mohl t i
roky po vydání
stále prosazovat
Myst či lakovač
nehtri panenky
Barbie.

Dost však pesimismu, isou tu
i pozitivní trendy. Jedni pozitivní Jedním

z nich ie rozsáh-
l ch exodus

, kvalitních
programátor

a designérrl
z dob e place-
n ch míst

u herních gigan-
tri. počet tímto
zprisobem nově
vznikl ch firem ie
neuvě iteln - roz-
hodně několik desí-
tek, a i naopak se dá
íci, že tak ka každá

velká herní firma po-
znala ho kost ztráty

kvalitního zaměstnance. A proč fohn Romero,
Sid Meier, Peter Molyneux a další, méně zná-
mí, ale steině kvalitní auto i odcházeií? |en
a ien kv li tvtirčí volnosti. A to ie dob e -
namísto zaručen ch trhák pochybné rov-
ně vzniknou kvalitní a hlavně originální

l,7l_
proiekty, u kte4 ch se vzhledem ke zkuše-

nostem tv rc dá n ednoklrád::r#;:i:;;:;:I;"r

8 0006
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Dungeon Kee]rer ll
odložen
Zdá se, že Dungeon Keeper II kráčí zcela
ve šlépějích svého p edchridce. Mluvčí
Electronic Arts totiž bohužel oznámili po-
sunutí vydání, a to rovnou o pril roku, což
znamená léto 1999. Lidé z firmy Bullfrog
jsou známi sqím perfekcionismem a Dun-
geon Keeper II 1eště zkrátka není zcela
podle jejich p edstav. Podstata by oproti
jedničce neměla doznat nějak5ích p evrat-
n5ich změn. Nově p ibude p íběh, kteryi by
vás měl do hraní více vtáhnout, a cíle dva-
ceti rirovní již nebudou tak stereotypní.
Změn samoz ejmě bylo provedeno
podstatně více, ale tou největší je pravdě-
podobně p evedení grafiky ze spritri do po-

lygon , čímž hra vypadá ieště více 3D.
I když se jedná pouze o pokračování, tato
hra je jednou z nejočekávanějších a bude
zajímavé sledovat, zda si povede stejně tak
dob e jako jednička, která byla dokonce
na v5ístavě E3 vyhodnocena nejlepší PC
RPG hrou. Nezb},ívá nám než zoufat a dou-
fat, že se za p l roku opravdu dočkáme.
Redakce Ga-
meStaru ty-
puje, že
nikoliv,
vždyt Dun-
geon Keeper
byl odkládán
témě dva
roky!

Kingpin a Gypress Hill
Xatrix Entertainment jsou známí
p edevším fandrim 5D akčních her, jejich

série Redneck Rampage či oficiální missi-
on pack pro Quaka 11 se staly poměrně
spěšn mi. Xatrixu však patrně nestačí

ždímat nemožné z Build enginu či vytvá et
mission packy, a vrhli se do ,,skutečné",
technologicky konkurenceschopné hry,
Minulost však tak docela nezatratili - zri-
stali u 3D akce a licencovali si technologii
Quaha II.Ta bude ovšem velmi
podstatnlim zprisobem upravena - jméno
Ryan Felt-
rin (autor
Eraser bota
pro Q2) ie
v tomto
směru do-
statečnou
zárukou
kvality.
Kingpin
(neplést
s několik
let starou
simulací
kuželek) bude zasazen do bizarního gang-
sterského prost edí, kde se ujmete role
vridce jednoho z gang , jehož životním po-
sláním je pochopitelně zničení všech ostat-
ních gang . Itomě slibované skvělé atmo-
sféry určitě zaujme i hudební doprovod, je-
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Need for Speed 3, Electronic Arts

NHL 99. EA Sports

Knights and Merchants. "/8C

Dune 2000, Electronic Arts

Horké léto, JBC
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EA Sports

Grim Fandango, Activision

Carmageddon 2, 5C/

Caesar lIl, Sierro
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Deer Hunter 2, GT lnteractive

Cabela's Big Game Hunter 2,

Activision

Fallout 2, lnterploy

Diablo, Sierro

Trespasser: Jurassic Park,

Electronic Arts

1--l

O Electronic Arts se patrně zbláznili - po nedáv-
no uzav ené smlouvě s anglickou fotbalovou aso-
ciací o exkluzivnívyužití F,A. Premier League a již
nějak,i čas avizovaném zájmu o další prední
evropské ligové soutěže (německá Bundesliga,
italská Serie-A, francouzská a španělská liga) totiž
uzav eli osmiletou smlouvu o využití značek FlFA,
FIFA World Cup a UEFA Euro 2000, Zpráva to však
není p ekvapivá, dozvíte-li se, že od roku 1993
Electronic Arts pod značkou FlFA prodali více než
15 milion kopií.

O Gathering of Develo-
pers dostáli svému slibu
ajaksepat í propagují
své hry. P estože se Jazz
Jackrabbit 2 neprodává
nijak skvěle (ač je skvě-

lri), na Vánoce se chystá speciálnívánoční verze
nazvaná Holiday Hare,která bude kromě levelrj
z originální hry obsahovat speciálnívánoční rov-
ně. Něco podobného se už objevilo tuším v roce
1993 a 1994 pro první díl, tehdy však šlo
o bezplatné demo - tentokrát zaplatíme približně
l0 dolarr]. GOD zároveň jedná o právech na
GameBoy,

lD zajímavá zpráva p icházíz velké Británie, kon-
krétně ze Salfordu. Tamní univerzita totiž jako
první na světě otevírá speciální obor věnovany po-
čítačouim hrám! Ba co víc, v kursu se nebude vy-
učovat programování, ale ryze počítačové hry,
p edevším pak z hlediska byznysu - jak vést trim
schopn ch a kreativních autor , jak dodržet uzá-
věrky (to bychom také potrebovali) a rozpočet
a jak prezentovat a propagovat vlastní produkt.

Kurs bude otev en v zá í príštího roku, takže se
pilně učte, t eba získáte stipendium,

O Creative Labs oznámili, že p ipravované
3D akční hry l0N Stormu - Daikatanat
Anachronoxa Deus fx- budou využívat vymože-
ností nového zvukového systému Crative's
Environmental Audio Platform (EAX), díky které-
mu mohli do srnich titulrl implementovat daleko
realističtější a lepšíspeciální efekty, Otázkou však
stále ztjstává, kdy se někte rá z jejich her konečně
objeví.

O Společnost Cendant, která hledala dlouhé mě-
síce kupce pro svou softwarovou divizi, se konečnč
dostala k cíli. Kupcem je francouzská společnost
Havas SA, která za Sierru, Cendant a další pobočky
zaplatila p es 1 miliardu dolarri. Havas SA je nej-



hož se ujme známá kapela Cypress Hill.
Ta p ispěje skladbami ze všech sqích dosa-
vadních alb, včetně aktuálního Cypress
Hill IV. I ngpin by se měl na pultech ob-
jevit nejpozději na ja e p íštího roku a bu-
de distribuován Interplayem.

Sedm Might & Magic
Na Might E Magic Vl byly velmi rozporu-
plné reakce. |edni autor m líbali ruce, dru-

(p e-

Daikatana oltrožena
|ako blesk z čistého nebe 3D akční komu-
nitou prolétla zpráva o neuvě iteln3ích per-
sonálních problémech ION Stormu. To,
o čem se dlouhé t3ídny šuškalo a diskuto-
valo, se stalo skutkem, a to dokonce v ne-
očekávaném a šokujícím rozsahu. ION
Storm opustilo celkem deset osob a rozpa-
dl se p ede-
vším
kompletní
tym Daika-
tany včetné
pěti designé-
rri tirovní
a hlavního
programáto-
ra. Zača|o to
nejprve osm
nespokojen3ich zaměstnanc , kte í se jed-
notně rozhodli odejít a pravděpodobně
spolu zristat a za|ožit vlastní společnost,
o den později pak následoval l(en Scott,
jehož zlana ili z id Software, a tak ka ve
stejn3i okamžik i Corrine Yu, uznávaná
programátorka, kterou si jako nástupce
Paula Schuytemy a Williama Scarbora,
ex-programátor hry Prey, vybrali
v 3D Realms (zároveň bylo oznámeno, že
druhou hrou na této technologii bude Du-
ke Nukem 5).Je zíejmé, že tento exodus
nějak3ím zp sobem ovlivní budoucnost

společnosti, John Romero se dušuje, že
Daikatana z stane nedotčena, neboť je již
těsně p ed dokončením. Co myslíte, vě í-
me mu? Samoz ejmě že ne...

Soldler us- Lara
Her vytvo en;ích podle filmové p edlohy
není ani málo ani moc, spíše tak akorát.

devším
pak
skalní
fandové
série) je
zatraco-
vali.
P esto
myslím
obě sku-
piny ví-
tají zá-
měr vy-
dat již

v b eznu p íštího roku sedm3í díl. Více než
na bombastické inovace se New world
Computing zamě il spíše na jemné dolad'o-
vání hratelnosti a kosmetické změny, které
by měly p ispět k větší zábavé. P íběh začí-
ná tam, kde v p edcházejícím dobrodruž-
ství skončil, a zavede chtivé hráče na další
kontinent
světa
Enroth, pl-
n3í
inteligent-
ně se cho-
vajících
NPC a vše-
možnlich
bestií. NPC
by měly
hráči i potvorám věnovat větší pozornost,
takže by neměla nastat situace, kdy jen tu-
pě p ihlížejí rabování vlastního města. Dě-
jová linie by se také měla odvíjet právě od
toho, zda někomu v boji pomrižete, či ho
necháte v bryndě. Nově p ibude i možnost
pohybovat se během boje na tahy, kter5i
bude veden jak v exteriérech, tak ve speci-
fick ch vnit ních místech (tentokrát však
pq nebudou žádní goblini na záchodě).
Vylepšeno by zkrátka mělo b5it tak ka vše
- grafickou stránku nevyjímaje.
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sTALo siE...
leden l995
Slavnli britskti tim Petera Molyneuxe, Bull-
frog (založen v roce 1987), kten vytvo il ti-
tuly jako Populous, Syndicate, Magic Carpet
čiTheme Park, je odkoupen společností
Electronic Arts.

leden l99l
Vychází první číslo legendárního časopisu
počítačornich her Excalibur (recenze lotus
Esprit, Elite, Maniac Mansion ap.).

5. ledna l985
Společnost Atari ohlásila počítače XL
a 520ST, témě p esně o rok později pak ná-
sledoval 1040ST. Velkou p edností této ady
byly jeho zvukové schopnosti, tlspěchu se
duo dočkalo p edevším v Nčmecku.

_-l

l3. ledna l998
Seskupení G.O.D. (Gathering of Developers)
dostává reálnou podobu - p ipojuje se
3D Realms, Epic MegaGames, PopTop a dal-
ší firmy, jež už nadále nehodlají akcepto-
vat p emrštěné finanční požadavky vydava-
tel .

29. ledna l996
3D Realms vydávají sharewarovou epizodu
hry Duke Nukem 34 která po t ech letech
konečně p ekonává nesmrtelného Dooma.
Krabice mizí z pultťr obrovskou rychlostí
a i u násjde ojednu z nejprodávanějších
her - 6 tisíc prodan ch kusťt.

m
/,

větším francouzskrim distributorem
knih a multimédiía v loňském roce
vykázal p íjem ve uiši 10 miliard
americkrich dolarr1. Zatím ne ní zná-
mo jaké mají Francouzi se sv m nouim majetkem
záměry.

O Společnost Sierra hodlá v nejbližší době
okupovat trh sedmi cenově u hodn,imi kompilace-
mi, p ičemž si na své p ijdou p edevším fandové
adventur - Gabriel Knight Collector's Edition ob-
sahuje vedle prvních dvou dílti i de mo t etího,
Sierra's auest Series zase obsahuje ode všeho ně-
co: sedm,i dil King's Ouest, Police auest: Swat,
šest,i Space Ouest a čtvrt, Ouest for Glory. Police
Ouest: Swat najdeme spolu s druh,im dílem na
Force Packq a to je asi tak vše, co stojí za reč -
ostatní kousky jsou kompilacemi horších her,

i když je samoz ejmě otázkou, s jakou ce nou se

Sierra vytáhne.

o l ve t etím ročníku neoficiálního mistrovství
světa v Ouaku //se poda ilo vyhrát Dennisu

,,Thresh" Fongovi, i když je t eba dodat, že tento-
krát s rozdílem nejtčsnějším. Ve finále
si ve t etím rozhodujícím souboji
s p ehledem poradil s Kurtem Shima-
dou a odnesl si l3 tisíc dolarrj. vedle
Ouaka //,jeden na jednoho" probíha-
ly turnaje ve Starcraftu a v prvním
dilu Ouaka v t, mech ,,čty i na čty i".

Celá show se p enášela live po internetu a dočkala
se skvělé odezvy, samoz ejmě i díky tiskové konfe-
renci John Carmacka, která finále p edcházela. Jak
to dopadne p íští rok, netuším, co vím jistě, je, že
se za pár let bude hrát o sumy o pár nul delší.

O Film vytvoren ch na základě počítačové hry
se v současné době pripravuje hned několik, mezi
nejzajímavější pat í bezesporu Final Fantasy: The
Movie, jehož autorem bude samotn , Square . Na

základě rispěchu filmrj MravenecZ čiještě d íve
Toy Story nenívelklim prekvapení, že p jde o film
vytvo en v hradně na počítači. Distribuční práva
získalo studio Columbia Pictures, premiéra bude
v roce 200].

lD Atraktivita Lary Croft je tak vysoká, že je Eido-
su líto z stat jen u počítačou,ch her. Pomineme-li
filmové zpracování a umělé postavičky, je na adě
série oblečení. K dispozíci jsou jak trička, kšiltovky,
tašky a hodinky v rrizn ch barvách, tak i podložky
pod myš, plakáty a kalendáre. Produkty jsou od li-
stopadu k dostání ve Velké Británii a je jen velmi
nepravděpodobné, že se dostanou i k nám.



Horší to je už s kvalitou, takže jsme zvěda-
vi, jak se p edvede společnost SouthPeak,
jež chystá titul podle filmu Soldier
s l(urtem Russellem v hlavní roli (u nás
bude mít premiéru 14. ledna 1999). Podle
doposud zve ejněn5ích zpráv se dá usuzo-
vat, že by mělo jít o dalšího následovníka
5D akčních Tomb Raider , ovšem s tím
rozdílem, že byste měli mít možnost vybrat
si z několika hrdin . Titul je vyvíjen
společností Gigawatt Studios a měl by ob-
sahovat 6 ťrrovní - planeta odpadkri, ledo-
vá planeta, lávová planeta, měsíční stanice,

Byla by určitě velká škoda, kdyby takové
ambiciózní tituly jako Drakan: Order of
the Flame, Tellurian Defense či Panzer
Elite (blíže na jiném místě novinek) kvťrli
bankrotu společnosti
nikdy nespat ily světlo
světa. Pokud vše p jde
hladce, těchto t í zmiňova-
nlich her bychom se měli
dočkat již v první čtvrtině
p íštího roku. Na jeho zá-
věru, v b eznu, by se pak
měl objevit druh3í díl slav-
né amiga ežby Hired
Guns, jenž bude využívat technologii Un-
real. pravda, tomuto termínu v žádném
p ípadě nevě íme, ovšem s Drakanemby
to vyjít mohlo.

NaW Seals
Simulace speciálních jednotek jsou
v poslední době v kurzu. Začali to Spec

pouštní pla-
neta a tábor
utečencri -
složen3ích ze
série p ibliž-
ně 34 3D lo-
kací, v nichž
budete plnit
zcela rozdíl-
né rikoly.
Uvidíme, zda se Soldier v tak velkém p e-
tlaku konkurenčních titulti (Indiana
|ones, Tomb Raider 111 a mnoho dalších)
dokáže prosadit.

Plány Psygnosls
V Psygnosis mají již delší dobu finanční
trable. Situace došla ažtak daleko, že byli
nedávno donuceni zav ít své kancelá e
v USA a dajně se ruší i některé méně zají-

mavé projekty.
O to více potě-
šující je fakt, že
firma ohlásila
p edběžná data
vydání sqich ně-
kolika her pro
následující rok.

Ops, pokračovali Rainbow Six
a Commandos. Všechny t i hry byly
nesporně velmi kvalitními počiny, a tak to
bude mít p ípadn;í nástupce o to těžší. Do

ady se hlásí
společnost Yo-
semite Enter-
tainment, kte í
se navíc p ipo-
jili k početné
skupině v5írob-
c her, kte í si
nechali licen-
covat unreal

engine od Epic MegaGames. Název p ipra-
vované 3D strategické akce je Nauy Seals
a distribuovat by ji měla Sierra. Mise hry se
budou odehrávat v nejrriznějším prost edí
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Popravdč ečeno to tento měsíc v naší
redakci vyhrál spíše Word a Excel a k hraní
her jsme se dostali víceméně jen v rámci re-
cenzování - ono tvo it norn časopis není
sranda. P esto pochopitelně došlo k sezna-
movacímu matchi se zbytkem nakladatelství
v Duke Nukemu 3D (nic jiného neuměli),
kter dopadl podle očekávánívelmi dob e.

Máme-li však p esto zvolit t i nehranější hry
uplynulého měsíce na redakčních
počítačích, budou to:

Sin
Sin logicky učaroval tak ka každému,
dokonce i hráč m jindy 3D akce
odmítajícím. Na deathmatch sice nedošlo,
stále dokola se však konzultovaly odlišné
cesty, které tak ka každi1 z nás ve h e usku-
tečnil, a samoz ejmč i bugy, které každt
z nás rovněž odhalil.

ultima online
První, co udělal Tomáš Varoščák po p íchodu
do nové redakce, byla instalace Ultimy 0nli-
ne. Spolu s Chalidem Himmatem pak stateč-
ně konkurovali p ívalu 3D akcí, a nutno po-
dotknout, že se jim to celkem da ilo, a to
predevším ze dvou dťtvod . P edně byl Ev-
ropě konečně spuštěn serveí, takže rychlost
se rapidně zuišila, a pak vyšel datadisk 5e-
cond Age, kteni rovněž oprášil už trochu za-
šlou slávu této skvělé multiplayer RPG.

Half-Life
Jak vidno, 3D akce tento měsíc jednoznačně
dominovaly, Half-Life se však paradoxně
musel sklonit pred Sinem z hlediska
frekvence hry. Drivodem je fakt, že si jej
každli chtěl ádně vychutnat a nechával si
jej až na volné dny po uzávěrce. A tak se jen
Honza kasal, jakri že je skvěl, závčrečn,i
boss.

. iliTII]tj

r -*.tJ

!

P*
ótit

I
\.l

O Firma Acclaim má prapodivnou marketingovou
strategii. Více než solidní hry se st ídají s na-

prost mi propadáky. Do které z těchto skupin se

v druhém čtvrtletí 1999 za adí RC Racing je zatim
ve hvězdách, na první pohled to vypadá jako kon-
kurence pro Micro Machi-
nes.Z názvu je patrné, že
p jde o závodění, ovšem
pozor - s autíčky na dálko-
vé ovládání! Užít bychom si
měli dvaceti osmi modelr] a šestnácti tratí zasaze-
nrich do osmi rriznr ch prost edí (muzeum, svět
hraček apod.). RC Racing dále nabídne více styl
jízdy, kvalitní multiplayer s až dvanácti hráči p i

h e p es sít a editor tratí.

O Česká společnost lllusion Softworks, která se

vel koryse rozhodla konkurovat nejlepším
západním v,ivojov,im t,mrim (v nejbližších číslech
p ineseme rozsáhl, materiál), expanduje. Kromě

toho, že podle neoficiálních informacízískali vel-
mi kvalitního distributora pro svrlj první projekt
Hidden tt Dangerous, se rozhodli otev ít pobočky,
resp. dce inné společnosti, v Praze a Bratislavě.
Mimoto se stále shání programáto i a grafici pro
brněnské sídlo firmy. Více informací na interneto-
vé stránce www.i l l usionsoftworks.com.

O Kupování a prodávání společností je v herním
byznysu zcela samoz ejmou záležitostí. Další tako-
váto aktivita byla zaznamenána u firmy Take 2,
která měla eminentnízájem o lnteractive Magic.
Podle jisttich informací však z transakce nakonec
sešlo kvr]li odlišn, m finančním p edstavám.zvy-
jád ení Garyho Lewise z Take 2 je ale naprosto
jasné, že společnost se tímto nezdarem nenechala
odradit a do su ch sítí hodlá chytit rybku jinou.
Jejíjméno se zatím zkostlivě tají.

ILLUsloN
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- již nyní je zpracována džungle, oblast se-
verního pólu, ale i město a dokonce bude-
me bojovat i pod vodou. Hráč bude mít
p ed vstupem do mise možnost sestavit si
z voják vlastní t3ím (a samoz ejmě ho ná-
ležitě vybavit a vyzbrojit), kte4í pak kom-
pletně ovládá. Nenechejte se zmást
technologií, klasick5ích prvkti 3D akce zde
bude málo, spíše se m žeme těšit na
taktickou strategii. Bohužel, k vydání až
v zhruba za rok.

Horké léto 2 a Gooka 2
Společnost JRC hodlá p ed prázdninami
p íštího roku vydat druh5,i díl populární ad-
ventury Horké léto.Ta se stále prodává ví-

ce než dob e a je pravděpodobné, že
trumfne dosud nejrispěšnější českou hru
Dračí historie. Druh5í díl je ovšem vyvíjen
plně pro Windows a z privodního t3ímu z -

stává jen scénárista a pochopitelně
Zdeněk lzer. Měli jsme možnost
nahlédnout pod pokličku p íběhu a jsme
p íjemně p ekvapeni - odehrává se v pro-
st edí indiánského kmene Hatanapalatti,
kterému byl zcizen posvátn drahokam.
Zdá se, že jedinou naděií je mužn; zdatny
hrdina s IQ 202, kteqi kmen zachrání. Bo-

hužel se
v p enosu
něco zvrtne
a šaman orlí
Tě-Péro tak
vyvolá...
Ano,
samoz eimě
- Honzu
Majera, jenž
je tak
jedinou zá-

chranou ohroženého kmene. |ak vidno
z obrázkťs, největší změna bude pravděpo-
dobně v grafickém vzezíení, kterou má na
starosti znám, grafik Jan Štěpánek. P íiem-
n5ím zpest ením klasické adventury pak
bude několik akčních scén a ,,her ve h e".

JRC pracuje vedle Horkého léta 2 i na po-
kračování Gooky, na kterém bude podle
neově en5ich informací pracovat velmi
známy scénárista a grafik,

sarrryleríiv Tycoon
olrět na scéně!

|méno Chrise
Sawyera zna-
mená
v herním od-
větví asi tolik,
co Armani
v oděvním či
Laurin&I(le-
ment v auto-
mobilovém.

|ak by také ne, když je duchovním otcem
skvělého Transport Tycoonu. RollerCoas-
ter Tycoon, jak se jeho chystanli projekt
bude jmenovat, je jak jinak strategie. A ne
ledaiaká. Zavzor si totiž bere iiž postarší
Theme Park, respektive podobn5í námět.
Tak jako v Theme Parku se budete starat
o chod zábavního parku, tentokrát ovšem
v5ihradně o chloubu každého parku - hor-

skou dráhu, Hlavním indikátorem vašeho
p ípadného rispěchu či nerispěchu budou
návštěvníci, kte í by vám měli dát jasně na-
jevo, co si o dráze a potažmo parku myslí,
co chtějí a pot ebují, Společně s Chrisem
Sawyerem bude hru vyvíjet MicroProse, te-
dy společnost, jež byla nedávno koupena
Hasbrem. To nám p ipadá p inejmenším
zvláštní, protože jsme slyšeli o neshodě
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3Dfx Voodoo3
Asi hlavní,,hardwarovou" událostí
posledních dn je ohlášeníVoodoo3, karty
která si hodlá vzít to nejlepší z Voodoo2 (te-
dy schopnost multitexturignu, ovšem pod-
statně vylepšenou), Banshee (momentálně
v bec nejrychlejší 2D jádro) i konkurenční
Rivy TNT (perfektní implementaci protokol11

AGP, ovšem v rychlosti až ax !!!). Na druhou
stranu to ale vypadá, že některé d ležité
funkce budou chybět - karta bude mít ku-
p íkladu pouze 16bit renderování
(konkurence už dnes zvládá 32bit) a budou
jí chybět některé další vlastnosti, jež se dnes
stávají běžn mi. Není pochyb, že Voodoo3
bude kralovat v rychlosti (3Dfx slibuje dvoj-
násobek Voodoo2-SLl, první testy alfaverze
namě ily v 0uake // 1600x1200 v born ch
30fps, což je dvojnásobek TNT), otázkou ale
je, zda budoucnost 3D akcelerace spočívá
v počtu snímkr] za vte inu v rozlišeních, kte-
ré stejně na 17" monitoru nikdy nespustíme,
nebo v obecném zlepšování kvality obrazu.
V obchodech od léta 1999.

AMD zrychluje
Na podzimním Comdexu p edváděla firma
AMD své nové procesory. Zatímco K6-3 je
vylepšenou verzi K6-2 (K63D) s větší 256 kb
cache pamětí pracující na frekvenci proce-
soru a vyššími pracovními frekvencemi (400

MHz), model nového procesoru K7 pracoval
na 500 MHz, p ičemž by měl v budoucnu
(po p echodu na technologii 0,18 mikronu)
p esáhnout hranici 1 GHz. Jedinou podstat-
nou nernihodou K7 ztlstává nekompatibilita
s intelovsk, m SLOT 1.

Rage l28
ATl to v herní oblasti nemá lehké, jeho situ-
aci by ale mohl změnit nou čip Rage 128
(nástupce Rage PRO), kteni by měl posunout
karty tohoto kanadského rn robce na rjroveň
takov, ch konkurentrj jako je Riva TNT či
Voodoo2. Nová ada karet obsahuje celkem
t i modely (Fury, Magnum a Xpert 128)

svelikostí paměti 32 či 16 MB, Potěšujícíje,
že Rage 128 má kompletníovladač OpenGL.
s těmito nov, mi kartami vás seznámíme
v některém z príštích čísel GameStaru.

O Activision ztrácí dva viceprezidenty, 0d této
společnosti totiž odchází viceprezident Alan Gers-
henfeld a viceprezide nt v,iroby Frank Evers.

Zatímco o prvním z nich panují zvěsti, že hodlá
opustit herní odvětví, o Franku Eversovi se naopak
ríká, že zakládá novou vrivojá skou společnost,
která bude s Activisionem zce spolupracovat. Ty-
to informace jsou však zatím nepotvrzené, sám
Eve rs se k těmto spekulacím odmítl vyjád it. Frank
Evers byl vedoucím člověkem v vojárského t mu

Activision, kter vytvo il napríklad série
MechWarrior, Heavy 6ear či lnterstate.

O V mnohém a pro mnohé prekvapivou dohodu
uzav eli LucasArts a Nintendo, kdy p iklepli exklu-
zivní práva na jejich nové Hvězdné války právě
Nintendu. Co to znamená? Bohuže l pro nás nic
moc príjemného - je zrejmé, že nov díl Star Wars

s podtitulem ,,Episode l:The Phantom Menace"
vyvolá lavinu her od LucasArti. Všechny tyto hry
budou vyvíjeny exkluzivně pro platformy Ninten-
do (v tuto chvíli Nintendo 64 a GameBoy) a teprve
po pril roce pro konkurenční konzole a PC. Tato
smlouva je pětiletá a zahrnuje tedy pravdčpodob-
ně nejen hry na motivy Epizody jedna, ale i další
díly, které budou mít premiéru v následujících le-
tech.

O Během listopadu konečně Eidos lnteractive do-
končil koupi Crystal Dynamics, Tato transakce byla
ohlášena již na začátku zá í, avšak trochu protá-
hla. Crystal Dynamics sídlící v Palo Alto na

americkém kontinentu již pod hlavičkou Eidosu
vydajítituly jako napríklad Gex lll: Deep Cover
Gecko, Legacy of Kain:Soul Reaver či lhe Unholy
War.

O Láká vás mix Destruction Derby
a Carmageddonu? Rollcage od Psygnosis bude
v mnoha směrech čerpat námět z Carmageddonu
i Destruction Derby, což neznamená tak ka nic ji-
ného než násilí, násilí a zase násilí (a možná něja-
ká ta krev). Rollcage bude totiž závodní hra, ve
které vyhrává ten, kdo hraje nefér a brutálně ničí
své protivníky. Dočkáme se celkem jedenáct tratí
ve čty odlišn, ch, spíše futuristicky laděnt ch pro-
st edích. Likvidace nep átel bude mít více podob,
jednak je čistě odstraníte zbraněmi, které během
závod sbíráte, a pak, pokud bude vaše muška
hodně vychrilená, stačí nap íklad srovnat se zemí
nějakou budovu, jež soupe e zasype. Vozidla ve
h e by měla vyvinout opravdu vysokou rychlost
a na jejich jízdních vJastnostech se pry projeví
i r znost prost edí (nap . jiná gravitace či počasí).
0pomíjena není ani volba multiplayer, která již



mezi Sawyerem a MicroProse, kte í pry ne-
měli zájem vytvo it druh3í díl geniálního
Tr an sp ort Ty co o nu . Ro llerC o aster Ty co -

on je plánován již na polovinu p íštího ro-
ku, osobně bychom však spíše sázeli na
datum o něco vzdálenější,

Konec Sir-Techu
Pravděpodobně poslední dva tituly dělí fir-
mu Sir-Tech od p inejmenším komatu, ale
spíše od jisté záhuby. Tak malá firma již

bohužel v tak velké konkurenci
gigantick ch distributor nemriže existovat
bez prosazování ,,vyšších zájmťl" , což se
bratr m Sirotekrim (mimochodem
privodem z České republiky) p estávalo lí-
bit. Shodou okolností jsou obě hry pokra-
čováními ťrspěšn3ích p edchridc . Jednou
z nich je |agged Alliance 2 atou druhou,

nepoměrně spěšnější, je z ejmě poslední
pokračování prastaré série Wizardry. Y e
Wizardry 8 nastane finální konfrontace se
z|em a jako vždy se m žeme těšit na opra-
vdovou kvalitu. Dočkáme se velerozsáhlé-

ho fantasy světa plného nejrozličnějších
záhad, které budeme muset ešit. Napros-
tou novotou by se měl stát 3D engine
a podle okolních obrázkri si mrižete ově it,
že na hru podobného typu je opravdu pa-
rádní. Charaktery si budete moci jednak
vytvo it z jedenácti ras, nebo si jednoduše
importujete již vyvinuté z p edchozíchtíí,
respektive dvou dílri - Bane of the Cosmic
Forge, Crusaders of the Dark Sauant
aWizardry Gold. Sir-Tech se chtějí s touto
sérií rozloučit opravdu dristojně, a tak se
na hrdiny z riznych koutri vyhrne až sto
druh potvor, nanéž kromě klasick3ích
zbraní určitě bude platit alespoň jedno
z p ibližně devadesáti kouzel. Jako plus lze
p ipočíst i několik r znlich začátkri a kon-
c , díky nimž byste se ke h e měli ještě ně-
kolikrát vrátit. Stejně jako Iagged Alliance
2 se i Wizardry 8 objeví již během prvního
čtvrtletí 1999.

panzer Ellte
Druhá světová válka je téma šité p ímo na
míru nejrriznějším simulacím, ať už letec-
k3ím, ponorkoqim či tankoqím, Této sku-
tečnosti využívajíi v Psygnosis a v b eznu
p íštího roku hodlají vyrukovat
s tankorrlim simulátorem Panzer Elite.
Proti sobě budou stát již celkem tradiční
protivníci, Američané a Němci, kte í se
v naprosté většině utkají v reáln3ích
bitvách. První mise z celkoqích osmdesáti
se bude odehrávat v Tunisku roku 1942
a závěrečná o dva roky později v Norman-
dii. zahrát si budete moci za oba znesvá e-
né národy, p ičemž každ využívá své
vlastní technologie, a jelikož z historie ví-
me, že německé a americké tanky se ve

, sqích vlast-
, nostech
: opravdu
, hodně odli-
, šovaly, z to-
, ho vypl3ivá
, nutnost p i-
, zprisobení
, ta|<tiky. Pan-
, zer Elite se
, nehodlá za-
: mě it pouze
, na hardcore
, fandy, kte í

si libují v nejjemnějších nastaveních, ale
díky volbě, kdy za vás všechny podstatné
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jméno hry

10 Six
Age of Empires ll

Alpha Centauri
Amen: The Awakening
Apache Havoc

Battlecruiser 3000AD
Daikatana

Dark Reign ll
Dawn of War
Descent lll
Drakan

Duke Nukem Forever

Dungeon Keeper 2

Everquest

Falcon 4.0

Fighter Command
Football Pro 99

Force commander
Gabriel Knight lll
Gothic
Earthworm Jim 3D

Homeworld
Horké léto 2
lnterstate'82
Jagged Alliance 2

Kingpin
Lands of Lore lll
Max Payne

Mechwarrior 3

Messiah

Nascar Racing 3

Nations
Prey

Ouest For Glory V
Recoil

Sim City 3000
Star Trek: New Worlds
Starsiege

T. A. Kingdoms
Thief: The Dark Project
Turok 2

Uprising 2

war of the worlds
Wizardry 8
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tradičně zahrne jak hru po sítí a internetu, tak do-
konce i split-screen. Rollcage by měl na svou bru-
tální cestu vyrazit v prr3běhu dubna.

O StarCraftje bezesporu hra, která se celkem
dob e prodává i po tolika měsících po jejím vydá-
ní. Na její slávě se však ještě hodlá priživit firma
Wizard Works, která by již v nejbližších dnech či
t dnech měla vypustit oficiální datadisk s názvem
Retribution. v t iceti zcela nov ch misích se rozvi-
ne príběh, v němž všechny t i národy tvrdě bojují
o jak si zázračny kámen. P ib\it by mělo i několik
jednotek a map pro hru více hráčrj (pr kolem
120), Pro zaryté fanoušky této realtime strategie
je novti expansion set vyložená nutnost.

(D Naprosto skvčlá zpráva pro milovníky RPG/dun-
geon série Wizardry dorazila od společnosti lnter-

play. Ta si totiž od skomírající firmy Sir-Tech li-
cencovala všech sedm doposud vyšl,ich díl11 (včet-

ně Wizardry Golď) ahodlá
z nich vytvo it kompilaci na
jedno CD. Tato unikátní
kompilace s názvem
U lti mate Wiza rd ry Archive
tedy shrne již tak ka dvace-

tiletou historii Wizardry a rozhodně by nemčla
chybět ve sbírce žádného fandy RPG.

O Oddalovánítitulrj je bohuželjiž pevně ukotve-
né v repertoárech snad všech herních společností.
Tentokrát zákulisní informace tvrdí, že další ,,obě-
tí" se stalo pokračováni C tC, Tiberian Sun. Hra by
se tak pn měla objevit až během prvního čtvrtletí
p íštího roku a pod vánoční stromeček si budeme
muset koupit pravděpodobně něco jiného. V,iběr

bude již tak dostatečnč širokri. Do jaké míry jde
o plané ečičky či pravdivé informace doposud ne-
ní zcela známo, ale jisti zdroj se nechal slyšet, že
i Westwood samotn , ačkoliv tuto zprávu neustále
odmítal, hodlá zpožděni Tiberian Sun již brzy ofi-
ciálně oznámit. A jak vidno z našeho rničtu nej-
očekávanějších her letošku, my sázíme na fámy.

O Na začátku p íštího roku bychom se měli
dočkat d ru hého pokračová n í a utomobi lornich zá-
vod od Midway, Rush 2: Extreme Racing USA.
K jedenácti autrjm z minulého dílu by se mělo p i-
pojit ještě osm nornich a z ejmě se dočkáme ještě
několika tajnlich. Zajimavil na h e je fakt, že auto i

dokonce jednají s Pepsi-Colou o možnosti
začleněníjednoho z jejich soft-drinkr] do
koncepce závodění. Mělo by se jednat o nápoj
Mountain Dew, kten by si závodníci, spolu s ně-



mini- , ma Acclaim se dočkala i dvacetimilionové-
rikony , ho zisku. |en dodám, že minul5i rok firma
dělá po- , dokončila ve veliké krizi, neboť se propad-
čítač, si , la do ztráty, která byla vyčíslena skoro na
na své . 160 milionri dolar . I(do umí, ten umí.
p ijdou 

]

imilov- ' P edělávlra z Atari Lynx?
níci Již od roku 1992, kdy vyšla hra Battle
čisté ', Wheels pro Atari Lynx, ji auto i chtěli p e-
taktiky , dělat na PC. |elikoŽ však stále čekali ná
a akce. , lepší technologie, které by jim umožnily
Tato hra , podstatně více efekt , realizace jejich snu
vypadá , se uskuteční až o 7 let později, konkrétně
na veli- , v prvním čtvrtletí p íštího roku, kdy by se

ce detailně zpracovanli simulátor, kte4i má
určité p edpoklady pro to stát se nejlepším
z nejlepších. Doufejme, že snaha autor
nep iide vniveč jako u stejně ambiciózního
tankového simulátoru Spearhead.

Money, money---
Některé herní společnosti pr běžně
prozrazují své finanční stavy, a tak se tedy
podívejme, jak si pár z nich stojí. Activisi-
on za druhé čtvrtletí svého fiskálního roku
oznámili tržby v hodnotě 66,1 milionri do-
larri, což je oproti minulému roku jemny
nár st, avšak i p esto firma zaznamenala
ztrátu ve qíši 2,2 milionrj dolarri. Electro-
nic Arts za totožné období navršili čisté
tržby až na 245,8 milion dolarri a tím stej-
né období minulého roku p ekonali o 29
procent. ]elikož však EA od zkrachovalé
Virgin odkoupili firmu Westwood, ocitli se
tak v tomto čtvrtletí ve ztrátě rovnající se
25,5 milionrim dolarti. Další velké firmě,
GT Interactive, klesly ve druhém čtvrtletí
fiskálního roku p íjmy o čty i procenta na
176,2 milion , což GT p ičítají opožděné-
mu vydání hry Duke Nukem: Time to Kill
na PlayStation. I p es tento menší v5ípadek
však bylo docíleno zisku ve v ši 1,4 milio-
n dolar . Poměrně špatně si vede společ-
nost Interpiay, která se i p es utržen5ích
106,2 milion za prvních devět měsíc to-
hoto roku nevymanila ze ztráty rovnající
se tak ka 12 milionrim. Naproti tomu do-
slova ohromujících v5,ísledkri dosáhla
poněkud rozporuplná firma Acclaim a do-
kázala tak, že pouze kvalita her k velklim
v}rdělk m nestačí. Díky jejich dokonalému
managementu totiž za ce|y fiskální rok za-
znamenali tržby o sto procent vyšší než
v minulém roce a dostali se na 326,6 milio-
nri dolarti. |elikož byly i nízké náklady, fir-

tato 3D akce měla dostat do obchodri.
Oproti svému ,,ručnímu" p edch dci zde
zce|a zákonitě nezristal kámen na kameni
a nové je dokonce i jméno hry - Redline.
p íběh se odehrávávb|ízké budoucnosti,

roku 2000, kdy
tak ka cellim svě-
tem h be anarchie
a vy jako p edsta-
vitel jednoho
z gang bojujete
o svrij mrzk5i
život. v současné
době by již měla

b t hotova alfaverze,lež čítá všech osm
urovní a dvacet vozidel, která ve h e bude-
te moci využít, Podle vyjád ení distributo-
ra, firmy Accolade, tedy ,,zblívá" doladit
pouze hratelnost a multiplayer, v němž by
neměIa chybět anivolba Capture the Flag.
I když auto i nezakoupili žádnou licenci
na nějak3í známy engine (Unreal, Quake
11) a vyvinuli si vlastní, tzv. Daedalus game
engine, hra zatím vypadá opravdu pěkně.

Doniel Zvě ino, Jon Modrak
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Barevn, GameBoy
GameBoy je na světě již tak ka deset let
a pobaviljiž témě 70 milión lidí, kte í si
koupili 300 milionťr her. Letos se rozhodla
společnost Nintendo konečně vstoupit na
trh s barevnou verzí, pefektně optimalizova-
nou z hlediska spot eby i kvality displaye.
Staré hry budete moci spustit
v p edvolen, ch barvách a nové hry jako
Turok 2, Zelda i Bomberman Pocket budou
opravdouimi perlami do ruky. Barevn, Ga-
meBoy je v prodeji zhruba od poloviny listo-
padu.

Dreamcast
Ve chvíli, kdy čtete tyto ádky, je již dva
tidny na světě nová herní konzole od Segy,
Dreamcast. Technické parametry jsou oprav-
du rjchvatné, daleko d ležitější pro komerč-
ní rispěch (jak všichni víte, Saturn to s PSX
prohrál na celé čá e) však bude kvalita her,
a tak jsme velmi zvědaví na nového Sonica
či konverze Daytony a Virua Fightera z au-
tomat . Dreamcast je k dostání zatím jen
v Japonsku, do zbytku světa se p ivalí
nap esrok v zá í,

Zelda 64
,,Hra století" - to je nijak nijimečn, titulek
komentující nejnovější želízko v ohni od
Nintenda, které jí vyvíjelo doslova dlouhé
roky. Již nyní, biden p ed vydáním, siji p e-
dobjednalo p es 300 tisíc lidí a Nintendo
očekává, že se do konce roku prodá 5 milio-
n . Myslím, že nemusím p ipomínat, že je
hra exkluzivně pro Nintendo64, což samo-
z ejmě Nintendo využívá k obrovské kampa-
ni a očekává že právě Zelda zvrátí nep ízni-
vé uisledky prodeje konzole v Japonsku
i Evropě.

kolika dalšími bonusy, mohli p i závodech sbírat,
aby docílili speciálních vylepšení závodního vozu.
Pepsi-Cola se nechala slyšet, že tato aktivita
Midway jíabsolutně nevadí. Spíše naopak. Měla
by firmě pomoci k lepší propagaci nápoje.
Jak chytré, že?

O Již notně dlouhou dobu kolují informace, že by
se již brzy mělo začít pracovat na filmu Tomb Rai-
der. Nicméně doposud chybíto hlavní. Herečka,
jež si Laru Croft zahraje. Nyní se situace ještě více
komplikuje, nebot na scénu se dostává další
adeptka, která se tak za azuje po bok hereček
Sandry Bullockové, Demi Mooreové či Elizabeth
Hurleyové a podle někten ch zpráv se dokonce
stává horkou favoritkou. Dotyčnou je Catherine
zeta-Jonesová, která nedávno okouzlila mužskou
polovičku ve filmu 7orro - Tajemná tvá , kde si

zahrála po boku dvou slavn,,ch jmen, Anthony
Hopkinse a Antonia Banderase, sličnou španělskou
děvu.

O Microstar Software je zajímavá společnost,
která se nedávno proslavila svlim príživnictvím.
Poté, co utrpěla porážku od GT lnteractive, když
na trh uvedla nové levely do Duke Nukem 34 kte-
ré nebyly autorizovány, provedla naprosto stejnou
,,hloupost" s neautorizovanym mission packem
Stellar Forces pro hru StarCraft, Lidé z Microstaru
jsou zkrátka nepoučitelní. Je naprosto samozrej-
mé, že firma Blizzard si toto počínání nenechala
líbit a donutila společnost Microstar všechny da-
tadisky stáhnout z prodeje. Návdavkem však ještě

musí Blizzardu zaplatit blíže nespecifikovanou su-
mu. Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu...
Je otázkou, zda se podobn m zpťrsobem ,,dostane"

i na ostatní p ížívníky v oblasti herních datadiskr]
a addonrj.

