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P edplať si GameStru a Ěeká tě:

plná uene 0utposl, plná uene Fillels, Best oí Unteal, ]láuodoué GD

P íště:

t l0D!!!

:

úroolír
právn3í rivodník má b}ít krátk3í,
jasn3í a čtiv}r. Proto p jdeme

p ímo na věc, mám toho mnoho,
co vám chci sdělit a času je

tak málo.

Vydává

lDG Publishing, a. s.

Nejprve se budu věnovat čtená m nám
nejmilejším, které si h čkáme a p edcházíme, tedy našim p edplatitelrim.
Bohužel, v minulém číslejste nám telefonovali několik reklamací, které byly zprisobené tím, že nějak3í zloděj, kteq
nemá stovku na náš časopis, vám jej ukradl ze schránky.
Problém byl v tom, že fólie, do nížbyl komplet zabalen, byla tentokrát o něco prrihlednější než obvykle, takže zloději
hned viděli, že do schránky dorazil právě GameStar. Samoz ejmě jsme všem postižen5ím zaslali čísloznovu a od p íště
už fólie bude zcela anonymní. Fakt je, že šílenství,které se
kolem p edplatného GameStaru rozpoutalo, nemá obdoby,
takže jsme p istoupili i na dalšíalternativu našeho p edplatného - pokud chcete, mrižete si náš časopis p edplatit doporučeně, a tak mít stoprocentní jistotu, že k vám dorazí
v po ádku. Mnoho čtená ti si také nechává časopis posílat
do svého zaměstnání či do zaměstnání rodičri.
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Na druhou stranu jste ocenili, že je časopis doručen prakticky ve stejn den, jako je na stáncích, i když někte í zyás
p esto nebyli spokojeni a telefonovali nám, kdeže je CD
z minulého čísla,které měli dostat zdarma. CD p íloh pro
p edplatitele tiskneme vždy omezené množství, a je-li
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Prodan, náklad je ově ován ABC ČR
Cena kompletu:99 Kč
Cena bcz CD: 39 Kč

v upoutávce psáno, že nabídka platí jen do vyprodání zásob, znamená to, že CD patrně nedostanou všichni, ale jen
několik set těch nejrychlejších. Tentokrát pro ty neirychlejší
(prozradím vám, že konkrétně pro 300 rychlíkri) máme p ipravenou speciální broŽuru internetorrVch providerri. Ale
z|<rátka nep ijdou ani ostatní - všichni p edplatitelé totiž
p íštědostanou ne jedno, ne dvě, ale dokonce t i CD! Na
t etím CD naleznete to nejlepšíz internetu, a p ijde vhod
jak těm, co surfují pravidelně, tak těm, co s internetem zatím nemají nic společného.

Ale samoz ejmě myslíme i na všechny ostatní čtená e, takže
p íštědostanete plně všichni Internetovou mapu (formát
42), kterávám snad napom že k orientaci ve světě internetu. Myslíme to s internetem opravduvážně, však není IDG
oficiálním mediálním partnerem BMI nadarmo. K 1. b eznu, tedy oficiálnímu startu akce B ezen - měsíc internetu,
chystáme nejen oficiální start plné verze našich weborlich
stránek, ale také jednu speciální akci - nezapomeňte se tedy

b ezna na naše stránky určitě podívat! |ak vidíte, jsme už
skoro na konci stránky, a já se nestačil ani zmínit o Hráči
roku či o diskotéce na l(azíně, kde budou probíhat velké
turnaje o zajímavé ceny. Jestli p em3íšlíteo tičasti, nalistujte
si p íslušnou reklamní stranu v časopise.
1.

Máme zato, že doba si už dlouho íkala o časopis počítačoch her se zcela novou koncepcí a p ístupem ke čtená i.

v

Zdá

se, že vám GameStar sedí, a opravdu si toho velmi vážíme- rozjeli jsme se pěkně zostra a stále zrychlujeme. Teď
už nás nic nezastaví.

IGrel Papík, šéfredaktor
9 0048
rt lllgrí]

GameStar

I

==_

0B

AH

]lovinky a prevlerrr:
16 Novinky
26 C&C: Tiberian Sun
50 Diablo II
24 Driver
28 |agged Alliance 2
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Recenze:

lUlultlplayer 3D akce

32
37
44
58
46
4l
42
49
55
50
52
57
60
58
65
68
ffi
7I
72
74

HIT čísla
Alpha Centauri

Akční
Excessive Speed
Resident

Evil2

South Park
Starsiege:Tribes
Worms: Armageddon

Tournament aTeam Fortress 2,

N.I.C.E.2

32,kdese o této h

Superbike World Championship

dozvíte více.

Adventure / RPG

Reslrlent Evll 2

Zajímá vás, proč se ted'Tomáš Rádl po ád
nervózně ohlíží?Proč spí p i rozsvíceném světle?
Inu, hrál Resident Euil2 - děsivou akční
podívanou od Capcomu. I(onverze na PC
dopadla nad očekávání dob e a krev vám zmrazí
stejně spolehlivě jako PSX veíze.

l

N-I-G.E. 2

Railroad Tycoon II
Brány Skeldalu

Zvuk ve t etím rozměru
Zavo|antem ACT Labs
Ovladače zvukov5ích karet

GameStal 3 íl ]9

38

e měsíce

Ať už je vašímmomentálním
favoritem NlS 3 nebo Speed
Busters, neměli byste minout
recenzi na noqí závodní
skvost od německého
Syneticu. Pokud jste totiž
někdy uvažovali, iaké by bylo
Need for Speed se zbraněmi,