O Electronic Arts jsou narnisost spokojeni se
Sidem Meie re m, lépe reče no s jeho společností Fi-
raxis. Jedině tak si lze vyložit fakt, že tyto dvě fir-
my prodloužily svou spolupráci ještě na další dva
tituly. 0 jaké hry prijde nebylo zcela specifiková-
no, nebot veškeré síly se momentálně soust edí na
dokončení dlouho očekávané strategie Alpha Cen-
tauri, jejíž vydání bylo bohužel posunuto na začá-
tek p íštího roku. Pouze p ipomenu, že Sid Meier
je tvrircem takornich klasik jako Railroad Tycoon,
Colonization či Civilization a ještě p ed založením
společnosti Firaxis coby šéf MicroProse stál za hity
Civilization ll a Colonization. Stal se živoucí legen-
dou a mnozí mu p ezdívají ,,otec strategického
žánru",



ňekne-li se,,ěGská hra",

drtivá yětšina z nás si p edstauí

ručně kreslenou aduenturu,

tak ka ušichni ušak tento termín

unímaií iako něco, G0 wpadá uedle
proíesionálních titul ze Západu

poněkud směšně.

icméně doba není tak
zlá, jak se píše v novi-
nách,atakiunásza-
čínají vznikat plně

profesionální t my, které jsou

schopny vytvo it kvalitní
a Západu kon ku renceschopnou
hru. Historicky první trefu do
černého za ídili naši slovenští
bratia z Cauldronu, jejichž
Spellcross se pod hlavičkou SCl
prodává v tak ka celé západní
Evropě, profesionalitou se ohá-
ní i lllusion softworks veden,i
Petrem Vochozkou (této firmě
se budeme blíže věnovat v ně-
kte rém z nejbližších čísel) a ví-

PoseldOn

lnteractive je Poseidon, volné
pokračová n í G ravon u (první
proje kt brat í Španělri vytvore-

produkovat hru po ce-
lém světě, hodlají vy-
myslet název atraktiv-
nější. Na Poseidonu se
začalo pracovat na po-
čátku roku 1997 a už
predp lrokem,kdy
jsem hru spatril popr-
vé, se pyšnila atraktiv-
ním enginem, plně
konkurenceschopn m

současn m dream-pro-
jekt m,apedevším
systémem dále
zdokonalovatelnri m,

A právě v tom bude
dost možná jedin zá-
drhel poseidonu - sami
auto i p iznávají, že se
v tomto prípadě možná

meiopárdalších
nadějn ch akvi-
zicích. Zaspat
nehodlá ani JRC,
monopolní česk
distributor počíta-
čov ch her, ten již
koneckonc vydal
zmíněn Spellcross
a pomohl tak
cauldronu nazá-
pad proniknout.
Vlivoj her zde má
na starosti Marek
x .. . -5panel, Jenz se na
následující dvoj-
stránce zapotil pod
palbou otázek.

Prvním plně pro-
fesionálním projek-
tem z kuchyně JRC

n, uihradně pro Atari Falcon),
jinak 3D akční strategie, nejlépe
p irovnatelná k Battlezone.
Nutno ovšem podotknout, že
jméno je pouze pracovní -
lnteractive Magic, kte í budou

až príliš včnují technologii vyu-
žiteIné i v jejich príštích projek-
tech, a zapomínají tak na
samotnou hru.

poseidon se odehrává ve
vlastní alternativní historii dru-
hé poloviny tohoto století, jež
je částečně podobná té reálné.
Tento krok umožňuje autorrjm
zvolit vlastní poutav p íběh -
podobně jako ve skutečnosti
probíhá studená válka, kte rá se
zhruba v roce 1975 zvrhne ve
válku skutečnou, válku mezi
V chodem a Západem. Boj se

odehrává v r znrich koutech
trech ostrov a kromě dvou
znep átelen ch stran do něj čas
od času zasáhne t etí strana,
kterou jsou v podstatě partyzá-
ni (anglicky Guerilla) - tijsou
tu na straně V chodu, jindy za-
se na straně Západu, vždy však
reagují na p ípadn tok. Zatím
to vypadá na stereotypní realti-
me strategii, kter ch už tu byla
celá ada, co íkáte? Pravda je
ovšem daleko milosrdnější -
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obě mocnosti totiž neo-
vládá hráč, nribrž sám
program. Role hráče je
daleko komplikovanější,
zatímco je zpočátku pou-
h m vojínem plnícím roz-
kazy, postupem času se
s nab vajícími zkušenost-
mi vypracuje až na veli-
te le jednotky, kter, je si-
ce stále podrízenri velké-
mu mozku, ovšem má na

starosti radu vlastních
jednotek. V,isledek je tedy
ovlivniteln, jen do určité
míry, rlrspěch armády ne-
záleží zdaleka jen na s-
pěchu hráče, a počítač

tak bude vždy sám usmčr-
ňovat hru dle príběhu. Zde
spatruji jisté riziko hratel-
nosti - m že to b,it báječná
zábava,ja km i le vša k nebude
vše precizně vyladěné, bu-
dou problémy. Nicméně je
faktem, že p jde spíše než
o rispěch armády o kariéru
hráče. Se zmíněn m systé-
mem souvisíještě jedna za-
j ímavost, Zatímco zpočátku
hráč plní rozkazy vedení
a více méně hraje akční hru,
postupem času prechází na

strategické ovládání,
a ony základní kony, ja-
ko p emistěníjednotky
z místa na místo, probí-
hají pouh,im stisknutím
jednoho tlačítka.

Jak jsem již naznačil,
d raz je kladen na tech-
nologii a Poseidon je
v tomto směru opravdu
světovy. Auto i navíc
prokázali své šílenství
a zápal pro věc. Jen ně-
kolik príkladri za všechny
- ony tri ostrovy jsou vy-
tvo eny na základě sku-
tečn,ich predloh (naprí-
klad podle ostrova Krk
v b,ivalé Jugoslávii), oblo-

ha ve hre není pouhá
textura, ale nebe se
vším všudy, reálně se

měnící dle času a v no-
ci simulující fáze měsí-
cea3tisíceskuteč-
ntich hvězd. Některé
mise se odehrávají ve
dne, jiné v noci, tu je
krásné počasí, jindy pr-
ší. l ostrovy jsou dosta-
tečně rozsáhlé na to,
aby se neokoukaly,
a proto myslím stereo-
typ nehrozí, Vše má sa-
moz ejmč rub a líc,

a tak je daní za tuto
technologickou nádhe-
ru predevším hardwa-
rová náročnost.

Základním systéme m bude
pravděpodobně Pentium 200
s alespoň základním 3D akcele-
rátorem, optimálně bude
pochopitelně treba daleko více,
Zmíněná konfigurace však bude
v polovině príštího roku více-
méně běžná a systém navíc ob-
sahuje velmi intuitivní zprisob
nastavení detail . vě te nebo
ne, poseidon se ve světě roz-
hodně neztratí. Engine má
prvot ídní, pripraven k dalším
vylepšením, a i samotná hra je
preplněna originalitou, takže to
vypadá velmi nadějně.

Jan Modrók
8 00l0

Žánr: 3D akční strategie
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Seznam iednotelt
rrÝcHoo
Obrněnci: T8O,T72, BMP 1

Auta: UAZ (ieep), Ural (náklaďák)
Vrtulníky:Mi24 Hind, Mi Transport .

helicopter
ZAPAD
Obrněnci: Ml Abrams, M6OA3, Ml15
Auta: Ieep, 5T Truck v r zn ch modi-
fikacích
Letadla: A-10 Warthog
Vrtulníky: AHt Cobra
PARTYZANI
Obrněnci: 0T-64, T-55
Auta: Gaz (ieep), V3S (náklaďák)
Dělost electvo: Bofors

Veškeré uvedené vehikly, vozidla
i letadla budou ve h e ovladatelné
a bude možné s nimi boiovat. Navíc
ieště něiaké ty lodě a také zbraňové
systémy pevností. Vše ie zpracováno
neuvě itelně reálně, včetně věrně si-
mulované fyziky, a zároveň se vše
velmi iednoduše ovládá s pomocí
umělé inteligence počítače.

Poseidon

80 0/o

Velmi

Velmi nadějná a do značné míry originální 3D akční
strategie ze stáje JRC lnteractive.



Bozhouor s Markem Spaněleffi,

šéíem pro|ektu Poseldon
GameStar: Jak a kdy to

s poseidonem zač,alo a nako-
lik se liši! p vodní záměr od
toho, jak hra vypadá nyní?

Marek Španěl: Ptivodně jsme
koncem roku '96 začali praco-
vat na 3D variantě klasiky River
Raid, pakjsme ale zjistili, že ce-
l koncept jednoduché lineární
strílečky už je prekonanri a že
by to stejně nikoho nebavilo.
Na začátku roku '97 jsme sma-
zali všechno, co jsme do té do-
by udělali, a rozhodli se navá-
zat na vše, co jsme vložili do
hry Gravon a pre nést hráče do
komplexního plně t írozměrné-
ho prostredí, ve kterém bude ve
formě 3D akce co nejvěrnčjší
simulace všeho možného i ne-
možného. Postupem času však
hra začala nabírat na rozsahu

3D klon Space lnvaders,totiž
právě JRC vydalo tuším v roce
1 991.

Nedlouho nato jsem začal
v JRC pracovat jako prodavač
am mprvnímp sobištěmse
stal stánek v tržnici hned vedle
ze leniny. V,ivoje her jsem se
ale nevzdával. Společně
s Ondrejem jsme pak začátkem
roku '95 dokončili hru Gravon,
na které jsme si ostatně
vyzkoušeli mnoho věcí, které
dnes používáme v Poseidonu.
Zároveň jsem a le pokračova l

v práci pro JRC. Měljsem na
starosti hlavně reklamu a mar-
keting. JRC rostlo a nakonec si

vydobylo vlisadní postavení na
českém herním trhu. v té době
začal i v voj našeho 3D enginu
pro PC. Grafiku pro nás od za-

GS: Kdy do vlaku naskočili
lnteractive Magic a jakjsi spo-
kojen se spolupraci s nimi?

M. S.: lnteractive Magic od
nás dostali první de mo na loň-
ském ECTS, tedy v zá í'97. Po
složittich jednáních byla smlou-
va nakonec podepsána letos
v dubnu a hre byl pridělen
tamní producer. V létě se pak
začal h e věnovat jejich desig-
ner, se kterlim jsme prepraco-
vali hodnč věcí - byla to dost
náročná práce (asi i proto, že
jsme se nikdy nevidčli), ale
hodně to hre pomohlo. Brzy
nato jsme dostali nového pro-
ducera, se kterlim si rozumíme
opravdu na vybornou. Celkově
mám z lnteractive Magic dobr
pocit. Nepatrí sice mezi herní
giganty, ale to je pro nás spíše
v hoda. Mnohem lépe se s nimi
jedná i pracuje.

GS: Počítáte s dalším vyu-
žitim vyvinuté technologie, ať
už v pokračování či v riplně
od!išn, ch hrách?

M. Š.: Úsilí, vložené do vrivo-
je celé technologie - a to je ne-
jenom engine, ale také editory,
konverzní nástroje a mnoho
vlastních pracovních postup ,

které jsme muse li vyvinout - je
obrovské. ve skutečnosti věrím,
že teprve naše další hra by
z enginu dostala opravdu maxi-
mum. S pokračováním Posei-
donu zatím príliš nepočítáme -
války a armády nás zase tolik
nebaví, raději bychom chtěli
dělat pohádku, nějakri príběh
podobnri treba Pánu prstenri.
P edstavu již máme ve lmi kon-
krétní, ale zatím je predčasné
o tom mluvit,

Náš engine je ve lmi otev enli
a obecn a narozdíl od konku-

i na d kladnosti zpracování,
a nyní to již vypadá spíše na
detailní kombinaci válečné
3D akce, simulace a strategie .

GS: Jak velk t m na h e
pracuje, na čem pracovali
jednotliví členové dmu p ed
Poseidonem. A jak to vlastně
vypadá s tebou, máš v bec
nějaké zkušenosti s rnivojem
her?

M. Š.: Společně s mrim bra-
trem Ondreje m, kterli je hlav-
ním programátorem, se pokou-
šíme o v voj her vlastně již od
roku 1984 na T1-99/4. Později
jsme začali pod hlavičkou Suma
vyvíjet hry na atárko - první
naší 3D hrou byl Bloud,ktery
byl hotovri v roce 'B7. Pak p išlo
Atari ST, se kterym se naše ces-
ty zk ížily s JRC. Naši první hru
pro ST-lnvazi z Aldberanu,

čátku dělala Cybe rnetic
Cinema a Honza Hovora se po-
stupně stal velmi platnym čle-
ne m tymu a odvádí na grafice
skvělou práci, Mně však již na
vtivoj her zbrivalo stále méně
času a nezb valo než se roz-
hodnout mezi marketingem
a v vojem. Pot ebné jasno do
toho vnesla smlouva se zahra-
ničním vydavatelem. Díky tomu
na hre začali pracovat i další
dva programátori, kte í mají
na starosti predevším umělou
inteligenci a editor he rního
prostredí.

vlastní t,im je v současné
době již ce lkem kompaktní
a tvorí ho 7 lidí, i když na h e
pracujíještě další lidé u nás
a v lnteractive Magic, Myslím,
že v téhle sestavě už hru
dotáhneme do konce,

GameStr ]i ltllu

v

h



rence klade me hlavní d raz na
exteriéry. Podle reakcí mnoha
lidí mrjže me směle konkurovat
tomu nejlepšímu, co bylo ve
světě vytvoreno. Rozhodně však
nepočítáme s tím, že bychom
cokoli licencovali dríve, než bu-
de hra nějak čas na trhu,
a i potom se k tomu stavíme
spíše negativně. Naše síly jsou

omezené, takže pokud to bude
možné, raději se rovnou pustí-
me do další hry.

GS: Jak vidíš ty, kten máš
v JRC na starosti rnvoj her,
situaci u nás v ČR a jak se
podle tebe bude v nejbližších
Ietech vyvíjet?

M. Š.: Konkurovat v amatér-

sk ch podmínkách je dnes už
nemožné. Ale v jednom nebo
dvou lidech, kterí budou na hre
naplno dělat treba rok, se to dá
dovést do stavu umožňujícího
s trochou štěstí t m rozšírit
a po dalším roce práce takovou
hru i skutečně dokončit. Jsem
p esvědčenli, že během pár let
tu budou p inejmenším dvě
stabilně fungující vlivojová stu-
dia, Tvorba her je ale zvláštní
věc. Dělat dva roky na něčem,
co možná bude rispěšné a mož-
ná taky ne, vyžaduje notnou
dávku odvahy a možná i urči-
tou formu šílenství. Ale jedna
jediná rispěšná hra mrjže
nastartovat vlnu zájmu o vrivoj
her u nás, A pak se ukáže, jestli
jsou u nás opravdu zástupy
špičkovtich prog ra mátorri

a grafikti. Navíc dobrri tlim ne-
padá z nebe, ale roste a učí se
treba i několik let. M m hlav-
ním cílem je udržet náš t m

pohromadě, a to i v p ípadě, že
první hra ještě neprinese
prevratnli spěch.

GS: P edpokládám, že
Poseidon není jediné želizko
v ohni JRC lnteractive, m žeš
alespoň telegraficky p edsta-
vit vaše další projekty?

M. S.: Pro zahraniční trh je
zaIím Poseidon jedin,i, Protože
ale nezapomínáme ani na české
zákazníky, budeme i nadále po-
kračovat ve v voji česklich her.
Príští rok by mohlo vyjít pokra-
čování her Gooka a Horké léto,

což jsou nej-
spěšnější

české adven-
tury posled-
ních dvou let.

GS: Jak
hod!á JRC
lnteractive
vstoupit do
dalšiho roku
v ostatních
oblastech,
chystáte ně-
jaké

v,znamné změny nap íklad
v cenové politice?

M. Š.:JRC bude pokračovat
v nastoupené cestě, tedy v lo-
kalizaci pokud možno všech
opravdu dobrlich her. Je to to-
tiž jedin zp sob, jak prodávat
hry precijen o nějak ch 20 o/o

levněji, a navíc českli manuálje
pro většinu lidí precije n

užitečnější. Presto je však něja-
kti v,i raznější cenovy posun
směrem dolrj mimo naše mož-
nosti. Tak jako tak - zatímco
v roce'93 stály hry bčžně
kolem 2 000 korun, dnes je to
již často pod l 500 Kč.

GS: Z jist ch dob e infor-
movan,ch kruh jsme se do-
slechli o záměru nejmenované
velké západní společnosti za-
ložit s vaší pomocí zde v Če-

chách (a v ostatních zemích
v, chodní Evropy) profesionál-
ní v vojov t m. M žeš tuto
informaci potvrdit. p ípadně
prozradit něco více?

M. Š.: Hmm... to by mě tedy
zajímalo, o jaké kruhy se jedná.

Zatím proběhla první jednání.
Rozhodně by však nešlo o zalo-
žení profesionálního t mu - ta-
kové tymy už ostatně existují -
ale o vytvorení celkovrich pod-
mínek pro t my ze st ední a v -
chodní Evropy, které by jim
umožnily rozvíjet jejich v vojo-
vé aktivity a budovat si silnou
pozici v těchto zemích a v prí-
padě těch nejle pších i pro celo-
světov trh. Tady je ale nutné
chápat, že opravdu velké firmy

uvažují a plánují v horizontu
několika let, a to platí i v tomto
prípadě.

GS: Díky za rozhovor, na
závěr něco lehkého - máš vri-
bec čas si ještě něco zahrát,
a pokud ano, co tě v poslední
době nejvíce zauja!o?

M. S.:Ted' jsem začal hrát
NHL99, predtím jsem se věno-
val Unrealu a tčším se nap í-
klad na Populous ///. Problém
ale je, že už často hry hraji jen
jako součást práce na Posei-
donu - porovnávám nápady,
technologii a hledám, co
bychom mohli ještě vylepšit.

Za GomeStor zpovídal
Jan Modrdk
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check it outl
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Age oí Emplres l[ Age oí Kln0s
ra Age of Empires, kte-
rá se s ctyhodn m

počtem B50 000 celo-
světově prodan ch ko-

pií stala jednou z nejprodáva-
nějších strategií všech dob, se

približnč rok po svém vydání
dočká pokračování. Jeho vydání
bylo naplánováno na čtvrtli
kvartál tohoto roku, ale jak již
to u počítačov ch her brivá,

opět se tento termín trošku ne-
podarilo dodržet.

Na vrivoji nové hry s podti-
tulem Á9e of Kings se bude
opět podílet jak programátor-
sk,i tli m Ense mble Studios,
v němž má hlavní slovo Bruce
Shelley, jeden z tvrjrcrj prvního
dílu, ale i legendární Civilizace,
tak i Microsoft, kte r nad cel m

se budete muset cestou bojri,

obchodrj, diplomacie a zvelebo-
vání postarat o to, aby vaše ze-
mě vzkvétaly a vaši poddaní
s chutí plodili potomky.

A na jaká vylepšení se m že-
me v Age of Kings tešit?
Dotknou se bojovych jednotek,
které budou lépe reagovat na

určité situace (napr. pokud je

utok veden zepredu či zezadu),
budou schopny hlídat a sledo-
vat jiné jednotky či stavby
a námorníci budou dokonce
moci obsazovat cizí lodě.
Samozrejmč, že se v rriznrich
press re leasech mluví i o vyle p-
še ní Al. Ale všichni prece víme,
jak to nakonec dopadne.

Spolu s časovou linií se pod-
statně rozroste také počet

projektem roztáhne ochranná
distributorská krídla. 0proti
svému predchtldci se děj Age of
Kings poněkud rozší í směrem
k pokročilejším etapám vlivoje
lidstva a měl by končit někde
v pozdním st edověku. Stejně
jako u Age of Empires byste ale
měli začínat svou pouť za
silnou a stabilní ríší od nuly.
S mal m množstvím prostredk

možn ch civilizací, k jejichž
blahobytu m žete prispívat
a jejichž rozdílné dovednosti
umocní r znorodost hry. Jejich
konečné číslo je trináct,
a Byzantinci, Japonci, Vi-
kingové, Mongolové a Kelti
jsou jen mal m p íkladem toho,
co nás čeká. A nové jednotky?
Mt]žeme se pripravit na
obrněnce s mečijednoduch mi,

GameStar

ale i obouručními, na rytíre na

siln ch koních, na děla a jiné
strelné zbraně, na lodě i na vo-
zíky, ale i na obyčejné poklidné
obyvatelstvo. 0bzvlášť lákavě
vypadají speciální jednotky,
které mají jednotl ivé civi lizace
k dispozici. Tak napríklad ger-
mánskli lehce obrněn17 rytí , ja-
ponsk samuraj, turecky a sara-
cénsk islámsk fanatik nebo
prost lapka á la Robin Hood,
jenž bohat m bere a vám dává,
Jisté změny se dotknou také
budov. Nap íklad farmy již ne-
budou stárnout a jednotky se

klávesovrich zkratek, možnost
navazování r znlich vtirobních
proces a systém waypoint
pro několikafázovy presun jed-
notek. A samoz ejmě nás čeká
také vylepšená grafika, kterou
mrjžete posoudit z obrázků,
a zvuky, na něž si budete muset
počkat až do doby vydání.
Pokud tedy máte minimálně
Pe ntium 133, 32 MB RAM, zvu-
kovou kartu a Windows 95, 98
nebo dokonce NT 4.0, máte se
na co těšit,

Tomoš voroščak
8 0009

I

budou moci
procházet po
polích, Zatím ale
ne níjisté, jestli
prrichod několi-
katisícové armá-
dy ovlivní ro-
du, nebo ne.

Zajimavé zni
také možnost
p izprisobit
sv m pot ebám
ovládání pomocí

Zánr: strategie
Vyvíjí: Ensemble Studios
Vydává: Microsoft
Plánované dokončení: jaro/léto 99
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Age oí Empires ll: Age oí Kings

Age of Empires ílvypadá jako víc než d stojné po-
kračování jedné z nej spěšnějšich realtime strategií.
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a odpověď nemusíte čekat na
konec recenze - není. Halí-
Life myslím splnil a p ekonal
veškerá očekávání i toho nei-
optimističtějšího fandy. Aby

však bylo riplně jasno, jámezi ně ne-
pat il. Nemusíte mne mučit tahovou
strategií, abych se p iznal, žekdyž
souběžně dorazil Half-Li|e se Sinem,
sáhl isem po Sinu. P esto je na stráp-
kách určenl ch h e měsíce právě
Half-Life, ienž odsunul svého neivět-
šího vánočního konkurenta o pár
stránek dále.

Gordon Freeman, jak se náš hrdi-
na jmenuje, je vybrán pro p ísně tajn1
experiment, snad proto že je schopn ,

snad proto že si není vědom htozící-
ho nebezpečí, Skupina vědc učinila
žasn objev - nalezla bránu do jiné

dimenze. Alternativní vesmír je pln5,í
neznámého života a vědci se pokouší
získat trochu více informací, než by
bylo zdrávo. A právě p i experimentu
s Freemanem v hlavní roli dojde k ne-
hodě, kdy se neznám3í život rozhodne
navštívit matičku zemi. Budete se
muset vypo ádat s hordou slizk ch
vet elcri, jimž se život mezi spoustou
chutn ch vědc zalíbil. Ovšem, neien
s nimi, inťormace o nehodě se dostala
do CIA, která vyslala iednotku Čisti-
čti, iiž maií za rikol srovnat základnu
se zemí, včetně všeho co ie uvnit , ji-
stého Freemana nevyjímaie. A to si
nesmíte nechat líbit, co íkáte?

se parametrem -conscrle)
sicekonzoli ap idali
ošklivé rozhraní, na dru-
hou stranu však jejich
kouzla pat í mezi absolut-
ní špičku. Copperfield by
zbledl p ed umělou inteli-
gencí nep átel, optimali-
zací rychlostí a vizuální
kvalitou neakcelerované
verze či vylepšen5ími mo-
dely postav. Pravda,
abych byl riplně férov ,
v nízk ch rozlišeních je
zub času trochu znát, to
ie však vzhledem ke h e
nepodstatné - HalÍ-LiÍe
totiž není o vizuální
dokonalosti, n btž obez-
mezné hratelnosti, závis-
losti a zábavé. s herním

-- --- l
iJ-. ,

však p íběh skvěle prezentuje.
Zalímco v Sinu je nám p edkládán
zptisobem jaksi tilmov m, Half-Life
p sobí naopak poněkud osobně -

hráč se vžívá do role Gordona
Freemena a p ijímá jeho rikol za
vlastní. Na počátku p ijíždí do
q zkumné laborato e Black Mesa,
p ičemž prvních deset minut nikoho
nezast elí, dokonce ani nevezme do
ruky zbraň - jen se pomalu seznamu-
ie s okolím. Teprve po chybě v experi-
mentu doide k velkému t esku, kteryí
zp sobí v dosud panensky čistém
prost edí laborato e slušn poprask.
Po pár metrech hrdina nachází na ze-
mi páčidlo, se kte4im krok za krokem
pokračuje vst íc nebezpečnlim nástra-
hám laborato e, základny CIA a na
samotném závéru dokonce i oné cizí
dimenze.Vsouvislosti sp íběhem je
t eba pochválit scénáristy, kte í doká-
zali vytvo it jedinečné a napínavé
drama, ve kterém má strach poměrně
velk; prostor, obzvláště když hrajete
ve dvě ráno, se sluchátky na uších
a velkl m monitorem. Řekl bych, že
právě toto je největší p ednost
Halí-Liíe, vždyt už sama existence

0finrlr
r lrlonto l
rDolupncu|c
a črrto
zr rór
nrrrzu|o
trt.
l tomto
p ipadó

ro |í to

zr pár

ulund
Wnsti.

I

, , ,: ...,:1 ..:,:ii5

prrimyslem to zas tak špatné není,
syndrom ,,ještě hodinu a prijdu spát"
má leckterá hra, ale v sedm hodin
ráno, když máte jít do školy či
zaměstnání? Nevím, nevím...

podstatnou
zásluhu na
hratelnosti má
pochopitelně
p íběh. Uve-
den; stručn1
nástin snad
m že p sobit
tuctově, hra

\
J

{

p íběhu je v 3D hrách poměrně čerst-
vou zkušeností a p ítomnost kvalit-
ního, dramatického a hororového
p íběhu, navíc tak dokonale spojené-
ho s podstatou hry, je iednoduše ge-

Half-Life využí-
vá dva roky star
a dávno p ekona-
nli engine prvního
dílu Quaka, p es-
to drží kro|<
s 0 generaci star-
šími technologiemi
unreal a Lith
(nap . Blood 2).
Za dva roky s ním
l<ouzelníci z valve
Software provedli
učinčné divy -
schovali (aktivuje

L\^'
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niální a p edbíhá konkurenci o celé
pokolení.

Herní čas je na současné poměry
více než kvalitní, samotn rozsah
rirovní je sice standardní, v mnoha
p ípadech je však postup ve h e kom-
plikovanější, takže se často dlouhé
minuty zdržíte. V souvislosti s levely
však musím zmínit, že zde v podstatě
neisou - v programu pochopitelně
rozdělení existuje, p i hraní však nic

,}

r-.b-r

Urluhtil to má za sobut, pochllme rrlalongt - ršlmnáe sl |cho rorllstlclého rzhledu.

nepost ehnete, prostě se v jistém
okamžiku objeví na obrazovce ná-
pis .,loading" a po vte ině pokraču-
jete na stejném místě dále (p íiemná
změna po dlouhlich minutách
vyčkávání uSinu).I to samoz ejmě
p idává na atraktivitě, neboť hra
prisobí komplexně a dělení v mysli
hráče je čistě v rámci p íběhu - zá-
kladna Black Mesa, obsazená p e-
hrada, cizí dimenze a podobně.

Ani skvěl p íběh a obstojné gra-
fické zpracování však naštěstí stále
ieště na kvalitní hru nestačí. }eště
o t ídu d ležitější je hratelnost a zá-
bava, Dnes isem p esvědčen, že
,,obyčejná" 3D akce typu Doom či

p íběh, hlavní část balvanu s nápi-
sem ,,gameplay" však podpírá scénár.
jenž |e ideálním spojením akce, lo-
gick ch problémri a adventure.
Z akce tu ie samoz ejmě likvidace
potvrirek a členti speciálních ied-
notek, logikanastupujep ip ekoná-
vání nejrriznějších p ekážek (té je nej-
méně a ptisobí spíše jako p íjemné
rozpt5ílení od zbytku) a adventura
p ichází už p i pouhé snaze o naleze-
ní cesty dále.

Quake (omlou-
vám se, kamará-
di:-) má prostor
jen v multipla-
yeru - splácat ně-
kolik pěknlích
textur, tucet
monster a navrh-
nout pár levelri
dnes dokáže|ec-
kdo, a pokud se
auto i hodlají

t

}53| # 0
10 r19l 0t

7r'a,

prosadit ve velké
konkurenci kla-
sickl ch her pro
jednoho hráče,
musejí nabídnout
něco více než
st ílení, skákání
a umírání. valve
software tak
v p ípadě HaIí-
-Liíe éiníukáz-
kově - svuj díl
hratelnosti odvá-
dí již zmínění

,1

l

.I
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Je zajímavé, že z hlediska interakti-
vity je na tom hra velmi bídně. Vedle
zbraní prakticky neexistuje p edmět.
kte4 by šel sebrat, a namísto klíčti
a identifikačních karet tak nastupují
tlačítka a uzávěry. Kupodivu jsem si
toho všiml ažnyní p ipsaní recenze,
což je další d kaz žasné návykovos-
ti, navíc mnohdy postačí skvěle jazy-
kově vybavení vědci a lidé z ochran-
ky, kte í často uzamčené dve e ote-
ťou či alespoň poradí jak dál. Speci-
álně ochranka navíc často vypomáhá
i asistencí ve st elbě, což p ijde vhod.

a

+
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l(omplelni návod v češtině na CD

uzhledem k relalivni složitosti
p iptayili kompletni návod na tuto hru,

bulky, hn byla ohodnocena jalo

obsahuie však pál nep iiemn ch

b i pto méně zkušené htáče kilické.
blém s postupem do dalšich čásii, na

te tozsáhlého pduodce od první do

nrčri

ky. Není to sice Rainbow Six, kde je-
den 4íst el znamená automatickou
smrt, vše ie skltlubeno s hratelností,
vždyt realita často není žádná legra-
ce. Raketomet má kapacitu maximál-
ně pět raket a nabíjí se dlouhé sekun-
dy, stejně tak bubínkoqí revolver -

nitivně hotov. Nejen proto je
však lepší - má ještě skvělou
atmosféru a dlouhotrvající
hratelnost. Myslíte-li to
s hrami vážně, neměl by ujít
vaší pozornosti.

Jon Modrók aoon

Inteligence nep átel je v tento oka-
mžik na první p íčce, ve většině atri-
butri p ekonává Unreal,kde bylo na-
víc monster daleko méně než zde.
Potvory z jiného světa se chovají ještě
poměrně ležérně, čističi ze CIA a spe-
ciální ninja iednotky (díky bože, že
jich tam moc není) jsou však opravdu
excelentní a je|ich propracovanost sa-
há dokonce až k t5ímové spolupráci.
Ještě štěstí,žena ně máme poměrně
slušnou qíbavičku. Z hlediska zbraní
hra p sobí do značné míry realistic-

a podobn3ich
p íkladri ie
více.

Half-Li|e
je projekt,
kte4i má jen
velmi málo
špatn ch či
jen sporn ch
vlastností.
Na rozdíl od
sinu navíc
neobsahuie
tak ka žádné
chyby, a byl
tedy vydán
s rozvahou
aŽ tehdy,
kdy byl defi-

flnólni monrtrum - |al |e r poslodních lotgch obwt-
!ó, |o l obr ricg d rtlru ncž palebnó íll.

r
t
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Žánr: lD akční adventura Minimální konfigurace:
V, robce : Valve Software P 133,24 MB RAM, 2x CD,
Vydavatel: Sierra HDD 50 MB
Systém: Win95/98
Jazyk: anglick Optimální konfigurace:
Multiplayer: ano P 166, 32 M8 RAM, 6x CD,
3D akcelerace: OpenGl, D3D HDD 350 MB, 3D akcelerátor

\s

PreuiewTeam F
Team Fortressje jednou z nejoblíbeněj-
ších deathmatchoqich prav pro Ouaka,
Vedle CIf, Future vs. Fantasy a t eba
Rocket Arenysijej oblíbila velká část
hardcore jádra Ouake komunity.
Australští auto i Team Fortressse pro
velk,i tispčch rozhodli vytvo it profesio-
nální a komerčně distribuovanl druhl
díl, a založili tak ttim TF Software. P es
četné nabídky na distribuci add-onu pro
Ouake // se rozhodli p ipojit k Valve
Software, a Team Fortress //tak bude
oficiálním datadiskem k Half .Life.

A o co jde ? Záměrem autor bylo od
počátku vytvo it strategickou t ,movou

verzi deathmatche. Skočíte do hry, zvo-
líte t, m a jeden z devíti typťr charakte-
rtl, každ, s odlišnrimi cíli, metodami

a zbraněmi. Jste do všeho
hrr a klasickri deathmatch
je pro vás absolutním po-
těšením? Pak je tou
pravou volbou obyčejn,i
pěšák. Preferujete
,,soukromí" te mného kouta
a boj z povzdálí? Pak zvol-
te ost elovače. Zajímá vás
více strategie? Pak si
vyberte inženlira nebo do-
konce velitele t mu, K dispozici je de-
vět perfektně vybalancovanlich a pre-
cizně vytvo ent,ch postav, které se vzá-
jemně perfektně doplňují a tvorí tlim
jako stvo enri pro plnění složitych kolri
od špiónsk ch prrizkumnrich akcí p es
klasické CIFsouboje až po komplexní

kampaně podobné těm z realtime stra-
tegií.

Ačkoliv je Team Fortress //čistě mul-
tiplayerová uprava, díky počítačem ovlá-
dan, m bot m budete moci kteroukoliv
z dvaceti map vyzkoušet sami. Dočkáme
se v prvních mčsících p íštího roku.

rnrrm,imTjll 33
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měsíc CD navíc !

Mto čísle plnáverze

ffi__ Lost in Time!

V prffiťrste plnáverze hry
King's Cluest Vl !

dH?' t Obieclnej si hned

ffi*a poŠleme ti zdarma
pffiverze z tohoto čísla !
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,slosování p eclplatitelu v soutěži o Pentium
- získání anláštní vl.p karw s heslem

neiruznější informace zasílané mailem
- \ďhocty a slerry na akcích GameStaru

p ístup na tajné stránky na www.game-star.cz
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Rok se s rokem sešel a vánoční se-
zóna opět dokazuje, jak dob e na
tom akční žánr je. Všemu samo-
zíejmě dominují 3D akce, se kteqi-
mi se p ed Vánoci doslova roztrhl
pytel. Mezi absolutní špičku však
pat í jen Half-Life a Sin - ti
opravdu stojí za to a rozhodně
pat í mezi nejlepší letošní hry své-
ho druhu, v prvním p ípadě zda|e-

ka ne jen letošní. Pruměrnost zde zastupuje t etí díl
Tomb Raidera (pěkn , hratelná3í, ale ... prostě, ,,stej-
ny") a druh3í Blood, zbytek (Shogo,Tresspaser a t e-
ba Vigilance) jsme vzhledem k nabušenosti celého
čísla vribec neza adili, a myslím, že to ani p íliš neva-
dí - čas, kter byste jim normálně věnovali, raději in-
vestujte do naší Quake soutěže (viz str. 97), ve které
mrižete vyhrát 5 akcelerátory Voodoo2. V této části
se však v žádném p ípadě nebudete setkávat jen
s 3D akcemi, pat í sem i ada dalších herních odvětví,
pinbally počínaje a stále vzácnějšími 2D hopsačkami
či akčními závodními hrami konče. Ty v tomto čísle
zastupuje kontroverzní Carmaggedon 2,ktery za
dvěma nejlepšími st ílečkami v žádném p ípadě nez -
stal pozadu. A co se na nás p ivalí začátkem roku
1999? Hodně - mimo jiné se těšíme na originální
Kingpin, Lucasova Indiana Ionese, zvědavě očeká-
váme Romerovu DaikatAnlt, již p íště se ale s největ-
ší pravděpodobností dočkáme druh3ich dílů Turoka
a Heretica, posledně jmenovaného už sice máme, ale
protože jde o velmi atraktivní titul, nechtěli jsme re-
cenzi odfláknout narychlo splácan3ím textem. Ještě
p ed tím si však po ádně užijte Vánoce a Nov rok.
Nashle ve dvojce

Jah Modrák
jan_modrak@idg.cz
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tibec mne nep ekvapuje, že
t5ímem, kterému se to poda ilo,
je právě Ritual Entertainment.
Posudte sami - z drtivé většiny
je tvo en lidmi, kte í odešli

z 3D Realms krátce po dokončení
Duke Nukema 3D a kte í později,
ieště pod p vodním názvem
Hipnotic, vydali Scourge of
Armagon, oficiální mission pack ke
Quakoai. Mají tedy praktické zkuše-
nosti s oběma rivaly, a jak vidno, do-
kázali toho v plné mí e využít. Id
Software poskytl skvělou technologii

Quaka II,
Duke Nukem
inspiroval
svou v5iteč-
nou atmosfé-
rou, siln;ím
charakterem
s vtipnlimi
hláškami a in-
teraktivitou.
Mnohé pak
pridali i sami

auto i. I(up íkladu p íběh...
V roce 2027 je město Freeport na

pokraji kolapsu. Policie již dávno
prohrála válku s gangy a kriminálníky,
a vládě nezbyvá než uzá|<onit existen-
ci soukrom ch ochrannlich sil. O de-

set let později se do ulic
Freeportu postupně na-
vrací klid, mír a po ádek
a několik nejrespektova-
nějších ochrannych slo-
žek se spojí v korporaci
HardCops, v jejímž čele
stojí |ohn R. Blade, syn kdysi respek-
tovaného šéfa freeportské policie.
]eště jako dítě se stal ]ohn svědkem
vraždy svého otce, záhy se proto roz-
hodl zasvětit život boji proti krimina-
litě a pokusit se změnit svět...

}ednoho dne je v pravé poledne
p epadena banka a na pomoc rukoj-
mím p ichází sám Blade. Teroristé
jsou ozbrojeni raketomety a dis-
ponují helikoptérami, a Blade zjišťu-
je, že nejde o ,,obyčejné" p epadení.
Dostává se na stopu qírobce neuvě-
itelně silné drogy U4 s děsiqími ná-

sledky (modifikace DNA apod.).
Poda í se mu p ípad zdárně vy ešit,
zachránit tisíce životri a dopadnout
záhadnou a sv dnou d'áblici Elexis
Sinclair?

Eils|ulo{l u 3lI aI ním žánru nó|rtá rF
rallta, pal |e to causa DuRe l]ukem

30 rs. Qualce. oupe l dosloua na žluot

e m tmrt, moŽná p]Oto, Že |do u obou

,. p ípadech 0 lualltní hrl s naplosto

odIlšnínl p ednostml. P ostožg tu |sou

oba tltuU uíco ngž dua ruH, topruo nyní

|smo so doclall pro|oHu, |onž ony !íuall-

U slloubll.

Co si budeme namlouvat, p íběh
zrovna moc originality nepobral, p e-
sto ie nosnou konstrukcí celé hry.
Y Sinu jsem navíc v bec poprvé zaži|
pocit, jejž znám jen z nejlepších akč-

Gamesta] 1l l]|g]|tl
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ních film - rižasn5í spád, p i kterém
máte pocit, že vše ešíte v rámci
několika hodin, nervy drásající

:}::::1r:|*,::í,r:*:g, ovše navíc bytelně spojené s p í-
během. Není to vri-

nejlepší co kdy 5D akční žánr spat il.
To nejdriležitější, čím se Sirz odlišuje
od ostatních současn5,ich 3D her (ted'
mám na mysli hlavně Quaka II,
Unreal, Shogo apod.),
je iiž zmíněná interak-
tivita, která podstat-
n3ím zp sobem ovliv-
ňuje atmosféru a hra-
telnost. Podobně jako
v Quakoul 11jsou zde
primární a sekundární
rikoly, ovšem daleko
raději než mačkání
anonymních tlačítek,
která otevírají anony-
mní dve e, zavirová-
vám systém v chemické
laborato i nebo hackuji
počítač, kde jsou ulo-
žené kódy k trezoru.
]ak jsem již naznačil,
právě díky těmto rikol m jsem se ná-
ramně bavil, i když musím p iznat, že
se p edevším v poslední t etině dosta-
vily jisté p íznaky stereotypu.

Dalším velmi po-
zitivním prvkem je
nelineárnost rov-
ní. Velmi často je
totiž několik
r zn ch cest, a to
nejen v rámci
jednoho levelu, ale
celé hry. I(dyž jsem
hrál hru podruhé
kv Ii návodu (jeho
první část najdete
v návodové části
GameStaru, zbytek
se vměstnal na cD
p ílohu), t ikrát
jsem se dostal do
urovní, které jsem

napoprvé vribec nenašel - sami auto i
pak tvrdí, že teprve po čtvném
dokončení máte alespoň teoretickou
šanci navštívit všechny části. Je to
v 3D hrách poměrně originální prvek,

kter5í určitě vítám, na druhou
stranu bych možná prefero-

val lineární, ale delší

p íběh, single-player
zristal na st ední obtížnost poko-
en po zhruba 20 až 25 hodinách

čistého času, což je jen mírn3í nad-
prriměr.

Není to ovšem zdaleka jen interak-
tivita, která je zodpovědnáza atmo-
sféru a hratelnost Sinu. Ještě o něco
větší zásluhy p isuzuji technologii

a vizuální kvali-
tě. O tom by se
toho dalo napo-
vídat opravdu
dost a byla by to
po ádná nuda,
technologii
Quaka II znáte
jistě všichni na-
zpaměť. Sin je
v tomto směru
perfektně vyba-
lancovan3i, to
vám íkám na
rovinu a zadar-
mo (tedy vlastně
za99,-, pokud
si ovšem
GameStar
nečtete někde
v trafice na sto-

jáka, což se nemá). Kam až mi paměť
sahá, poslední hrou s reáln m
prost edím, či alespoň s prost edím

současnou realitou inspirovan m byl
Duke 3D, a to už nějaká doba je.

Někoho možná p itahuje anonymní
planeta, vesmírná lod' či turokovská
p íroda; vrině civilizace, zvu|<y ulice
a krásy podzemky však musí
zaujmout tak ka každého, notabene
v podání, které p edvádí Ritual. Pro
autory je to navíc ohromná lryzva -
vytvo it bizarní pasti je samoz ejmě
možné ve fantasy či hi-tech prosto-
rách, v reálném světě se však dá pra-
covat jen s realitou. V prriběhu hry
vyst ídáme hned několik atraktivních
prost edí, asi nejvíce mne zaujala tě-
žební věž s podmo sk3ím levelem, lí-
bila se i p ehrada, sídlo Elexis
Sinclair (nedejte na reklamu |RC, je
to skutečně žena!) a pochopitelně

džungle. I(upodivu v mnoha
p ípadech dochází na poměrně
rozsáhlé venkovní prostory, což bylo
dosud uváděno jako velká slabina en-
gine - hardwarové požadavky Sinu
p itom nejsou nijak krvavé, dokonce
srovnatelné s druh m dílem Quaka.

Podobně reálné a podobně skvělé
jsou zbraně (hlavně sniper-rifle, sen
všech ost elovačri, a neb3ivale silné
pěsti) a protivníci, které si v tomto
p ípadě nedovolím nazvat monstry.
Finální bossové sice monstra jsou, tu

bec špatné - ba
dokonce

v tomto směru zatím

Sin patch
]la posledni chvili |sme na GD sllhll
Je lo oplavdor macek, p esto

lěch 20 tllB poskylnout - po |eho
noceni s IlIdem p ipočist oněch 5 %.

Tal p edevšim le tu daleko p iiemněiší
noyého Ieyelu i doba obnoyeni teyelu

ho dalšího, Jako bonus p ibyla
mapa Patadol.

I] l|1-1+] GameStat

Tín 8ilurl, nadu zlora: ilail llochtomann [pronranálorl, ill*a Urdurll ídeslg-
nfu lorol ), Zal Bgllca (aul a huúbr), llrry illllrr íbrznn|. P odni ada ztgrr:
Chrllla llrderhold ídgslgnór lcrol |, Blcherd Grry (drsllnfu lgrol |, Tom ilúslrlno
íderlmfu lrnl |.
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a tam narazíte na pár potvor
i v pr běhu hry,
povětšinou však proti
vám stojí ochranka, vo-
jáci či teroristé. Jsou
hezcí,pítulní,pí-
jemně se s nimi
,,spolupracuje",
bohužel však
oni a potaž-
mo celá hra
mají jed-

REcEilzE

kordní,
tak

rozhodně
více než ob-

stojné.
Najdeme mezi

nimi kousky jako

[,-

k;i pokojíček. Navíc je tu ještě jedna
neuvě itelná zpráva - Ritual prv již
v prvním patchi vydá CTF, kter5í v re-
tail verzi z obchodri chybí a jako bo-
nus p idá dalších 20 (!!!) map. Tomu
tedy íkám péče o své hráče.

Hodnotit sin není snadné,
neboť je plnli hloup5,ich bugri,
které do jisté míry p ekážejí
snaze o absolutní požitek. |e
zde nep íjemně dlouhé nahrá-
vání rirovní, potíže s autoru-
nem a kosmetické chyby zvuku
či umělé inteligence. A p esto-
že je již nyní ohlášen opravn5i
patch, trochu mne mrzí, že
takto p išla vniveč snaha auto-
rri, kte í evidentně investovali
všechny své síly na vyladění

každého detailu. Marketing je
neriprosn3í a Activisionu, zdá se, ne-
zb, valo než vydat hru s dostatečn5ím
p edstihem p ed Váno ci, což má za
následek zbytečn;ích 5 % dolri.
Celkově však nezb3ívá než pochválit
Ritual za skvěl5í zážitek- jejich hra si-
ce neaspiruje na titul nejrevolučnější
hry roku, nabízí však qíjimečnou hra-
telnost. A to je více než dost...

Jon Modrak
8 0014

bi-
nu-

umělou
inteligen-

ci. Nikdy
bych zde ne-

očekával něco
tak propracova-

ného jako
v Unrealu,

koneckoncti na hráče
zakažd m rohem čeka-

jížo|dáci hned t i, avšak
takové flegmatiky jsem ne-

čekal. Jediné, co se v jejich
p ípadě dá označit za umělou

inteligenci, je umění st ílet a ob-
časn5i hromadn rinik. Na druhou

stranu je t eba dodat, že trefíte-li se
do hlavy, ričinek je daleko vyšší než
p i zásahu do nohy.

]eště než se pustím do fi- :

náiního hodnocení, ít I vyst ižen é z Quaka, tedy ričelné leve-
nesmím zapomenout na Y , ly pro čistou akci a nic než akci, ale
deathmatch, t I . i levely vhodné na nezávazné pár-
kt_.l{ prosím í: ) l Í l^(__ ---} ty (viz nap íklad skvěl5í Sincityvza!1 l -, l í lr: L _:::]"',o.#?;:i'"?,

----- l| .* %, ---*-*\-{. vtipné
p ípadě nepodceňuite.74 J a nápadité, kam
multiplayer arén je toIiž číslo ne-li re- bych zaradil jedoucí vlak či gigantic-

Žánr: 3D akce
V, robce: Ritual Entertainment
Vydavatel: Activision
Systém: Win95/98
Jaryk: anglick,
Multiplayer: ano
3D akcelerace: 3Dfx, 0penGl

Minimální konfigurace;
P 166, 32 MB RAM, 4x CD,

HDD 50 MB

Optimální konfigurace:
P 233MMx,64 MB RAM,
8x CD, 3Dfx, HDD 350 MB

Hratelnost

Grafika

GameStar 1l ll ]íl

_rI
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l
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Aktualizovanri Duke Nukem 3D se skvělou
atmosférou a v, jimečnou hratelností.
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Blood l[ The Ohosen
Kvantita neznamená automatickou kvalitu a iedna skvělá hra ie I
da|eko více než dvě pr měrné. ]lepamatuii ut voiorď t m, kten 

l
by uydal během iediného měsíce dua 3D akční tituly. Monolith 

I

to začal a bohužel se streíi! - oba isou uíceméně pr měrné. 
l

ithEngine je technologie vyvinu-
tá společností Monolith se
záměrem utržit peníze na stále
se rozmáhajícím licencování
3D technologií. Nutno íci, že se

jim to povedlo, již dnes sijejich dítko
licencovalo sedm firem. Cožpak o to,
engine je to pěknli, Monolith však ne-
zristal u pasivního p ihlížení, a vyvi-

Bloodu jsem vkládal větší naděje,
a bohužel jsem také dostal větší ránu
p es prsty.

Auto i totiž bohužel s největší
pravděpodobností strávili poslední
dva roky neprodyšně uzav eni ve
sqích kancelá ích a bláhově se
domnívali , že po čas jejich tvrdé prá-

nul dva vlastní privodní tituly. Prvním
byl Shogo: Mobile Armor Diuision,
projekt, kter5í p i svém v voji prošel
neuvě itelnou anabází. prodává se si-
ce více než skvěle, p esto jej p i ne|-
lepší v li nemohu nazvat ničím jin3ím
než lepším pniměrem současné 3D
akční nabídky, To do druhého dílu

ce 3D akční žánr
nedoznal žádn ch
změn. Ba co víc,
těsně p ed uzam-
čením z ejmě ve-
doucí projektu
zapomněl p ibalit
první dí| Bloodu
(privodně vyvíje-
n3í firmou 3D
Realms a pár mě-
sícri p ed dokon-
čením odkoupen5i
právě Monoli-
them), což je mys-
lím pro všechny velké zklamání, pro-
tože jakkolibyl Blood sám o sobě
sporn5í titul (já se adil mezi spokoje-
né), nedala se mu up ítnezapomenu-
telná atmosféra. Blood 1/ tohle
všechno potírá, neodehrává se na za-

čátku tohoto století v hororovém pro-
stredí a už v bec neobsahuje skvělé
filmové reference pro fajnšmekry ho-
roru, nemluvě o s tím vším spojené
geniální atmosfé e. P íběh tu sice je,
ovšem nijak zvlášť propracovanli
a p edevším nijak zvlášť driležit5í -
pokud spěcháte a komentá e či
animace p eskakujete, v bec nic se
neděje. Pravda, má celkem zajímavé
zvraty, ale znovu opakuji, herně je
nezajímaqi a nedriležit5í.

Četl jsem pár recenzí v zahranič-
ních časopisech či na internetu a ku-
podivu se tak ka všichni shodli na
perfektním designu rovní, s čímž já

osobně nemohu souhlasit. Využívá si-
ce vymožeností kvalitní technologie
a vizuálně snad drží krok, z herního
hlediska jej však mohu popsat jedi-
n5ím slovem -,,nuda". V mnoha p í-
padech jsou levely jednoduché jako

1] Il99 Game tar
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v Doomu, jindy zase p ipomínají
Quaka a jen tu a tam obsahují origi-
nální nápady - z vel|<é části je to jen
hledání tlačítek a p eskakování p e-
káže|<. Postupem času, jak se ve h e
propracováváte stále dál, je idesign
urovní a zábava stále o něco lepší, ale
ani na konci to stále není ono (ostat-
ně tak lehkého finálního bosse jsem
nezažil už dlouho). Pravda, Blood II
to neměl v konkurenci perfektního
Halí-Liíe a skvělého Sinu v bec leh-
ké, p esto bych od hry s takov5ími
ambicemi čekal něco více.

Abych však jen nehudroval - na
druhou stranu je tu skvělá sestava
zbraní, která je prvot ídní a nep eko-
natelná, jak ostatně jinak, když si

právě a jen v tomto p ípadě bere p í-
klad z p edchridce. Voodoo panenka,
napalm launcher, Tesla cannon,
ost elovačka či perfektně upravenli
bubínkovli revolver, to je jen stručnli
v5íčet, kteryí jak sami vidíte nepostrá-
dá originalitu. Tak ka všechny zbraně
mají navíc alternativní zp sob st elby
(obvykle nějaklim zprisobem efektiv-
nější s větší spotrebou munice) a zá-
roveň umožňují duální použití, tj. dr-

žení jedné zbraně v každé ruce, kdy
se s dvojitou spot ebou těšíte dvojité-
mu učinku.

Další p edností je deathmatch,
resp. bloodbath, kteryi se stal už
v prvním dílu poměrně oblíben m.
Mně osobně tehdy p íliš nesedl,
ovšem vyznačoval se dvěmi základní-
mi odlišnostmi od klasického death-
matche u konkurence - p edně jste

Ač vytvoren na enginu
auaka /, vypadá perfektně.
Možná proto, že prost edí,
ve kterém se hra odehrává,
není príliš náročné na varia-
bilitu textur. Každopádně pli-
sobí nejlépe a i v software
módu je pčknti.

Hudba v audio-stopách je

bezva a v tečně podbarvuje
atmosféru hry. Rovněž
k ozvučení nemám vri hrad,
vše perfektně zapadá do tro-
chu realistického pojetí hry -
kilometry namluvenych ko-
mentá rj, v, borné efekty, vše
pod íze no atmosfé e.

Pohodička - technologie
auaka zkrátka není náročná,
a i když autori vylepšili, co se

dalo, vystačíte si se 166 s ale-
spoň 32 MB RAM. Jak již bylo
rečeno, i software mód vypadá
pěkně, takže 3Dfx není nutnos-
tí (pak však samozrejmě po-
t ebujete rych|ejší procesor).

Sin se odehrává v reálnych
prostredích a celá hra čítá
několik diametrálně odlišnych
texturovych sestav - džungle,
podvodní svět, banka apod.
pokud máte kvalitní hardwa-
re, budete spokojeni,
v nízkém rozlišení či software
módu nic extra,

Obrovské množství bugťr se
dotklo i ozvučení - rada zvu-
koviich karet vykazuje velké
problémy se Sinem. Až se tato
nepríjemnost vyreší, bude Sin
v tomto směru nejle pší. Hud-
ba, ač není v audio-stopách,
je perfektní, nemluvě o skvč-
ltich hláškách Blada a J, C,

Už jse m sice viděl optimalizo-
vanější hry, ale musím uznat,
že náročnost je zde dána ob-
rovskri m počtem,textur. Do-
poručuji tedy P 166 s 128 MB
RAM. Neakcelerovanri mód
vypadá do'slova hnusně, takže
se 3D karta hodí.

Blood se od ostatn ích dvou
titultl liší samozrejmě nejvíce,
Lithtech engine má oproti
Ouake enginu adu vlihod,
p esto v konečném zučtování
neptisobí nijak extra. Textury
jsou však pěkné, modely
a efekty ujdou.

Opět skvělé hlášky (udajně
namluvené sa motnym šéfem
Monolithu, Jasone m Hallem),
co do textu i hlasu zkrátka
nemají chybu. Hudba je sice
pěkná, ale bohužel jí není
moc a časem se oposlouchá.

Věrím, že Monolith v prípad-
ném patchi mnohé vylepší,
zatím však žádná sláva, pres-
něji pr měr - P 166 s 64 MB
RAM a 3D kartou by mělo vy-
stačit každému, ale kdo ví.
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tak ka každou zbraní skolili sou-
pe e během jediné sekundy a pak
pochopitelně ty nezapomenutel-
né Calebovy hlášky a komentá e.
v druhém dílu šli auto i dále -
podobně jako nap í|<|ad v |edi
Knightu vytvo ili několik atribu-
t (rychlost, síla, odolnost ), které
se liší se zvolen5ím charakterem.
Navíc mákaždá postava už od
počátku hry p edem navolenou
sestavu devíti zbraní, která je ne-
měnná, neboť p i h e zbraně se-
brat nelze, což sice na;'ednu stra-
nu znamená absenci strategie, na
stranu druhou však nahrává již tak
podporované krvavé ežbě, neboť
okamžitě po smrti mrižete soupe e
opět p ekvapit jakoukoliv z devíti
zbraní. Díky možnosti nastavení
opravdu čehokoliv od frekvence res-
pawnu p edmětťr po jejich kvantitu si
na své p ijdou i mnozí profíci, nemlu-

vě o p íležitostn3ích hráčích
deathmatche, kte í si tento systém jis-
tě zamilují.

Ono to s tím Bloodem II nakonec
nebude tak z|é, jak jsem se na začát-
ku recenze domníval. Díky skvěl m
zbraním, originálnímu deathmatchi,
kvalitnímu grafickému zpracování
a zvukovému doprovodu jeThe
Chosen poměrně atraktivní, bohužel
však postrádá to nejdriležitější -

atmosféru a hratelnost. v konečném
z čtování tak díky obrovské konku-
renci zaujme jen absolutní fandy
3D akcí, kteqim nesmí chybět jedin5lí

zá ez na pažbě, p ípadně jedince, kte-
í netuší, jak skvěl5,i a morbidní byl

první díl,
Jan Modrórk

Zánr: 3D akce
V, robce: Monolith Production
Vydavatel: GT lnteractive
Systém:Win95/98
Jazyk: anglick,
Multiplayer: ano
3D akcelerace: D3D

Minimálni konfigurace :

P 133, 16 MB RAM, 4x CD,

HDD 80 MB

Optimální konfigurace :

P 'l66, 32 MB RAM, 8x CD,

HDD 300 MB,3D karta

Hratelnost

Grafika

Trvanlivost a možnost
opakované hry

Ha lf-Lifeje natolik napínavy,
že je ve|mi těžké se od něj
odtrhnout, ČistY čas dohrání
je ze všech trí her nejdelší,
pod 20 hodin to nestihne
takrka nikdo, obvykl čas bu-
de spíše o polovinu delší. Po
dohrání se však ke hre vrátíte
jen těžko.

Herní čas jen o málo kratší
než v prípadě Half-Life, opa-
kovaná hra je však daleko za-
jímavější, už kvrjli několika
různym cestá m dokončen í
většiny levelrj. Mrjžete hrát
potretí i počtvrté a vždy pri-
cházíte na nové zprisoby hry.

Blood ll jsem sice zatirtl
neclohrál (ona 1e to opravdu
nLrda), ale z hlcdiska herního
času bude asi nejkratší. Stejně
tak opakovaná hra je vzhle-
dem k nudě, která vás
prepadne už pri premiére,
takrka vyloučena.

Největší
p ednost

Half-Life se dá vytknoLrt
opravdu tlláloco, to nejlepší
je vŠak terněr určitě atrlrosfe-
ra a ltratelnost, tedy to llej-
dťtležitější pro dobry požitek
ze hry, Hratelnosti se dá vy-
tknout jen máloco, ostatně -
podívejte se na hodnocení.

U 5itlu je to vlastně to satlté -
i zde je tínl nejlepšínl prvkenl
atnlosféra a hratelnost. Oboje
je ovšent v poněkud jiném
provedení než u Half-Life. Sin
má větší spád a humornější
po_jetí.

Prednosti Bloodu // spočívají
predevším v arzenálu, kte rri je
složen z opravdu pěkn ch
kousktj železa, a samozrejmě
také v deathmatchi, je nž má
adu originálních nápadri

a oproti ostatním hrám určitě
větší spád a více krve.

Největší
slabina

Krotně nrLrltiplayerLr, na kterri
se auto i príliš nekoncentrova-
li, je ve hre několik kritickych
situací, kde pokud Lrděláte
chybny krok (napr. vám zastrelí
vědce, kteryi jedinli m že otev-
rít dve re), nemáte šanci chybu
napravit. A pokud je navíc váš
poslednísave pět hodin staryi..,

Sill je doslova prepIněn chy-
barlli. Dlouhé nahrávání po-
zic, probletly s autorunent,
chyby v ozvučení, občasné
padání, vadné textury, to vše
je pri hre nepríjemné. Takže
ještě než začnete hrát, využij-
te patch z CD prílohy.

Nelvětší slabina druheho dílu
Bloodttje první díl Bloodtt.
Presně tak, pokračování z -
staIo plně ve stínu svého
predch dce a nedokázalo na-
vázat na skvělli humor a skvě-
lé prostredí, které znamenaly
neméně skvělou atmosféru.
škoda.

Koho zaujme,
a koho ne

Tahle hra je zkrátka pro kaž-
dého. Tedy, skoro - rněli byste
umět alespoň trochu anglic-
ky, neboť komentáre a rozho-
vory p ijdou vhod. Pokud pak
očekáváte od hry i super
deathmatch, zde budete, ale-
spoň do doby než vy1de mis-
sion pack, zklamáni.

l Sin by měl zaujmout kdeko-
ho - probIém je opět v neprí-
jemn ch chybách. Některí li-
dé zkrátka neustojí dlouhé
nahrávání apod. Deathmatch
je 0K, Sin má šanci se v tom-
to směru stát druhlim Duke
Nukemem 3D.

Napsal jsem to již v recenzi,
zopakuji to - Blood // je ur-
čen pro fandy, kterí zkrátka
nesmějí minout žádnou 3D
akci, prípadně pro ty, kterí
v životě nevidčli první díl.
Presto i vy očekávejte pri hre
jednoho hráče nudu.

Demo na CD ll
ll
Il
lt

rl'

Ir
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Demo na Blood llie pěln macek,

pouhé dra !eue!y, p lčemž ten druh ie
Úrorně |sou ulčeny u hladně pro

y nlch možné ukládat pozlcl. P eslo |ei

ie dobúm zlcadlem ,,kyallty" celého

|ako tal posMne aIespoň na pál mlnul

Game tar CI)

Blood II: The Ghosen

Co do hratelnosti zastaralé a navíc kompletně
ve stínu skvělého prvního dílu. Nuda...
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Bok se sešel s rokem a Lara croít si
opět sbalila su i dobrodružn batbch

a vyrazila za dobrodružstuím za

zrcadlem uašich monitor . Jlutno

podotknout, že batoh ie to známu, až se

nělrdy zlá, že na něm m žeme rozpoznat

ušechny d uěrně známé trhliny a záplaty.

P estože se v poslední době zdá, že
originalita se opět navrací, v Core
Design se patrně zastavil čas. Budete-
li hru sledovat zevzdálenosti cca t i
metry od monitoru, asi jen těžko po-
znáte, zda se jedná o díl první, druh5í
či t etí. Ovšem na druhou stranu p i-
znávám, že s nosem na loket od obra-
zovky |ze poznat, že engine doznal
určitl ch zmén, i když p edělání
z80"Á, o kterém se ptivodně hovo i-
lo, je poněkud diskutabilní. Konečně
se objevila trojtihelnftová polygono-
vá síť, dfty čemuž se Lara mtiže
pohybovat p eci jen plynuleji, než
umožňoval star5í systém skládající
svět z kvádru. Také voda, mlha, déšť
a další efekty jsou zpracovány p eci
jen lépe: na vodě se dělají kruhy,
uprost ed deštného pralesa uvidíte
skrze wstvu stromri prosvítat paprsky
světla jako od Michelangella, vzdu-
chové bublinky vypadají o něco
lépe než d íve, ho ící světlice vytváff
kou ovou stopu a obzvlášť krvežízní-
vé hráče určitě potěší krev st íkající
z vašich obětí ještě chvíli po smrti.
Cell engine navíc vypadá jaksi p es-
něji - t zné nepasující polygony
a škvíry, kterl mi bylo v minul3ích dí-
lech vidět tam, kam vidět b; t nemělo,
jsou patrně už minulostí.

Co se děje tliče, nečekejte žádné
p ewatné změny. Zase je to staré,
dobré ,,Lara jde tam a tam, hledá to

a to, brání jí v tom ti a ti, ale nakonec
to najde a civilizace, tak jak ji známe,
je zachráněna". Tohle schéma fungo-
valo p ed dvěma roky a samoz ejmě
funguje i ted', ale p ece jen - něco vo-
dy od té doby uplynulo, a očekávali
bychom něco nového. Takhle nás če-
kají spletité chodby, tajemné jeskyně,
opuštěné lodě a tajné vojenské
základny. Stylově je t etí Lara
bližší prvnímu dílu než druhému:
méně st elby, více běhání a ešení
logickl ch (no, skoro logick ch) pro-
blém .

Kam se všude podíváte? Celé do-
brodružství začíná na skryté vědecké
základně někde v indické džungli,
kde se Lara dozví p íběh tajemného
meteoritu, kter5í p ed dávn5,imi časy
spadl na zem a evidentně to není ien
tak nějak obyčejn3í kus kamene.
Pátrání po jeho dalších částech zave-
de Laru nejd íve zpět do civilizace:
podíváte se totiž do Lond5ína, mimo
jiné do katedrály svatého Pavla a do
lond5ínské kanalizace. Pokračujeme
do nejznámější tajné základny světa,
totiž do nevadské Oblasti 51, potom
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na ztracen5i ostrov kdesi v Pacifiku.
Vyvrcholení nás čeká v mraziqích
pustinách Antarktidy, kde najdete
nejprve opuštěn ledoborec, nádher-
ně se vyjímající v oslnivě bíl3ích sně-
hoqich pustinách, a potom neméně
opuštěné ztracené město.
Pochopitelně, do každé oblasti si
Lara oblékne norli obleček: staré
dobré tričko a kraťasy a rtnné více či
méně odvážné variace, neoprenoqi
oblek nebo teploučkou bundu. A mi-
mochodem, když jsme u té odvážnos-
ti: zdá se nám, že se La e jaksi, hm,
jak bysme to ekli, prostě, že má tak

trochu menší obvod hrudníku. Ško-
da. Bohatě si tuto ztrátu ovšem vyna-
hradila novinkami ve qízbroji: pistole
Desert Eagle, nová verze granátome-
tu, samopal Heckler&I(och a další
umožní La e likvidovat nep átele ješ-
tě efektivněji než d íve.

Ani nep átelé ovšem nespali na
vav ínech (ostatně, žádné neměli).
]ejich inteligence doznala mnoha vy-
lepšení, některá zví ata t eba dokáží
ve smečce ritočit velmi koordinovaně
(a tím nebezpečně), v někter5ích rirov-
ních budete muset proklouznout ne-

viděni kolem lidsk ch hlídel< - mys-
lím, že to je velmi vítaná změna ve
prospěch zábavnosti, p ece jen, po ád
zabíjet a zabíjet se za chvíli omrzí.

Co ještě dodat, Tomb Raider III
je prostě pokračování série Tomb
Raider, to je asi nejp esnější, co o té-
to h e lze íci, Eidos se prostě snaží
dostat ze svého hitu každ potenciál-
ní dolar. Otázkou ie, zda je to to, co
si hráč žádá. Mám zato, že Totnb
Raider 111 bude alespoň zpočátku
dob e prodávan5im titulem, Lara
Croft bude jistě i tentokrát p itahovat
koupěchtivé pa any, kte í od ní kone-
ckonc očekávají p esně to, co dosta-
li již dvakrát. Někte í z nich ale bu-
dou možná p eci jen trochu zklamáni
určitou omšelostí herního námětu.
Netvrdím, že mohl t etí díl Tomb
Raidera vypadat o mnoho |épe, otáz-
kou je, jestli je vtibec možné lyvinout
3D hopsačku viděnou z t etího
pohledu, jejíž hlavní hrdinkou bude
Lara Croft tak, aby se ve h e objevilo
něco alespoň trochu inovativního.
Nejspíše ne, pročež se spokojme
s konstatováním, že Tomb Raider III
je jistě zajímavou hrou pro milovníky
a nadšence dílri p edchozích, nicmé-
ně ti, kte í minulá dobrodružství pr-
saté vykradačky hrobek pokládali za
cel l<em nadprtimě rnou záležitost, bu-
dou zl<lamáni a raději by měli zkusit
něco p eci jen originálnějšího.

vlodimír Mrdzek

Žánr: third person 3D akce

V,irobce: Core Design
Vydavatel : Eidos lnteractive
Systém: Win95/98

Jazyk; anglick,
Multiplayer: ne

3D akcelerace: D3D

Minimální konfi9urace:
P 90, l6 MB RAM,
HDD 100 MB, 2X cD

Optimální konfigurace:
P 200, 64 MB RAM,
HDD 200 MB, 8x CD, 3D karta

H ratelnost

Grafika
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Tomb Baider l!!

Dobrá

velmi dobrá
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Celkem pěkná hra, bohužel už pot etí a v tak ka
stejné nezměněné podobě.
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0AnPOOALYPSE ilOl|ll
Carmageddon budete bud'

miloyat, nebo nenáuidět.

]lic mezi tím!

doplňky - počínaje 3Dfx patchem
a konče datadiskem Splat Pack,
Vlastně nekonče, Carmageddon 2
(dále jen C2),vydan5í tento měsíc,
opět zprisobil menší revoluci. V sou-
vislosti s c2 se ani náhodou nedá
mluvit o nastavované kaši, vylepšeno
bylo prakticky vše.

Systérn hry
Jakužto b3ívá, začínáte se skromn m
kontem a jedním pr měrnlím
vozítkem, se kteryím se budete prohá-
nět po celkem čty iceti tratích v dese-
ti prost edích. Než se dostanete do
dalšího prost edí, budete muset

a p inesla množství dalších
podnětn3ích námětrj k zamyšlení.

Budu mlčky p edpoklá-
dat, že jste Carmageddon
už hráli či o něm alespoň
slyšeli, Brutální závody po
městě i malebném venko-
vě, ve kterlich je nejenže
vše dovoleno, ale vše
i pat ičně bodováno, za|J-

ialy snad každého hráče,
zejména ty mladší, kte í
ještě nevlastnili vodičsk5í
prieukaz a nemohli sivy-
razit ,,na chodce" vlast-
nímautem.zneznámého
v5ívojového t3ímu se po
čase staly hvězdy a na po-
licích se jim začaly hromadit zaslou- , až sedm dalších chovanc , a je jen
žená ocenění od p edních herních ča- , na vás, jak se s nimi vypo ádáte.
sopisti. V3ívojá i naštěstí neusnuli na , Bud'se pokusíte dojet do cíle d íve
opiu a zásobovali vděčné závodníky ',. 

než oni, nebo jim v tom zabránit
iejich totální likvida-
cí, nebo inhumovat
všechny nemobilní
spoluobčany. Ostatní
se pochopitelně snaží
o to samé, a dlužno
podotknout, že jim
to jde až nebezpečně
dob e. Umělá inteli-
gence doznala vyraz-
nlich vylepšení, tak
rafinované bestie se
jen tak nevidí. U kaž-
dého soupe e navíc
vidíte jeho momen-
tální psychické roz-
položení, což občas
pomriže - když udě-

lám nějakou sviňárničku na všechny,
rozjedou se za mnou klidně všichni,
a v tu chvíli končí legrace. Navíc
všichni
uh bají,
kladou
miny,
roz|évají
olej a vri-
bec dělají
všechno
pro to,
abyste se
VY škva-
ili v pla-

menech.

vět je p elidněn5í. Zamo eny
vzduch, mizelící ozonová vrst-
va, p emnožení Svědkri |eho-
vorrych, kácení pralesri a tání
ledovcti - to vše jsou p ímé ná-

sledky toho, že se lidské pokolení
množí urputněji než bakterie v kelím-
ku s jogurtem a všichni myslíme jen
na p ítomnost, ekologicko-společen-
sk5ími dtisledky našeho zběsilého ži-
votního rytmu se zaobírá jen

málokdo. Pokud se p eci jen někdo
takov5í najde, všichni mu házejí klac-
ky pod nohy a snaží se umlčet hlas
svědomí uvnit . I(dyž vloni p išel t3ím
prognostikti Stainless Software se
svou vizí ešení globálního p elidně-
ní, vyvolalo jejich dílo vlnu nesou-
hlasn ch a odmítav5ich reakcí. Ba
co víc, v někteqích krajinách bylo
dokonce zakázáno jejich učení ší it!
Ale prarr rebel vždy kráčí sám a tvrir-
ci prvního dí|u Carmageddonu neza-
ho kli, naopak. Sledujíce globální
statistiky a demografické mapy vytvo-
ili verzi druhou, která na privodní

originální koncept bezchybně
navázala, napravila j ej í nedostatky

poko it časoqí limit p i klasickém zá-
vodu bez soupe , což zní sice snad-
no, ale tratě isou navrženy opravdu
d'ábelsky a hlavně ke konci je zdárné
projetí okruhu skutečn5ím prsto-
lamem. z minulého dílu zrjstalo sedm
aut a dalších 33 je novlich. P i běž-
nych závodech s vámi na trať vyrazí
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Ano, škva ili, oproti minulému dílu
totiž mrižete během závodu zem ít,
a to poměrně snadno , takže pozor na
ně! Na trati se jako obvykle válí nej-
rriznější haraburdí, vedle klasick3ích
časor.5ích bonus a kreditti to jsou
zbraně všeho druhu, dočasné či per-
manentní upgrady a downgrady, cel-
kem několik desítek p ekvápek,
Pokud disponujete lokální sítí, je tu
samoz ejmě k dispozici multiplayer.

GraíIka
Tak tady si tvrirci dali opravdu zále-
žet na tom, aby ze současn3ich počí-
tač vymačkali maximum, a myslím,
že se jim to povedlo na jedničku.
Sice je dvojka trochu náročněiší na
systém, ale kdo dnes nemá alespoň
nějaké to rychlejší Pentium a Voo-
doo, ten už si stejně nezahraje prak-
ticky nic. C2 je navíc vedle podpory
DSD optimalizován pro obě generace
voodoo, takže si budete moci
vychutnat d'ábelsky rychlou jízdu
a balit p ítelkyně na nádherně prove-
dená dynamická světla, qibuchy,
transparentní efekty a tisíce dalších
grafick ch fintiček, kdy vše se dá po-
r,ypínat, takže ani majitelé slabších

strojri nemusí propadat depresím.
Chodci se už rozhodli, že jim bude
více slušet vektorov kabátek, a mu-
sím uznat, žekdyžjim k tomu oble-
čete ještě krvavé textury a st íkající
krev, v5rtvo enou pomocí metody
částic, |E se na co dívat. Ale nemusí
zristat u dívání, s jejich těly se dají
provádět taková zvěrstva, že markyz
De Sade by si p ipadal jako naprost

amatér. své běsnění si navíc mrižete
kdykoli prohlédnout v replayi, a to
z nějak3ích deseti pohledri, paráda!

1lásllí
Až drikladně zvládnete ízení vozlJ,
bude pro vás hračka vytvá et jednoru-
ké, jednonohé kreatury, a ty pak ho-
nit po ulicích, troubit na ně, a tak je
nutit nap íklad skákat z ritesri. Bavilo
mě vymalovávat interiéry budov jejich
obyvateli a nakonec si na korbě vozit
sbírku těch nejpovedenějších variací

na téma člověk. Během těch ně-
kolika málo hodin, co jsem C2
hrál, jsem byl svědkem takového
množství rozmanit3ích rimrtí, až
mi běhal mráz po zádech.I( dis-
pozici jsou i zvi átka, nap íklad
ovečky, kozičky, tučňáčci a ještě
asi deset dalších zástupcti fauny,
kteryim se v ZOO nelíbilo. Mám
zato, že tuhle hru by asi Marta
I(ubišová svYm dětem pod stro-
meček nekoupila.
I(dyž už jsme u té
destrukce, zničit se
dají i některé
budovy, lampy
a stromečky, tomu
íkám tvrirčí svobo-

da! V prriběhu zá-
vodu se také rapidně
mění vzhled soupe í-
cích vozidel - skla se
t íští, dve e odlamují,
st echy sviští vzduchem,
znáte to, Na konci zá-
vodu jsou ke koupi
zmasakrované vozy,
takže není pot ebaz -

stávat jen u rivodního Eagle.

lockovat některého ne-
p ítele a jít pak v5ríhrad-
ně po něm, dole se pak
stále zobrazuje jeho po-
škození a momentální
nálada.

Hudlra
Jako hudební kulisa byli
vybráni sta í Iron Mai-
den a mladí sentience.
Ti první p edvedli stere-
otypní metal, ti druzí
nápadité techno a obojí
spolehlivě do|<ázalo roz-
pumpovat krev.

Na dvě stránky se ani náhodou ne-
vejdou všechna vylepšení, triky
a vlastnosti, kterlími si vás C2 získá.
A ani to není pot eba, protože vy,
kte í jste s potěšením dočetli až sem,
si hru stejně koupíte a další lahtidky
v C2 budete objevovat sami. P eji
vám hodně romantick ch chvil, strá-
ven5ích p i roztahávání školy v p íro-
dě p es k ižovatku, destrukci vašich
oponent, sexu s tučňáky a návštěvě
drive in koncertních sál . Já osobně
jsem si C2 zamiloval a následně hru
ukázal několika koleg m. Slova, kte-
rá jsem si od nich vyslechl, se do sluš-
ného časopisu zkrátka nehodí. A prá-
vě to potvrzuje platnost sloganu, kte-
ryí jsem slyšel už na adresu prvního
dílu,. ,,Carmageddon budete bud' mi-
lovat, nebo nenávidět. Nic mezi tím!"

Tomaš Rodl
800l7

Ovládání :

To se p íliš nezměnilo, ,

nebylo proč, P idány 
I

byly pouze klávesy I

pro nákup lepšího vy- 
,

bavení pod kapotu. :

nemusí čekat do kon- 
|

ce závodu, jakmile 
:

máte dost chechtákri, ,

m žete si dop át lepší 
i

motor/pancí / ',

bodáky. Dále jsou tu I

t i klávesy na používá- 
,

ní sebranych p edmě- ,

trj a také si m žete za- :

Žánr: brutální závody
Vtirobce: Stainless Software
Vydavatel: SCl

Systém: Win95/98

Jazyk: anglick,
Multiplayer: ano
3D akcelerace: 3dfx, D3D

Hrate lnost

Grafika

Minimální konfigurace:
P 'l66, 'l6 MB RAM, 4x CD,

HDD 200 MB,

Optimální konfigurace :

P ll, 32 MB RAM, 8x CD,

HDD 200 MB,3D karta

T] l]99 GameStar
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Více než d stojné pokračování revoluční a značně
kontroverzni závodní hry.
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T\É trdsro TĚ očEKÁvÁ
Jako prouinční vládce pouě eny
ší ením sláuy Říma móte jasny
tikol: stavět města, podporouat
obchod a pr mysl, ale hlavně - zís-
kávat peníze. Jak toho docílíta je
jen a jen na yás. Získejte bohatství
a moc, pobute Barbary a zažeňte
nájezdníky, nebo se zamě te na
staybu dalšího yěčného Města.
Neuspějete a skončíte jako potraua
pro luy. Prokaže syou sílu ducha
a možná budete jednou prohlášen
Caesarem.
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sTnATE
Uplynul rok byl poznamenán dr-
tiv5im nástupem t etího rozměru
do her, p ičemž v žánrech, kde už
slavil rispěch d íve (akční hry) se
usadil definitivně, a tam, kam si
zatím netroufal (tj. nap . do strate-
gií, nebo adventur) vstoupil právě
ted'. Ve 

"woji 
strategií mrižeme te-

dy v poslední době pozorovat ně-
kolik hlavních trendri. |ednak je to

setrvávání u standardního 2D pohledu (nap . u Sett-
lers III), dále p echod k pohledu izometrickému,
jenž se alespoň tvá í jako 3D (Gangsters), a konečně
riplné oproštění se od dvourozměrn5ich omezení a p e-
chod do plného 3D (Populous). Tento měsíc jsme
pro vás p ipravili t i strategické lahridky. |ednak tu
jsou Settlers III, velmi toužebně očekávan5i násled-
ník svého fenomenálního p edchridce. Settlers 11l se
sice stále drží pouh ch dvou rozměr , ale díky tomu
je celá hra p ehledná a snadno ovladatelná, což je
u budovací strategie asi nejdtiležitější. Skvělá věc jistě
je, že Settlers 111 kopírují z píedchozích částí vše, co
se povedlo, a napravují poslední chybičky, které v mi-
nul;ich dílech vadily. S dalším recenzovanlim dílkem
je to plně jinak. Ačkoli jsou Populous: The Beginn-
ingta|<é t etím pokračováním slavné série, od sv5ích
starších (o hodně starších) bratrri si toho tak moc ne-
p evzal, naopak píichází se spoustou norlích a origi-
nálních nápadri. Poslední hra (Gangsters: Organized
Crime) se už tolik nevyvedla, ovšem zase zaujme
svVm originálním námětem a jeho neot el m zpraco-
váním. Ačkoli strategie pomalu ustupují z popíedí zá-
jmu hráčri a dop edu se tlačí hry akční, m žeme se
v budoucnu těšit na několik dalších perel. Z téch nej-
očekávanějších je to zejména Alpha Centauri
a SimCity 3000. Nashledanou p íště.

viktor Bocan
uiktor_bocan@idg.cz
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The ettlers
Uaši ňímánci se uraceií,

roztomilí, neporazitelní

a upracouaní iako yždy.

lll
Úvorl
Blue Byte. Člověk by nevě il, kolik
herních perel m že během deseti let
své existence vypustit do světa jedna
německá firmička. Počítám-li jen titu-

ly na PC (ty dobré), nelze nevzpome-
nout skvěl Albion, sérii Battle Isle
FIII, Archimedean Dynasty, Ex-
treme Assault nebo Incubation.
Nebo The Settlers.

První Settlery |sme hráli už
p ed drahnou dobou a fakt
je, že jsme tehdy byli paf
(alespoň já) z velmi inova-
tivního herního konceptu,
roztomil3ich animací i z pro-
pracovanosti této p íjemně
netypické realtimové strate-
gie, která šla mj. hrát ve
dvou na jednom počítači (ve
split-scree nu). Za nějakou
dobu p išel druh3í díl, kteryí
se vyznačoval ještě hezčími
animacemi, ještě větší pro-
pracovaností a stejn m
split-screenem. Ted' t ímám
v ruce obal dílu t etího
a sentimentální vzpomínky
ruší vrčení rozjíždéjící se
CD-ROM mechaniky. Tak
se na to spolu podívejme.

pohádka zaÉiná
|íaždá hra kromě Tetrisu
a Dooma začíná intrem, To,
kter5ím zahajují sv j boj
o váš zájem Settlers III,je
ručně kreslené, vtipné, ne-
otitulkované a celkem dlou-
hé. Pak následuje tutorial,
načež si vyberete, chcete-li
hrát kampaň nebo jednotli-
vé mise, a zvolíte si národ,
kterlí chcete kormidlovat.
Na qíběr máte nejlehčí Ří-
many, tajemné Egypťany
a rozporuplné Asijce (vojen-
ská p ilba, která je repre-
zentuje v menu, je samuraj-
ská, vojáci i domečky jsou
evidentně japonské, ale
z intra i ze hry samé vyply-
vá, žejde o Číňany - pak se
v tom, brachu, vyznej),
Všechny t i národy se liší
nejen vzezíením a architek-
turou, ale částečně i stylem
hry. Navíc má|<ažd, z nich
svá ,,špecifiká", jako jsou je-
dinečné stavby a profese,
rizná kouzla atd.

Settle i
pro neznalé---
Settlers 1/1 jsou ne riplně
klasickou budovatelsko-vá-
lečnou realtimovou stra-
tegií. Typick5ím p edsta-
vitelem této kategorie
jsou... t eba... t eba Settlers
11. Nebo Knights and
Merchants, abychom v ča-
soprostoru nemuseli skákat

GameStar I l]g.gr
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tak daleko. Vtip je
v tom, že zatímco
KaM jsou jen ne-
horáznou (byt
zábavnou) kopií
settler číslo
duě, Settlers III
p icházejí se spoustou ino-
vací a zlepšení, čímž zmínény
plagiát roztomile p eskakují velik m
obloukem a do cílové rovinky závodu
o hráč v zájem tak vbíhají jako první.

Zák|ad (a tajemství ťrspěchu) všech
Settler spočívá v pokusu nasimulovat
běh života a správu klíčoqích surovin
lépe, než běžné strategie typu CéC ne-
bo Starcraft. Zatímco ve zmíněnlich
v podstatě akčních hrách postavíte to-
vámu, ze které za p l minuty vyfuní
vojenská jednotka, v Settlers 111 musíte
postavit u lesa chaloupku drvoštěpa,
opodál pilu, která drvoštěpem dodané
klády zpracuje na prkna, z prken a ka-

mene
(kterli ze

země pro
změnu vymlá-

tí kameník)
vybudovat

dílnu, a te-
prve v ní za

pomoci uhlí z do-
luaže|ezaze slévár-

ny vyrobíte meč, kter5í
vítězně vrazíte do ruky svému človíčko-
vi, čímž z něj uděláte vojáka. Asi lec-
kdo pochopil, o kolik je druh3í systém
složitější, ale já vám současně garantuji,
že je i mnohem zábavnější. Prkna totiž
nemusí vždy sloužit k vlirobě manufak-
tury na zbrané -|ze z nich postavit
i farmu nebo strážnívěž, na farmě zase
vypěstujete obilí, kter5ím nakrmíte pra-
sata a osly nebo jej pošlete do ml5ina,
kde z něj p itloustl3í mlyná umele
mouku, již neméně otyl3í peka promě-
ní v slušiv5í pecen chleba. Právě ta pro-
vázanost všech možn3ích i nemožnlich
surovin a polotovar, nutnost p esně

rozvažovat, čeho kolik
kam a kam ne, pot eba
p esně rozhodnout, co
udělat ted'a co nechat
na potom, činila Settlery
tak zábavn5,imi. A činí je
takor{mii dnes.

A jak že to všechno vy-
padá? Skvostně. Na za-
čátku každé rirovně jste
postaveni do panenské
(myslím) a neprobáda-

né krajiny. I( dispozici
máte pár človíčkri a několik
nástrojri a jen na vás ie vy-
budovat složit3í prople-
tenec vzájemně souvisejí-
cích staveb, kde na vstu-
pu máte d evo, kámen
a minerály a na,4istupu

spoustu spokojen5ich li-
diček všech profesí, armádu, která
by zadupala do země i rozzu ené em-
záky z galaxie Bž, a zemi, obdělanou,
zkultivovanou a vtibec mozolnatou
lidskou prackou poznamenanou.
Všechno vidíte z pohledu svrchu, bu-
dovy jsou jemně íznuté t etím roz-
měrem, takže to vypadá hezky a p i-
tom je všechno celkem p ehledné,
k tomu vám hraje hezká hudba,
panáčkové roztomile pobíhají a pra-
cují, a tak dále.

Pokud jste hráli druh díl, tohle
všechno už asivíte a zajímá vás spíš,
co se změnilo. Tak tedy: změnilo se
toho celkem dost. Rozdílem, kterého
si (vyjma vylepšené grafiky) všimnete
nejd íve, je to, že už nemusíte (resp.
nem žete) stavět cesty. Zák|ad p ed-
chozích díl byl tak odvážně vypuš-
těn, otázkou ztistává, jestli je to dob-
e, nebo ne. Cestičky nestavíte, lidé si

chodí, kudy chtějí, a v trávě, po které

W
IR

GameSlar

Hlauní rozdíIy mezi ettlers ll!

a l(nights and Merchants

o KaM má propracovanější možnosti strategie ve-
dení bojri, bitky v 53 jsou malinko akčnější.

o 53 má méně typri vojensk,ch jednotek (t i oproti
devíti v KaM).

o V 53 není t eba stavět cesty mezi budovami,
v KaM ano.

o V 53 pot ebují jídlo jen horníci, v KaM jedi všich-
ni (rádi a často).

o Y KaM neexistuje možnost povyšování (zlepšová-
ní) jednotek, v 53 ano, čímž se částečně vyrovná-
vá rozdíl v počtu typti vojákti.

o Grafika je v 53jednoznačně hezčí a propraco-
vanější, KaM je zase možná o něco p ehlednější.

o Odlišn zptlsob "ni,roby" norn ch poddan,ch.
o Námorní i pozemní doprava (lodě a oslíci) v 53

nemá v KaM žádny protějšek.
o v, razně lepší inteligence vlastních jednotek

(hlavně základních nosičri) v 53.

o Starověk v 53 versus st edověk v KaM.
a Větší spojitost p íběhu a zpest ující mise v KaM.
o Ale 53 je stejně o t ídu (nebo o pril) lepší.
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ťapají neičastěji, si je vyšlapávají
sami. Další zásadní změnou, která je
hlavním p ínosem S3 v adě sqich
settle ích brat í, je systém bojti. A ja-
kli jin;i systém bojri dát do realtimové
strategie, než ten základní, kteryí p i-
nesla už Duna 2b|ahé paměti?
Takže normálně označujete jednotky,
vytvá íte skupiny, nastavujete }vay-
-pointy, rozestavujete hlídky atd., až
do konečného zblbnutí. celí settle i
jsou navíc o něco akčnější a cílem

oslabení nep ítele nebo likvidace jeho
surovin. Poslední vojenskou vymože-
ností je katapult - velk5í, neforemn3í
a zatraceně činn;í, Obranu zajišťují
strážní věže a hrady, na jejichž ochoz
mrižete poslat pár lučištník , na které
točící soupe nem že, dokud hrad

nedobude (a oni na něj p_ i tom vesele
pálí, heč).

Další novinkou oproti p edchozím
díl m jsou pion i. Ne žádní roztomi-

tll

Ť

zovaná - m že t eba jenom zajišťovat
těžbu surovin a vojáky a jídlo tam
posíláte ze své základny Í eba po
mo i.

Lod', ahóó|!
Lodní doprava sice není novinka,
ale roztomilé je, jak5,ích doznala
změn. Jednak máte transportní lodě,
na kter5ích p epravujete vojáky, pio-
nyry a další filuty a které mtižete ídit
p ímo myší, a pak tu jsou lodě
obchodní. Taková obchodní galeona
má nějak sv j domovsk3í p ístav
a trasu, na jejímž konci b5,ivá obvykle
pob eží vaší druhé kolonie. V p ísta-
vu nastavíte, co má lod'odvážet
a v jakém množství, a plachetnice
hnedle začne pendlovat a vozit.
Bohužel byly lodě prozatím vylouče-
ny z boj (snad v p íštím díle...), ale
zu ili bitka na pob eží, není nic ve-
selejšího, než vylodit doprost ed ne-
rozhodné v avy t icet nebo čty icet
zabiják ,

RPG?
Ale kdepak, žádné RPG se nekoná,
ale protože v minul ch dílech se nám
jednotky vyvíjely, máme to i tady.
V Settlers 1/ se povyšování dělo za
pomoci zlat ,ch mincí, tady je
všechno trochu originálnější. Posta-
víte kostelík. Postavíte v5írobnu
chlastu. Dodáte p edepsanémnož-
ství lihoviny svému bohu
do kostelíka. On vám za to zlepší
jednotky. Zajímavé.

^|

I

většiny misí je rozsekat nep ítele na
malé kousíčky, tady by se už ovšem
o p ínosu dalo pochybovat.

I(dyž už jsme u té armády, bylo by
dobré zmínit se o tom, že tentokrát
máme k dispozici hned t i typy jedno-
tek - základní pěšáky s mečem (dob í
v ťttoku), kopiníky, kte í se umí lépe
bránit, a lučištníky. Další (čtvrtou)
jednotkou je kněz, kte4i umí za|<ouz-
lit osm pro každou rasu unikátních
kouzel, jako je t eba magické oko,

lí chlapečci s rud5ími šátky, tihle hoši
jsou tvrd'áci toho nejtvrdšího kalibru.
I(idně se seberou, zajedou na druh5i
konec mapy a tam si vesele založí no-
vou kolonii, takže najednou máte dvě
(t i, čty i). Nová kolonie m že b3ít
plně soběstačná nebo čistě speciali-

4t5rlí ,,
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illill,iol, ie pro yás p iprayena orr|t o,
Settlerů,ye kleré si vedle jedné ,,tutor|}, tedy

uíukové mise miižete vrrkoušet |ednu ntostro.
]la ulastni oči se píesvědčite, jal lo
gralllu, |at sltvěl herni syslém a |aI
strategll tato hta nabizi.
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]louin!ry oproti mlnu!ému dílu

o Lepší vedení boj a nové vojenské jednotky
o Vylepšen, systém lodní dopravy
o konec stavění cest
o Chybí profese lovce, rybá zristal
o Schopnost kouzlit
o Možnost hrátza rtjzné národy iv kampani
o odlišnosti mezi ovládan,mi národy
o Několik norn ch budov a povolání
o Dynamičtější hra s větším d razem na boje
o Jin, systém povyšovánívojákri
o Změnčné ovládání (k horšímu)
a A také dvě CD, ručně kreslené animace,

on-line manuál a hudba p ímo kompaktu

GameStar 1l tl99l



Ghylrovat ie lirlské
Pochopitelně i tak skvělá hra, jakou
53 bezpochyby jsou, má své chyby, ji-
nak by chudáci recenzenti neměli co
psát do p edposledního odstavce.
Jednak je to p ece jen až p ílišná po-
dobnost s druh m dílem, což, pravda,
nemusí každ považovat za nedosta-
tek. Dále by se dalo polemizovat s ná-
padem celkem dost p ekopat ovládá-
ní - hlavně vypustit velmi šikovné
klávesové zkratky z dvojky, ježby

svou funkci skvěle plnily i zde, upra-
vit ,,dopisové centrum", zbudovat stá-
l ovládací panel a zrušit roztomilá
okénka. Také mi dost vadilo, že větši-
na misí začína|a už s rozestavěnlim
táborem, já radějivšechno sám a od
začátku. Amožná by občas neškodilo
o něco méně akce, jenže já stejně
vím, že vám se st ílení do cizích
paňáčk líbí, tak co.

Závér
Jelikož už musíme končit, p eskočím
další zajímavosti (jako ie multiplayer
p es síť i internet) a hupky dupky
k závěrečnému bilancování, p es zmí-
něné chyby nelze konstatovat nic ji-
ného než to, že Settlers 111 se poved-
li. |e to roztomilé, hratelné, veselé,
smutné, chytlavé a vribec zábavné
hraní. Pokud jste neviděli p edchozí
díly a nevadí vám tedy mírná absence
originality, klidně si k rlislednému
hodnocení pět procentních bodíkri
p ipočtěte. Pokud vás dvojka nebavi-
la, zkuste trojku. P eji hezk5í den.

viktor Bocan
8 0020

Žánr: realtime strategie
Vtirobce: Blue Byte
Vydavatel: Blue Byte
Systém: Win95/98
Jazyk: anglick,
Multiplayer: ano
3D akcelerace: ne

H ratelnost

Grafika

Minimální konfigurace:
P 

,l00, 32 MB RAM,
2x CD, HDD 50 MB

Optimální konfigurace:
P 166,32 MB RAM,4x CD,

HDD 200 MB
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AllStar prodejna:

Šumavská 19,12O 00 Praha 2 - Vinohrady
Tel: 02 -2425 5505,08, Fax: 24257357, Email: lnfo@allstaí.cz

cENoVÍ flP
CD ROM 36x Creativ 1638,-

CD ROM 36x Creativ lnfra 1995,-

CD ROM 40x BTC vítěz testu 1999,-
FaxModem 56K int.Genius 1490,-

FáxModem 56K ext.Genius 2890,-
STB Velocity 16MB RivaTNT 5582,-
Sound 16,stereo, 3D 565,-
SoundBlaster 64 PCl 999,-
SoundBlaster Live 2990,-
Soniclmpact S9O,PCI 3D 1065,-

VGA Stealth 8MB, AGP 1980,-

VGA Viper 550,16MB, AGP 5990,-
CD-R drive Mitsumi 8/2 8990,-
Barevná tiskárna Lexmark 2860,-
Barevná tiskárna HP690C 4999,-
Scanner Genius Co|orPage 2450,-

Graphics Blaster RIVA TNT
Neju konnějšígrafická karta pro masou

trh!Je postavena na čipu nVtDlA R|VATNT,
kter p ináší v konnější realistické zrychlení
2Dl3D grafick ch aplikací, Maximální
rozlišení 1900x1200 p i32-bit hloubce barev
je podporováno 16MB rychlé paměti.

CD-RWn,Philips

uoi$:.o"*?*-,"ff
získajíneuvě itelně
živou grafiku spolu s
plynul m pohybem.
Dnes za velmi nízké ce
Voodoo 3Dfx 4MB
Voodoo 3Dfx ll 8MB
Voodoo 3Dfx ll 12MB

3D Banshee

p ipojte se na www.allstar.cz

15" za vašl 14"
respektive

17" za vaši 14"

Vyměnime Váš
í4" barevn monitor za

15" nebo 17"
barevn digitálnímonitor

s doplatkem
3990,- nebo 7490,- Kč

Touto v měnou získáte nejen
nov kvalitní monitor s větší

obrazovkou a vyššim rozlišením,
ale taky novou záruku.

1790,-
3490,-
3990,-

počítače na splátky od 320,- Kč

4.999,-

p estavíme vaše pc . čehokoli

na Pentium 233 MMX 3990,-

na Peňtium 300 MMX 5155,-

v cerÉ p zapoňen

nov boaíd, cPU,

všechny uvedené ceny jsou be2 OPH

Počítačové sestavy AllStar
AllStar Classic 233MMX
sestava obsahuje procesor lBM 233MMX, 16MB RAM. HD 2,1GB Ul a DMA. barevn
SVGA digitálni rironitor 

,l4", FD 1.44MB. VGA kartu PCl. klávesnicia myš lŘL
AllStar GameStation 300 3D MMX - 3Dtx akcelerátor inside ..TllF
sestava obsahuje procesor K6 300 MMX s podporou 3D instrukci, 32MB SDMM 100MHz

!3 iJfi13iTlTi",:lx,^i[:J,Ť$ lí[Tzu::Jj;,13i :ťiií i:,;,? @
AllStar Profi 300A MMX

§,^lťill l:i: fiss,,jlJ;,iii:,ill i.,1i!i,,,,iu,T,i,.,ťff]r", @
CD ROM 36speed. FD 1.44MB. VGA kartu 4MB AGP, klávesnici a myš
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Jetikož někte ínaši auto i rádi poslouchaiiza due mi

(u rámci práce pro blaho GameStaru pochopitelně|, p inášíme

p esn p epis rozhouoru mezi iedním z u yoiá ji hry

z nadpisu a producentem téhož produktu.

Článer nebyt redakčně krácen.

0anuster :0rUan|zed Orlme

se p epnout do
third-person,
ne?

Ne. |e to stra-
tegie.

No jo, strate-
gie! Aha... to si
dokážu p edsta-
vit... asi něco ja-
ko UFO nebo
Incubation.
Hráč ovládá sku-
pinu vytvrdlíkri,
p ičemž každá
riroveň hry p ed-
stavuje jeden
rikol - vyloupit
banku, zničit
konkurenční to-
várnu, a tak. To
je super, to se mi
líbí!

No, šéfe, to si
p edstauuiete hezky, ale blbě. Ona je
to spíš takouá... obchodní strategie.

Obchodní? (- nechápavě -)
|o. Něco jako Transport Tycoon

nebo Theme Hospital. Trochu. A ta-

ky je to hodně origináIní. Hráč se
ocitá ue fiktiuním městě New
Temperance, kde se stóuá šéfem ied-
né z místních maíií M že najímat
a propouštět lidi, platit těm, kte í se
mu zamlouuají, zabíjet ostatní, ob-
chodouat na černém trhu a platit si
očka...

I(oho to?
Očka. Informátory.To se tak íká.

, Aha,
, M že suym lidem zadáuat r zné
, tikoly, plánouat složité akce a má
, ulastně ue ušem dost neobuyklou uol-
, nost. T eba, koukeite, tady to plls-
,, tím... io už to jede. Takže: tady to jste
I uy, iako šéf, a tady móte pór typk , co
: pro uás budou dělat Špinaaou práci.
, Jéé, ten interface vypadá jako mrij
. diá ...
, Io, to taky mó. Ta hra je rozděle-
', na do daou mód . Neiprue plánuje-
, te, p ičemž nikde neběží žádny čas,
, takže si m žete ušechno u klídku
: rozmyslet. Rozdělíte si p ítomné
:, gangstery do skupin a každé m žete
I zadat několik tjkol , Tak t eba tady
I uytuo ím takouou menší bandu
, z těchhle t í. |ak uidíte, každy má
, sué ulastnosti jako u RPG...
I V čem?

To nic. Vidíme, že tihle jsou doce-
la rana i, tah jim zadáme, aby obešli
pár króm a uysuětlili jejich majite-
l m, kdo tomu tady ted'šéfuje a proč
mi mají platit tydenní kapesné.

Tomu se, tuším, íká qipalné...
|o? Asi jo. DaIší partu m žete po-

slat pátrat u sousedstuí po uhodnych
poualečích, kte í by se dali k nám,
protože gangster není nikdy dost.
Lze jim k tomu koupit t eba auto,
aby si neprošlapali st euíčky, taky
jim samoz ejmě m žete nakoupit
zbraně, kdyby...

...kdyby potkali medvěda.
No, jasně. |ednoho z každé skupi-

ny pouě íte uelením, a už to jede.
Co zas jede?
No, ta druhá část hry. Až ušechno

naplónuj ete, spustíte druhy,
realtimouy mód, Tady uidíte město
u izometrickém pohledu, m žete si
to posouuat, natáčet (ale ne plynu-
le), uidíte tu sué gangstery, jak plní
ty zadané koly, m žete iim zadduat
i jednoduché p íkazy atd.

Aha, to je hezké. Jé, a tady když
kliknu na toho človíčka, tak se objeví
jméno.

MoE oUTl]o|M;s
wq.5 í1,3l]

sa56
&ůcr, Jo
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íol{ pmFll .s|5r
llol YatlsAF, g1,739
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Pár ne riplně
dotažen ch náparl
ve slušIvém kabátě

Vyuojá : Ahoi, šéfe, tak uám nesu
betauerzi těch Gangsters, abyste se
na to jako podíual...

Producent: Gangsters,
Gangsters, co to

No, to je ta naše no-

Počkej, počkej! Nech
mě hádat. Ovládáš gang-
stera, chodíš po ulici, je
to 3D st ílečka a mrižeš

Finanční problémy - najmout učetního.

Účetní problémy - zabít rjčetního.

Diplomacie s ostatními gangy - p ehlednost

Sama.

V novinách se dočtete všechno. A máte-li dost peněz, napíšou,

co chcete.

Game tar í] |99
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Ano, ušichni lidičhoaé jsou
pojmenouaní, to aby člouěku nep i-
šlo to zabíjení p íliš anonymní,
Mno, až skončí herní tyden, ušechno
se p epne zase do dió e, kde si
p ečtete, jak se která akce pouedla,
a plánujete další kolo. Vaším ko-
lem je totálně ouládnout město
a máte k dispozici uelmi slušné pro-
st edky, M žete pod-
plácet, uyhrožouat,
najímat četní
a próuníky, kupouat
si soudce, nouiná e
a policisty. Rozši u-
jete sué zemí i po-
čet zaměstnanct),
podnikáte na
černém trhu, také
jsou tu nějaké ty di-
plomatické styky
s konkurenčními
gangy atd., atd.

Mno, vypadá to
zajímavé, Tak já sito
vezmu domri a podí-
vám se na to.

Uplynul t den
Tak jsme to, hochu, doma trochu
hráli se ženou, a člověče, ona mi
povídá, že pr jestli to není moc bru-
tální. Podívej, t eba tady. Vidím, že
mě lidi neberou moc vážně, tak vyho-
dím do vzduchu tenhle krám, a ie to,
hned mě sousedi na ulici zdraví. No
jo, íká žena, ale co ti chudáčci uvnit
toho krámu? ]ak ti k tomu p ijdou,
no?

|é, uždyt' je to jenom hra! Gang-
ste i p ece dělají takoué uěci, ne?

Ale jo, jasně, ale musíš taky mys-

let na chudáčka
občánka, co to
hraje. Co kdyby
utrpěl rijmu, tak-
hle zabíjet nevinné
lidi.

Ale prosím uás,
hráči isou na to
zuyklí - co takouy
Carmageddon?

To bylo něco ji-
ného, tam jsi p ece
zabíjel zombíky, ne?

No, iá ne.
Aha. Tak co

s tím? Hele... já
mám asi kolosální
nápad.,.

Hm, iaky?
|á bych si p edstavoval,

že tam ty qiíbuchy necháme,
, ale mrižeš ritočit jen na to, co tě ohro-
', žuje. Takže t eba mtižeš vyhodit do
, luftu policejní stanici nebo konku-
, renční kancelá , ale ne normální ob-
, ch dek. To samé platí, když chceš
, dát někoho zabít. To je dobré, ne?

mafiánské tlupy máte dost ši-
roké možnosti, takže pro
skalní stratégy-budovatele je
to ráj na zemi, nechybí multi-
player a inteligence protivní-
krj není zlá. Vše je celkem in-
tuitivní a do hry se rychle vži-
jete, každého svého vrahou-
na budete znát jménem a bu-
dete ho oplakávat, ažho
dostanou. I(ombinace strate-
gického plánování a realti-
mové vložky je velmi povede-
ná a hra má celkem spád
a snadno vás chytne.
Bohužel by se našlo jak pár

chyb v prezentaci (celkem odfláknutá
animace postaviček, napffklad), tak ně-
kolik vyloženě hloup5ích faux pas v de-
signu. Samotná interakce s postavami
během realtimové části je ešena dost
nešťastně a některé p íkazy vyloženě
chybí, takže nečekejte strategicko-akč-
ní orgie, zvukorli doprovod je poněkud
monotónní, poměmě velkou rolitaké
hraje náhoda a našlo by se i pár mušek
v samotném programu. Takže: pokud si
nepotrpíte na p emíru akce, máte rádi
originální nápady a nesnášíte policii, je
to něco pro vás. |inak nakupujte s roz-
vahou.

viktor Bocon

Žánr: obchodní strategie

V, robce: Hothouse Creations

Vydavatel: Eidos
Systém: Win95/98
Jazyk: anglick
Multiplayer: ano

3 akcelerace: ne

To je teda pěkná
blbost.., (-potichu-)
Co?

že se mi to líbí.
Tak jo. A zbytek m -

žu nechat? (- nahlas -)
Jo, zbytek klidně

nechej...

Závěrečnéshrnutí OZaeinazbrojení.
je tentokrát poněkud
rozpačité, Gangsters
mají slušnou grafiku, hezké intro a p í-
jemně se ovládají. V managementu

Minimální konfigurace:
P 120, 16 MB RAM, ax CD,

HDD 80 MB

Optimální konfigurace:
P 166MMX, 32 MB RAM, 4x CD,

HDD 150 MB

Hratelnost

Grafika

Vaši gangste i jsou tak zp sobní, že se rozhlížejí, než p ejdou

ulici.

]] ]:i,Il GameStar

Gangsters: 0rganized Grime

Obchodní strategie s originálním nápadem
a několika nesmysln, mi chybami.
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Populous: The Beulnnlnu
vás totálně uchvátí sv5,im dokonal}ím
zpracováním, pak chvíli tápete
v ovládání, načež vám všechno p ijde
nesmyslně obtížné. A pak někdy vás
hra naiednou chňapne, a už nepustí.
Nebo pustí, ale teprve až dohrajete
všech pětadvacet rovní, všech pěta-
dvacet světri k dob5,ívání. Máme rok
1998 a o Bullfrogu, kter5í za všemi
t emi Populousy stojí, je dob e zná-
mo, že nečeká někde za bukem, n;i-
bržhezky roztomile šlape s dobou.
PTB jsou tedy již plně 3D, jsou realti-
me a je to strategie jak vyšitá.

O co lde
I(desi na začátku byla tma. Než ně-
kdo stačil rozsvítit, zrodila se mana.
A s manou chodí ruku v ruce kouzle-
ní, čarování a vribec nadp irozená ne-
plecha. IGomě many jsou tu také lidé
- primitivní, jakuž to na risvitu dějin
b uá, o to však roztomilejší a pracovi-
tější. Lidé se dělí do kmenri akažd
kmen se baví tím, že likviduje kmeny
ostatní k větší slávě sv5ích bohri. Vy
nyní máte možnost stát se na malou
chvíli jedním ze zmínén3ích božstev
a pomáhat jednomu z nár dkri v potí-
rání jejich bezbožn ch (nebo jinobož-
nlich) soused .

M že za to Lara
Jávím, že ženské hrdinky byly v poči
tačov5ích hrách už p ed Larou Croftri,
ale co bychom si namlouvali, právě
Tombraid ice odstartovala boom, kte-
r znamenal konec monopolního po-
stavení nás, muž, p i zachraňování
(ničení) světa, A tak iv PTB je hlavní
postavou ženská (a jaká!) - tedy ša-
manka. Skrz ni proudí mana, jen ona
mriže používat kouzla, a pomáhat tak
svému národu k lepším zít krim, jen
ona je schopná vymodlit si u posvát-
n ch pyramid rrizné bonusy a nová
kouzla. A jen ona má dlouhé nohy
a libl hlas, ale to sem nepat í. Na roz-
díl od starších dílti už lidičky neovlá-
dáte zprost edkovaně p es p írodní
jevy či právě šamanku, ale hezky zpti-
sobně jednoho po druhém, jak se na
realtime strategii sluší.

Go to |e
Občas se prostě stane, že vás nějaká
hra natolik uchvátí srlim zpracová-
ním, že si toho, že máte vyvalené oči
a pusu doko án, všimnete až v oka-
mžiku, kdy vám upadne čelist a p e-
stanete vidět. Populous: The Beginn-
ing je právě ten p ípad. Všechno za-
čne už v rivodní obrazovce, kde kur-
zor p edstavuje pochodeň a jednotli-
vé položky hlavního menu, volně
visící v prostoru, vrhají na pozadí stín
podle toho, kde zrovna rejdíte myší,'
kouzla pokračují relativně krátk m,
ale více než prisobiqím intrem, za je-
hož st ih by se nemusel stydět leckte-
r5Í věhlasn3,i filma , a vrcholí samot-
nou hrou, kde je všechno uděláno tak

profesionálně, od ovládání, nejpo-
slednějších menu p es podrobn3í help
až po originální briefing p ed každou
misí, že až oko, likvidované běžnlím
narychlo splácan m brakem, uroní
slzu. I(áp.

Hlstorle
My, kte í máme svá léta, jsme již
o Populous slyšeli, a to hnedle dva-
krát. A nutno p iznat, žeto je už hod-
ně dávno, co jsme dohráli stovky
rovní legendárních Populous II.

Ted'tedy konečně p ichází díl t etí,
vrchol celé série. Nebo ne?

souěasnost
PTB je trochu zvláštní hra. Nejprve
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Už pot etí bohem. A pol etí
u períGktní h e.

GameStar l l99
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Jak to vlrpadá
Celá hra je rozdělena do dvaceti pěti
misí, kde každá mise p edstavuje je-
den svět k poko ení. Na obrazovce
vidíte 3D pohled na malou zeměkou-
li (nebo jinou kouli), všechno si mri-
žete libovolně otáčet, natáčet a po-
souvat, v omezené mí e i p ibližovat
a vzdalovat. I(oule je velmi malá, tak-
žehravypadá dost originálně, sou-
časně této skutečnosti vtipně využívá
engine, kteryí nemusí zobrazovat

mnoho najednou (věci ve větší dálce
jsou až za ,,ohybeffi"), & proto šlape
p i pln5,Ích detailech na P166 napros-
tobez trhnutí i v softwarovém režimu
(tedy bez 5D karty), za což Bullfrog
zas|ouží p inejmenším medaili. Pro
realtimovou strategii je celkem origi-
nální, že si mrižete ve většině rirovní
prohlížet celli svět, tedy i tábor svého
protivníka, a šmírovat, co na vás
chystá - jste p ece btih, tak co? Na
začátku máte obvykle jen šamanku
a pár nohsledri, kte í nemají nic jiné-

hají klasicky realtimově, m -

žete vytvá et z voják skupin-
ky, m žete nastavovat way-
pointy a rozestavět hlídky.
Navíc máte šamanku, která
má poměrně širokl repertoár
kouzel (včetně zemět esení či
tornáda). I(dyž šamanku zabi-
jí, narodí se za chvíli znova;
končíte, až když vám vyvraždí
cel3,í národ. Jak už je dnes
chvályhodn m zvykem, čas od
času p inese některá mise
zpest ení. Tu jste omezeni ča-
sov5ím limitem, jindy nemáte
odkrytu celou mapu a nezbu-
de než klasicky objevovat,
často máte již postavenou základní
vesnici a musíte jen dobudovávat
atd., atd. Hned v jedné z počátečních
rirovní dostanete loď, později i balón
a občas vám budou pomáhat létající
stvtiry (andělé). Ovládání jako by
z oka vypadlo Dungeon Keeperoui,
vlevo naho e ie mapa, pod ní ovláda-
cí panel se záložkami. Všechno je
p ehledné a chytré.

Další vlastnostl
Celá hra je perfektně ozvučena. Voda
šumí, oheň praská, ale zdaleka nej-
lepší jsou hlasy vašich lidiček. Ifuěz
se modlí, pracant radostně brblá, po-
kud někdo dostane ránu ohnivou
st elou, zaječí,akdyž človíček um e,
krásně vzdychne. Hudba také není
z|á,ba zpočátku p ímo skvělá, ale za
chvíli omrzí. Grafické efekty jsou po-
chopitelně vynikající, kouzla sviští,

zprisoby, kte4i zvedá hratelnost ještě
o kus v5,iše.

Ghyby, c]ryblry,
chyblěky
|ako každá realtimová strategie má
i PTB občas p íliš velké sklony k akč-
nosti. Hru mrižete až několikanásob-
ně zrychlit, bohužel ji nelze zpomalit.
V3iborná je pauza (klávesa ,,p"), bě-
hem níž mrižete libovolně otáčet svě-
tem a prom;išlet si ruzné strategie,
p íkazy ale bohužel vydávat ne|ze.
S rychlostí souvisí také obtížnost, kte-
rá se zpočátku zdá p íliš vysoká, ale
až se naučíte pár grifri a hra se vám
dostane do krve, p ijde vám tak ako-
rát. Skalní fanoušci her typu C&C
možná budou postrádat větší množ-
ství jednotek a budov - je pravda, že
tady se mohli auto i vy ádit trochu
víc, dané prost edí p ímo nabízí další
typy voják . Grafice není co vy-
tknout, o zvucích už jsem také psal,
tak snad abychom to zakončili.

Závér
PTB je rozhodně velmi dobrá hra.
Pokud máte rádi rychlé strategie, bu-
de se vám určitě líbit, pokud raději
stavíte a všechny akce rozm3išlíte pril
hodiny, bude vám asivadit její někdy
až p ílišná akčnost. Abych se p iznal,
Dungeon Keeper od stejné firmy, kte-
r je PrB v lecčems podobn5í, mě
osobně seděl o něco víc. IGždopádně
máme v ruce novou herní perlu, jejíž
lesk hned tak nepohasne.

Viktor'::::
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ho na práci, než běhat za svou milo-
vanou kněžkou a mlátit hlavou
o zem. Tak je hned zaměstnáte stavě-
ním domri, ve kteqich se množí (bliž-
ší detaily chybí) a vyrábějí manu. Pak
mohou postavit strážní věž; kostel,
kde mrižete vycvičit kněze, kte4i pak
celkem snadno p emlouvá nep átele,
aby se dali na vaši stranu; posilovnu,
kde uděláte z normálního nohsleda
vojáka atd. Boje s nep ítelem probí-

HT

blesky bleskují, oheň plápolá, s 3D
kartou je všechno pochopitelně ještě
hezčí. Rozlišení si lze vybrat mezi
640 x 480 a 800 x 600, ale p íliš velk3í
rozdí| v tom není. Na pomalejším
Pentiu si mrižete stáhnout detaily, vy-
pnout oblohu atd., ale jak jsem již
psal, od P166 qíše to není pot eba.
Hra má také celkem slušn tutorial,
kde najdete ty základní triky a per-
fektní multiplayer všemi možn;ími

9

Demo a náyod na GD

U trloró llcll |rlo |l Popgloat: Tho
rč lll D lei, rrzárcllt rls irltrhfa lrrrn.
llrrll nr trrrln C0. Drno nrzrlírí |rn
rllr zdo l dlrtozlcl rltlrró z lrrzrl r
rlrí, 0rrlánr že rár drmg llrtrtrčnů r.rrrai
lršůtrěríci lrtllrtli |3n. !|l tro růr
lrclícl lll r lrll , ltrró |rnr rrlrtlll rr Gll
trr |rdrr| lonllrtní rrzlln lcnrl r lrllrl
trlll, llrrl rór rrrl lerelor lre|lt rllolllr
než se po ádně dostanele do hly. Zlomte raz.
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POnT
Nástup zimy se ve sportech vždy
nese v barvách EA. Sklizeň p ed-
vánočníchtitul s p ídomkem
,,99" samoz ejmě dostavila i letos
a tak se po podzimní NHL 99 p i-
valily s rachotem i FIFA 99
a NBA 99. Zv|áště potěšitelné je
to v p ípadě FIFA, která na rozdíl
od NHL znamená skutečnli po-
krok v oblasti hratelnosti. Ale aby

toho nebylo dost, zásobují nás EA i nějak m tím zá-
vodem v podobě Motoracera 2. Protožeby sportovní
rubrika zaplněná produkty jedné firmy asi vypadala
podivně, vybrali jsme pro vás i jeden fotbálek z kon-
čin mimo Electonic Arts. Bohužel eidosáckli Michael
Owen's World League Soccer šel ve stopách prvního
dílu a dopadl nemastně neslaně. I tak je ale v5iběr na
p edvánočním trhu více než bohaIy - ta|<že ať už hol-
dujete sportu v5íhradně p ed obrazovkou, či aktivně,
v prvním čísle GameStaru si určitě vyberete. Nebojte
se ale, žeby nás v následujících t3ídnech a měsících
čekalo nějaké obzvláštní herní sucho. Gremlin plánu-
je vydání poměrně slibného Actua Soccer 3 ještě těs-
ně p ed Vánoci a na začátek p íštího roku p ipravuje
Actua Ice Hockey 2,I{dyž k tomu p idáte slibné
Knockout Kings (opět EA), které by se měly probo-
xovat na světlo světa též v prvním čtvrtletí '99, je jas-
né, že vánocemi sportovní radovánky neskončí.

Lukáš Erben
lukas_erben@idg.cz
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íká se, že fotbal je nejpopulár-
nější hra naší planety, a p esto
není nejpopulárnější sportovní
hrou na počítači. Od roku 94
vždy zprisoboval větší rozruch

hokej, a až letos by to mohlo bl t ji-
nak, pokud se tedy budeme držet pra-
vidla, že kvalitnější hra více zaujme.
FIFA 99 setotižvážně povedla. Už
od prvních okamžik je na ní vidět
obrovská vyzrálost, poctivost a profe-
sionalita jejích tvrircri a v porovnání
s p edchozímiverzemi se podstatně
zlepšila hratelnost , což je vlastnost
u tohoto typu her d ležitá p ímo fa-
tálně.

Po intru, z části inspirovaném le-
tošním fotbalov5ím šampionátem, se
objevíte v nečekaně velmi skromně
podaném vodním menu. P ekvapí
vás nezvykle široká nabídka druhri
her, protože k tradičnímu tréninku,
p áteláku, lize a poháru p ibyl ještě
quickstart, Liga snri, vlastní liga
a Z|at gó|, což je zápas do určitého
počtu vst elen5ích branek, Pod pohá-
ry pat í všechny t i evropské soutěže,
tedy Liga mistr , PVP i UEFA, a ne-
budete-li mít dost, vytvo te si vlastní.

P i náhodném nastavení počasí se mťrže stát, žezačne sněžit už

uprost ed íjna.

P ipraveny jsou ty nejd ležitější svě-
tové ligy, ale také nap íklad liga ame-
rická čibrazilská, celkem to dělá ne-
uvě iteln3ích dvanáct národních lig.
Z ostatních zemí byly vybrány repre-
zentativní t3ímy a asi nepotěším slá-

I 
Hmm, co s tím?

čí kontrolují zavěšení sítí.
V poločase se hráči trousí
z kabin a ještě dokončují
načaté debaty, navzájem se
povzbuzují a podobně.
Ií^ažd hráč je cel5i zápas
v pohybu, a když náhodou
stojí, protahuje si nohy ne-
bo upravuje chrániče.
Ikomě vylepšené animace
si jistě všimnete pohybu
svalri v obličeji, takže když
běží šťastn3í st elec ke spo-
luhráčtim a k ičí góóóó|,
už u toho otevírá pusu, což
je podstatně p irozenější
než němí fotbalisté z|oň-
ska. Prost ihy na plochu

Tak to máme yšechno, pane Kozánek. IIHL, IíBA Live a tady ie ta

visty, když napíšu, že zástupci ČR
jsou Sparta a Jablonec. EA Sports ne-
zapomněli ani na onen pot ebnli kou-
sek manažerského faktoru, s nímž se
cítíte více spojeni s t5imem, a tak m -

žete editovat mužstva a dokonce
i jednotlivé hráče. Bohužel se tu ne-
dočkáme takové rirovně detail jako
v NBA Liue 99, kdy byl každ hráč
zvlášť vymodelován, a asi kvrili tomu,
aby se grafici EA Sports nezbláznili,
musíme vzít zavděk znám m krimina-
listick3im sestavováním portrét .
Máte-li však dost sil a trpělivosti, m -

žete si takhle každého hráče p edělat,
aby podle vás vypadal jako ve skuteč-
nosti.

Pohled na h iště polaská oko kaž-
dého fotbalového fanouška, ono to
totiž vypadá jako živé, Nemyslím tím
dokonalé pohyby postaviček , na něž
jsme si už zvy|<li, ale celkové prost e-
dí navozené podobou trávníku, tri-
bun, reklam, pohybem kamery, pro-
st ihy na hráče a další spoustou prv-
kti, Nap íklad už vstup na hrací plo-
chu je neobyčejně realistick5,í. Oba t3,í-

my jdou v adách za sebou, poskakují
nebo se t eba jenom rozhlíží, rozhod-

, a detaily hráčti h e neobyčejně p idá-
, vají na atraktivnosti, nap íklad když
, branká k ičí na obránce, když
, obránce k ičí na protihráče nebo
, když diváci k ičí na rozhodčího.
, Pokud zahodíte nějakou šanci, hráč
, se chytne za hlavu, v opačném p ípa-
, dě oslaví jedním z mnoha typickl ch
, zptisobri branku, zatímco branká
, opět se vává stopera, že je to všechno
. jeho chyba.

Menu v sérii F|FA patrítradičně k tomu nejlepšímu, co je ve

hrách k vidění.

GameStar

FIFA, ted'ii p iuezli.
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ně vypadá tak, jak by
měl, Na zajímavosti
o jednotliv5ích hráčích
a na glosy kolem si bude-
me muset ještě aspoň rok
počkat, do té doby se
m žeme smát drobn m
vtípk m (a Chrisu Wad-
dlovi, kteryí sedí u mikro-
fonu jen do počtu a větši-
nou ienom všechno opa-
kuje).

základní ovládání se-
stává z obvykl ch šesti
tlačítek,snimižm žete
p ihrávat, posílat míče do
běhu, st ílet, centrovat,
bojovat o míč, dělat sklu-
zy, hlavičkovat a zrychlo-
vat. EA Sports zlepšili
kontrolu míče, díky
čemuž si na h išti děláte
vlastně co chcete. skvělé
je vysílání rychl ch hráčri
uličkami nebo ostré cent-
rování p es vápno.

sPÍlBT

I FIFA 99 obsahuje několik odlišnyich stadionů, včetně těch dob e

I známlich.
l

Během zápasu mrižete samoz ejmě
měnit sestavy, rozestavení i pojetí hry.
I{aždy fotbal ista j e charakt erizov án
několika veličinami , což je od sebe
odlišuje. Útočníci jsou rychlí, obránci
zase lépe dělají skluzy atd. Hráči se
také během hry unavují a zhoršují,
cožlze poznat podle tmavnoucího
ukazatele aktivního hráče, kter5í si
tím nep ímo íká o vyst ídání, I(vali-
tativní rozdíl t mri se neprojevuje po-
čtem nast ílen5ích gól , ale skutečně
jen stylem hry, I když nastupujete
proti podstatně silnějšímu soupe i,
po ád máte pocit, že zá|ežíjenom na
vás, zda ubráníte bezbrankovou remí-
zu. Ne jako v NHL 99, kdy jste ne-
hráli vy s počítačem, ale počítač s vá-
mi, což by tak b t nemělo. Na statisti-
ky zápasu už nemusíte čekat do polo-
času či skončení utkání, protože
všechny d ležité ridaje jako st ely na
bránu, rohy a další se vám objevují
během hry u malé dvojexpozici, Na
začátku ligového utkání si m žete
v rychlosti prohlédnout dosavadní v5i-
sledky soupe e a uvědomit si, jaké asi
šance proti němu máte. V poločase
pak vidíte statistick souhrn, včetně
procentuálního vyjád ení držení míče,

FIFA 99 samoz ejmě podporuje
multiplayer, a to jak po modemu, tak
po síti a kabelu, a na to jak vypadá,
vyžaduje velmi rozumnou minimální
konfiguraci. EA Sports se prostě vy-
táhli, a jenom doufejme, že jim to vy-
drží

l

l

II
E
lllfl

) Standardní situace se dobre zahrávají a mají neb valou učinnost
l
I

I(omentáto-
ra poznáte už
podle hlasu,
Ano, stál spo-
lupracovník
EA Sports -
John Motson -
je opět zde,
a má s sebou
b3ívalého fot-
balistu chrise
Waddlea. Ten-
tokrát se v}^/a-
roval nejrriz-
nějších ne-
smyslri a ne-
p esností, tak-
že se zdá, že
play by play
alespoň v zá-
kladu koneč-

l

Zánr: sport
V, robce: EA Sports
Vydavatel : Electronic Arts
Systém: Win95/98

Jazyk: anglick,
Multiplayer: ano
3D akcelerátor: D3D

Hrate lnost

Grafika
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Minimální konfigurace:
P 90, 'l6 MB RAM, 4x CD,
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tlOt<Ov nepomohou brankárr]m ani nové pohyby

GameStar EE

FIFA 99
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Zlepšení Al
lelkou změnu k lepšimu ulazil y voi umělé lntellgence, iež sB proicuuie nap íllad suěúomllou hrou
obránc , kle í zbytečně nerlslu|í a p ihrávaií do vašim loěnit m ndáleně|šího prosioru nebo

iednoduše nepouště|i sl elce do nebezpečnó blízlosll hány. Branká i už longcnó ma|i r hlarĚ
něco |alo mozel a chyta|í chylatelné, ! lĚemž si udržuií lidskí lallot slab ch a slln ch momentii.
Je oblousl rozdíl bo|ouat o yílězství ilstolou r bráně a snažll sa vyrounal, když uíte, že z násle-
duiicího ioltu inkasu|ele. lšechno oyšem zárisi na nastaueném slupni obtižnosll, kleré isou tu t l,
rwážené lak, jak lo má b t,
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ilBA LIllE 99
Už několik let sledujeme, jak se EA

Spoňs vyrovnávají s nelehk5ím
rikolem naprogramovat dokonal5i
3D engine a NBA Live 99 nám umož-
ňuje vidět jeho dosud nejaktuálnější,
tudíž i nejpropracovanější verzi, která
byla oficiálně vydána, Za pouhé t i
měsíce se poměrně dost změnilo, tak-
že tam kde jsme si u NHL 99 st skali,
mrižeme u NBA Live 99 v skat. Po

asijako Carmaggedon
k morálnímu poselství.
Statistiky sice zahrnují
všechny driležité, v bas-
ketbalu sledované veli-
činy, ovšem vyznat se
v nich není nic lehkého.
Autori pro tentokrát vy-
zkoušeli jakousi kalku-
lačku, na níž si lze na-
stavit, podle čeho chce-
te žebríček hráčri se a-
dit, dokonce neurčujete
pouze první veličinu,
ale i druhou, t etí atd.
Stejně jako v NHL 99,
i zde jsou p ipraveny rozsáhlé sezna-
my nejr znějších strategií a taktik,
doplněn3ích grafick m i znázorněními.
Jedná se ale spíše o zá|ežitost skuteč-
n5ích fajnšmekr , jelikož jde hrát
i bez jejich prostudování, p estože jim
vliv na hru rozhodně nelze up ít.
Hráči na určit5ích postech v nich zís-
kávají vlastní role, a pokud si dáte
práci, m žete si vytvo it velmi siln3í
tym i ze sestavy ne až tak nabité hvěz-
dami. Se strategiemi souvisí i rozší e-
ná možnost ovládání, kdy
k tradičním t em tlačítk m p ib3ívají

fotografie hráč nahradily trojrozměr-
né portréty se všemi náležitě vymode-
lovan5ími rysy, vousy, knírky, sest ihy
i plešemi. A nejen to, hráči se pohy-
bují jako živí. Mrkají očima, krčí obo-
čí, p ežvykují, protahují si krk nebo
se rozh|ížejí kolem sebe, to vše i p i
samotné h e. Oficiální prohlášení pro
tisk hovo í dokonce o rovn ch t iceti
rrizn3ích pohybech v obličeji a o 550
unikátních modelech hráč . Teda
jestli budou EA pokračovat ve
stejném tempu, neumím si p edstavit,
co nabídne FIFA 99.

zhlédnutí typického a stále skvělého
intra plného jamri a roztleskávaček,
videa kombinovaného s počítačovou
grafikou, to sice vypadá, že všechno
z stalo p i starém.Jenže jakmile
skončí, p enesete se rivodního menu
a na pozadíkrouží kamera po
vyprázdněné hale, uprost ed s typic-

klim šestihranem ukazatele skóre, vy-
padajícím plně stejně jako v NHL
99. Zdá se, že Electronic Arts nemo-
hou nalézt ten správn design pro
herní menu, p estože v NHL 98 se
jim to povedlo.

Menu v NBA 99 stylově pokračují
v p edešl3ími verzemi nastoleném
trendu a už jsou o něco p ehlednější,
stále však mají k intuitivnosti daleko

další, s nimiž se nap íklad kvrili
doskokrim p epínáte na hráče nejblí-
že koši, což je zvlášť u basketbalu ne-
ocenitelná funkce.

Prezentace sestav p ed zápasem je
neuvě itelná.I{dyž jsem ji poprvé vi-
děl, konečně jsem poznal, jaké to je
nevě it svYm očím (i když jsem to
vlastně už jednou zažil, to když jsem
se seznámil s Bludrem). Velké

Animační fantazie pokračuie i za
hry samotné. I(asick motion captu-
re udělal dalších pár krokti k dokona-
losti, navíc p ibyly nové pohyby, z ni-
chž vynikají pohyby hlavou, které h e
neuvě itelně p idávají na realističnos-
ti. Až uvidíte zpomalené zábéry zabí-
jen5ích koš , p i nichž hráč pohybuje
mimick5imi svaly v závislosti na aktu-
ální situaci, sleduje očima míč,
a obránci se ještě než vyskočí do blo-

Když narazíte na Ghybu, obwkle p em šlíte,

nap]auit. A protoŽe IÍHL99 rozhodně nebyla períektní,

musela bfi nBA Live 99 aspoň skuělá. Je.

Ď
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ku rozhlížejí, jestli nenabíhá jin;i hráč
soupe e, určitě mi dáte za pravdu.
Každ hráč má samoz ejmě svrij od-
raz v naleštěné palubovce a také svtij
stín, kte4i si m žete konečně nastavit
tak, aby nevypadal jako stín kubické-
ho strašáka, nybržjako stín lidsk5í.
NBA Liue 99 je co se t če animace
a ztvárnění hráčri jasně nejlepším
spoňovním simulátorem, kteryí jsme
dodnes mohli na monitorech vidět.
Další slova chvály budiž vy čena na
adresu grafického ztvárnění prost edí
kolem h iště, čímž se myslí pohyblivé
reklamy a hlavně diváci, jejichž dvoj-
rozměrnost byla alespoň částečně za-
maskována odvedením pozorovatelo-
vy pozornosti ke zdviženym rukám,
ba dokonce i k pohybu a tleskání, na-
p íklad p i trestn3ích hodech nebo p i
koši domácího t mu, Všechny tyto
grafické vymoženosti a lahridky lze
vychutnat v plné kráse z mnoha
nastaviteln ch pohled kamer na
P2OOMMX s Voodoo I, čímž se t eba
NHL 99 chlubit nemohla, p estože
byla o něco chudší. Zdá se, že basket-
baloví programáto i odvedli pocti4í
kus práce.

)edin m zklamání NBA Liue 99 je
play by play komentá , kte4i pat il
vždy mezi trumfy EA Sports. Zde je
velice chud , omezen pouze na jmé-

na hráčri a nějakou tu :

omáčku kolem. Na bližší .

informace o hráčích 
I

a jejich historii, na néž 
.

jsme si zvykli u NHL, bu- :

deme čekat marně. Druh 
:

zvukoqi mód zahrnuje 
:

pouze oznamování autorri i

košri a herních p estupkri 
I

uk ičen5im hlasatelem v ha- 
.

le, což sice nezní špatně, 
.

ale zase se částečně vytrácí 
:

atmosféra. Na ostatní zvu- :

ky, které se obvyl<le u bas- .

ketbalu ozyvají auto i I

jde o hekání hráčri, driblo- 
.

vání nebo zvuky, jež se 
:

podrážku o nalakované d evo. Nově
p ibylo občasné pok ikování hráčri

a trenéra. Diváci tradič-
ně bou í a nadržují do-
mácímu t5ímu p esně
tak, jak to má b3ít.
puntičká ovo oko mož-
ná zaznamená drobné
nedotažené detaily, kdy
sice obecenstvo píská,
ale zároveň zu ivě mává
rukama, což však p i
hev becnevadí.

Celkově vzato jde
rozhodně o to nejlepší,
čeho jsme se u série

NBA Liue dočkali. Hokejoví fanouš-
ci budou pravděpodobně dál hrát
svojí NHL ať se děje cokoliv, ale

všichni se vztahem
k basketbalu tohle pro-
stě musí vidět. NBA 99
vychází kromě PC také
na PSX a poprvé v histo-
rii série i na Nintendo
64, ikdyž tam to bude
možná trochu o něčem
jiném. Momentálně bo-
hužel neexistuje oficiál-
ně vydané demo, takže
jej očekávejte na našem
CD p íště. To budete
teprve koukat.

Bélo Nemeshegyi
8 0024

žánr: sport
u robce: EA Sports
vydavatel: Electronic Arts
systém: Win95/98
jazyk: anglick,
multiplayer: ano
3D akcelerace: 3Dfx, D3D

Minimální konfigurace:
P 166, 'l6MB RAM, 4x CD

HDD 50 MB

0ptimální konfigurace :

P233,32 MB RAM,8x CD,

HDD 250 MB, 3D karta
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GameStar

HnÁěl
EA Sports získali pro designování NBA live 99 další
basketbalovou hvězdu - člena All-star t mu Antoine
Walkera z Boston Celtics, kteni doplnil nap íklad dnes
již vetrána Tima Duncana, b,ivalého hráče San
Antonio Spurs, Tima Hardwaye z Miami Heat a Mitche
Richmonda z Washington Wizards. Walken se vyjád il,
jak moc je zaujat spěšnou snahou EA Sports věrně
zkopírovat NBA do počítačové hry a dokonce se
priznal, že zahrnul hranl NBA Live g8 do svého p ed-
zápasového rituálu (což už sice trochu hraničí s tichyl-
kou, ale budiž), Uvidíme, zda se nová verze hry nčja-
k m zp sobem promítne do Walkenov ch rnikon na
h išti, Pokud mezi ním a sérií NBA platí p ímá riměr-
nost, sázejte letos na Boston.

1lBA IIUE 99
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MOTOnAOEB 2
Pryním simulátorem motorek, u kterého isem si devastoyal

optiku, byl legendární Death Chase na Spectru. Když potom

došlo na moii pruní reáInou iízdu u kamaráda na chatě, Wpada-
lo to pr podobně, sám si pamatuii ien yětu ,,Už se probral, pa-

ne doktore!" Poté isem na motorky deíinitiuně zaney el. A pak

p išel Mot0racer...

dyž se s ním vloni p ihasili Del-
phine Software, zazá ila ma|á
nova. Podpora 3D karet, velk3í
v5íběr tratí a hlavně dobrá a tr-
vanlivá zábavička vynesly

u hráčri zasloužen5i obdiv. Po roční
pauze, během které se prvenství Del-

phinri pokusil ohrozit Redline Ra-
cer od ubi softu a microsoftí Moto-
cross Madness, píichází druh5í díl,
aby všem p ítomn3ím ukáza|, jak má
vypadat správná motocyklová simu-
lace.

A co nám pánové z Dephine Soft-
ware nava ili? Šikovně zkombinovali
závody silničních superbikes a moto-
krosu, zahustili 32 tratěmi v pěti pro-
st edích (navíc je tu i velmi intuitivní
editor vlastních okruhri) a oko enili
rliběrem ze 16 strojri, z nichž se kaž-
d5í honosí jin3imi charakteristikami.
Nastavit se dá automatické či manu-

á|ní azení i počet soupe ri. I(do stu-
doval základy ekonomie, jistě si
vzpomene na magick5í čty rihelník -
kosočtverec s konstantní plochou
a proměnn5ími na čty ech osách.
V tomto p ípadě jsou to maximální
rychlost, zrych|ení, brzdy a grip. Po-
kud jste si zvykli na to, žebrzdí je-
nom měkklíšové, tak na to rychle za-
pomeňte - ostryích zatáče|< je na tra-
tích plno, a ažvás omrzí stále dokola
poslouchat komentátora, kterryi si
z vás \tahuje: ,,You're the last one!"
zkuste začít ty brzdy používat. Nasta-
vit se dá opravdu leccos, nap íklad
počet hráč . Vlastní LAN síť není
v žádném p ípadě nutností, na jed-
nom počítači si mohou zahrát až čty i
hráči najednou, což ještě zdaleka ne-
ní běžn5í standard.

Inteligence počítačem ízenych
pretěkárov není špatná, občas se na-
ivně pokusili o nějaké to blokování
a podobně, ale 1'sou situace, kdy AI
zklamala na plné čá e - nap íklad na
sněhu jsou všichni jako mrtvoly.

na kaskadérské kousky, která zp so-
bí zaklonění a zvednutí p edního ko-
la, což má za následek jakési ,,turbo"

tedy zqíšení rychlosti. Sebemenší
kontakt s okolím v tomto režimu vás
místo na vysněnou první pozici odho-
dí na nejbližší strom takoqim stylem,
žeby si z toho Eda Hrubeš a jeho di-
váci ve studiu st íkli do textilu.

Motoracer 2 je momentálně ve své
t ídě jednoznačně nejlepší hrou. Ač
nemá p ehnané hardwarové nároky,
vypadá velmi slušně a ještě lépe se
hraje. Zabudovan editor tratí spolu
s vysokou variabilitou hry zaručují
hodně dlouhou hrací dobu, a p íjem-
né zpracování a obtížnost zaručují, že

žánr: simulátor motorek

V,i robce : Delph ine Software
Vydavatel : Electronics Arts
Systém: Win 95/98
Jazyk: anglick,
Multiplayer: ano

3D akcelerace:3Dfx, F R, D3D

Minimální konfigurace:
P 133, l6 MB RAM,4x CD,

HDD 50 MB

0ptimální konfigurace:
P l66, 32 MB RAM, 8x CD,

3D karta, HDD 100 MB

Hratelnost

Grafika Pokud jezdíte na Arcade, m žete se
jim jen smát, každ náraz znamená
jen zpomalení a jízda je opravdu
snadná, na simulation znamená
prakticky každ dotek s krajnicí či
soupe em pád a ztrátu několika cen-
nlich pozic. I( dispozici je i klávesa

se po tu dobu nebudete nudit. )estli
už vás omrzela Need for Speed III
nebo na ní nemáte dostatečně rychl3í
počítač, možná by stálo zato začít
ukecávat |ežíška,

Tomdš Rodl
8 0005

Gamestar 1l t] ]p]

sP(lBT

Motoracer 2

velmidobrá

velmi dobrá

Pr měrnÝ

Pr měrná

LA}J , ]/'3

oc,,o7"67

TllVlE 70

I

Nejlepši motorky na trhu, až čty i hráči zároveň
na jednom počítači.
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Leauue SOGcer 99
0wen ie uelice mlad , a tudíž nerozuážn , iinak by asi stěží souhlasil, aby

prvním čísle GameStaru na|ez-
nete hned několik sportovních
her, které v současnosti p ed-
stavují samotnou špičku svojí
kategorie. Abyste si ale nezačali

myslet, že už neexistuií špatné sporty,
věnujeme jednu stránku zbrusu nové-
mu fotbalu ocl silicon Dreams s ná-
zvem World League Soccer 99, kter
zaštítil sv5ím jnrénem Michacl Owen,
vy cházející hv ězda an gl i cké kclpané,

WLS99 na jedné straně nabízí po-
měrně slušně rozpracované možnosti
hry a setkáváte se v něm s prvky zcela
noqimi jako nap . odlišnó chování
míče za rrizn3ích druhri počasí, umis-
ťování zdi p i trestn ch kopech či
skvěl3í grafickli ef'ekt, kdy na h iště vr-
há stín obrovská tribuna. Jenže na
straně druhé stoií špatné technické
zpracr,xání, jež by možná neobstálcl
ani ve srovnání s několrk let staryimi
hrami EA Sports.

(a dost možná také motion
capture animovaní hráči) ne-
vypadají vtibec p irozeně, p i
běhu se podivně naklánějí do-
p edu a p i bližších záběrech
se zdá,jakoby jim někdo nalil
do hlavy pěknlích pár panáč-
kri na rozehíátí. V obličeiích
vypadají všichni v podstatě
stejně, liší se pouze drobn3,imi

rysya barvou vlas, p ípadně
k že. Ovládáte je pěti klávesa-
mi, s jejichž pomocí lze konat
všechny zák|adní fotbal ové
pohyby od obrann3ích skluzti,
kliček, až po hlavičky či ntiž-
ky, r zné kombinace dokonce
vyvolávají další funkce, takže
máte nakonec široké možnos-
ti.|enže míč se vám p es to všechno
nebude dob e kontrolovat, neboť hrá-
či iej většinou automaticky nep ebíra-
jí,když isou mu blízko,takže buď mi-
nou, nebo zkosí soupe e. Každopád-
ně je velká legrace dění na h išti po-
zorovat.

S umělou inteligencí to také není
žádná sláva. Neienže na h išti
vypadáte jako blbci vy, ale také
i samotn;i p.očítač, jehož st elciisou
někdy ekněme nepohotoví a obránci
ned razní. Statistická a jmenná část
hry má také svoje plusy, zastíněné mi-
nusy. Sice si mrižete vybrat z devíti
světoqich lig a ještě většího počtu ná-
rodních tlim , ovšem Silicon Dreams
nedostali povolení k užívání jmen za-
hraničních hráčri, a tak jste svědky
soubojri Anglie vs. Imaginarica.

Ovšem něco lze naWLS99 p ece
jen aspoň trochu pochválit. Play by
play komentá sice nedosahuje kvalit

ieho osoba byla spoiena s něcím tak amatérsk m a newzrál m, G0 se suím
současn m konkurent m nep ibližuie ani na dvě stě, natožpalr na sto hon .
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Celkoq pohled na trávník tak tro-
chu p ipomíná systém Virtual Sta-
dium, kte4 používala nap íklad FIFA
97,stím rozdílem, že polygonoví

těch od Barryho Daviese či]ohna
Motsona, ale v porovnání s ostatními
stránkami hry se povedl. Pokud navíc
p ekonáte rivodní odpor a naučíte se
hru ovládat, budete p ekvapeni, až
zjistíte, že se to docela dob e hraie.
|enže kdo se dneska chce p emáhat?

World League Soccer 99 nemá po-
té, co vyšla F/FÁ 99, absolutně žád-
nou šanci na trhu uspět, ledaže by se
dával zdarma, takže ho z ejmě čeká
osud her, které se p idávají ke grafic-
k; m či iinlim kartám iako bonus.
V Silicon Dreams však mají dobré ná-
pady. Škoda jen, že ne grafiky, pro-
gramátory a producenty.

Béla Nemeshuegyi

R
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Žánr:sport Minimálnikonfigurace:
Vt robce: Silicon Dreams P 133, 16 MB RAM, 4x CD, HDD

Vydavatel: Eidos 50 MB
Systém: Win95/98
Jazyk: anglick, Optimální konfigurace:
Multiplayer: ano P 200MMX, 32 MB RAM,
3D akcelerace: D3D,3Dfx 4x CD, HDD 80 MB,3Dfx

Fotbal, kv li kterému by měli Owena vyhodit
z Liverpoolu. Zádn soupe pro F|FA 99,
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ADI|EilT
Je nepsan m pravid|em, že jedním
z období, kdy uroda nov5ích počí-
tačorlich her blivá největší, je zá-
věr roku. pomalu se blíží zima,
většina lidí raději nevystrkuje paty
z domu, a proč by si tedy,|<dyž už
nemají co dělat, nezahráli nějakou
tu novou hru. Dalším drivodem
pro horečnatější usilí programáto-
rr.1 a distributorri je fakt, že seb|íží

Vánoce a lidé si v tomto období z neznámlích pohnu-
tek nadělujír zné maličkosti.
V tomhle čísle se na nás sesypala lavina česk ch her
a totálně knockoutovala jediného zástupce zahranič-
ní produkce, dlouho očekávan3í projekt LucasArts,
Grim Fandango. Prohra je o to bolestnější, že se této
h e dělala velká reklama a nakonec se jen tak tak dr-
ží poslední p íčky žeb íku a brání se tak pádu do še-
divého prriměru.
Naopak všechny české hry si vedly nadmíru spěšně
a největší radost nám udělalo RPG Brdny Skeldalu,
které se sv5im zpracováním vrací k dávno zašllim ča-
stm Dun7eon Master a Beholder . Ani zbylé dvě
adventury, Posel Boh a Polda, nezklamaly, a tak si
p i nákupu nové hry či p i v]íběru skvělého dárku
pod stromeček budete mít z čeho vybírat.
A co se k nám nedostalo včas a na co se jistě mrižete
těšit v p íštím čísle? Určitě se podíváme na t i velice
lákavé produkty od Sierry. RPG Return to Krondor,
pokračování skvělého Betrayalu at Krondor, a dva
zástupce dlouh3ích ság, King's Quest VIII a Quest for
Glory V. Zdá se tedy, že po prosincovém nápóru čes-
k3ích her na nás na p elomu roku za točí softwarorli
gigant Sierra a nejméně do rinora budeme mít co hrát.
Tak tedy zatím a PF 1999.

Tomáš varoščák
to m as _u ar o s cak@i d g. cz
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]leinoyěiší herní proiekt íirmy LucasArts ie u mnoha yěcech

zaiímauí. Je mrtuí, troirozměrní a zcela originální.

0rlm FandanUo

rim Fandango je bezpochyby
jednou z nejočekávanějších her
tohoto podzimu. LucasArts se
po t etím a z ejménejslabším
pokračování série M onkey

lsland rozhodl p ekopat celou svou
strategii a p ijít na trh s něčím nov5im.
Sv j záměr pat ičně nahlas vytroubil
do celého světa, a tak se již nějak5í
ten pátek statisíce fand těší na no-

Hlavní postavou hry je kostlivec
Manuel ,,Manny" Calavera, žijící
v Zemi mrtrlích, bájném prost edí
z aztécké mytologie. V tomto ,,světě",
jejž musí všechny duše zem el5ich
navštívit p i své cestě za věčn3ím od-
počinkem, prodává Manny lístky na
auto, lod'čivlak. IGždému podle je-

ho zásluh. zatímco vlakem číslo de-
vět trvá cesta do vytouženého ráje

Q PreO tímhle v tahem jsem strávil nejednu dlouhou minutu, než

l jr.* zjistil, že vpravo to z neznámlich p íčin prostě nejde.
I

che odejde do ráje po sqich. To zna-
mená ovšem konec Mannyho kariéry
v DoD, a tak je nucen spojit se s revo-
lucioná em Salvadorem a vydat se do
světa hledat Meche. Má k tomu dva
drivody. jedním je touha po svobodě
a tím druhy* je pocit viny a soucit
s ubohou duší.

Jakuž bylo na začátku pozname-
náno, pěší cesta za věčnlim odpočin-
kem je dlouhá. A tak i vy strávíte
v kostěném světě pomyslné čty i ro-
ky. Na vaší cestě potkáte mnoho
sp ízněn3ích duší jako nap . idiče
Glottise, démona seslaného rlihradně
k ízení a ridržbě aut, či zamilovanou
Lupe, ale také podlé typy, z nichž
nejodpornější je již zmínénli Domino.
Iftom nich však ,,žije" v mrtvém světě
i jiná fauna, jako nap íklad neope ení
holubi, ohniví bobrodémoni, ohyzdní
pavouci nebo otylé včely.

Atmosféra hry je ečeno jedním
slovem umělecká. Tvrirci inspirováni
ponejvíce klasick3ími filmy typu Casa-
blanca, pojali hru iako směsici aztéc-
ké architektury, mexického folklóru,
stylu noir a art deco. Proto také hlav-
ní role a většina záporn3ich pat í tvr-
d5ím nekompromisním chlapíktim
s cigaretou, such5ím humorem, his-
pánsk3ím jménem a španělsklim p í-
zvukem. Není qíjimkou, že mezi ečí
někte4im protagonist m u|ede nějak3í
ten španělsk v raz nebo dokonce ce-
lá věta.

Glottis je opravdu dobrák, má srdce na dlani.

vou hru. Podle slov Tima Schafera,
vedoucího projektu, kteryí v minulosti
pracoval nap íklad nahrách Full
Throttle a Day oí the Tentacle, méIo
jít o první 5D adventure od LucasArts
se zcela noqim ovládáním. I(do by se
tedy nechtěl téhle novotě mrknout na
zoubek?

pouhé čty i minuty, těm, kte í nebyli
za svého života hodní, nadělí Manny
komfortní h lku s kompasem a hurá
pěšky p es kopce, lesy, eky a mo e.

Tahle varianta je trochu zdlouhavější.
Vyjde asi na čty i roky. Manny má ale
osobní zájem na tom, aby prodal co
nejvíce těch nejdražších lístkri. |e to
totiž cesta ke konci zajímavé,leč ne-
zábavné práce, a tudíž i k jeho vlastní
svobodě. Bohužel ne všechno ie tak,
jak má b t, a v zákulisí Department
of Death, jak se firma, v níž Manny
pracuje, nazyvá, se děje cosi nekalé-
ho. Navíc mu všechny dobré klienty
bere náfuka Domino, a tak je tedy
Manny na nejlepší cestě prodávat líst-
ky do nekonečna.

Jednoho dne však kalich trpělivosti
p eteče a Manny podvodn;im trikem
p ebere svému kolegovi jednoho
z nejlukrativnějších zákazník všech
dob, slečnu Mercedes,,Meche" Co-
lomar. Nezvládne však nával radosti,
a zatímco eší jisté problémy se systé-
mem a sv5ím nad ízenym, slečna Me-

t Některé architektonické prvky jsou obzvlášť zajímavé.

? Osudn vozík.7a žádnou cenu s ním nevyiíždějte z v tahu, nebo

l mr]žete rovnou loadovat.

Game tar ]] t]$l$l
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Grim Fandango je originální jak
námětem, tak p edevším ovládáním
a grafick3ím zpracováním. Na static-
kém a velice precizně vykresleném
pozadí se pohybuje 5D model, kter5í
se podobá spíše Tomb Raideroui než
čemukoli, co v minulosti z dok Lu-
casArts vyjelo. Nevím, nakolik tenhle

jsmebyli zvyklí nato, žekažd zalí- 
:

mav p edmět se ohlásil a my jsme 
,

s ním mohli nakládat libovolně. Nyní :

poznáte, že je na obrazovce néco zají-
mavého jen podle toho, že pokud .

Manny p ijde k takovému p edmětu .

blíže, up e na něj sv j pohled a civí 
.

naň, dokud ho neotočíte na druhou :

stranu. To se ovšem mriže stát velice I

těžko rozpoznateln5im, obzvlášť když 
.

je takoqí objekt v pozadí a navíc p i- :

bližně ve stejné v;,iši jako Mannyho I

oči. 
I

Jinak se ale jedná o čistokrevnou 
'

jako každá hra od LucasArts s qlijim-
kou FulI Throttle je i Grim Fandan- :

go poměrně dost obtížné a některá .

ešení dokonce postrádají logiku. Tím 
I

je ale protažena doba nutná k dohrá- .

ní. A p ipočteme-li k tomu, že rozsah 
I

h.y ie p ibližně čty ikrát větší než 
|

u Full Throttle, vyjde nám celkem ro- 
|

zumny qisledek, a tak se nemusíme :

hru dohrát. U Grim Fandanga priso-
bí vše hrozně strojen m a uměl3ím
dojmem a jen málokdo si na to asi
zvykne do té míry, žeby mu to p es-
talo vadit.

Co dodat? I mistr tesa se někdy
utne. Grim Fandango měla blit revo-
luční hra a bohužel se autor m p íliš
nepovedla. Sladění atmosféry, p íbě-

bát, že bychom
Mannyho vysvo-
bodili za den.

Abych se p i-
znal, jsem no-
vou adventurou
od LucasArts
spíše znechu-
cen. Novinky
v ovládání jsou
nedokonalé
a hodí se spíše
k hrám typu
Quake či Tomb
Raider než
k adventure,
která je navíc
poměrně dost
nudná a chybí
u ní onen akční
prvek, kvtili ně-
muž by bylo pot eba podobné ovládá- , hu a zpracování, jindy také naz5ivané
ní. Ani s pojetím a celkovou atmosfé- , hratelnost, je u Grim Fandanga dosti
rou hry nejsem p íliš nadšen. , nedokonalé a podle mého názoru jde
Zapojovat do počítačové hry umělec- '. zatím o nejhorší hru od LucasArts.
ké prvky je sice zajímavé, ale kombi- , I kratičk FuIlThrottle na tom byl
nace několika k sobě se nehodících , lépe.
směrri v Grim Fandangu vypadá po- |, Tomoš Voroščok
někud k čovitě, Dosti uboze je na , a oozz

tom hra i po
stránce humoru,
jenžby|vždy
ko ením lucas-
artsovsk3ích her.
|e such5í, trapn5í,
uboh a sem
tam něco, u če-
ho se člověk po-
usměje. A atrak-
tivita? S tou je
to asi nejhorší.
Hra citelně po-
strádá ono
kouzlo, které
vás ztotožňuje
s postavou
a vtahuje vás do
děje, čímž vás
v podstatě nutí

t ,,Něco tu smrdí."

zprisob vyhovuje estetickému cítění
grafik z LucasArts, ale mně p ijde
kombinace 2D a 3D dosti nevhodná,
neboť hranatost a nedokonalost
Mannyho ost e kontrastuje s preciz-
ností pozadí a vypadá to jednoduše
jako pěst na oko.

Co se t5iče ovládání, místo obligát-
ní myšky dirigujete Mannyho pomocí
kurzorovlich šipek a kláves. S tím
ovšem souvisí jisté nedostatky, s kte-
ryími jsem se p i hraní setkal. Tak na-
p íklad vzhledem k fixnímu postavení
kamery nebylo pokaždé zrovna jed-
noduché odhadnout správn3í rihel na-
točení Mannyho, aby prošel mezi r ,z-
n mi p ekáž|<ami a trefil na správné
místo. p i kontaktu se stěnami či vět-
šími objekty se totiž směr pohybu ne-
p edvídatelně měnil, a tak se vám
mohlo stát, že prtichod mezi stolky
v baru nebo vystupování z qitahu se
změnily v noční mriru, A co teprve
když se zaseknete s vozíkem tak, že
s ním nebudete moci h5íbat ani z něj
vystoupit.

Stejně nevychytan3í je systém nalé-
zání a používání p edmět, D íve

t Květinové zbraně, to by měli hippies radost.

žánr: adventure
V robce: LucasArts
Vydavatel: LucasArts

Systém:Win 95/98
Jazyk: anglick,
Multiplayer: ne

3D akcelerace: 3Dfx

Hratel nost

Grafika

Zvuk

0btížnost

Minimální konfi9urace:
P 100, 8 MB RAM, 4x CD,

HDD 20 MB

0ptimální konfigurace :

P l66, 16 MB RAM, 8x CD,

HDD l00 MB, 3Dfx karta

t Šamoión těžké váhy, bitevní kočka.

GameStar

Grim Fandango

šp,"i]l
Dobrá

velmi dobn

Vvsoká

p eci si nesedneme na zadek a nebudeme mlčet
jen proto. že je to hra od LucasArts?!

1láuod na clt

Grin Fandango |e pomětně složIlá hla, a tal
isme se lozhod|l nenechat uás na hollčlách -
CD tedl naidete čcslého pr rodce prunim

hrl. kter |e ienom talov m uredenim do hry
plo iiplné zouíalce |sme l lložlll l an0llcll
národ od A do Z, sg lter m sl slce do|em z

Fandanga zlazite, ate co nallat, zálr |e

Ganre5tar CI)
E_
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POlda
Za poslední dua roky isem

nehrál tolilt noúch ěesk ch

her iako u uplynulém měsici.

Je to změnou klimatu, nebo

politicltou situací? A není to

ieilno? Hlauně, že se i u nás

naide někdo, ienž ie schopen

naprogramouat dobrou hru.

ž pot etí v tomto čísle se utká-
vám se sv m svědomím a ob-
jektivitou, ve snaze korektně
zrecenzovat novou českou hru.
Obě p edchozí, Brány Skelda-

lu i Posel Boh , z tohoto souboje vy-
šly relativn ě bez vážnějších zranéní,
i když druhá jmenovaná sem tam ně-
jakou mod inu utržila,

Ani poslední z trojlístku domácích
her, adventure Polda od programá-
torského t5,imu SleepTeam, očividně
inspirovaná rispěchem Horkého léta,
si z ejmě nepovede nejhti e.

Proč inspirovaná Horkym létem?
Pokud mne paměť neklame (ale ito je
možné), Horké léto,|<teré se objevilo
s těmi nejkrutějšími mrazy uprost ed

loňské zimy,je první českou hrou,
v níž byly veškeré dialory a monologl
profesionálně nadabovány. A právě mi-
strnli dabin g Zdeňka lzera zaručil této
h e takor{ spěch, jakého dosáhla.
Proto se české programátorské t3ímy
zamě ují p i tvorbě noqích adventure
her p edevším na kvalitní dabing od
znám, ch osobností, místo na technické
zpracování, hudbu či p íběh.

I u Poldy jsou tučn m červíkem na-
bodnut3ím na konci imaginární udice
slavná jména. Dokonce slavnější než
Pavel Soukup či Zdeněk ízer a v hoj-

nějším počtu.
Sqimi hlasy p i-
spěli do hry mi-
mo jin ch i Petr
Nárožn3í, |i í
Lábus a Luděk
Sobota.

Bez sebemen-
šího zaváhání
mohu prohlásit,

že v Poldoui najdete nejlepší dabing
ze všech česk ch počítačorr5ích her. Je
POznat, že v5,iše zmínění herci jsou
p eci jenom o trochu zběhlejší v da-
bování nežzdenék Izer a že svou
práci dělali s větším potěšením než
Pavel Soukup. Navíc jim auto i hry
napa ili více rolí, atudíž se s mluve-
nlim slovem v jejich podání setkáte
častěji. Na druhou stranu mne zaráží,
že auto i nenechali herce komentovat
veškeré objekty ve h e, ale jen velice
malli zlomek z nich. Myslím, že u zr ,-

diček ve Zverimexu nebo jinde
bychom se p i použití dobr5ích textri
určitě nejednou zasmáli.

A o co vlastně jde? P íběh je opět
trošku slabší stránkou hry. Vaše rilo-
ha spočívá v objasnění,,komplikova-
ného" nosu qíčepního Jana a jeho
sestry Marie v jedné velmi malé české
vsi. Ti jednoho pěkného večera zmi-
zelri a iedin3í, kdo o p ípadu m že ně-
co vědět, je staryrí notá (notorik, al-
káč), kterého ale žena nechce pustit

Q Zeten mozek. Ale to poznáte sami.

GameSlar

outěž
Spolu se společnostíZima Software jsme pro vás p ipravili
soutěž o pčt originálních verzí hry Polda.
Na e-mail gs-soutez@idg,cz či poštou na adresu redakce tedy
posílejte odpovědi na následující otázky. Hodně štěstí p i losování.

Otázky do soutěže:
1. Jak se jmenuje hlavní protagonista hry Polda?
2. Jaké je jádro zápletky?
3. Jmenujte alespoň t i postavy, ktenim prop jčili sv j hlas
pánové Lábus, Sobota a Nárožn,i (celkem).

ffil
i-Ťffi
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prokresleno.
Nap íklad oproti
Horkému létu vy-
padá poněkud
méně kostrbatě
a humpolácky.

Co do obtíž-
nosti není polda
zas tak těžk5í jako
jiné zahraniční
adventure hry, ale
tím samoz ejmě
nevylučuji mož-
nost nějakého zá-
kysu. Většina akcí
má svou logiku,
a nejde vždy jen
o používání p ed-

nic dělat, něco snadno p ehlédnete.
Další záludností je, že se p edměty na
sebe nedají používat v libovolném po-
adí, ale pouze v jednom. Pokud tedy

máte nriž a sirku, nem žete sirku o e-
zat o nůž, ale jde nožem o ezat sirku.

z baráku. Zde se již začíná naplno
r ozvíjet kolotoč komicklích situací,
které musíte vy ešit, abyste p ípad s-
pěšně dotáhli do konce. Z těch nej-
zt eštěnějších uvedu snad jen za|évá-
ní kytek roztokem Viagry nebo malo-
vání zadkri na dve e, které pak jedi-
n m mohutn5ím trkem vyrazí beran,

}ak jstez ejmě zp edcházejícího
odstavce správně pochopili, opět jde
o typicky českou adventure, která je
založena na humoru, a to p edevším
na tom, jímž si z někoho nebo z něče-
ho děláte legraci. V p ípadě Poldy
jsou terčem všichni a všechno, p ede-
vším však policajti, neboť hlavní hrdi-
na Pankrác je, jak již název hry napo-
vídá, mužem zákona. podle toho
ovšem také vypadá. Má velké uši,
mohutnli frňák, k ivé nohy a postoj

vysloužilého opilce, kter ve snaze
nep epadnout na ksicht vystrkuje
svrij mohutn b ich slunci na odiv.
Ani ostatní postavy neztistaly ušet e-
ny a nejlegračněji asi vypadá morče
ve Zverimexu nebo opodál kdákající
papoušek. Tedy alespoň dokud ho
omylem nezast elíte. Celkově je grafi-
ka asi na nejvyšší rirovni ze všech t í
zmiňovan ch adventure her, a to p e-
devším díky preciznosti s jakou je vše

Co dodat na závér? Polda je další
českou adventure, která využívá
osvědčeného postupu a určitě si na-
jde hromadu p íznivcri. Ale kam se
poděla originalita? Co ekneme na
padesátou adventure v hlavní roli
s nějak5,im p itroubl3ím opičákem
a r,.tipn3ími hláškami. Nebude to p eci
jen trochu nuda? Uvidíme. Zatím se
nám tyhle hry ještě líbí. To ovšem ne-
znamená, že se nám od p íště nebu-
dou zajídat.

Tomoš voroščdk
8 0028

žánr: adventure
V,irobce : SleepTeam

Vydavatel: Zima Software

Systém: DOS, Win 95/98
Jazyk: česk,

Multiplayer: ne

3D akcelerace: ne

Hratelnost

Grafika

Minimální konfigurace:
4s6/l33MHz, 12 MB RAM
4x CD. HDD 35 MB

Optimální konfigurace:
P 90, 16 MB RAM, 8x CD,

HDD 85 MB
mětri. Občas narazíte i na p ípady,
kdy k3íženého qiisledku dosáhnete
správně vedenou konverzací.
Samoz ejmě jako v každé h e
iv poldoul se vám občas něco nebu-
de zdát, ale tak to prostě chodí.

Problémem ale je, že většina věcí se
dá sebrat/použítaž když k tomu máte
opravdu d vod. Mriže se tedy stát, že
v p esvědčení, že se s tím či oním nedá

$

Polda

velmi dobrá

r,ifi}l l

prrjměrná

0emo na Glt:

ilalou ochulnárlu noré ceslé hll
pro uás exlluziuně p iplauili na

l ltátlém demu si budele mocl

dáni, seznámite se s nělolila
zloušeného městečla a poznále

ného humotu u podáni p ednicň

Game5tar CI)

|í
'lllI
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I
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zábavná a skvěle nadabovaná adventure, ale
postrádá punc originality stylu. Co takhle zkusit
pro jednou něco seriózního?

GameStar
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Brány Skeldalu
Je uíce než uspokoiiu m íaktem, že rodina cesk ch her se neustále

rozr stá. Během posledního roku sG na suětlo boží wklubaIo několik

dobúch aduentur a iedna supr logická uěcička.

tejně jako v zahraničí i u nás
však stagnuje hráčsky nejatrak-
tivnější (vedle jak ta jedle,
pozn. Bludr) odvětví, RPG.
O to p ekvapivější je,že právě

v této, díky technickému pokroku
a nákladnosti zdánlivě umírající ob-

lasti, vzniká jeden z nejatraktivněj-
ších titulri p edvánoční sezóny. Firma

jsme se od dob Lands of Lore ještě ne-
setkali. Několikačlenná skupina, zbra-
ně a brnění, kouzla, systém zvyšování
zkušeností, p íšery, podzemní kobky,
rozlehlé exteriéry a promyšlen5í p í-
běh, no prostě všechno, co se vám vy-
baví, když zavzpomínáte na staré dob-
ré beholderovské časy.

t 
ruOnere p íšery vypadají spíše legračněji.

automaping ve stylu Lands of Lore,
regenerace během spánku, krmení

l Po rivodu a obli-
, gátním qíběru a genero-
, vání sqich t í postav
, mrižete vstoupit do světa
, Rovenland, do něhož
: vás pomocí rituálu
, krow-kane povolal mág
, Freghar za jedin5ím riče-
, lem. Máte zjistit, co ne-
, kalého se děje, a p ípad-
, ně všechno zlo z jedné
, vody na čisto pěkně vy-
. m tit.

, součástí každého
, dobrého RPGčka jsou
, souboje a bitky s rozlič-.
, n mi p íšerami. Některé

lokace jsou jimi nabity, jinde zase
horko těžko někoho potkáte, ale jako

, a napájení svě encri jako v Dungeon
, Masterozi a další a další věci, které
, skalním dungeonistrim u her jako
', Uight&Uagic VI určitě chyběly.

'. Brány Skeldalu jsou rozhodně tím
, nejlepším česklim RPG, které kdy ly-
, šlo. Mají své chybky jako již zmíněnou
, délku soubojri, malé množství druhri
', zbraní a technické zpracování, které
, také není dnešní (i když hudba je veli-
, ce p íjemná), ale jde o qíbornou čes-
, kou hru, navíc zástupce dost opomíje-
, ného žánru, a tak je samoz ejmé, že si
, zaslouží vysoké hodnocení,
,, Tomdš Voroščak

Žánr: RPG

V, robce: Napoleon Games

Vydavatel : JRC lnteractive

Systém: DOS, Win95/98
Jazyk: česk,

Multiplayer: ne

3D akcelerace: ne

Minimální konfi9urace:
P 75, 8 MB MM,4x CD,

HDD 3 MB

Optimální konfigurace :

P 100, l6 MB RAM, 8x CD,

HDD l00 MB

? raX mě napadá, proč je to mluvící strom, když

l neumíríct ani: ..Dík!"|"
Napoleon Games, která se už jednou
bl3ískla akční hrou Colony 28, vydává
jednoznačně nejlepší české RPG
všech dob.

Brány Skeldalu jsou krystalicky
čistlim krokovacím RPG, s jak3ím

dobrá náhrada boj slouží občas
dost těžké hádanky a hlavolamy,
Ale zpátky k soubojtim. Ty probí-
hají nikoli realtimově, ale na kola.
IGždému ze sv5ích lidí p ikážete,
co má dělat, a odstartujete kolo.
V něm má samoz ejmě své vystou-
pení i protivník, a tak se občas sta-
ne, že ještě než některá z vašich
postav za točí, skácí se k zemi s dí-
rou v hlavě či b iše, a tudíž už svou
roli nezahraje,

Brány Skeldalu samoz ejmě ma-
jí i spoustu dalších tradičních RPG
vlastností. M žete prodávat
a kupovat, jsou zde zkušenosti
a postupování na vyšší rovně,

Hratelnost

Grafika

? rax tohle nevypadá dob e...

t 
aez té klády by se vám asi tuhle dírku nepoda ilo p elézt.

| .leOna z těžších hádanek ve h e. Obzvlášť když

l vr]bec netušíte, co dělat.

0emo na CD:

Pokud se ani po p ečteni lecenze

ně p esyědčeni o kralilách Bran

si zahrát demo na tuhle slvělou hru.

našem covel GD a m žete se těšit na

měslo Garedbal a les, kter,í iei

GameStar i] |99

Brány Skeldalu

velmidobrá

Dobrá

velmi dobn

Vysoká

Game tar CI) Bezjak chkoliv debatjsou Brány Skeldalu hrou,
do které se vyplatí investovat. Navíc tím podpo-
rujete v voj domácí herní scény.
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Posel BOh
Pokaždé, když uyide nouá ěeská hra,

ie to sltuělé. A co teprue když se
dočtete, že se iedná o neilepší

českou aduenture s ,,iednoznačně
neilepším dabin0em, G0 se

ěesk ch her t ce." Tak

B na ni podíuáme.

profesionálními dabéry a ten nejdrile-
žitější, váš, pat í dokonce Pavlu
Soukupovi. Bohužel právě jeho
v5íkon považuji za témé tragic|<y - za
cel3í pr běh hry se totiž intonace jeho
hlasu v bec nezmění, a tak to celou
dobu vypadá, jako by p edčítal
televizní program. Chápu, že některé
lidi hned tak nevyvede z míry anito,
že jim zast elí p ítele a ukradnou veli-
ce dtiležit5í p edmět, ale ou ada

samotné, zjistí-
me, že je to cel-
kem prima
adventure. Jako
každá česká hra
je trošku kratší,
ale má onu
typickou p itažli-
vost a díky
několika složitěj-
ším momentrim
se m že hraní
protáhnout i na

několik dní nebo t3ídn . V3íjimkou
není ani proklínání autor a děková-
ní GameStaru za návod a uložené po-
zice na CD, Nap íklad hádanku s ob-

razy a trezorem totiž považuii za jed-
nu z nejtéžších, iakou jsem kdy viděl.

Posel Boh je dobrá česká adven-
ture, rozhodně však není nejlepší.
Prisobí krajně nedodělan5ím do;'mem,
ato zejména díky zmíněn5ím technic-

k3ím problém m, ale také kvrili
gramatick3ím chybám (,,záznami" )

a nejhoršímu konci v mé herní karié-
e, Nelogicky p sobí i jméno mayské-

ho sta ešiny Bíll medvěd a incké pa-
mátky v Mexiku. I(dyby tahle hra p i-
šla ze Stát , rozhodně by nedostala
více než 30 %. |e však nepsan5ím pra-
vidlem, že u česk3ích her se musí tro-
chu p imhou it oči, už proto, že jsou
v češtině a stojí méně.

Tomdš 
"":::,:

ADUEl{TUBE/BPG

Minimální konfigurace:
486DX2, 8 MB RAM, 4x CD

zvuková karta

0ptimální konfigurace:
P 90, 16 MB RAM, 4x CD

osel Boh je férová a místy
i napínavá adventure za|ožená
na zdánlivě stejném, avšak ve
skutečnosti zce|a odlišném
principu než nap ík|ad Horké

léto. Chutn5ím ko ením p edmětové
omáčky jsou v Poslu Boh logické
hádanky, Pro porovnání mne napadá
spíše Indy od LucasArts než iiná čes-
ká hra. Hlavním hrdinou p íběhu ne-
ní žádn velkli frajer jako Indy nebo

z památkového
ri adu se takhle
určitě nechová.
I{dyž už jsme
u technické
stránky hry, slu-
šelo by se také
poznamenat, že
hra není zrovna
stoprocentně
kompatibilní se
všemi počítači.
Na někte4ich se
čas od času za-
sekává p i
nahrávání pozic,
jindy se ien tak
sáma p i hraní
Sesune
s hláškou ,,file

]ames Bond, n brž agent. A ne jen ta- : not found" a v5íjimkou nejsou ani po-
kov5,i obyčejn5í Mliczniak z Polska ne- , čítače, kde se vám Posla Boh nepo-
bo Zeman z StB. )e to Stanislav , da í ani nainstalovat (tento bug vám
Novotn5í z Památkového ri adu. , však opraví patch na našem CD).
IGncelá sk3i suchar, kter5í p i prově- 

:

ování anonymu narazí na zasypan , Pomineme-li ale zmíněné problémy
německ ,ikryt a od té chvíle se veze , a zakousneme-li se hlouběji do hry
- nejprve do
Prahy, pak
zpět do lesa,
do Amster-
damu a nako-
nec do Mexika,
kde ho na kon-
ci hry...

Po technic-
ké stránce je
Posel Boh na
rovni českého

standardu. Grafika je nic moc, zvuky
a hudba prriměrné. Snad jen ten da-
bing dává h e punc profesionality.
Všechny hlasy ve h e jsou namluveny

žánr: adventure
V,irobce: Unknown ldentity
Vydavatel: Future Games
Systém: Win 95/98
Jazyk: česk,

Multiplayer: ne

3D akcelerace: ne

Hratelnost

Grafika

1l lig9 GameStar

F\ E9r* r

Posel Boh

L
.},

+

velmi dobrá

DobráEl
Pr měrná

Dobrá, ale rozhodně ne nejlepší česká adventure
s technick, mi problémy.
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popsat o oceloqích ptácích více
než čty i stránky. Rozhodování, co za adit, bylo oprav-

l

du těžké. Nakonec padla volba na dva simulátory za-
mě ené spíš na široké hráčské publikum než na uzkou
obec p íznivcri těch nejrealističtějších simulátorri.
První znich jsouWorld War II Fighters, na které ur-
čitě ada zvás netrpělivě čekala. čekání je u konce,
WWII Fighters jsou tady, a myslím, že nikoho nezkla-
mou. Briliantní grafika, slušnli design misí, obsáhlá
encyklopedie, letoqí model kteryí lze snadno zv|ád-
nout, a p esto vás něco naučí o tom, jaké to tenkrát
bylo... Asi jediná chyba, kterou WWII Fighters mají,
je absence dynamické kampaně, ale člověk nemtiže
mít všechno, ne? Druh5im produktem je kombinace
F-16 Multirole Fighter/MiG-29 Fulcrum. Myslím, že
tahle dvojka nikdy nevstoupí do síně slávy leteck5ích
simulátor , ale trochu pozornosti si zaslouží. T eba
kv li pěkné a svižné grafice, nebo pro podporu multi-
playeru po internetu - server Novalogicu, na kterém
m že v jedné h e proti sobě stát p es sto hráč , je to-
tiž zadarmo. Dnes si tedy o letadlech moc nepočtete.
Vě ím ale, že už v p íštím čísle bude rozsah rubriky
podstatně větší. Čeká nás spousta zajímav ch věcí: 

-

Falcon 4.0, Su-27 2.0, Fighter Squadron a další... ne-
zb aá než doufat, že poslední t i uvedené tituly koneč-
ně zlomí kletbu neustálého odkládání a konečně bude-
te moci usednout do jejich novotou vonících kokpitri.

Bob l(outsk3í
bob_koutsky@idg.cz

8 0032
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World War ll Flghters
orld War ll Fighters, nejno-
vější produkt fane's, je jedním
z nejočekávanějších simuláto-
r p elomu roku, zejména
proto že jde o jednu z prvních

vlaštovek velké vlny leteck5ích simulá-
torri věnujících se druhé světové válce.
I(onkurence je silná, a všichni netrpěli-
vě čekají, s čím se p edstaví tak siln5í
hráč, jak5ím Jane's jako součást
Electronic Arts určitě je.

Na rozdíl od většiny ostatních
simulátorti mají WWI I F i ghter s velmi
omezenli záběr, jak časově, tak co do
počtu zachycenlich typri letadel.
Simulátor se soust edí v5íhradně na
období, kdy probíhala bitva v Ar-
denách, vlastně poslední operace
druhé světové války, která mohla mít
zásadnější vliv na její konečn5i v5isle-
dek. Omezerré je i množství typri leta-
del, s kter5ími se mrižete v simulátoru
setkat: pilotovat mrižete vlastně
všechna nejznámější letadla druhé
světové války: P-51D Mustang, P-38
Lightning, P-47 Thunderbolt, Spitfire
Mk.XV, Messerschmit Bf. 109G
aMe-262 a samoz ejmě nechybí ani
Focke-Wulf Fw.190.

0íenziua u Ardenách byla posledním pokusem nacistického

]lěmecka 0 zuráGení uúsledku druhé suětoyé yálky.

Skoněila ne spěch em. World War ll Fighters
douíeime neisou poslednim pokuscm Jane's

o špičkou simuláto] a zcela uíěitě ncisou neúspěchem.

Q Tomu se íká koncentrovaná palebná síla.

t 
eonteO do virtuálního muzea.

sahuje i rozhovory s několika
stíhacími esy druhé světové vál-
ky. Nejsou sice z nejdelších,
jdou ale k věci, mluví o podstat-
n5ich věcech, povětšinou tech-
nického charakteru , uvádějí za-
jímavé anekdoty - prostě p esně
to, co čekám od rozhovoru se
stíhacím esem. Musím p iznat,
že poté co jsem tyto rozhovory
zhlédl,
cítil
jsem p i
hraní

stavuje odklon od starého dobrého
klasického menu použitého nap íklad
v Fighters Anthology a znovu uvádí
něco, o čem jsem doufal, že se dávno
octlo na smetišti dějin. Po spuštění
programu se totiž objevíte ve virtuál-
ním muzeu bitvy v Ardenách, p esněji
ečeno v jeho první místnosti, ve kte-

ré najdete historická fakta o této ope-
raci, Z ní mrižete p ejít do dalších

V p ípadě WWil Fighters se rizké
soust edění na jedno období války
myslím více než vyplatilo. Nejen kvrili
vlastnímu simulátoru, ke kterému se
dostanu za okamžik, ale zejména kvrili
doprovodné multimediální encyklope-
dii, která zabírávalnou část druhého
distribučního CD. Až do nynějška jsem
podobné encyklopedie, doprová zející
některé letecké simulátory, považoval
bud'za nutné zlo, nebo v některlich p í-
padech za mírně zajímavé, spíše však
zbytečné zpest ení. WWII Fighters to
však všechno změnili: encyklopedie
v nich obsažená je prostě skvělá. Nejen
žev ní najdete spoustu technick3ích
a historick3ích ridaj , ale dokonce ob-

t.- inill|iu-
nější atmosfé-
ru než p ed-
tím, Je jenom
škoda, že tyto
rozhovory ne-
jsou titulková-
ny, takže po-
kud nevládne-
te dostatečně
kvalitní anglič-
tinou, budete
o ně ochuzeni.

Hlavní me-
nu simulátoru
bohužel p ed-

Q Ve vzduchu se mrjžete občas potkat i se st elami V-1.

GameStar 1l Il99
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místností, tj. do operační místnosti,
z|<teré mrižete spustit vlastní simulá-
tor, a do hangáru, ve kterém na vás
čekají jednotlivá letadla. Mrižete se
kochat pohledem na jejich rende-
rované 3D modely, p ečíst si jejich
technické parametry a stručnou
historii, na zkoušku se v nich proletět
a dokonce si mrižete zblíz|<a prohléd-
nout jejich nejdriležitější části, jako je
motor, v zbroj a kokpit. Bohužel, ta-
to poslední možnost je značně degra-
dována tím, že p íslušné obrázky ne-

I 
rw.t 90 utočí na Lighting.

jsou fotografie skutečn ch
letadel, ale opět rendrova-
né 3D modely - sice
opravdu pěkné, detailní
a patrně p esné, bohužel,
autentické obrázky byly
mnohem vhodnější. Po
pravdě ečeno v bec ne-
chápu, proč Jane's použili
toto mnohem pracnější
a p itom nep íliš užitečné
ešení: myslím že doba,

kdy se každ chlubil, jak
pěkné 3D modely dokáže
udělat, už dávno minula,

Pokud se tedy prodere-
te skrze několikero 3D
scén k vlastnímu létání, zjistíte, že do
vzduchu se m žete dostat hned něko-

lika vcelku klasick5ími zprisoby: první
na adě je samoz ejmě instantní akce,
ve které začínáte ve vzduchu a čelíte
nikdy nekončící adě postupně nalé-
távajících nep átel. Nechybí ani mož-
nost odehrát jednu konkrétní misi
(celkem jich jsou ve h e desítky),
a samoz ejmě si mrižete vytvo it misi
vlastní: bud' pomocí propracovaného
editoru (stejného, jak5,i je použit pro
tvorbu standardních misí), nebo jed-
noduše tak, že eknete kolik letadel
a jakého typu má b5ít na straně vaší,

kolik na straně
nep ítele, jak vysoko
a v jaké vzájemné
pozici chcete začít -
a už letíte. To hlavní
je ovšem kampaň.
Bohužel, ta je asi je-
din m slab m
místem WWII
Fighters: lineární,
s více.méně staticklí-
ml mlseml, s mlnl-
málním zapojením
hráče do děje
(formou nějak3ích

vyznamenání nebo
pov5íšení), to všechno

cházelí ze skutečn5,ich událostí, mají
zajímavy pr běh a některé jsou
opravdu náročné. Škoda, že si je po
čase zapamatujete a budete p esně
vědět, kdy se co stane,..

Ale p ejděme konečně k tomu, co
je naWWII Fighters zdaleka nejdrile-
žitější, totiž k vlastnímu létání.

Použit3í grafickli engine je
prostě perfektní. Modely
letadel jsou zdaleka nej-
lepší, co jsem kdy v ja-
kém simulátoru viděl.
Myslím, že vyšší kvality
snad ani není možné do-
sáhnout-jediné,včem
vy se snad dalo něco
zlepšit, je kabina a pilot
v ní, jinak ale letadlo vy-
padá tak realisticky, jak
jen vypadat mtiže (po
pravdě ečeno, dokona-
lost zobrazení je paradox-
ně jediné, co prozrazuje,
že nejde o skutečnost).

Na letadlech vidíte veškerou me-
chanizaci, která je plně funkční - do-
konce mrižete vidět automaticky vy-
sunované a zasunované sloty na
Bf. 109. Podvozky se vysunují a zasu-
nují, dokonce obsahují otáčivá kola,
která mriže proudění vzduchu poma-
Iu roztočit ještě p ed kontaktem se
zemí. Z etelné isou i rtnné v5ístupky
na povrchu letadel: chladiče, kryty
zbraní a podobně. Speciální efekty

zrovna dva-
krát atmosfé-
e neprospí-

vá. Je ovšem
poctivé zmí-
nit, že
p edem
vytvo ené mi-
se jsou oprav-
du kvalitní:
většinou vy-

To nejsou světlušky, ale stopy po zása-

zích.

? t-evli kra|ní motor už asi dlouho nevydrží...

I 
Masivní kokpit lze naštěstívypnout.

j] tlu]$l GameStar

Battle 0í Bulge
Bitva v Ardenách, ve Spojen, ch státech známá spíš
jako ,,Bitva o v, běžek" (Battle of Bulge), byla asi po-
slední událostí druhé světové války. která mohla ně-
jak m zprisobem ve větší mí e změnit její konečn
u sledek. Začala ráno 16. prosince 1944 německ, m

tokem na více než stokilometrové frontě v belgic-
kt ch Ardenách. protože spojenci v této oblasti titok
nečekali, poda ilo se Němc m zpočátku značně po-
stoupit, ale poté co se síIy Spojenc konsolidovaly
a když na Němce plně dolehlo špatné zásobování,
jejich postup by! zastaven a zvrácen. V druhé polo-
vině roku l945 bitva v Ardenách skončila.

I
1/
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kr uá zbytečně velkou
část obrazovky a ome-
zuje tak qíhled, jednak
je ešen jako plně
3D iv normálním
nepohyblivém pohledu
dop edu a jeho vykre-
slování vyrazně snižuje
rychlost zobrazování
i o několik desítek pro-
cent, takže nezb,vánež
kokpit vypnout a spo-
lehnout se na ,vyskako-
vací'p ístroje, které sice
fungují, ale nevypadají
tak hezky jako cel
kokpit. Navíc, p i
zapnutém sledovacím
pohledu je kokpit pro
p esnou orientaci
nezbytn5i.

pozemní techniky nejsou sice tak de-
tailní jako modely letadel, svoji roli
ale plní dob e - t eba pohled na tako-
rli rychlopaln protiletadlorli kanón,
jak se s plameny šlehajícími od hlavní
otáčí za točícím letadlem, člověka
prostě p inutí p em3íšlet o tom, jak se
co nejrychleji dostat z jeho dost elu.

Leto4í model lze p irovnat
k Fighters Anthology: k realističnosti
má sice hodně daleko, zdaleka to ale
není nějaká st ílečka, je pot eba létat
hlavou, nestačí prostě zatáhnout za
páku a čekat, až se nep ítel objeví
v zamě ovači, tím spíše že ve vzduchu
je obvykle hned několik poměrně in-
teligentních nep átel a p ílišná fixace
na jednoho z nich má obvykle smrtel-
né následky. WWII Fighters jsou pro-
to ideální pro každého, komu se ne-

nezristávají pozadu, p i st elbě jsou
vidět vypadávající nábojnice, obláčky
d3ímu a samoz ejmě i záblesky u hlav-
ní (ty prisobí obzvlášť sugestivně po-
kud se díváte na nep ítele, kterryi po
vás st ílí), Poškození letadel vypadá
také qiborně, pokud se trefíte do ne-
p ítele, okamžitě to poznáte podle za-
|isk ení a zakou ení.

I{o'ždé letadlo má také několik r z-
n;ích mod e|, zobrazujících poškoze-
ní, počínaje několika prrist ely ocas-
ních ploch p es ust elenli konec k íd-
la až po p eražen3í trup s odpadl3ími
k ídly. Obzvlášť mě potěšilo ohnutí
vrtule, k tomu dojde, pokud se vám
poda í zavadit vrtulí o zem, ať už p i
nepoda eném p istání, nebo ve víru
boje. M žete se pokusit znovu naho-
dit motor - to se samoz ejmě nepove-
de, ale v externím pohledu je krásně
vidět, jak se ohnutá troska vrtule pod
tlakem startéru smutně pootočí a pak
se zase zastaví... |edinou v;íhradu lze
mít k ešení kokpitu. Ten jednak za-

t 
Úsoorná verze l e-262.

? rr. tohle stěrače nepomúžou...
I

Itajina už bo-
hužel není tak
dokonalá. )e sice
pěkně zvlněná,
pokrytá neméně
pěknou texturou,
takže opravdu na-
vozuje p edstavu
tuhé zimy kdesi
v Ardenách, bo-
hužel lesy jsou re-
prezentovány
sporadicky
roztroušen5imi
stromy a p edsta-
vu města nebo
vesnice má navo-
dit něco málo do-
mečkrj polo-
ženych na p ísluš-
né městské textu e. vzhledem
k tomu, že náp|ní ady misí je tok na
pozemní cíle, je to docela škoda. Na
druhou stranu, p íliš detailní krajina
by asi vedla k nep ijatelně vysok3ím
nárok m na hardware. Modely

, chce trávit p íliš mnoho času studo-
váním manuálu a tréninkem, p esto
chce spíš ,,simulátor" než,,hru".

:: World War II Fighters jsou vynika-
, jícím simulátorem iak po stránce gra-

. fiky, tak po stránce hratelnosti
, (pokud nevyžadujete superrealismus).
, P idejte si k tomu nádhernou encyk-
, lopedii, a získáte produkt, kteryí pro-
, stě musí mít každ5í fanoušek
. leteck5ích simulátorri druhé světové

války. Bob Koutsky
8 0033

5 oUoďt sl6 tt
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LeEthr

žánr: leteck, simulátor
Vt robce: Jane's CS

Vydavatel : Electronic Arts
Systém: Win95/98

Jazyk: anglick,
Multiplayer: ano

3D akcelerace: Direct3D

Minimální konfigurace:
P l66 + 3D karta l P 233,32
MB RAM,4x CD, HDD 200 MB

Optimální konfi9urace :

P ll 300, 64 MB RAM, 8x CD,

HDD 200 MB, 3D karta

GameStar

fiflffi

World Wat ll Fightersb
Vynikající, tizce zamě en,i simulátor těch nejslav-
nějších letadel druhé světové války. V borná grafi-
ka, realističnost tak akorát.
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Sta í známí, tentokrát neien proti sobě. ?

irma Novalogic se do srdcí hrá-
čri letecklich simulátor nesma-
zatelně zapsala sqim simuláto-
rem Commanche a jeho několi-
ka pokračováními. Nikdy srlimi

díly sice neaspirovala na titul nejreali-
stičtěišího simulátoru na trhu, obvyk-
le se jí ale poda ilo vytvo it velmi zá-
bavnou a chytlavou hru, p es všechna
zjednodušení a kompromisy zajímavě
obsahující některé podstatné části re-
ality. Stejné je to s F-16 Multirole
Fighter a MiG-29 Fulcrum. Jsou
v podstatě dvojčata: ne sice jednova-
ječná, ale nepochybně počatá ve stej-
n5í okamžik a vyvíjející se ve stejném
l ně. Zcela stejn je grafick5í engine,
systém kampaně, menu, stejná ie
i velká část ovládání vlastního simu-
látoru. Stejn3i bude i osud obou her:
prodávat se totiž budou současně, ja-
ko jeden balík.

Novalogic zdrirazňuje, že cílem
autor F-16 a Fulcrumu bylo vytvo it
simulátory, které na jedné straně bu-
dou dostatečně p esně simulovat mo-
derní vzdušné boje, a p itom na stra-
ně druhé nebudou p íliš složité na
ovládání. To, do jaké míry se jim to
poda ilo, zá|eží na tom, co si p edsta-
vujete pod sltivkem,,dostatečně".
Ovládání obou simulátorri je totiž
opravdu velmi jednoduché. Vlastní í-
zení letadla je stejné, 1aké znáte z de-
sítek jin3ích simulátorri, letorli model
je navíc velmi laskav5í, a myslím, že
navzdory propagačním tvrzením No-
valogicu je oproti skutečnosti oprav-
du velmi zjednodušenli: není t eba
problém dostat vaši F-16 do naprosto
stabilního pádu po ocase a opět ji

z něj vybrat. Skutečnosti
odpovídá rychlá ztráta
rychlosti v ost4ich za-
táčkách, bohužel, leta-
dla jsou i na malé rych-
losti až p íliš dob e
ovladatelná.

E
I

ili

Avionika, zbraňové systémy a ra-
dar jsou na tom podobně: preferujete-
-li radar s dvaceti rriznlimi režimy
použiteln3ími na jednu konkrétní věc,
zpláčete zde nad rryídělkem: jejich ra-
dar je jednoduchost sama. P íjemn;ím
p ekvapením je, že p es svoji jedno-
duchost radar simuluje maskování te-
rénem, a to nejen pro vaše letadlo, ale
i pro letad|a ízená AI a radarem na-

váděné st ely -
díky tomu vyraz-
ně nab5ívá na
užitečnosti rrizné
schovávání se za
terénem.

Grafika obou
simulátorti je ale
z etelně nadstan-
dardní. To platí
hlavně o krajině,
která je pokrytá
pěkn3ími textura-
mi a hlavně plná
rrizn5ich terén-
ních nerovností.
Bohužel, postrá-
dá větší množ-
ství strom , bu-
dov a podob-
n ch objektri, to
ale u simulátorti
stíhaček p íliš
nevadí. Modely

letadel a speciální efekty jsou spíše
pr měrné, celkor,li dojem ale vylepšu-
je rychlost grafického enginu: P166
a 3Dfx karta jsou plně dostačující pro
plné detaily.

silnou stránkou obou simulátorri
je podpora síťové hry, F-16 Multirole
Fighter a MiG-29 Fulcrum jsou nad-
pr měrné, ne však qíjimečné simulá-
tory, vhodné bud' pro začátečníky,
nebo pro ty, kte í nestojí o simulátory
s p íliš složit3ím ovládáním.

Bob Koutsky

žánr: leteck, simulátor
V, robce: Novalogic
Vydavatel; NovaLogic

Systém; Win 95/98
Jazyk: anglick
Multiplayer: ano
3D akcelerace: 3Dfx, DirectX

Hrate lnost

Grafika

Minimální konfi9urace :

P1 66/1 6 MB, 4x CD,

HDD l00 MB

0ptimální konfigurace:
P 200 MMx, 32 MB RAM,
4x CD, HDD 200 MB

GameStar

}.- L- b
-.
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F-l6 Multlrole Fighter/MiG-29 Fulcrum

Dobrá

velmi dobrá

Pr měrná

Slušná dvojice simulátorr] pro začátečníky, nebo
pro ty. co nestojí ani o maximální realističnost,
ani o bezduché st ílečky.
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J rnn Hement.

Na této čty stránce bychom vám rádi pravidel-
ně p inášeli informace o hrách, které by vás
eventuelně mohly zalímat. Počítejte s popisky
k tolik žádan m trainer m umístěnlim na na-
šich CD, nejaktuálnějšími cheaty (na žádost
možno občas zve ejnit i někter5í ze starších)
a samoz ejmě se sekcí tipri a trikti.

V této sekci na vás budou čekat r zné zají-
mavosti, poznatky a fígle, které se nám nebo
vám (ano, doufáme, že se s námi a s ostatními
čtená i o své poznatky podělíte) poda ilo zjis-
tit. Dokonce, budete-li o to mít skutečně
zájem, občas vy ešíme nějak ten váš

beznadějn5í zákys. Takže se neostlichejte
a s jakoukoliv zajímavostí se na nás ihned ob-
raťte (na adresu redakce, pop ípadě na e-mail
chalid_himmat@idg.cz), jsme tu pro vás.

Abe's Oddysee
Už sice není tak aktuální hrou, ale z četnlich
dotazri nebylo téžké usoudit, že stále mezi čte-
ná i hodně hranou. Proto jsme se vám rozhod-
li p inést tento zajímav trik, s jehož pomocí si
budete moci okamžité zvolit vstup do rrizn3ích
rovní. V hlavním menu podržte Shift a mač-

kejte šipky dolri, doprava, doleva, doprava,
doleva, doprava, doleva, nahoru.

1| Carmaggedon 2.

A komu to nestačí a chce se ještě jednou
podívat na všechny animované sekvence
s oškliv5im protagonistou, ať rovněž v hlavním
menu podrží klávesu Shift a použije šipky na-
horu, doleva, doprava, doleva doprava, dole-
va, doprava, dolri.

Gommanrlos
]sou bezesporu jedním z nejtužších titulri po-
sledního roku, cheaty se již p ed časem objevi-
ly a nyní vám p inášíme t i zajímavé triky.

Tip1: T ká se patnácté mise, kde se patrně
vyskytla chyba v programu. Jakmile se vám ně-
co nezda í a vypukne poplach, tak již nebude
možné se špionem nastoupit do generálova
auta.

BameStar l l99

TRAINERY
Délka souboru:99 Kb
Název souboru : rzrf2trn.zip
Typ programu: Trainer
Funkce: Zvyšování/snižování rovní,
neomezeně život , skill a pohybo-
rnich bodtl, p idávání zkušeností atd...

lnstrukce: Rozpakujte program do
stejného adresá e, kde máte ulože-
nou hru. Hru spustte a poté táskně-
te zpět do Windows (Alt+Tab)

a spusťte trainer. Dále stačísledo-
vat instrukce traineru.
Nedoporučuje se ho vypínat d íve,

nežli hru samotnou, mohli byste
p ijít o své uložené pozice
(to platí pro všechny uváděné trai-
nery).

Délka souboru: 152 Kb
Název souboru: falche2.zip
Typ programu: Editor postav
lnstru kce : Rozpakujte editor
do adresá e s Falloutem 2
a spustte ho. Poté spusťte i hru
samotnou, a nic vám nebude
bránit v editování uložen ch
pozic. P edtím se ale rozhodně
doporučuje zá lohován í sejvti,
protože pamatujte, že veškeré
trainery, editory a podobně
používáte na vlastní riziko
a nikdo neručí za p ípadné
ztráty soubor či poškození pro-
gramu.

Délka souboru: 93 Kb
Název souboru : rzrpoptr.zip
Typ programu: Traine r

Funkce: Neomezeně kouzel.
lnstrukce: Rozpakujte
program do libovolného
adresá e a p ed jeho spuštěním
rozjed'te hru.

GHEATY
Zmáčkněte C, poté Shift + C, vložte jeden

z následujících kód a aktivujte ho klávesou Esc
bigassshields - neviditelnost
iamthemaster - konec mise

Shiftem aktivujte p íkazovou rádku, do které vklá-
dejte následující kódy:
juggernaut - nesmrtelnost
goldblum - létání
wraith - procházení stěnami
positions - zobrazení koordinát
a_moveme x,y,z - p esunutí na udané
koordináty

map x - skok do X-té urovně
(kde X=číslo urovně)
ode to jack - zabije všechny p íšery v urovni
impulse 911 - neomezeně munice a vybavení

Satisfaction - zrychlí utoky daného hrdiny
Think Positive - zdvojnásobí zranění zptisobená
dan m hrdinou
What A Difference - dočasně zv ší pohybové
schopnosti hrdiny
My Drug <číslo> - získáte munici do určené
zbraně

kombinace kláves pro vyvolání popsan ch efe kt
(testováno pouze na verzi 1.03 hry):

[Shift] + [Ctrt] + R - odkryje ce lou mapu

lshift] + [Ctrt] + F- vypne mlhu

[Shift] + lCtrl] + S - deaktivuje kryt
[Shift] + lCtrt] + V - okamžité vítězství
[Shift] + [Ctrt] + Z _ p idá 1000 kreditrj

[Shift] + [Ctrt] + E - náhodná událost

SHOGO:

Stiskněte klávesu T a poté
vložte následující kódy:
mpgod - nesmrtelnost
mpkfa - plné zdraví a vyba-
vení
mparmor - doplnízbroj
mpclip - procházení zdmi
mpcame ra - změna kamery
mplightscape - změna osvětlení



Tip2 Pokud špión nastoupí do vozidla
(jsou k dispozici v několika misích) jako
poslední, stanou se ostatní členové komanda
neviditeln3ími a budete moci tímto vehiklem
beztrestně likvidovat nep átelské oddíly,

Tip3: Schováte-li Beretovu vysílačku pod
někteqi ze sud . a budete-li ji neustále vypínat
a zapínat, začnou nep átelé směrovat svoji
st elbu právě na tento sud, a Beret.tak nep i-
jde o svrij zadek.

Flnal Fantasy Ull
Zajímavou kombo materii do japonského me-
gahitu Final Fantasy nám poslal čtená Pavel
H. z Prahy 3, Zkombinujte mana Absorption
Materii s jakoukoliv summonovací (čím silněj-
ší, tím lepší), q slednli efekt dovršte p idáním
Magic Plus Materie, a vrátí se vám mnohem
více many, než vás toto pro nep ítele nemilé
kombo stálo.

Hardwar
Vstupte do ,,Controls Options" menu na hlav-
ní obrazovce a p ekonfigurujte sv j joystick.
Vyberte jak3íkoliv knoflík a změňte jeho hod-
notu na ,,God Hanger". Spusťte hru a zmáčk-
něte nově nastaven;í knoflík pro p ístup do
hangáru obsahujícího kopu zbraní, věcí a pe-
něz, Ale pozor, pokud následující cheat použi-
jete, budete p epadeni horou nep átel, ovšem
s nově získanou qibavičkou by to nemělo zna-
menat vážn problém.

KKllD 2
P ejete-li si efektivněji využít své bombardéry,
zkuste použít následující taktiku. P istaňte
s jakoukoliv leteckou jednotkou v dostatečné
vzdálenosti od protivníkovy základny, klikně-

Q r-t0 Multirole Fighter.

"r'1-

J NHL 99.

te kurzorem p ed váš letoun (nadzvedne se,
popoletí a pokusí se okamžitě p istát). Iftátce
p edtím, než dosedne, klikněte znovu kou-
síček p ed něj (opět trošku popoletí), a bu-
dete-li tento proces neustále opakovat, unik-
nete nep átelské obraně a zcela nepozorovaně
se dostanete až do možného nep átelského
centra. Ani pozemní jednotky si vašeho letou-
nu nepovšimnou.

Knlghts and ťlerchants
I( této vlítečné strategii tu máme dva triky, tak
hurá na ně.

Tipl:Jak postavit ulici s nuloqimi náklady?
Začněte stavět d m, ale v zápětí stavbu
p erušte. Tím ale v rozestavěné ploše z stane
kousek ulice postaven. Pokud tento trik něko-
likrát zopakujete tak, že jednotlivé kousky
spolu budou hraničit, právě se vám poda ilo
vybudovat kus cesty bez zbytečn3ích v5ídaj .

Tip 2: Jak odkryívat ještě neprobádaná ze-
mí. Stačí postavit pole na okraj už
prozkoumané plochy,vzápétí p ijde dělník,
ukončí v5ístavbu a navrhne zbudování dalšího
pole poblíž. Tímto zprisobem se mrižete dostat
tak daleko, jak se vám zamane. Neplatí to
u mostti, které prostě sedlákrim nedávají žád-
né možnosti.

lUllcro Machlnes U3
Tip1: Chcete-li b t na konci turnaje posypáni
sněhem namísto konfet, pojmenujte svrij cha-
rakter jako Wintery.

Tip2: Pokud se ve h e více hráč podepíšete
jako TANI(S4ME, získáte p istup do..., ale co
vám budu povídat, však na to p ijdete určitě
sami:-).

'tr .^
.,\)-.
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T|PY & TB|KY

Název souboru : wardftra.zip
Typ programu:Trainer
Funkce: Neomezeně munice a ne-
smrtelnost.
lnstrukce: Rozpakujte program do
stejného adresáre, kde máte umís-
tčnou hru, a spustte ji. Rozjedte
trainer a prirad'te dvěma funkcím
(mu n ice, nesmrtelnost) klávesy,
s jejichž pomocí budete tyto efekty
provádět.

[ŘÁ-GEs oF MAcEs --'

F:TiFtrŤ._-ffi;iHt ffi*
Název souboru : clsromtn.zi p

Typ programu: Trainer vl.10
Funkce: 0dkrytí celé mapy, preska-
kování urovní, nakupování bez pe-
něz, trénování charaktert1.
lnstrukce: Do libovolného adresá e
rozpakujte trainer a spustte ho.
S jeho pomocí uvedete do provozu
i hru samotnou. Možnost na
p eskakování rovní uplatníte
stisknutím klávesy F10 během
hry a poté spuštěním príkazu
,,End Ouest", kterri bude nyní
p ístupn .

KN!GHTS

Délka souboru: 84 Kb
Název souboru: ognkmtr2.zip
Typ programu:Trainer
Funkce: 0dkrytí mapy, doplnční
zásob.
lnstrukce: Rozpakujte trainer a oba
soubory (kmBOOtrn.exe

akm1024tr.exe) umístěte do adre-
sá e s hrou. Spustte jeden ze
souborťt (každi1 poskytuje hru v ji-
ném rozlišení), prostudujte si
funkční klávesy a stiskněte F1 pro
spuštění hry.

mÁIlRóÁďrvcooN 2
ffi :ffi.Tij'ffi Ěffš,i",:Ťť#*

sleep - znemožní oponentrlm zatáčení
spider - lezení po stěnách
hover - vznášedlo

AGE OF EMPIRES:

Během hry stiskněte klávesu Enter a vložte kódy
convert this! - nové kněžské jednotky
big momma - vozidlo s raketometem
stormbilly - bitevní robot
king arthur - promčníorly v bojové draky

STAR TREK:

Stisknčte klávesu TAB a vložte někteni z následují-
cích kód :

allammo - doplní munici

behindview 1 - externí pohled
behindview 0 - standardní pohled
fly - létání
ghost - procházení zdmi
god - nesmrtelnost
killpawns - zabití všech nestv r

open <map name> - skok do zvo-
lené rovně

Během hry stiskněte klávesu Escape pro prístup do
,,Options Me nu" a napište ,,glazed donut" pro akti-
vaci cheat
IF3] - skok do p edchozí rjrovně

[Fa] - skok do následující urovně

[Alt] + íF12] - p idání pěti životri
[Alt] + B - neomezeně bomb p ih e jednoho
hráče

Následující kódy se vkládají
do programovací
konzole.
Victor - zabije všechny stvrlry v tirovni
Twoweeks - aktivuje knihu
síly

Skuckitdown all - všechny
věci
suckitdown chicken - kurecí mód
Kiwi (též noclip) - procházení zdmi
Playbetter - nesmrtelnost
lmpulse 36 - zmrazí príšery
lmpulse 39 - aktivuje létání
lmpulse a0 - p idá jednu roveň
lmpulse 43 - zbraně, věci, mana
lmpulse 171 - změna v paladina
lmpulse 172 - změna v Crusadera



Tip3: Pokud vám p ijdou vaši protivníci p í-
liš rychlí, stiskněte klávesu P pro pauzu a poté
stiskněte následující kombinaci kláves: skok,
brzda,brzda, skok, brzda,brzda, skok, zrych-
lení. Nyní byste měli vaše virtuální protivníky
v pohodě skolit. I(dyž ale p i pauze stisknete
klávesy doleva, doprava, brzda, oheň, doleva,
doprava, brzda, oheň, zr{šíte rychlost vašeho
vozidla na dvojnásobek.

NHL 99
Chcete získat nejnabouchanějšího hráče v této
h e? Není nic snazšího, než si zapnout editor

1| Populous 3.

hokejistri a jako jméno nově zvolenému borci
dát jméno designéra hry (mrižete ho zjistit bě-
hem závěrečn m titulk ).

Fallout 2
Pokud vás trápí questy hned v první vesničce
Arroyo této báječné hry, mtlžete si nyní od-
dechnout a vychutnat námi získané poznatky
(kompletní návod p ineseme patrně již v p íš-
tím čísle).

Máte-li post eh šest a vyšší, všimnete si za-
ost eného kopí strážce hlídající most vedoucí
do vesnice. Požádá vás o p inesení kousku pa-
zourku od své tety, aby vám tento trik mohl
p edvést. Získáte tak podstatně vylepšené ko-
pí. Pazourek od jeho tety získáte bud'to tím, že
jí ho prostě ukradnete, nebo qíměnou zat i
léčivé prášky, nebo ji prostě ukecáte.

Hakunin (místní léčitel) vás požádá o vyčiš-
tění své zahrady od nep átelské vegetace. Jed-
noduše ty dvě masožravky zlikvidujte, a odmě-
na je vaše.

Pes vašeho bratra se zaběhl do nebezpečné
západní části vesnice a nem že se dostat zpět.

Stačí k psovi dojít, a on se k vám bez ostychu
p idá.

Poslední věcí, jakou mrižete své soukme-
novce v této lokaci potěšit, je opravení studny.
Použitím repair skillu se vám to mriže, ale také
nemusí poda it. P i spěchu získáte sto bod
zkušenosti.

Road Rash
Chcete spat it zajímavy obrázek v této drs-

ňácky laděné závodní h e? Jděte do
,,Restroom Menu" v módu Trash a několikrát
za sebou stiskněte klávesu A. Zjeví se vám ob-
ráze|< zvracejícího muže - jak zvrácené.

Sln
Dob e važte zbraně - mají své qíhody a neqí-
hody. Oproti konkurenci jsou neb vale ričinné
pěsti, které bez obav používejte proti lehce
ozbrojen5ím vojáktim, perfektní je samoz ejmě
raketomet, brokovnice, kulomet a často využi-
jete i ost elovačku. Ta ovšem není nijak
q jimečná, pokud si nastavíte na libovolnou
klávesnici zamě ení - napište na konzoli p í-
kaz bind ,,í" togglezoommode, a stisknete-li
tlačítko ,,r" (samoz ejmě lze nahradit jakouko-
liv jinou klávesou), zamě íte dalekohledem, ať
máte jakoukoliv zbraň, perfektní pro
raketomet či brokovnici, k ničemu u kulometu
a pěstí, každopádně však cheat.

Snažte se plnit všechny primární
i sekundární rikoly - jen tak hru projedete
kompletně a neminete žádné levely. P esto
i tak je v mnoha rirovních k ižovatka, kde má-
te možnost vydat se r znou cestou dále. My
sami jsme již odhalili již deset podobnlich
míst, dá se však očekávat, že jich je ještě dale-
ko více, takže pokud hru dohrajete do konce,
klidně začněte znova, nudit se nebudete.

t 
Strooo: Mobite Armor Division.

GameStat l l99

Název souboru : ogn12.zip
Typ programu: Trainer
Funkce: Neomezeně penčz,
lnstrukce: Rozpakujte trainer do
adresáre 5 hrou, spustte ji a násled-
ně i tento program. Poté mťržete

klávesou Fl aktivovat funkci neo-
mezenych financí.

W!NG COMMANDER:

Délka souboru: 400 Kb
Název souboru: wcpedit.zip
Typ programu: Editor
Funkce: Editování lodí.
lnstrukce: Rozpakujte editor do ad-
resá e s hrou a spusťte ho. Sjeho
pomocísi budete moci editovat
vlastnosti vaší lodě,

Délka souboru: 329 Kb
Název souboru : nhlinfoS.zip
Typ programu: Editor
lnstrukce: Rozpakujte editor
do adresáre s hrou a spustte ho.

Umožnívám editovat a prohlížet
tolik věcí, že kdybych je zde
měl všechny pouze vyjmenovat,
tak by nám to zabralo pťtl stránky.
Funguje dokonce i na starší verze
NHL|

Délka souboru: 214 Kb
Název souboru : clsc3trn.zip
Typ programu: Trainer
l nstrukce: Rozpakujte trainer
do adresá e s hrou a spusťte ho.

Pomocí kláves F5, Fl0, F11 aF12
m žete měnit následující věci:
F5 - nekonečné zdroje v s,ipkách;
F10 - pridat peníze; F11 - peníze
bez omezení; F12 - postup do další
úrrovně.

Délka souboru: 114 Kb

Název souboru: warodttr.zip
Typ programu: Trainer

TIPY & TRIKY

lmpulse 173 - změna v Necromancera
lmpulse 174 - zména v Assassina
Notarget - nepráte lé vás p ehlíží
Changelevel - u běr rirovně

BLOOD 2 (netestováno

Stiskněte klávesu T a poté vkládejte kódy:
Mpgod - nesmrtelnost
Mpkfa - p idá životy, munici, vybavení
Mphealth - plné zdraví
Mpammo - doplní munici
Mparmor - zbroj
Mpclip - procházení zdmi
Mppos - zobrazí koordináty
Mpcamera - změní hel kamery
Mplightscape - změní osvětlení

Následující kódy se vkládají v hlavním
menu a uvádějí do provozu spuštěním
nové hry:
Ralph-v běr rovně
David - neomezeně munice
Thierry - nep átelské kroky
Jerome - štít
0livier - všechny zbraně
Fanette - všechny věci
Benoit - všechny filmy

BACKAGA|N - obrácené tratě
FREEWAY - zp ístupnívšechny tratě
WH|TEOUT - mlha
ROCKETMAN - turbo

cENTlPEDE 3D
po zadání níže uveden ch kódti stiskněte klávesu
Enter
wimp - nesmrtelnost
getalife - nekonečně
živott]
goto - skok do další
rjrovně
fly - létání

ffi
Pro uiběr rjrovně stiskněte klávesy Ctrl + Shift +

O + W a po chvilce pustte W.

Stiskněte Ctrl + F11 a vložte následující kódy:
bionicwoman - ve lk u skok
loc - zobrazí koordináty
win - závěrečná sekvence
woo - neomezeně munice

,.,F



Mezi deathmatchov5ími levely si budete těž-
ko vybírat - jeden lepší než druh3í. Iftomě no-
toricky známého Sincity doporučujeme p ede-
vším Tunnel O'Love (jedoucí vlak, ze kterého
není radno spadnout), Behind Zee Bokcase
(zvětšen3í pokoj) a Greed (těžební plošina).
V deathmatchi v žádném p ípadě nepodceňuj-
te brnění, je obrovsky driležité, pokud jste na
hlavě, trupu i nohou dostatečně chráněni,
nikdo vás jen tak nedostane. Co se t3íče zbra-
ní, ze začátku možná budete nadšeni z ost e-
lovačky, ale v menších a st edních
levelech je daleko lepší raketomet či brokov-
nice.

Ha!í-Llíe
]eště než se pustíte do samotné hry, vyzkoušej-
te si trénink. Jistě, většina počátečních test se
vám bude zdát směšná, vě te však, že se to bu-
de hodit, viz nap íklad super jump, kv li kte-
rému jinak budete v pozdních částech hry tá-
pat (podobně jako nejmenovan5i kolega z Le-
velu, kteryí trénink rovněž neabsolvoval),

Často ukládejte pozice - ve h e se čas od
času vyskytne situace, ze které nemusí b3it rini-
ku. Nap íklad jsou zde dve e, které nelze otev-
ít než s pomocí vědce či strážného, takže po-

kud jej omylem vy sám, nebo záměrně počíta-
čem ovládaní vojáci zast elí, nemáte šanci tuto
chybu napravit. Proto nepoužívejte jen autosa-
ve, ale tu a tam uložte i normálním zp sobem,
aby se vám nestalo to co mě, kdy jsem se mu-
sel vrátit o pět hodin zpět.

Halí Llíe podruhé
Vzhledem k tomu, že jsme ještě na poslední

chvíli stačili získat cheaty na Half-Life,
rozhodli jsme se je umístit netradičně do pro-

storu pro tipy a triky (v cheatech už
bylo místo), takže:

Spusťte Halí-Liíe p íkazem ,,hl.exe -

console" - tím se vám aktivuje konzole,
kterou mrjžete vyvolat klávesou ,,-".

p ed zadáváním vlastních cheatri bu-
dete možná muset napsat na konzoli
,,sv_cheats 1".

Zkonzo|e pak mrižete zadat následu-
jící p í|<azv (cheaty):

/GOD - god mód (nesmrtelnost..)
/NOCLIP - procházení zdmi/létání
/MAP xxxx - p ejít na mapu (level)

xxxx |ména map jsou ve formát c#a#,
(clal, c2al, atd). Seznam všech map
uve ejníme v p íštím GameStaru.

/GIVE xxxx - dej p edmět xxxx.
I( dispozici jsou následující p edměty:
item_airtank, item_antidote, item_battery,
item_healthkit, item_longjump, item_security,
item_sodacan, item_suit, ammo _357 ,

ammo_9mmAR, ammo_9mmbox,
ammo_9mmclip, ammo_ARgrenades,
ammo_buckshot, ammo_crossbow,
ammo_egonclip, ammo_gaussclip,
ammo_glockclip, ammo_mpSclip,
ammo_mpSgrenades, ammo_rpgclip,
weapon_S5 7, weapon_9mmAR,
weapon_9mmhandgun, weapon_crossbow,
weapon_crowbar, weapon_egon,
weapon_gauss, weapon_glock, weapon_hand-
grenade, weapon_hornetgun, weapon_mp5,
weapon_python, weapon_rpg,
weapon_satchel, weapon_shotgun,
weapon_snark, weapon_tripmine.

cholid Himmot
8 0035
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lnstrukce: Rozpakujte trainer do ad-
resáre s hrou a spustte ho. V menu
traineru si poté zvolte klávesy pro
p idáváníenergie, modré a žluté
munice, nekonečné miny, 9ranáty
a manu,

Stiskněte klávesu T a poté použijte následující kódy:

oh my god - nesmrtelnost
too hard for me - Wpne počítačové
protivníky

vesu Fl
mia level - Wběr rovně
mia medal full - všechny medaile
mia complete - ukončí rozehranou roveň
mia dog - neviditelnost

jsou funkční i ve h e MiG-29 Fulcrum
you got what i need - neomezeně munice

big gulp - Refuel plane
youre here forever - neviditelnost
damn that corner - nemrjžete havarovat
chiliburger - opraví letadlo
spindive - nem žete byt zasaženi
paperairplane - papírové letadélko

Stiskněte klávesu 'a teprve poté využívejte níže
uvedené kódy:
iwillsurvive - nesmrtelnost
takeittothelimit - doplní munici
hitmewithyourbestshot - z protivníka se stane expert

Během hry stiskněte klávesu F8, a bude vám
umožněno využití níže uvede n ch cheat
madmechastriesand - doplní munici

madcosmodna - doplní životy
madducttape - doplní štíty
madbucketoweasels - aktivuje turbo mód
madgetoutandwalk - deaktivuje turbo mód

WING COMMANDER: SECRET

podržte klávesu shift
a napište během letu někten z následujících
kódt]:

Goodtarget - změna zamě ování
Moretunes - změna hudby
Shoehorn - aktivuje debugovací mód,
ve kterém mrjžete používat níže
uvedené kódy i

Ctrl +l-neviditelnost
Ctrl + K - autodestrukce.
Ctrl + C - deaktivuje kolize



Posel Boh
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o krátkém rivodu
se nacházíte v lese
a máte za ukol pro-
zkoumat objevenou

štolu. Vejděte tedy do sta-
nu a z poličky seberte práš-
ky na spaní. V jednom
ze šuplíkri je dnešní vydání
Sportu. To se bude také

a zpr ov ozněte kanystrem
a klíčky auto. Ted'už stačí
jen nastartovat, a jede se do
Prahy.

V Praze (S4) jděte ro-
vnou do ri adu za šéfem
a oznamte mu, co jste vidě-
li. Prijčete si od něj Rubiko-
vu kostku a síťku a jděte
k muzeu. sta íkovi nabíd-

, prohlédněte si horní masku
, a vyndejte zastrčeny papí-
, rek. Nyní je čas sehnat ko-
, ňak. |děte do obchodu na-
, levo od ri adu a vstupte.
, promluvte si s prodavačem.
, Až dostanete slir, zkuste to
, znovu a tentokrát kupte
, koňak. Vyjděte na ulici
, a zaplujte do Elektra. Ne-
, chejte si zde vyvolat fotky
, a jděte zpět do muzea. Za
, láhev koňaku vás hlídač
; rád pustí dovnit , Ifuihov-
, nici ukažte prtikazku avez-
, měte si druhou knihu zle-
, va, v druhé adě odspodu,
, v prvním regálu. Ted'už by
, měly b5ít fotky hotové,
, a tak si je jděte vyzvednout.
, Zároveň si také nechejte
. udělat kopie z vyprijčené
, knihy. Fotografii štoly a ko-
, pie secvakněte dohromady
, a hotovou zprávu odneste
, šéfovi. S pově ením zajděte
, do své kancelá e a zapněte
, počítač. Chybějícím čislem
, ke kódu je čty ka, tudíž ce-
. l}ri kód je 621354. Až zjistíte
, adresu, vydejte se na sta-
, vební ri ad. Vstupte dovnit
, a pokuste se dostat dovnit .

, P ed odchodem si ještě ne-
, zapomeňte vzítvizitku.
, Zeptejte se žebráka venku
: na sekretá ku a až se mu
, zpomalí myšlení, dejte mu
, minci z fontány. Až se do-
, zvíte vše pot ebné, použijte
, vizitku na telefon v budce
, a po skončení hovoru vej-
, děte do budovy a projděte

, stanu zabavte baterku a sir-
, ky zjednoho ze šuplíkri.
, Vydejte se k ohništi a ces-
, tou se zastayte u míchačky
, a vezměte šperhák. Holo-

hlavce u ohniště požádejte
o rádio s tím, že mu ho p e-
ladíte, a ažvám ho dá, vy-
šroubujte z rádia baterky
pomocí šroubováku, kteryí
najdete u štoly. Šéfovi děl-
ník ukažte p íkaz ze sta-
vebního adu, zandejte
baterky do baterky a vstup-
te do štoly (S10). Na pláty
držící dve e pohromadě
použijte šperhák a uvolně-
ná prkna vylomte. Projděte
dál a seberte násadu od lo-
paty, šperhákem vypačte
kramli a rukavicí vyndejte
trubku zezdi.Znásady
a trubky sestrojte funkční
lopatu a zpevněte ji šňrirou.
Projděte doleva a zasypanlí
trám vykopejte. Až se uvol-
ní, vytáhněte jej a nahléd-
něte do škvíry. Spícímu vo-
jákovi seberte z kapsičky
klíčeaodemknětesnimi
vrata v další části štoly.
|eště než se otev ou, musí-
te ale vy ešit první hádan-
ku. Podívejte se na vrata
a otočte čty i kolečka tak,
aby q sledn5í obrazec vy-
padal jako hákov],' k íž.
Na další kňžovatce použij-
te kramli na skulinu vpra-
vo a vezměte první mag-
net. Projděte vpravo a ode-
mkněte dve e. Uvnit pro-
bodněte šroubovákem sud,
a až se vyprázdní, povalte
ho a seberte druh magnet.
Nezapomeňte si také prijčit
prázdnou krabici, pojistku
z krabičky a dva kusy dy-
namitu z krabice pod poli-
cemi. Pojistku rovnou zas-
trčte do generátoru a waťte
se na rozcestí. Tentokrát
jděte vpravo, na dve e p i-
lepte dynamit páskou na

hodit. Vyjděte ven a seberte
krumpáč. Projděte k bráně
a cestou vylovte z potoka
jedno pivko. U brány si
vezměte rukavici a pomocí
ní vytáhněte kolík od sta-
nu. vraťte se k vratrim
a ulomte etěz krumpáčem.
uvnit se nachází kbelík,
kleště a kanystr. Naplňte
kbelík vodou a jděte k oh-
ništi. promluvte s oběma
dělníky a vlasatému dejte
noviny. Otev ete pivo kleš-
těmi a nasypte do něj práš-
ky. Hotoqi lektvar dejte
druhému zmuž . Až odle-
tí, vylijte kbelík do ohně.
Vstupte do druhého stanu
a otev ete oba šuplíky.
V jednom ukradněte klíčky
a v druhém sponku zpapí-
rti. Klíčky otvírají kufr pod
postelí, v jehož ritrobách se
nalézá fotoaparát. B ěžte
s ním ke štole a vyfoťte ii.
Rozkopejte hromadu hlíny
krumpáčem a seberte plí-
šek. poté se vraťte k ohništi
a použijte kolík na sudy.
Vytékající benzín zachytte
do kanystru a vraťte se do
prvního stanu. Tam ode-
mkněte sponkou zamčenli
šuplík a seberte z něj klíčky
od auta. Vylezte ven

něte hlavolam, a zatímco si
bude hrát, vyplašte mu ho-
luby. Vstupte do muzea
a pokuste se p emluvit hlí-
dače, aby vás pustil do-
vnit . pak se vraťte ven
a zeptejte se dědy, co je hli
dač zač. Ještě než se vrátíte
ke kancelá i, vylovte síťkou
z fontány jednu minci.
Vstupte opět do ri adu

a odsuňte rohožku p ede
dve mi. Seberte klíč, ode-
mkněte a vstupte do své
kancelá e. z radiátoru se-
berte prrikazku a ze šuplí-
ku prtikaz a lepicí pásku.

k šéfovi. Dejte mu pově ení
asp íkazemkzastavení
prací se vraťte do lesa.

Hned po p íjezdu (S9)
seberte prádelní šň ru a ve
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koberce a zapalte ho.
v místnosti za dve mi se-
berte plechovku a ze šup-
líku vyndejte pravítko
a magnet z krabice. S ole-
jem se vraťte ke generátoru,
naliite jej dovnit a stiskně-
te spínač. Opět se vraťte na
k ižovatkuazpravítka,
krabiceas rusestrojte
past, kterou položte p ed
díru. Až se myška chytne,
seberte ji, jděte rovně k po-
sledním dve ím a z rozvod-
ny vezměte další magnet.
Na tlačítkovém kódu stisk-
něte v libovolném po adí
druhé a t etí tlačítko v hor-
ní adě a první v adě spod-
ní, Až se m íž otev e, pou-
žijte všechny čty i magne-
ty na dve e a složte z nich
podle obrázku trojrihelník
tvo ící tělo orlice. zatémi-
to dve mi složte z pásky,
dynamitu a krysy živou ná-
|ož a zapálenou ji pošlete
do díry. Až se objeví tre-
zor, nastavte postupně na
prvním číselníku 66, na
druhém 74 a na t etím 08.
První číslo se nastavuje le-
4ím tlačítkem myši a dru-
hé prav m. Pokud jsou čís-
la shodná, je pot eba oto-
čit číselnft o celé kolo.
Z otev eného trezoru (S13)
sebeňe sošku a hurá do
Amstru!

P ed hotelem (S14) se
dlouho nezdržujte a vejdě-
te. Recepční se optejte na
volnl pokoj, a když ne-
uspějete, uplaťte ji (2x).
Vyběhněte po schodech
nahoru a odemkněte svuj
pokoj. Uvnit použijte vi-
zitku na telefon a domluvte
si s profesorem sch zku.
Až domluvíte, jedte zaním.
P ed jeho domem staéí za-
zvonit a mtižete jít dál.
Druh; den ráno otev ete
dve e na balkón a seberte
ručnft. |ed'te za profeso-
rem, a jelikož není vše
v po ádku, optejte se na
okolnosti inspektora. Až
vás pustí do domu, vejděte
dovnit a prohlédněte si ka-
lendá . Sundejte také obraz

nad telefonem a dejte se do
luštění. Tajenka je GUATE-
MALA, a pokud to chyt e
zkombinujete s telefonním
automatem, vyjde vám kód
37I725I4I, kteryi otvírá tre-
zor pod obrazem. Bohužel
to, co hledáte, tam není
(S15), tak alespoň seberte
letenku a vraťte se p ed ho-
tel. U párka e si kupte je-
den hot dog a jděte k re-
cepci. Zakoupenou delika-
tesu hod'te na koberec, a až
se omluvíte, jděte do patra
pro uklízečku. |děte opět
dolri a zase nahoru a seber-
te zvozíku klíček. Ode-
mkněte si sklad a uvnit se-
beňe koště, prášky na spa-
ní z lékárničky a edidlo.
Použijte ručník na koště,
edidlem to celé polijte, za-

palte a p iložte k alarmu.
Až se opět rozjasní, jděte
na recepci, seberte klíčky
a odemkněte si druh3í po-
koj. Uvnit se vrhněte p í-
mo do koše a poskládej-
te roztrhan dopis. Až to
zvládnete (není to nic těž-
kého), vysuňte kufr a po-
mocí kódu 6Ia jej otev ete.
Uvnit je naše stará známá
soška. Vezměte ji a vydejte
se na letiště.

V Tecolutu (S17) jděte
rovně a seberte kbelík.
Vraťte se zpět a vstupte do
obchodu. prohlédněte si le-
táček na pilotní služby Ric-
ka Doneliho a kupte si
lampu a dva kusy provazu.
Zajdéte i na tržiště a kupte
si sošku od staré indiánky
a bobule u stánku vedle.
Ted' je čas opustit vesnici
a zajít do muzea.
prohlédněte si drikladně
kresby mayského početní-

kreseb. Až vám prozradí,
kde žije, vydejte se za Bí-
l m medvědem. Indiáno-
vi u vchodu ukažte sošku
a jděte za sta ešinou. Pro-
mluvte si s ním a vydejte se
na letiště. Rick Donelije
celkem hodnej chlapík a za
pár dolarri navíc udělá co-
koliv. Nebudete mít tedy
s jeho p emlouváním pro-
blémy. Ažvám nabídne let,
vydejte se k Chrámu nápi-
sri. Hned po p istání jděte
vlevo, na tukana použijte
hračku, a až odletí, ulomte
větev, na které seděl. p ed

, odchodem ještě naberte do
, kbelíku vodu a jděte na
, druhou stranu. pobavte
, se s archeology a tomu,
', jenž objevil nějaké vzácné
, rilomky, ukažte sv j prrikaz
: a vezměte si od něj rilomky.
l Jděte k pyramidě a pošlete
, restaurujícího archeologa
I pryč. Prijčete si jeho dláto,
, sádru a indiánovo kopí
, a odleťte ke Quatelkanu.
, Sejděte dolri a pobavte se
, s turistou. Pak vyběhněte
, nahoru a ekněte indiáno-
, vi, aby dal znamení. Po
, p edstavení seběhněte dolri
, a seberte z batohu nriž
, a rilomky. Vraťte se na le-
, tiště a seberte hadr vedle
, Ricka. Jděte k Bílému med-
, vědovi a u ízněte si kus
, masa visícího p ed ch},íší.

, Použijte na něj prášky na
, spaní a celé to dejte psovi
, v Tecolutu. Až usne, seber-
, te etěz a vraťte se k nápi-
, sové pyramidě, Použijte
, dláto na kamenné kolečko
, na hlavě a odleťte k druhé
, pyramidě. Seberte kameny
, pod schody a uvnit pyra-
, midy použijte kamenné ko-
, lečko na vidlici a pomocí

en m poklopem na zemi
lanem a položte všechny
kameny na kvádr. Zapalte
lampu a použijte ji na otvor
v zemi. Uvnit se podívejte
na dve e a vy ešte hlavo-
lam (S22). )e nutné dostat
všechny kuličky jedné bar-
vy do jedné ady. V míst-
nosti za dve mi potom na-
stavte podle mayského po-
četního systému na leqí
sloupec číslo 807, na prarryí
749 a vyjměte druhou soš-
ku (S2a). Vraťte se do
Chrámu nápisri, rozmač-
kejte bobule dlátem a pou-
žijte je na zadrhlou páku,
zatáhnéte za ni, zatočte
kolem, spojte jej hadími
hlavami pomocí etězu
a opět kolem zatočte. Po-
užijte na temn3i otvor lano
píivázané na kopí a lampu,

a až budete dole, zadělejte
sádrou díru ve zdi. O ezejte
větev nožem a použijte ji
na páku. Zatáhněte a t i-
krát naplňte sta vodou
z kbelíku (S23). Projděte
dál a seberte rilomek ze ze-
mě a spolu s ostatními jej
použijte na oltá . Složte
rilomky do správného tvaru
a vyjměte t etí sošku (S25).
se všemi t emi se vraťte
k Bílému medvědovi a ne-
chejte si ukázat místo, kde
se nachází t etí pyramida.
Leťte tam a poskládejte
hlavolam tvo ící st ed oltá-
e a zasuňte do něj kamen-

n3,í klíč. Na vysunuté sloupy
použijtetisošky(S26)
a v rozhovoru tvrd'te, že
znáte SORNT, neznáte
jméno svého šéfa a nako-
nec rezignujte...

Tomóš voroščdk
8 0037

ho systému a náčrt sošky
a zeptejte se na ně hlídače.
vraťte se do vesnice a vin-
netoua vy ezávajícího soš-
ky se zeptejte na autora

hadru si p ivlastněte po-
chodeň. Jděte s ní pod
schody a otočte s ní obě so-
chy. Vraťte se do pyrami-
dy, spojte kolečko s otev-

Pozice na GD
A[ychom vám co neiuíce usnadnlli hl
me uám na coyer GD 26 uložen ch

Ty neid |ežitěiší isou r textu ozna

Sapíslušnnčislem.
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Dune 2000
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o pěti letech klidu
a míru se znovu za-
čínají události na
planetě Arrakis (též

zvané Duna) dávat do po-
hybu. Nadešel čas poručit
fremenrim, osedlat písečné-
ho červa, ovládnout ko ení
a s ním i vesmír. A vy mri-
žeteb t nyní šťastni, proto-
že jsme se vám rozhodli va-
še snažení ulehčit vydáním
tohoto prrivodce po nehos-
tinném světě písku a smrti.
Započněme základy, mezi
než pat í dokonalá znalost
všech dostupn3ích budov
a následně i jednotek.

KOlutPLETNÍ
PŘEHLED
BUDOU:
Mezi vaše základní priority
by na začátku každé mise
mělo pat it vybudování
a opevnění vaší báze,
Aneb, nebudete-li mít kde
vyrábět, nebudete mít
posléze ani čím točit, což
by se vám brzo stalo osud-
nym.

Gonstructlon
Yarrl lZálrlaďna)
Požadavky: žádné
Rozši itelnost: ano
obrana: st ední
Popis: Na začátku každé
mise budete mít tuto
základnu, nebo alespoň její
mobilní ekvivalent Mcv
k dispozici. Vytvá í malé
množství energie pot ebné

k rozběhnutí produkce
a vybudování nejelementár-
nějších budov, které s roz-
vinutímpovedoukqzku-
mu pokročilejších techno-
logií. Snažte se vždy budo-

vat svoji základnu tak, aby
p ístup k ní byl pro
oponenta co možná
nejkomplikovanější, nejlé-
pe riplně nemožnli, neb
ztráta této struktury se rov-
ná na devadesát procent
ztráté celé bitvy.

Goncrete Slab +
Large Goncrete
Slab (Betonová
podloží)
Požadavky: základna
Rozši itelnost: ne
Obrana: st ední, není mož-
ná oprava
Popis: Jest povinností kaž-
dého stratéga vybudovati

toto podloží
p ed posta-
vením jaké-
koliv budo-
vy, jelikož
Arrakis je

planeta sr{mi p írodními
podmínkami nadmíru ne-

hostinná a veškeré
konstrukce by bez
podloží zača|y brzo
chátrat a po určité
době by se bez oprav
dočista rozpadly. Po-
kud tedy rádi pl5,itvá-
te penězi, klidně tuto
maličkost p ehlédně-
te a stavte bez její po-
moci.

Wlnrl Tra;r
(Uětrná
elektrárnal
Požadavky: základna
Rozši itelnost: ne

Obrana: slabá, budova je
obecně lehce zničitelná
Popis: Váš základní zdroj
energie, pot ebn3í k provo-
zu jakékoliv báze, Ochra-
ňujte tyto budovy jako své

vlastní rispory. Ztratíte-li
energii, poklesne zároveň
s funkčností radaru a rake-
tov5ích
obrann5ich
systém
i všeobec-
ná qíkon-
nost.

Outpost (Radar)
Požadavky: kasárna
Rozši itelnost: ne
obrana: st ední
Popis: |e nutností pro zís-
kání driležitého p ehledu
nad bojištěm. Jakmile
poklesne napětí, je radar
prvním systémem, kteryí
p ejde na nouzov;í režim
a vypne se, Vzhledem k to-
mu, že tohle je jeho jediná
funkce, tak ho zakopejte
v centru svébáze, protože
bude patr-
ně trnem
v oku kaž-
dého
moudrého
protivníka.

Re]rair Pad
(Rekonstrukění
rampa)
Požadavky: rozší ená téžká
továrna
Rozši itelnost: ne
obrana: st ední
Popis: Bez této budovy ne-
budete schopni opravovat
své poškozené jednotky.
S její pomocí mrižete témě
jakoukoliv jednotku za jistlií
poplatek zrekonstruovat do

*ffi: 

,#

by stála koupě nové jed-
notky.

Raíinery
(Raíinerie)
Požadavky: větrná
elektrárna
Rozši itelnost: ne
obrana: st ední
Popis: |e srdcem vašich
p íjmri, Tato budova je
v podstatě p íčinou vašeho
pobytu na nehostinném Ar-
rakisu, protože ko ení (Spi-
ce) ie oč tu kráčí. Bez ko e-
ní není penězabez peněz
není možná qihra.
Vybudováním této struktu-
ry získáte rovněž jeden
kombajn. Je velice driležitá
i z drivod
konstrukce
ostatních
pokročilej-
ších techno-
logií.

SIlo
Požadavky: rafinerie
Rozši itelnost: ne
obrana: slabá
Popis: Neboli skladiště
p ebytečného (neutracené-
ho) ko ení. Píichází na scé-
nu ve chvílích, kdy vaše ra-
finerie již nejsou schopny
pobrat více ko ení a veške-
rá další těžba se stává zby-
tečnou. V situaci, kdy ob-
držíte hlášku, že by bylo
záhodno vybudovat
skladiště, je
již pozdé
a ztratili jste
nějaké to
zrnko ko-
ení.

Deíense wall
(Obranná zed'|
Požadavky: větrná
elektrárna
Rozši itelnost: ne
Obrana: st ední, mriže b3ít
poškozena pouze exploziv-
ní municí, není možná
oprava
Popis: Nejlepší možná
obrana proti slablim nep á-
telsk3ím jednotkám. Rovněž
je velice dobré tyto zdi vy-
užívat k lákání nep átel-
sl<5ich l.
iedttotel< na }a- J
p edem ur-
čenou loka-
ci, protože
namísto,
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aby na ně titočily, se je sna-
ží obcházet.

Gun Turret
(Dělová véž|
Požadavky: kasárna
Rozši itelnost: ne
obrana: st ední
Po pis : Základní obranná
budova. Dělová věž ritočí na
všechny nep átelské jedno-
tky, které se p iblíží do její-
ho akčního pásma. Spojuj-
te je s obrannlimi zdmi,
s jejichž pomocí mrižete
těmto věžím zásadně pro-
dloužit ži-
votnost.
Není
vhodná
proti pě-
šákrim.

Roclret Turret
[Raketová věž)
Požadavky: radar a rozší e-
ná základna
Rozši itelnost: ne
obrana: silná
Popis:,,Trošku" pokročilej-

Pot ebují kolem sebe volné
místo, aby měli nově vytré-
novaní pěšáci kudy vychá-
zet. Po roz-

. owslrenl muze-
te trénovat
těž-kou pě-
chotu a in-
žen'ry.

LIght Factory
(Lehká továrna)
Požadavky: rafinerie
Rozši itelnost: ano
obrana: st ední
Popis: Je nutností p i snaze
produkování Quad a Traj-
kri. Tak jako u kasáren po-
t ebuie ko-
lem sóbe ně- \r

HeaW Factory
(Těžká továrna)
Požadavky: rafinérie
Rozši itelnost: ano
obrana: silná

ťiťfiÍ

lX Researclr
Factory
(U zkumné
st edlsko)
Požadavky: radar
Rozši itelnost: ne
obrana: slabá
Popis: V5ízkumné st edisko
umožňuje konstrukci nej-
vyspělej ších technologií
a budov. vzhledem k tomu,
že kolem sebe nepot ebuje
žádn prostor a má velice
slabou obranu, tak jej
umísťujte někam do centra
vaší základny, protože není
p íjemné o tuto budovu
p ijít, už
vzhledem
kvysok m
náklad m
na její kon-
strukci.

Palace (PaIác)
Požadavky: qizkumné st e-
disko
Rozši itelnost: ne
obrana: silná
Popis: |e p3íchou každého
rodu a standartou moci va-
šich strategicklich
schopností. Umožňuje
konstrukci tajn5,ích jedno-
tek typu fremeni, sardauka-
i, saboté i, či strašlivlích

jadern5ích hlavic
DeathHand. Pot ebuje ko-
lem sebe prostor a jakožto
znak své
moci ho
ochraňte
všemi
dostupn3ími
prost edky.

, Starport
l (Kosrnlcké
. Ietlště)
, Požadavky: radar
, Rozši itelnost: nt-
, Obrana: silná
, Popis: Bude vaším iedin5ím
, prost edkem pro kontakto-
, vání vesmírné obchodnické
, gildy CHOAM. S pomocí
, gildy si mrižete nakupovat
, ty nejtěžší jednotky s velmi
, krátkou dobou (v porovná-
, ní s konstrukcí) dodání.
, Ceny, zakteré m žete jed-
, notky nakupovat, jsou pro-

o mnoho nižší, než zako-
lik byste je po ídili v to-
várnách, ale pozor, pouze
rod Ordosri si mriže objed-
návat raketové tanky! Ze
strategického hlediska je
velice driležitá a doporuču-
je se titoky e s1|

, vést právě
. tímto smě-

, r9T (první
, íllC íloU
: strukturou

by ale bezpochyby měla b3ít
základna).

PŘEHLED UŠEGH
JEDNOTEK:
Jako m žeme íct, žebez
ko ení není financí, tak je
možné použít írázi, že bez
dobré armády není možné
vést válku (neplatí vždy, ale
v tomto p ípadě to platí
zcela jednoznačně). Budo-
vání jednotek by proto mě-
lo b3ít po vybudování zá-
kladny vaším prioritním
zájmem.

Light lníantry
(Lehká pěchota)
Požadavky: kasárna
Dost el: krátk5í
Rychlost: 10 km/h
obrana: slabá, odolná vtiči
raketám a těžk3ím
kalibr m, náchylná na ex-
plozivní, ohnivou
a kulovou munici.
Popis: Vaše základní pěší
jednotka. Narozdíl od pti-
vodní Duny je často (hlav-
ně ve velk3ích houfech) vy-
užitelná i dále, než pouze
v první misi, což poznáte
záhy z dotěrn ch nápor
nep átel. Bohužel je velice
snadno možné ji nechat
p ejet kolesy těžk5ich
tankri. |ejí největší sílu po-
cítíte p i konfrontaci rake-

*,a,*;- 

{ÉnísďnÝ E
Troopers (Těžká
pěchota)
Požadavky: rozší ená
kasárna
Dost el: st ední
Rychlost: 6 km/h
Obrana: Slabá, dále viz
lehká pěchota.
Popis: Trošku pokročilejší
verze pěchoty, specielně
vycvičená pro vedení kon-
flikt s těžk5,imi bojoq mi
stroji. Není
moc efektiv-
ní p i boji
s pěchotou,
ale zato tak-
to vycviče-

beztéžk,ch
největší neqihody pat í vy- , tankri je ví-
soké požadavky na energii, , tězství zpra,
a v situaci, kdy vám dojde, , vidla velice
vypíná své systémy, což se , kompliko-
stává v nejedné situaci , vané.
fatálním.
Nezapomí-
nejte proto
na stavbu
a ridržbu
elektráren.

ší verze dělové věže. St ílí 
:

mnohem rychleji a síla je- 
:

iích zbraní je daleko moc- 
.

nější. Mriže točit na letec- 
.

ké jednotky typu Ornitho- 
'pter a Carryals. Mezi její 
:

Barracks
(Kasárnal
Požadavky: větrná
elektrárna
Rozši itelnost: ano
obrana: st ední
Popis: I(asárna budou
zdrojem k vybudování va-
šeho pozemního vojska.

Hlgh Tech
Factory (Letecká , měnlivé a velice často

Popis: V této budově bude-
te konstruovat své nejtěžší
bojové jednotky a kombaj-
ny.Z válečného hlediska je
většinou stěžejní, protože

továrnal
Požadavky: radar
Rozši itelnost: ano
obrana: slabá
Popis: S její pomocí budete
mocivytvá et své neutrální
letectvo v podobě
Carryalls,
či za rod
Atreidti bo-
jové modu-
ly Ornitho-
pter.
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ná skupinka dokáže snad- 
:

no zlikvidovat i ten nejtěžší ,

tank. Neritočí na ni písečnli 
I

červ. 
:

I

Engineers
[lnžen i)
Požadavky: rozší ená ,

kasárna 
I

Dost el: nemají zbrané :.

Rychlost: 10 km/h 
I

Obrana: Slabá, dále viz ;

lehl<á pěchota. 
I

Popis: Inženli i slouží pri-
márně k okupování nep á- .

telsk5ích budov. |edná se ,

o jednotku, která nebyla 
I

v p vodní Duně k dispozi- 
.

ci a tuto funkci mohla za- 
.

stupovat iakákoliv pěchota. 
I

Získání nep átelské budovy ,

vám umožní konstruování :

cizích zbraní, ale občas je 
:

q.ihodnější budovu prostě 
:

prodat, ať zní nemá nep í- 
.

tel žádn ,
užitek. Na
inžen3íry
rovněž ne-
točí píseč-

n3í červ.

ThumpGrs
(Udernícl)
Požadavky: rozší ená
kasárna
Dost el: nemají zbrané
Rychlost: 15 km/h
Obrana: Slabá, dále viz
lehká pěchota.
Popis: Tato specielní
jednotka je k dispozici
pouze ve h e pro více hrá-
čti. slouží k vábení
písečn ch červri k nep átel-
sk3,im pozicím, nebo
naopakkvašim,p isnaze
využití této p írodní, ale
nevypočitatelné obrany.
Na riderníky také netitočí
písečnl červ.

Trlkes
(Tro|kolkyl
Požadavky: lehká továrna
Dost el: krátk1
Rychlost 72km/h

zejména na těžké tanky.
Popis: Tyto jednotky
mohou budovat pouze zá-
stupci rodri Harkonnen
a Atreidri. Díky své vysoké
rychlosti jsou ideálními
pr zkumníky, ale je možné
je použít_,, __it--
i p i konflik-
tu s lehkou
pěchotou.
P esto nepo-
čítejte

s jejich větším bojov5im vy-
užitím.

Q_uaOs(Gty kollry)
Požadavky: lehká továrna
Dost el: krátk
Rychlost: 59 km/h
obrana: slabá, odolná v či
kulkám a explozivní muni-
ci, náchylná na rakety
atéžké zbraně.
Popis: O něco pomalejší
než trojkolka, zato
mnohem lépe bojově vyba-
vená (raketami). Slouží ze-
jména k defenzivním cíltim
a od některé z pozdějších
misí patrně nenalezne vět-
šího uplatnění. Není špatná
k p ekva-
piv m rito-
k mna
nep átel-
ské kom-
bajny.

Gornbat Tank
(Boiovt tank)
Požadavky: těžká továrna
Dost el: st ední
Rychlost:40 l<m/h
Obrana: St ední.
Popis: Patrně se brzy stane
vaší nejpoužívanější jedno-
tkou. Není sice moc rychl5i,
a|e zato funkční a efektivní,
Ovšem ne moc dobr proti
nep átelsk3ím raketov5im
véžím (ostatně s těmi si ne-
poradí většina jednotek).
V hojném počtu a p i
dobrém naplánování se
skupince
bojoqích
tank do-
káže těžko
postavit ně-
co do cesty.

Moblle
GonstruGtlon
Uehlcle (Mobllní
základna - lUlGU)
Požadavky: rozší ená téžká
továrna a rekonstrukční
rampa
Dost el: nemá zabudované

, zbraňové systémy
Rychlost: 15 km/h

, Obrana: St ední.
, Popis: S pomocí této
, mobilní jednotky mrjžete
, vybudovat základnu
, v jakémkoliv dostupném
, místě. Stačí na určené mís-
, to dojet a mriže se stavět.
, Ner{hodami jsou pouze
, velké náklady na konstruk-
, ci a skutečně nízká
, rychlost.

, MIsslIe Tanlr
, (Raketometn
, tanlr)
, Požadavky: rozší enátéž|<á
, továrna a qizkumné
, st edisko
; Dost el: dlouh5i
, Rychlost:40 km/h
, Obrana: St ední.
, Popis: Ekvivalent pohybli-
, vé raketovévéže. M že
, ritočit na letecké jednotky,

ale je zniči-
telná témě
jakoukoliv
těžkou
i lehčí jed-
notkou.
I(onstruujte je s rozmyslem
a umísťujte hlavně do zad-
ních ad či jako likvidátory
nep átelsk chvěží.

Siege Tank
(Těžlď tank)
Požadavky: rozší en á těžl<á
továrna
Dost el: dlouh3í
Rychlost:32km/h
Obrana: Těžká.
Popis: Tento těžkli tank
používá explozivní munici
s velk m dost elem. Je ne-
doceniteln zejména v bo-
jích proti velk5im houfrjm
pěchoty, kterou dokáže
sfouknout lépe, nežli vítr
ho ící svíčku, Rovněž najde
uplatněníp ist elběp es
nep átelská opevnění nebo
proti děloqim věžím. ]eho
ne4íhodami
jsou nízká
rychlost
a relativně
vysoká
,,k ehkost".

Garryall (Těžké
vznášedloI
Požadavky: letecká to-
várna
Dost el: nemá zabudované
zbraňové systémy
Rychlost: 160 km/h
Obrana: Silná, mriže b5ít
sest elena s využitím raket.
Popis:Pomáhákp enáše-
ním kombajnri na větší
vzdálenosti, což se drastic-
ky projeví ve vašich
p íjmech. P estože by se na
první pohled mohla tato
jednotka jevit jako zbyteč-
ná (už vzhledem ke své vy-
soké ceně), počítejte s tím,
že se vám náklady spojené
s jejím vybudováním mno-
honásobně a velice rychle
vrátí.Též je schopna p ená-
šet poško-
zené jed-
notky do
rekon-
strukčních
ramp.

Harvester
(Komlraln)
Požadavky: rafinérie a těž-
ká továrna
Dost el: nemá zabudované
zbraňové systémy
Rychlost: 12 km/h
Obrana: Silná.
Popis: Je základním
poslem ko ení. Musíte jejObrana: Slabá, náchylná
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chránit jako svrij vlastní ži-
vot, protože na něm závisí
vaše finanční situace, ]estli-
že si oponent vybere za cíl
právě váš kombajn, nezby-
vá než zavolat okamžitou
asistenci a nep átelské voj-
sko zdecimovat. Pokud je
vám znemožněn p ístup
k těžištím, získáváte jistotu
prohrané bitvy. I(ombainy
jsou zcela zásadní a naštěs-
tí něco vydrží,takže
neopouštějí hrací plochu
hned po prvním zásahu.

Frernen
Požadavky: palác
Dost el: st ední
Rychlost: 17 |<m/h
Obrana: St ední.
Popis: Jsou skrytou zbraní
rodu Atreid . Než se
rozhodnou za točit, tak je
nem že vidět žádná jiná
než pěší jednotka. |sou
mnohem silnější, odolnější
a rychlejší než ostatní pěšá-
ci. |in3ími slovy: Na Arraki-
su nenal-
dete lepší
a stateč-
nější bo-
jovníky,
než jsou
právě fre-
meni,

Sonic Tank
(Zuukovt tank)
Požadavky : těžl'<á továrna
a v5ízkumné centrum
Dost el: st ední
Rychlost:44km/h
Obrana: St ední.
Popis: ]eho smrtící zvuko-
vé vlny jsou p ekvapivě
efektivní. Nejlepší uplatně-
ní nalezne hlavně p i kon-
frontaci pěších a ténčrcn
jednotek. Hlavní nev -

hodou je, že jeho smrto-
nosné vlny poškozují i p á-
telské jednotky, pokud se
vyskytují v jeho pásmu
st elby. Tento tank mohou
produko-
vat pou-
ze zá-
stupci ro-
du Atrei-
dtl.

Ornithopter
Požadavky: rozší ená letec-
ká továrna
Dost el: neznámy
Rychlost:340 km/h
Obrana: St ední, zranitel-
nost pouze raketami.
Popis: P estože se tyto bo-
jové letecké moduly vyrábí
snad věčnost, finální
produkt a efekt stojí větši-
nou zato. stačí určit cíl ná-
letu a o zbytek se již posta-

rá počítač sám. Ovšem vy-
bírejte sv j cíl rozumně,
aby byl pokud možno mi-
mo dosah všech raketorr5ích
systém
oponenta.
Mohou je
konstruovat
pouze Atre-
idi.

Saboteur
(Salrotér)
Požadavky: palác
Dost el: nemají zabudová-
ny zbraňové systémy
Rychlost: 15 km/h
Obrana: Lehká.
Popis: Saboté ijsou chlou-
bou rodu Ordos . Existuje
zde jistá podobnost s inže-
nyrem, ale finální qísledek
je trošku odlišn5í, protože
jakákoliv budova, s kterou
p ijde do styku, bude
nekompromisně zdemolo-
vána. Pro všechny jednotky
kromě pěšák je neviditel-
n,.

Devlator
Požadavky : těžká továrna
a qizkumné st edisko
Dost el: st ední
Rychlost:50 km/h
Obrana: St ední.
Popis: Je bezpochyby nej-
záke nější jednotkou na
Arrakisu. Vyst eluje rakety
napuštěné nervor,lim
plynem, kteryí dokáže z ja-
kékoliv jednotky udělat va-
šeho dočasného spojence,
a tak mriže z mohutného
ťrtoku udělat sebevražedné
fiasko. Bo-
hužel je však
velmi,,k eh-
k5i" a zniči-
teln3í všemi
zbraněmi.

Ralrler
Požadavky: lehká továrna
Dost el: krátk3í
Rychlost:90 km/h
Obrana: Slabá.
Popis: Rodem Ordos vy-
lepšená verze klasické troj-
kolky. |e mnohem odolněj-
ší, rychlejší a z toho dťrvo-
du lépe vyu-
žitelnější p i
bojoq ch
a prrizkum-
nl ch
misích.

Devastator
Požadavky : téžká továrna

a rlízkumné
st edisko
Dost el:
st ední
Rychlost:
30 km/h

Obrana:
St ední.
Popis: I(dyž
se Harkon-
neni pustili
do 4ívoje
svého vlast-
ního tanku,
nemohlo to
dopadnout
vlastně ani
jinak než
produkcí de-
vastátoru.
|a|< již název
napovídá,
tak se jedná
se o nejstraš-
livější jedno-
tku, která se vyskytuje na 

I

Arrakisu. Používá ničivé :
bující fatální poškození. '
Neqihodami jsou nízká
rychlost a dlouhé intervaly 

i

mezi st elbou. 
I

Deat]r Hand
Missile
Požadavky: palác 

:

Dost el: neomezen5í |,

Rychlost: 700 km/h 
.

Obrana: Žádná. I

Popis: )edná se o brutální .

energie vložené do těch :

,,správn ch" rukou. 
I

Harkonneni jsou na tento 
.

svtij produkt pat ičně pyš- 
.

ní. Naštěstí jejich zamě o- |,

vací systémy nebyly p ive- 
:

deny k dokonalosti, proto- 
]

že jinak by
se jednalo
o skutečně
bezkonku-
renční ná-
stroj teroru.

sardaukar
Požadavky: kasárna a im-
periální palác
Dost el: st ední
Rychlost: 15 km/h
Obrana: St ední.
Popis: Elitní pěší jednotky
sloužící pod vlajkou imperá-
tora. |sou ukázkou perfekt-
ně vytrénovan5ich jednotek.

sandrrrorrns
(Píseěni ěervi)
Požadavkyz žádné
Dost el: žádn,
Rychlost:30 km/h
Obrana: Silná.
Popis: Velmi bedlivě
sledujte písečná podloží
kv li p ítomnosti těchto
téměr nezničiteln5ích mon-
ster. Písečn červ je
schopen poz ít jednotku
libovolné velikosti a je
známo, že ti největší dosa-
hují až 400 m délky.
}edinou efektivní obranou
proti této
híčcepi
rody jsou
pevná ska-
listá pod-
|oží.

, Glroarn Frigate
. (Gildovní
, íregata)
, Požadavky: kosmické le-
i tiště
, Dost el: nemá zabudované
, zbraňové systémy
, Rychlost:250 km/h
, Obrana: Neznámá.
, Popis: Jedná se o mohutny
, dopravní kolos pat ící gil-
, dě, s jehož pomocí jsou
, vám dopravovány objedna-
, né zásilky.

chalid Himmat
8 0038
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in je 3D akce s prv-
ky adventure.
p estože se domní-

náročn5ích, vzhledem
k atraktivitě hry p ijde ná-
vod určitě vhod, D kazem
budiž zoufalec Lukáš
Erben, jenž mi jen v první
hrací den telefonoval
t ikrát. ]eště než se do toho
pustím jedno upozornění -
Sln jsme p ed uzávěrkou
neměli dlouho, a tak je
možné, že zde prezentova-

zdemolujete st echu (t i
ost elovací děla), v bance
pak vyjedete po schodech
nahoru, dáte se do dve í po
vaší pravé ruce, a za chvíli
už máte klíč k uzav ené ob-
lastibanky. Ta se nachází
za obsluhovacími pulty, Po
chvíli narazíte na uzav en5í
vstup do kancelá e ochran-
ky, kam tedy vnikněte roz-
bit m oknem. zde se
nabourejte do počítače,
odemkněte dve e, vypněte
ochranu sejfu a zapište si
kód. S jeho použitím pak
otev ete sejf a ještě p ed
skokem do podzemí vezmě-

i

věr je bohužel zrezivě|y,
takže si musíte pomoci se-
st elením traverz na je ábu
nad vámi. U qícho-
du z kanálu si dejte
pozor, dva filutové
se vás snaží trefit
kusem betonu. Do-
brodruzi se mohou
dát trochu složitěj-
ší cestou plotem
doleva, my ostatní
rozmašírujeme bul-
dozerem dve e
v rohu a po chvíli
vstoupíme do dal-
šího levelu.

Abandoned Subway:
Po p ekvapivém intru
s proměnou Manciniho po-
kračujte dá-
le, Mancini-
ho riprk
vám uvolní
cestu dále,
prvního va-
gónu metra
si nevšímej-
te, sveze vás
až o kus dá-
le druhlí.
Dostanete
se do civili-
zované části

ná cesta nemusí b3ít tou
nejlepší možnou, spíše na-
opak. A riplně na závér
rivodu (ehmm) tu mám pár
tipti - zadáIe-|i na konzoli
p íkaz ,,set flushmap 1", po
smrti se mapa nebude na-
hrávat znovu a ušet íte
dlouhé minuty, spustíte-li
Sin p íkazem ,,Sin .exe
+menu main", p eskočíte
intro a objevíte se rovnou
v menu. A konečně -
nesmrtelnost je opět ,,god"
a procházení zdí,,noclip".
Hodně štěstí..,

ěast první:
ť!ancInl

Bank: Úvod hry ie totož-
n5í s demoverzí. Na počátku

te tajnou složku ze schrán-
ky v pravém dolním rohu.

Abandoned Buildings:
Z nastražené pasti unikně-
te odsunutím kamene (tla-
čítko ,,use"), ve squatu se
pokuste nalézt co nejvíce
pytl peněz (nezapomeňte
na kontejner, do kterého se
dostanete ze st echy) a pak
rozst ílejte druhou podpěru
pod svinstvem, které zahra-
dilo nikovou cestu. po v -

buchu plynu je vstup dále
voln3í. Zde pak není žádn,
problém - opatrně stoupej-
te po ímsách do dalšího
levelu.

construction zone:
Vylezte po žeb ících na
st echu a p eskočte na pro-
tější. Na staveništi jděte
maringotky, získejte plány,
použitím buldozeru si uvol-
něte cestu do plotem
uzav eného prostoru , Zde
vypněte generátor světla
(brihví k čemu to je dobré)
a jděte dále k potrubí, jež
musíte nutně spustit, aby
vás voda pustila dále.Uzá-

Sin
aaaaaaoaaaoaaaaaaaaaoaaoaoaaoaoaaaaoaaaaaoo a

podzemky, kde definitivně
porazíte Manciniho, kteryí
se však nebrání (z ejmě

bug). Pokračování návodu
na CD...

Jan Modrdk
8 0039

Polračouáni na CD

uzhledem I rozsahu sinu a

ho čisla GameSlaru jsme zbytelt

na CDStar, lexlouou p í!ohu

máte tedy potiže s naIezenim

tápáte p i cestě do SinTeIu či se
dě, nezouíelte - na G0 ie plo vás
p!etní náuod.

GameStar l l99

Uvám, že většina pro-
blémri není nijak

Game tat CI)
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Akční sestava MediaPro 5000 je skvělou vánoční nabídkou pro uživatele
vyžadující vysok v kon pro mu]timediální aplikace. Využití nejnovější
technolo ie zaručuje dlouhou životnost. Vedle Wkonného procesoru určitě

oceníte u. bornou 3D grafiku, která podporuje nejnovější hry bez prídavnl ch

akcelerátorťr 3Dfx. Samoz ejmostí je plná multimediální v bava a v ceně
speciální vánoční balík SW.
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V roba a velkoobchod: AT Computers a.s.,

15 000 Kč
p i koupi

akčních model ...
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dopo ručuJl

procesor lntel'u'
Pentium@ ll 35O MHz

32 MB SDRAM 1OOMHz

HDD 3.0GB UltraDMA WD

CD ROM 35 rychlostní

3D AGP grafika ASUS
nVidia RivaL28/4MB

PCl audio Maestro, repro

MS Windows 98 CZ,

balík multimediálního sw:
MS Works 4.0 CZ
1O hodin p ipoiení k lnternetu
CD LangMaster - v uka angličtiny
Lingea Lexicon - ang. slovník
Zoner Callisto 3.0 - pro ilustrace
Colel PrintHouse - obrázky, íota
cD Lexikon českého íilmu

15" monitor Premio

39 99O,- s DPH/199O,- měs.



a čtvrt roku od vyjití
NHL 99 hráči zjistili
množství zajímavych

I faktri, z nichž většina
hovo íspíšvneprospěchspíš v neprospěch
hry, ale jedna driležitá sku-
tečnost ji staví do dobrého
světla a má pro hráče zá-
sadní vyznam, Dosud nikdo
totiž nep išel na zaručen5í
zprisob skórování v obtíž-
nosti ,,all stars". Na druhou
stranu existuje ada zpriso-
bri, jak se brance alespoň
p iblížit a p i troše štěstí ji
vsítit, A právě o tom jsou
následující ádky.

Ovládání
P edem bychom chtěli upo-
zornit na to, že NHL 99 má
kromě zavedeného t ítlačít-
kového ovládání i další vy-
užitelné klávesy, s jejichž
použitím je hra zase o něco
jednodušší a její pojetí pro

tihráčtim. Mimo ritočné
pásmo slouží tlačítko ,,Z"
namísto speciálního pohy-
bu pro kvedlání hokejkou
a uh3íbání tělem, jenže ten-
to manévr je dost pomal3í
a hráč často končí na ledě,
D ležitá je také funkce
bruslení vzad, s níž mrižete
vypíchnutím čistě získávat
puk namísto toho, že toč-
níka složíte krosčekem.

Trilry
Dva nejběžnější zprisoby
skórování jsou po buly
v točném pásmu a doráže-
ním puku do odkryté brány
poté, co branká vyrazíprv-
ní st elu a z stane na oka-
mžikvrozklekuujedné
tyčky. Po vhazování p ed
soupe ovou bránou nahraj-
te zpět obránci na modré
a ihned vyst elte ke vzdále-
nější tyčce. Branká se tam
p esouvá, a máte-li štěstí
a schopné hráče, jedno

zkušenější hráče o mnoho
zajímavější. Jde o klávesy,
s nimiž se m žete ihned
p epnout na kteréhokoliv
obránce nebo na hráče nej-
bližšího vaší vlastní brance,
čímž se podstatně zvyšuje
efektivita bránění.
Nenápadné tlačítko,,V"
pak slouží k rychlému zpo-
malení, nap íklad p ed sou-
pe ovou brankou,
a zároveň s ním získáváte
velmi dobré manévrovací
schopnosti a stabilitu.
V kombinaci se zrychlová-
ním se lze poměrně schop-
ně vyh3íbat agresivním pro-

z k ídel st elu automaticky
tečuje do opačné strany
branky. Někdy lze jenom
tímto zprisobem vyhrát ut-
kání, jindy se teč nepovede
t eba několik zápasri za se-
bou. Protože v NHL 99
prakticky nejde udělat
branká i blafák bez použití
speciálního pohybu, samo-
statné riniky nutno zakon-
čovat nadvakrát. poté, co
ujedete po straně h iště, na
rirovni kruhu změňte směr
šikmokbranká iaihned
vyst elte po zemi na stranu
branká ovy vyrážečky. Od-
raženy kotouč pak dojed'te

Game tar l l99

ilHL 99
aoooaaaaaaaaooaaaaaaaaooaaoaaaaoaaoaaoaaaaa a

čri, kte í bud'tečují oneti-
merové st ely nebo je p í-
padně dorážejí, Větší ra-
zance st ely mrižete dosáh-
nout když nap áhnete, pak
pomocí p ihrávky zrušíte
st elu a nahrajete spoluhrá-
či, kteryí pa|< z voleje pálí.

Uaše tlpy
Samoz ejmě p ivítáme i va-
še tipy, kterak vyzrát na all-
star NHL 99, určitě jich dá-
te dohromady ještě několik
- neváhejte a pošlete nám
je. Závérem děkujeme Sen-
sovi, jehož zkušenosti po-
mohly ke vzniku tohoto
článku.

Bélo Nemeshegyi

a doklepněte do odkryté
brány. Góly |dou dokonce
dávat nahozením puku
z poloviny h iště. Na červe-
né čá e uvolněte všechny
šipky a st elou nahod'te
puk na branká e, Někdy
doletí obloukem za jeho
záda, a když ne, alespoň
se mrižete pokusit vyraženy
puk dobruslit jako první
a skórovat. Branka dosaže-
ná st elou z voleje (neboli
takzvan m,,onetimerem")
jev NHL 99 věcí velmi
vzácnou, což jí rozhodně
ne|ze p ičíst k dobru, neboť
takové góly ve skutečném
hokeji docela často padají.
Vždy je dobré, když se ko-
lem brány motá hodně hrá-

Soutěž o neihezÉi gól

Jsmg sl rědoml, že nomáme paienl na rozum, a |sme p esrědčenl, že r Ůestó reputtlce erls-
tu|e rda p gbonilii t llll99, lto i U nás y p ímóm souto|l |ednoznacnň drtlrsouall. Plolo
|smo p lrar|ll soutčž o hodnotné cery - zasilrltg nám sro|a,,replarc" nahranó r obližnost|
,,rl!dan", netlopii budou umíslěry na naši Gll p i|oze a ruto l ocenónl. llaiÉuly posils|lo
emallem na adrosu g*soutez@idg.cz, p ipadnň na dlsletě na ldresu redrtcg ídlstaty ne
írcime[, íaždí ěaslníI soulěžo mjiže poslat maxlmálně |eden rellrl. Těšimň sr na uašo
tlu a nahlávlr|
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HABDWARE

aneb druhé kolo za asrtence trilatroxu
istorie počítačového
prrimyslu se až nezdravě
ráda opakuje (a u 3D karet
navíc - jen tak mimocho-
dem - natahuje Moore v
zákon až na hranice snesi-
telnosti). Inovace nabírají
nesnesitelné tempo, a uži-
vatel tak ztrácí p ehled
a bohužel i chuť investovat
do hardwaru, kteryí bude za
deset měsícrj prakticky ne-
použiteln.Ano-pesně
takoqi je osud většiny
5D akcelerátor . Snad |en
dvě firmy mají momentálně
na trhu herních 3D karet
takové pozice, že investice
právě do jejich technologie
většina uživatel nelitovala
- 3Dfx a nVidia.

Nvidia má za sebou sice
o něco delší, leč v porovná-
ní s 3Dfx méně spěšnou
historii na poli PC. První
čipsety ady NV1000 se
v herní oblasti p íliš nepro-
sadily, a tak jeií ,,skutečná"
historie začíná až s p ícho-
dem Rivy 128. Ovšem Riva
128 nebyl ani zdaleka tak
bezproblémoqi čip jako
konkurenční 3Dfx. Počína-
je problémy s instalací na
někte4ich počítačích p es
horší kvalitu obrazu až po
dlouhé vylepšování ovlada-
čri (které ukázalo skutečn
v5íkon karty až více než pril
roku po jejím uvedení).
P es to p ese všechno je ale
Riva 128 stále velmi spěš-
ná. Nová Riva TNT pak ne-
jen že slibuje napravit hlav-
ní nedostatky stodvacetos-
mičky (zejména kvalitu ob-
razu), ale zejména porazit

nllll|lA u . 3l|íx
aaoooaa

Je tomu p esně rolr, Go suáděly sou-
boi nUidia Biua l28 a 3Díx Uoodoo

Graphics. Dnes ie tu opět Biva (TllT),
aby zápolila s iiž postarší Uoodoo2/

/Voodooz SLl a nouou Banshee.

, Voodoo2 - doposud nejv - :

konnější herní čip.
.:
l Sliby a chylry 

.

I Stejně jako v mnoha p ed- 
.

, chozích p ípadech, ani 
I

, u TNT nedosahuje v kon 
:

, privodně slibované rirovně. :

' Zatímco nVidia p vodně .

slibovala v5ikon vyšší než .

Voodoo2 SLI, realita je p i- 
.

, bližně poloviční - tedy q - 
.

, kon vyšší než Voodoo2. To 
I

, je zp sobeno několika dri- 
|

, vody, které by bylo asi zby- 
|

, tečné rozepisovat, každo- 
.

, pádně TNT je soupe em 
i

, spíše pro Voodoo2 a Ban- :

shee než pro SLI - tedy :

megakonfiguraci dvou ka- 
:

, ret Voodoo2. V mnoha ji- :,

, n3ích parametrech ovšem 
I

I TNT dostála p vodním sli- :

' brim a sl<utečhě v mnoha I

, směrech p edčí jak Rivu :

, !29, tak i 3Dfx. |sou to ze- 
,' Jmena:

l v5íborné 2D
I l<valita obrazu 

,

, l barevná hloubka I

l plná podpora OpenGL ,

, r p ipravenost pro nové ,

technologie 
I

, Rozepisovat se o jednot- 
:

: liqich položkách do p íliš- .
, n5ích detail je myslím zby- 

i

:

, zejména ti, kte í si chtějí
, nejen hrát, ale také praco-
, vat s aplikacemi typu SDS
: MAX, Lightwave či jin mi
, profesionálními programy.
, Posledním zmiňovanlim
, bodem jsou nové technolo-
I gie - to je spojeno zejména
, se sběrnicí AGP a ukládá-
, ním textur (povrch p edmě-

Během okurkové sezóny - tedy koncem léta - se na trhu objevila ještě jedna alterna-

tiva: Matrox G200. Co tedy čekat od nové (a po delší době opět konkurenceschopné)

3D karty od ex-krále graíiky?

G200 je nástupce Millénia ll pokud se 2D části t če - m žete tedy očekávat vl tečn

vlikon ve 2D, perfektní p ehrávání videa (na silnějších strojích i DVD) a zejména bez-

chybnou kvalitu a kalibrovatelnost obrazu. Prostě a jednoduše v borná karta pro prá-

ci s profesionálními 2D aplikacemi (Corel, Photoshop). Ve 3D na tom G200 není nej-

h r, ovšem v kont) Banshee či Rivy TNT p ece jen nedosahuje. Bohužel v některlich
p ípadech (vyšší rozlišení) nedokáže nižší v kon vyrovnat ani v tečná kvalita obrazu.

G200 navíc podporuje POUZE Direct 3D - hry v Direct 3D běhají tudíž velmi dob e.

Dají se na něm hrát sice i Ouake a Quake // tituly (Sin, Halí-Life\ či Unreal- ale vždy
jen prost ednictvím Direct 3D wrapperu (tedy ,,vittuálního ovladače") - což znamená,

že maximální hratelné rozlišení u většiny her je 640 x 480. Pokud budete mít zájem

o Mystique G200 (herní provedení) či Millenium G200 (proíi provedení), zvažte, nako-

lik jsou pro vás hry d ležité a zda by tedy nebylo lepší uvažovat o Rivě TNT, nebo

alespoň o něco dražší kombinaci G200+Voodoo2.

_voodoď sll

-T||T
8adaa

-sd.F
_lGAm

tečné. Yzato obecně je 
"v-kon 2D části srovnateln5í

s 3Dfx Banshee či Milleni-
um G200 - maximální roz-
lišení je 1900 x I20O/
7 6Hz/TrueColor, a kvalita
obrazu je opět srovnatelná
snad jen s Milleniem G200.
Pokud se 3D tliče, je kvalita
obrazu u Rivy TNT nesrov-
natelně lepší než u Rivy
l28 avyrazné lepší ve srov-
nání s kartami 3Dfu, což je
spojeno i s barevnou
hloubkou (tědy počtem
zobrazenych barev). Pokud
se plné podpory Open GL
(ale i mnoha dalších stan-
dardti) tl če - tady zajásají

, tri ve 5D hrách) v hlavní
, paměti počítače, V praxito
, znamená, Že budoucí
, náročné hry budou na Rivě
I TNT pravděpodobně běhat
, o poznání lépe, či s lepší
, grafikou než t ebas na
: Voodoo2.

, Problémy
, p etrvaly
, Riva 128 byla známy troub-
, lemaker a její nainstalování
, mohlo snadno znamenat
: hotovou noční m ru. TNT
, na tom sice tak p íŠerně ne-
, ní, ale p esto vám mriže
, p ipravit nejednu horkou
, chvilku. prvním o íškem

02 Tim.d.mo ,l o2Massiv. Q2 Mon (V.lké

Zde ie ye]mi dob e uiděl, iak yliu má yyužilí AGP lexlurouání, p ípadně kom!rese loxlur

na y kon v p ípadě rouní, kleré obsahuií sice málo polyoon , ale zalo velk obiem lex-

tur. Zalímco u běžn ch leyelech se y kon lloodoo2 SLl, ale i Banshee drží yelmi vysoko,

ye l etím p ípadě prudce klesá a nad royeň Uoodoo2 SLl se dostává i Malrox G200, nei-

lépe si yede samoz eimě TilT.

Game tar
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b3ívá naše mate ština - p i
instalaci doporučuji nasta-
vit jako v chozí klávesnici
,,english" - mrižete se tak
vyvarovat mnoha
problémri. Další problémy
jsou spojeny s ovladači jed-
notlivlich karet, nejlepší e-
šení b vá použití ovladačri
p ímo od nVidie - rr robce
čipu TNT (ty najdete kup í-
kladu na CD GameStaru).
Poslední, ale asi nejzávaž-
nější problém, kteryí se t3íká
někte4ich karet TNT, je
p eh ívání grafického pro-
cesoru (projevuje se zamr-
záním her). Tento problém
lze ešit rrizn3ími zprisoby -
bud' snížením frekvence

Až na ten
Glirle.--
Co ale asi každého zajímá
nejvíce, je, jak se s Rivou
TNT hrají hry. Dát ale jed-
noznačnou odpověd' není
snadné - proto jsem tento
oddíl rozdělil do 3 částí:

Direct 3D: Hry pod Di-
rect 3D běhají naprosto qi-
tečně - TNT v této oblasti
kraluje spolu s Banshee.
TNT má ovšem navíc mno-
ho norlich funkcí, které se
pravděpodobně v budouc-
nuobjevíivDirect
5D hrách. Pokud nevíte,
které tituly pat í do Direct
3D her, tak jsou to
Incoming, F orsaken, C ar-

mageddon 2
a mnohé další.

OpenGL ti-
tuly: Hry posta-
vené na tech-
nologii Quake
a Quake II, ale
i další tituly
programova-
né s využitím
technologie
OpenGL běha-
jí na Rivě
v5ítečně. |edi-
né, co jí doká-
že v této oblas-

STB Velocity 4400 (TNT)

l-|.vtlI lov.okrsu

[*
rr, rrriOO uZ ie na torilt rirrrnO rOpr, oršem anizdale-

ka nemá na hrub y kon Uoodoo2 SLl,

grafického procesoru pro-
grámkem PowerStrip (na-
jdete opět na CD GameSta-
ru), nebo p iděláním
větráčku k chladiči či
poblíž chladiče grafické
karty (doporučuji). Vše do-
hromady vytvá í další pod-
statnou vlastnost Rivy TNT
- její instalaci a odzkoušení
by měl provádět jen zl<uše-
n5í uživatel, neboť není
vždy bezproblémová.

ti konkurovat, je 3Dfx. Riva
TNT navíc zvládá PLNE
OpenGL, cožby mohlo mít
jisté v5íhody v budoucnu.
Do OpenGL titul náleží
GL Quake, Quake lI, Sin,
Heretic 2 či Half-Life,

Ostatní - Glide (zejména
Unreal): Tady je tradiční
Achillova pata konkurence
3Dfx. Mnoho her totiž
podporuje 5Dfu karty for-
mou Glide rozhraní - ať už

vedle Direct3D, či
samostatně. Glide tak
zttstáv á jed inou oblastí,
kde bude 3Dfu navěky pa-
novat. unreal sice běhá
i na TNT, ať už p es
OpenGL či Direct 5D,
ovšem rychlost je stěží
srovnatelná s 3Dfx kartami
- Unreal je momentálně na
TNT hrateln3í jen v rozliše-
ní 640 x 480, p ípadně
v softwarovém módu až
v 800 x 600, To by se
ovšem mělo změnit
s dokončením finální verze
OpenGL a Direct 3D pat-
ch pro Unreal (totéž platí
samoz ejmě i pro ostatní ti-
tuly vytvo ené na technolo-
gii Unreal).

parlnI kornu
padnI
smutné - ale ani tentokráte
nevyšel ze souboje jasn5,í

a p esvědčiv5í vítěz. SDfu

stále vede co se ,,hrubého"
qikonu t3íče. Voodoo2 (ze-
jména v SLI konfiguraci) je
mnohdy rychlejší. Banshee
pak zcela iasně vede na
slabších počítačích. Riva
TNT oproti tomu nabízí
mnohem lepší kvalitu obra-
zu, vyšší rozlišení a zejmé-
na PLNOU podporu
OpenGL i celkově vyspělej-
ší technologii, která si sná-
ze poradí s budoucími her-
nímitituly. Pokud se mého
názoru t3íče - já volím Rivu
TNT a Voodoo2, je to dra-
hé, ale bezchybné).

protože ale nehodlám
opustit bitevní pole, aniž
bych udělal jistá doporuče-
ní, p ipraviljsem protento-
kráte několik variant ve
formě tabulky, doutám, že
do iedné z nich budete pa-
sovat.

Lukoš Erben
8 004l
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l. P 13}200
táta staru PrntIum 13}200, nort
dí rám, že nobudeta mocl hlát nol
náloěně|ši e no|noró|ší hry,

lloporučgni: Polud neplánu|eto

r blizlá Dudoucnosll upgndo na

Pmllum ll, Celerun nebo í&3ll,
Iupta sl llldně stalá dobrá loodoo
Gnlhlcs. ltá se sehnal za méně

ncž 2000 íě ícož |e cena |edné
orlllnálni hry - to |e ta r llabIcl
s manuálen, potud |sle |l nltdr
nsúděli|. Budeie si lal moul zahrál
mnoho slaršich l něHeÉ norě|ši
hry, llolupto ale Bměť alcspoň
na 32 nebo 48 ilBll

2. P200 llil / í8233, bez A P 3. Pll 23}300 / íS3ll, A8P 4. Pll 333+ 5. ilggalombo
ilátr strÉí PG s procosorem atrs- iláto PG s procBsorem Pentlum ]l tlláte stute né herni dělo - Pen- tylunaloral |slg nělolll podnll
poň P200 ililI nebo í6 233. lle 233-300, Geleron ěl í6-311 26S ilum ll 333-450, p etalrloyan Ce- a opraudu ngvítg, co s panózl ísr
mótel Pslotl. 350alGPrlolem. leron iíS30400,pokudmožno mozo|mčmátaPl!450a5l2ilB

desku podporu|ící lGP 2x. RAtlU.

llololu eni: Polud nemáte p íl|š llopolucení: Pokud pouzi hla|ete Ooporučeni: Bozhodně dopoluču|e lloporuĎeníl l0omě peněžni poll
lrrlllni 20 lartu, |e pro rát ne|lep hry, nohodláte br4 upgrrdoual me Blru TllT, A polud cňcele hlát kázky, zaslané na adresu redalce
ši rolbou loodoo Banrhee PCl se a zároroň hmlele l starši hty s Gt} I staÉi íGtlltEl hry, poneche|le sl íulz tháž), uám doporuču|sme za
16 ilB panětl. ilále-ll dobtou llE rozhnnim, |e pro uás rhodná yaše slaté dobré 3llíx (nebo sl ho kouplt Jak Bluu TllT, tal l loodoo 2
2ll lrilu, postr í rám l Uoodoo2 loodoo Banshgg l0 ilB lGP, p í- dolupte|. Pamětl samoz eimě co (ne|lépe ll, leú 2x Uoodoo2).

íl2 nl|, llerá |e nayic o pál korun padně loodoo2 (polud uám neradi nelyice, ale uražuita r inlencich Budete sl tak mocl poušlěl cololiu,
laciněiši. llotupla si paměť alespoň omezeni rozllšení na 800 i 600l. 6{ tllB a ric. kdiltollu, a r marimá|ním rozllšení
na 64 ilBll JesilEe pracuicte s ploleslonálni- a rychlosti. P ijde uás lo sice na

ml prolrrry llo 3ll, yolte laděil nějat ch 10-15 l|sic, ala to je rám
nhu ItT. 64 il8 pamětl |e vg ra
šom p ipad porlnn ch, doporuču-

ismg 96 nebo l28 ill.

steině !uň.

Zahla|eie sl: EL Quake, auake ll, Zahlaiele si: lše, něIleré hry a|e
lleretic 2, Rainbov Sir, Unreal
ínln. Pl66|, llHL 98 a mnoho dal-

šich.

]lezahralste sl lle|norě|ši tltult,
ialo|e Halí.Lite ól lb budou na

rašem pG lémě nehtatelné.

P edpokládaná inue llce na uplre
dc: 2 000 íc ltoodool|,
2 800 Xč (Uoodool + l0 llB EA]IU

|enyEl2x384 l640x480.

l{ezahrajele sL U pr běhu jara 99
se ob|erí pnní litull, Ilelé rám
neDudou běhal zrorna nelplynule|l.

P edpolládaná lnrastlce na upgr
de;4 500-6 000 íč
íUoodoo2/Banshse + 32 ilB Mill

s!: Uše, tnnoho har r roz-
x 600.

trzrinlete s!: íoncem rclu 99 se
ob|gri pmi tltu[, lterá rám nebt
dou bňhrl zrorna no|llynulel|.

P odpol!ádaná lnrestlcc na upo t
de:4 500-6 000 íč ítoodoo2/
/Bensheg + 32 tlB BAil),
5 500-7 000 íč lBhr TlT
+ 32 tB Mill

Zahniele si: Uše, mnoho her

r 1024 x 768, něHeré ien
800 x 600,

]lezahla|ete sl: Slarší hry, lleré
podporu|í pouze Bllllt (3Dír raily|.

P edpokládaná inuestlce na upora-

de: 5 500-7 000 íě
{fiira TllT + 32 ilB BAíll

Zahraieie si: Užd! a ršechno, prolo-

že na to mále.

]lezahra|ete si; Tenis s p edsedou
rlády (]tllloš ho neumi hrát|.

P edpolládaná inrs lice na upgrade:

l l 000-15 000 íĎ
(RlrA TilT + lx/Zx Uoodoo2)

Zahtaiete
llšení 800
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načku 3Dfx asi není t eba
nikomu p edstavovat. IQli-
fornská minifirmička, jejíž
název se počátkem roku '97
stal synonymem pro
3D karty, udává zcela jed-
noznačně tempo již
dobryích 30 měsícri. Za do-
bu svého p sobení uvedla
celkem 4 čipové sady SDfx
- byly to (v chronologickém
po adí): Voodoo Graphics
(podzim'96), Voodoo Rush
(duben '97), Voodoo2 (rinor
'98) a Voodoo Banshee (zá-
í'98). O kvalitě 3Dfx karet

svědčí ostatně skutečnost,

c loíon mA lncomin{

Direct3D tituly - to je oblast, ve které se

Banshee opravdu vyjímá. Y lncoming nejen

že poráží Voodoo2, ale nep íjemně šlape na
paty i Rivě TNT.

že se stále ještě prodávají
(a vyrábějí) i první dva čip-
sety, a to v nezměněné po-
době-věcvpočítačovém
světě témě nevídaná.

a následně takorli čip pro-
stě navrhli. Tedy samoz ej-
mě - nebylo to až TAI(
prosté, ale faktem je, že
2D jádro Banshee je posta-

vené téměí na ,,ze-
lené louce", a snad
i proto pekelně ry-
chlé. |e jedno, co
máte v plánu (práci
s grafikou, video,
DVD), Banshee to
vždy umí, nebo
alespoň podporuje
- taková byla filo-
zofie.

3D po
bratrovi
Jak bylo již zmíně-
no, 5D část proce-
soru Banshee je
p evzata z čipsetu
Vooodoo2. Protože
je ale čipset

2D na , Voodoo2 opravdu,,\T/pase-
ob|ednávku , n3í" (skládá se celkem ze t í
P i tvorbě 2D části svého , oddělen ch procesorri) -
čipu se SDfx zachovalo , a také relativně drah , byl
velmi netradičně. Namísto , p ed vměstnáním do

l Game tar ! t]09

Dtec 3Díx Banshee
Až na neslaun poltus zuan ,,Bush"

bylo 3Díx doposud bráno ialro
,,3D upgrade", poměrně luxusní

3D upgrade - Banshee - má za ko!
to všechno změnit.

nákupu a vylepšování exis-
tujících technologií si inže-
n i 3Dfx nechali sepsat
seznam funkcí, které by
noqí čip měl umět (a jak
rychle by je měl umět)

Nevypadá tak, ale je to skutečně čistokrevné 3Díx.

pouzdra Banshee poněkud
zkrácen. P esněji ečeno
zl<rácen o jeden ze dvou
texturovacích procesorri -
to má samoz ejmě dopad
na rlikon Banshee ve srov-
nání s Voodoo2.

Uše v kupě
Banshee je tvo ena pouze
jedním čipem, kter obsa-
huje jak 2D, tak i 3D část.
Co se 2D části t5iče, ta je ví-
ce než uspokojující: vysoká
rozlišení i obnovovací frek-
vence (ergonomické ještě
p i 1600 x 1200), stejně jako
podpora p ehrávání videa,
či dokonce DVD - nic z to-
ho tu nechybí. 2D je prostě
pro pot eby běžného smr-
telníka více než dostatečné.
Posoudit 3D je poněkud
komplikovaněj ší. Zatímco
ve většině Direct5D titul
je Banshee rychlejší než
Voodoo2 (p i stejné kvalitě
obrazu a možnosti vyššího
rozlišení) a p ibližně stejně
rychlá jakq Riva TNT (ten-
tokrát ovšem p i nižší kva-
litě obrazu), u titul posta-
ven5ích na Quake 11tech-
nologii je na tom lépe Voo-
doo2 a Riva TNT. To je
zp sobeno jednou drileži-
tou věcí - Banshee má pou-
ze jednu texturovací jedno-
tku, a tudíž je pomalejší ve
hrách, které dokáží využí-
vat techniku multitexturo-
vání (nanášení více textur
současně). Snížení rlikonu
ovšem není nějak dramatic-
ké. Obrovsk3ím plusem
Banshee je navíc kompati-
bilita s GLIDE rozhraním
a technologií Unreal.
Podobně jako kdysi u Voo-
doo2 i tentokrát jsou starší
hry, které mají s Banshee
problémy, ale většinu
z nich lze vy ešit patchem.

Ašlbky
P ece jen je ale pár
drobností, které na
Banshee poněkud rozladi

V prvé adě je to minimální
využití AGP sběrnice - ze-
jména ve srovnání s Rivou
TNT. Banshee využívá
pouze vyšších taktovacích
frekvencí AGP, a to pouze
v režimu lx - toť vše. I pro-
to je trochu škoda, že
Banshee od Datrontechu
bude z ejmě jen ve verzi
AGP. Díky tomu, že
3D jádro je p evzato z Voo-
doo2, má Banshee ve srov-
nání s konkurencí (Riva
TNT) p ece jen o trochu
horší kvalitu obrazu. (Ně-
které z nedostatk by
ovšem měly napravit nové
Banshee, které budou
v prodeji v roce 1999.) Na
druhou stranu je ale fakt,
že nedostatky Banshee jsou
prakticky vyrovnány nižší
cenou.

Pro koho?
Témě pro každého. Dtec
Banshee je qibornou
volbou hned v několika
p ípadech: Pokud máte
slušné pc s mizernou
2D kartou či mizernou
2D/3D kartou, nebo pokud
se chystáte zakoupit ně-
kterou zbéžn ch sestav
(I(6-3D, Celeron či poma-
lejší Pentium II), je
Banshee velmi dobrá volba
- už pro sv5ích 16 MB
paměti a podporu vyšších
rozlišení (až 1024 x 768).
Navíc Dtec Banshee je za
velmi p íjemnou cenu, p i
které je člověk více než
ochoten akceptovat o něco
ošklivější p ebal či absenci
pln ch her.

Lukoš Erben
8 0042

lltec 3Díx BansJree

llrtrontgch
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0OMFOB 0am0 P0
1ikon, r, kon, qíkon - to je
spolu s kompatibilitou to
hlavní, o co u herního po-
čítače jde. V tomto p ípadě
se rlíkon dostavil v podobě
Celeronu 500 A s cache pa-
mětí (r{kon prakticky
shodn3í s Pentiem II 300),
64 MB paměti, rychl3ím
pevn5ím diskem a zejména
dvěma špičkorlimi gra-
fick mi kartami.

Zatímco Matrox Mysti-
que G200 potěší všechny,
kdo očekávají rychlé 2D
a 3D v té nejlepší kvalitě,
uspokojí Voodoo2 ty ostat-
ní, jižbaží po co nejvyšším

aaaaaoa

]
č

. Up ímně e eno, lrdyž isem poprué spouštěl herní
] sestauu GOMFOBU, mé pocity byly tak trochu smíšené.
: At' už se to nělromu líbí, nebo ne, GOMFOR ie u nás p ece
, ien nástupcem EsGomu, íirmy, ieiiž počítače ízeiména ty
l leuněišil neměly tu ríplně neilepší pouěst. Bozhodně tím
I nehodlám nic p ediímat - ien bych rád zd razni! íalrt,',, že lr počítači isem p istupoua! s talr trochu urozen m
l despelrtem. Su i názor isem byI aIe nucen rychle
] změnit. UŽ sám ,,ur čet st eu" (speciíilrace) ie uelmi slib-
: 1l . llic podstatného tu nep eb uá a ani nechybí.

ku (kdyby bylo TNT, byla
by s hvězdičkou :-),

Díky zmiňované 4íbavě
dopadl počítač více než dob-
e snad ve všech testech,

které jsme si vymysleli - po-
čínaje Unre- alem, p es Sin,
Halí-Liíe a Quake II, ažpo
TMARI( 99. Snad jen p i
hraní Sln u jsem zaznamenal
občasné zpomalení zprisobe-
né ,,pouhlimi" 64 MB pamě-
ti. Tady ale nepadá vina na
COMFOR,nybrž na nesku-
tečnou žravost noqich
3D akcí, S tím byla spojena
i další otázka - rozši itelnost
počítače. Pokud se paměti
t če, je upgrade možny - na
desce jsou celkem 3 patice
pro DIMM moduly, znichž
je obsazena pouze jediná,
takže dokoupit dalších 32 či
64 MB paměti je hračka, Ta-
ké slotti zristalo voln5ich po-
měrně dost - 2xPCI a2x

: ISA, Horší je to s upgradem
: procesoru (maximálně 355
, MHz, žádnámožnost
, p etaktovat), čip idáním
, dalších diskri - volná je pou-
, ze jedna 5,25" pozice. Na
, druhou stanu je t eba
, p ipustit, že co se procesoru
, t3íče, je situace u většiny
, konkurečních sestav s cele-
l ronem obdobná.
, Neopomenutelnlim plu-
: sem jsou periferie - tedy vÍ-
: ce než nadprriměrná repro-
, soustava se subwooferem,
: azejména 15" monitor
I MAG XI530 - rliborné bar-
, vy, možnosti nastavení
, a zejména ostrost obrazu
, iv rozích či TCO95:,
: (ne]prlsne]sl norma pro er-
, onomii) pat í k hlavním
. p ednostem. I když bych
, dnes již preferoval spíše
, hlop íčku 17" (zejména
, s ohledem na grafické karty

v počítači), musím p iznat,
že jde o jeden z nejlepších
15" monitorri, s jak m jsem
kdy pracoval. Monitor byl
použiteln5í dokonce iv roz-
lišení 1024 x 768 / 75 Hz.

|sou tu samoz ejmě i ně-
které - sice drobné - ale p e-
ce jen nedostatky. Asitou
nejroztodivnější věcí je klá-
vesnice Siemens, která je si-
ce bezesporu kvalitní, ovšem
komukoliv, kdo již počítač
vlastnil, bude asi dělat znač-
né problémy netradiční roz-
ložení některyich kláves i po-
měmě malli zdvih. Témě
nepodstatnli, leč p esto vní-
man3í nedostatek je skuteč-
nost, že počítač je v prove-
dení AT a nikoliv ATX (ale
i zde je situace u konkuren-
ce vcelku podobná).

Dob4i vlikon a stabilita,
plusv borná,4ibava-to
spolu s p ijatelnou cenou
dělá z COMFOR Game PC
vhodného kandidáta na váš
nov herní počítač.

Lukdš Erben
8 0043
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qikonu a možnosti hrát co
nejvíce her. G200
a Voodoo2 je skutečně v5í-
born3i herní tandem (v raz-
ně lepší je už jen kombina-
ce Riva TNT/Voodoo2).
Pro hry využívající Di-
rect5D, či tituly, jež budou
používat velkli objem
textur, je r{hodnější karta
od Matroxu, zatímco poho-
dov5í běh a qikon ve hrách,
jako je Quake II, Unreal,
Halí-Life či Sin, zajistí
Voodoo2. Za grafické karty
má u mě COMFOR jednič-

GOInFOR PRIMO GAlYlE

)

GolnFoR
Prlmo 3OOA
Crlgron 30lll ll28 rl)
0{ tl RAt
ilrtor G200 8 tl
30x 8ll{lttr
lllrmond onlc lmprci 70
3llír loodoo2 12 tl
3 GB haddltt
t5" tonllor tlG. TGll 05
Jontlcl, míi, llánsnlco
Bopro 300l sulroolgr + Z,salolltt
sotlraro r crnň:
llndorr 980orul Dlar 6.0 GZ
pcllcruss

Earlh 2110
llomMloté
lrio r češťně s čnl m mrnuálom|

7a p iilrtot (po 3fll ló):
llced ForSpď2
lntemational nafiEZGU

G0lltllB Game P8

G0lltlli PG tlail

05/41 32 12 06

39 999 íč bez 0PH

ttÁzE 
---l

FApůJčďl
t]EtErOt,_l
rffitft---_l



DÍlPlsY

DOplsy
U nultém čísle byste tuto rubriku asi těž-

ko hledali, ale po záplauě dopis , která

k nám do redakce plynule ploudila okén-

kem ze sekretariátu, bylo brry iasné, že

iiž u pruním čísle bude z ěeho uybírat.

Ilouíáme, že uám bude staóit iedna stra-

na dopis , nechceme tuto rubriku použí-

uat k masírouání súch eg í|. pád eUo,

3. pád eg?!), a také isme p eci ien
primárně zamě eni na pouídání o poěíta-

ěou ch hrách, s kteúm uaše dopisy čas-, to nemaií p íliš spoleóného. Témě .

Uě íme, že nám i nap íště zachouáte ta-

kouou p ízeň a budeme si dopisouat ieš-
tě castěii. Ušak isme sta i známí

a ušechny naše dopisouatele iistě uelmi

dob e znáte z dnes konkureněních časo
pis ískromnost ie moie druhé iméno|.
0o GameStaru |sme u rámcI t mouého

lana ení p etáhli to neilepší, co ie na tr-

hu herních dopisouatel k mání (žádná

ie moie pruní iméno|. To na druhou stra-

nu zp sobilo nouí (u někter ch p ípa-

dech starí) uítr do plachet, takže ulast-

ně mohou b t spoloieni ušichni. Témě .

nilá reelalrela
GameStarl
Hneď nazačiatok vám píšem, že bu-
dete mať super-bomba ohlas aj na
Slovensku! Pozdravuje vás celé The
Handlova York City! Nepáčila sa mi
peňaženka a chcel som ju zahodiť.
Tak som ju vyprázdnil a v rukách -
kde sa vzal, tu sa vzal, PC WORLD sa
ukázal. A čo ďalej, to vám rozpovie-
me hned'(c Dedo |oseph & Bam-
bul'ka).

Bomba - nov časák. Mal obsaho-
vať aj dve cedeka. Bol v jednom bale-
ní, možno omylom. Super časák
GameStar zvany. Cedeka sice čorchli,
ale v ankete v otázke č. 6 by som ur-
čite ixol tretí variant.

Ateraz k tej objednávke. Dá sa ob-
jednať GameStar aj do SR? Pre začia-
tok beriem to l/2 ročné predplatné.
Plánujete 100 stranku, alebo len
36ku? Budri tu dve cedeka, však?
Zvolte teda tti 100vku. Vljde ma to
takl ch 150 Sk miesto t ch 117 Kč,
však? Neva, berem to! A ozaj, čo tá

karta VIP? To akože Diamond Viper
V 330, alebo tak nejak? Že prí kapá-
nek hapruje vo Win 95, Mohli by ste
na tie cedeka skopntiť aj ovladače na
tuto kartu. A zričastním sa oboch zlo-
sování (Pentium II, Voodoo 2)|Yáž-
ně stačí I/2 ročné predplatné, aby
som mal všetky tieto qihody? Ak áno,
nemáte konkurenciu! ! ! ! !

cD ti nikdo nečorchnul, s pc
Worldem i Computerworldem se po-
sílal jen GameStar bez CD, CD uerzi
bylo možné koupit jen na Inuexu,
ale i když jsme t etí den dělali do-
tisk, nebylo u našich silách uspoko-
jit ušechny. |estli máš o CD stále zá-
jem, napiš na naše oddělení p ed-
platného, a my ti je pošleme.

Isme rádi, že náš časopis má
spěch i ue Slouenské republice,

mnoho si slibujeme od slouenskych
čtená , a proto pro ně p iprauuje-
me naše CD i ue slouenském jazyke,
u tomto pruním čísle se jedná spíše
o testouací režim, ale do budoucna
bude naše CD již plně duojjazyčné.

A určite nezabudnite na vel'mi žiada-
nri věc. Oboznamujte nás o nejak5ích
internetovsk ch adresách. Napr. kde
sri antiviry, grafick soft, hudobny

, soft, ja neviem, niečo o UFO a ine
, zaujímavosti.

' O UFO a i inych zaujímauostech se
, dočteš ue Faktech X (neplacená
I reklama), na internetu (opět nepl,
, rekl.) nebo u jinych SPECIALIZO-
' VANÝCH časopisech. GameStar je
' specializouany na PC hry, u nás se
', o ničem, co s hrami p ímo nesouai-
: sí, nedočteš,

, Prosím vás, určitě mi odpíšte čo naj-
, rlichlejšie, už netrpezlivo čakám na
, vaše odpovede. Poštovné možete pri-
, rátať k predplatnému, ale určite od-
, píšte. No už mi dochádza aj toto čier-
] ne pero, takže.bohužial' (našťasli.e?)
, s& s vaml muslm rozlričiť (rozč liť?),
, No, už je štvrt na dve, píšem pomaly,
l aby ste stíhali lrištit písmená a čítať.
, Za vašu námahu a odpovede vám
, vopred vel'mi pekne d'akujem.
I Váš stály čitatel'|, ZDENI(o JeNov
:

', vážená red,akcet
Vzhledem k tomu, že mě váš časopis

: zauja| a rád bych si ho p edplatil,
, chtěl bych se zeptat na pár distribuč-
, ních věcí:
. 1. P edplatím-li si GameStar na-
, p íklad na pril roku, p ijde mi pouze
: 6 zaplacen5ích qítisk , nebo také 7.

, I(ter5rí budu muset zap|atit?

', P 
"dplotné 

na čturt roku znamená,
, že dostaneš t i čísla, na p l roku
, šes/ čísel, a na rok pochopitelně
, duanáct.

|, 2. |estliže si p edplatíme časopis
, dva, budou pozvánky a karta pla-
; tit jen pro jednoho, nebo pro oba?

Každy dostane suojí kartu, bude do-
stáuat suoie pozuánky atd.

3. Zptisob platby?

Máš duě možnosti.
1. Vyplň p iloženou složenku

a zaplat' ji na poště.
2. V p ípadě, že pot ebuješ daňo-

uy doklad, uyplň kupón a pošIi nám
ho. Obratem ti zašleme fakturu.

Časopis začneme posílat ihned po
tom, co nám dojde tuoje platba,

Odpovědi prosím bud':
A. Pošlete p ímo mně nebo,
B. uve ejněte v listopadovém čísle

nebo,
C. pošlete e-mailem.

|eN Blezor
Uhl, |anovice

B ie spráuně.

ěau GameStar!
posielam vám tri vašu anketu. To
predplatné beriem (je to bomba!).
U mňa máte zatial skóre dobré (ai
u mojich kamošov), len tak dalej!!!
Držím vám palce, aby ste sa naozaj
stali najlepším Game-časopisom.
IGždopádne si ale bud'te isty, že máte
o jedného fanrišika viac. Čaute!

]erun

|sme rádi, že se ti nóš program p ed-
platného líbí, užij si u p íštítn čísle
plnou uerzi hry King Quest VI, mrk-
ni se na naše tajné uuu stránky a če-
kej mailem pr běžné zajímaué infor-
mace. Držím ti palce, abys tu p ed-
platitelskou soutěž o PII uyhrál ty :-).

Aho| redakce
GarneStaru
Váš časopis mě very nadchl. Nejd íve
bych ale chtěl pozdravit všechny pa-
any (a pa anky), (pokud tento dopis

otisknete, že). A taky šéfredaktora
IGrla Papíka (Exscoráče). Váš časo-
pis má dobq,í design a dvě CD-čka.
Taky dobr5í. Časopis by mohl mít
mnohem více stran, ale to se časem
vyvrbí, a taky ceník nějaké firmy na
hry a na hardware and software.
Doufám, že se váš časopis bude dále
a dob e vyvíjet. Já sám jsem si ho ob-
jednal ,,zatím" na čtvrt roku a dou-
fám, že mě nezklamete.

Váš čtená
RoueN I(t-EpEr

S designem pruního čísla jsme neby-
Ii p íliš spokojeni, a proto jsme p i-
stoupili k poměrně razantním změ-
nám. Taktéž uzhled našeho CD ie
zgruntu p epracouán, a pokud to
stihneme, tak spustíme i plnou uerzi
našeho uluu. Chceme uám za uaše
peníze dáuat tu nejuyšší kualitu. Dle
našeho názoru je 99 Kč p imě ená
cena, uíc by za časopis o počítačo-
uych hrách platil jen blázen, ne?

GameStar

GerutrSr.qn
8 0008
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U p íležitosti se Uánoc isme pro uás ue spolupráci se

společností AutoGont a 0uake klanem The ]lecroBaisers p ipra-

uili soutěž o t i Uoodoo2 karty.Tentokrát ušak nebudete suoie

kuality dokazoyat odpouídáním na iednoduché otázlty, ale p ímo

u Quakovi. nebude se losouat - whraií ti neilepší!

O co |ď,e?
Členové klanu NecroRaisers pro riče-
ly této soutěže vyhotovili speciální le-
vel, kte4i samoz ejmě najdete jen
a pouze na naší CD p íloze. Cílem je
v časovém limitu t í minut post ílet
co nejvíce ,,lotrti". Sv jq kon pro-
kážete autentickou nahrávkou,
kterou nám zašlete nej-
později do 15. ledna.
Vyhlášení qisledkri pro-
běhne ve t etím čísle
GameStaru-nejlepšít i
obdrží 5D akcelerátory
Voodoo2 věnované spo-
lečností Autocont
a chystá se i nějaké to
p ekvapení.

Jalr na to?
|eště než provedete instalaci
samotného levelu, ujistěte se, že máte
plnou verzi Quaka 1.08. Pokud máte
nižší, aplikujte patche (rovněž na
CD). Nyní spusťte z CD instalační
program zombie.exe a zadejte cestu,
ve které máte hru nainstalovánu.
Vytvo í se vám zde adresá \nrcont3\
kde najdete v souboru ovladani.txt

základní popis ovládání. Zde se na-
učíte pomocí kláves FI až F6 nahrá-
vat dema (p ed započetím hry stisk-
nete nap íklad F1, po vypršení t í mi-
nut pak F5, v adresá i se objeví na-
hrávka nrcont3a.dem, kterou si m -

žete prohlédnout stisknutím F5).
Level spusťte z adresá e spuštěním

,,start", p ípadně,,startgl" pokud
vlastníte 3D kartu. Až budete se sv m
rr5ísledkem spokojení, vyplníte soubor
prihlas.txt, spolu s demem jej zazipu-
jete (arj, rar, zip) a odešlete e-mailem
na gs-soutez@idg.cz, p ípadně odevz-
dáte v jakékoliv z uvedenlich prode-
jen AutoContu. Pokud máte potíže se
spuštěním, mailujte na speciální help-
linku zombieuille@email. cz.

Ně|aká pravldla?
Samoz ejmě! Pochopitelně si mrižete
upravit ovládání podle sv ch p edstav
(nezapomeňte také na jméno hráče),
ale hodnoty upravující zamě ování,
rychlost hráče či jakákoliv modifika-
ce privodních soubor je nep ípustná.
V pr běhu soutěže mrižete zaslat

pouze jedno jediné demo, tak-
že dob e važte, Zároveň p ipo-
mínáme, že soutěžní p íspěvek
mrižete odeslat pouze e-mai-
lem na gs-soutez@idg,cz, p í-
padně v prodejnách Auto-
Contu, obyčejnou poštou
vzhledem k možnému poško-
zení disket nikoliv. Šanci mají
ovšem jen ti nejlepší, takže tré-
nujte, trénujte, trénujte - do
15. ledna se těšíme na vaše ex-

GomeStar
8 0025

Prode|ny spoleěnostl
AutoGont

Nemocniční 12, Ostrava 1

Joštova 7 (Česká 31), Brno

Nár. hrdintj 9, B eclav

Branišovská 2, České Budějovice
Fůgnerova 353/4, Děčín

Nádražní 1 1 00, Fnidek-Místek
Jihlavská 318, Havlíčkrjv Brod

Brněnská 375, Hradec Králové

nám. Krále Ji ího 6/507, Cheb

Žižkova 13, Jihlava
Truhlá ská 739, Karlovy Vary
Kutnohorská 102, Kolín
Lond nská 51, Liberec

t . Václava Klementa 131, Ml. Boleslav

1.máje 29,Olomouc
Kafkova 5, Ostrava

Jana Palacha 660, Pardubice 2

Karlovarská 22, Plzeň
Běžecká 1, Praha 6
Bubenečská 13, Praha 6

Na Pankráci 16, Praha 4
Pobrežní 3, Praha B
Horní náměstí 24, P erov

Žerotínova 4, Šumperk
Čs. armády 1667, Tábor

Tyršovo nám,429, Uherské Hradiště

W. Churchilla 1722, Ústí nad Labem

Zašovská 750, Valašské Mezi íčí
Louky 351, Zlín
Dr. M. Horákové, Znojmo
nám. Republiky 42,Žd:ár nad Sázavou

Prode|ny íranchlsové
sítě AutoGont

nám. Míru 13, Bruntál
Hrnčí ská 2514, Česká Lípa

Jablunkovsk á 1206, Česk,i Těšín

Opletalova 608, Havírov
Farní 41, Hranice
Meisnerova 1 264, Chomutov
Masarykovo nám. 60, Jeseník

Jarošovská 433/ll, Jindr. Hradec

Golovinova 1559, Kadaň

Olbrachtova 261B, Kladno
Dobrovského 1 54, Klatovy
Moravcova 261, Kroměríž
Hlubčická 5, Krnov
Mírové nám. 48, Louny

J. Kubelíka 1753, Most
Masarykova 27, Opava
Plumlovská 60, Prostějov

Kpt. Olesinského 52, Príbram ll
Masarykova 1491, Roudnice n. Labem

Polit. vězňt] 1337, Slan ,

M. Horákové 46, Svitavy
Masarykova 27A, Teplice

Vedryně 243, T inec

Čsl. armády 11B1, Ústí nad 0rlicí
Zámecká 2, Vyškovtrémní {kony.

L,
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Al{KETA

Anketa

amoz ejmostí jsou ceny, kter5í-
mi vždy odměníme několik r,y-
losovanlich šťastlivcri.
Tentokrát jsou následující:

l. cena:
počítačová hra Grim Fandango
2. cenaz
počítačová hra Lula: Virtual Babe
5. cena:
počítačová hra Montezuma's Return

ANKETIrí orÁzKy=
1. I(te4i článek v tomto čísle se vám

nejvíce líbil?

2.I{ter článek v tomto čísle se vám
líbil nejméně?

Steině tak iako y nultém i nyní isme pro vás p iprauili

malou anketu. Míníme ii otiskovat na této stránce pravidelně

namísto soutěže, a to ze dvou d uod . Zaprvé nám m že odpo-

vědět každ , protože ulastně všechny odpouědi isou ,,spráuné",

za druhé chceme GameStar tvo it p edeyším podle vašich p ed-

stau, a proto bychom chtěIi co možná neip esněii uědět, G0 e

vám líbí, a c0 ne.
t 

1. cena: počítačová hraGrim Fandango

6. I(teryí časopis o počítačoqich
hrách, vydávan5,i v České republice,
se vám nejvíce líbí po grafické
stránce?

5. Odkud jste se o GameStaru dozvě-
děli (kamarádi, web, Invex, rekla-
ma v pc worldu, reklama v rádiu
VOX atp.)?

4. Jaké rádio posloucháte?

5. I(teré časopisy čtete (nejen časopi-
sy o počítačor{ch hrách)?

7. I(terá z následujících vět nejvíce
vyjad uje váš názor?

a) Nekupuji časopis s CD.

b) I(upuji časopis jako komplet s CD
a líbí se mi diskmag Realtime.

c) I(upuji časopis jako komplet s CD,
ale byl bych raději, kdyby na CD
místo diskmagu Realtime byla další
demoverze.

8. I(terá z následujících vět nejvíce
vyjad uje váš názor?

a) Chci recenze jasné a st ídmé, kde
se dozvím všechna pot ebná fakta
ohe.

b) Zajímají mě informace o h e, ale
také chci, aby byla recenze psaná
zábavnou formou.

c) Hlavně se chci p i čtení recenze
dob e pobavit.

GameStor
8 0036

Jméno a príjmení:

Ulice:

Město:

PSČ:

E-mail:

Rodné číslo:

E[l GameStar ! l!9

Q 3. cena: počítačová hra Montezuma's Return

Vyplňte, pokud se chcete zričastnit slosování o ceny

u hercl z mlnu!ého
ěísla:
1. CENA
o grafick, akcelerátor Voodoo2

od firmy Datrontech:
Tomáš Zindera, Karlovy Vary

2. CENA
o hodinky s tematikou počítačové

hry:
vit Šafa ík. pardubice

3. CENA
o počítačová hra dle vlastního v, -

běru s podpisy redakce:
Jan Molnár, P ibyslav

b-.,-



HP CD-l^íriter Plus 81OOi
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TH'system,
CHS Electronics

TH'system
28, fijna 86, 7O2 00 Ostrava 2
Tel.: +420-69-6107209
Fax: +420-69-6713742
e-mail : thsystem@thsystem.cz

E

a

Pohodlné vypalování
o interní mechanika s rozhraním lDE
o čtení a zápis GD-R a GD-RW médií
o 24 tychlostní čtení, 4 tychlostní zápis
o kompletní píogramové vybavení

HP GD-Writer PIus 81OOi
Díky až 24 násobné rychlosti čtení a 4 násobné
rychlosti zápisu nabízí nová zapisovací jednotka
HP CD-Writer Plus 810Oi bezkonkurenční v kon
v oblasti zapisovateln ch diskrj CD-R. Vytvo ení
vlastního disku CD je nyní stejně snadné a dokonce
rychlejší než vytvorení diskety (zápis 650 MB na disk
CD za pňbližně 18 minut).

Navíc umožňuje čtení diskťr CD rychlostí, která mťrže
souperit i s mnoha jednotkami CD-ROM, Zmizelo

;#""T' flÍ,:,j' i:H:[""Xl, 
o'''-i'J 

".iď 

-

formátování diskťr CD-RW méně než 5 l

čímž m žete ušetrit i více než 60 minut. l.,, _l , I

Zapisovací jednotce HP CD-Writer Plus 81OOi t 
- 

al \'

K dostání u všech prodejc v početní techniky.

V kon je však pouze začáIek. Stejně jako u jin ch
technologií zapisovateln ch diskťr CD-R společnosti HP
lze vámi vytvo ené disky CD použít ve více než 200
miliónťr jednotek CD-ROM po celém světě (tento počet
navíc stále nar stá). Navíc si 'mťržete nahrát vlastní
hudební disk CD a p ehrávat sijej na p ehrávači doma
nebo pň jízdě v automobilu. Zaana jiná technologie
ukládání dat není tak univerzální. M lžete si tedy b t

jisti, že váš CD disk lze prečíst
prakticky kdekoli. K ukládání dat
na disk CD m žete použít
program pro správu a archivaci
soubor .
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IKEA Shopping Pork
Skondinóvskó 2l, l55 00 Proho 5 - Zličín

|KEA Shopping Pork
Skondinovská2, ól9 00 Brno - Dolní Heršpice
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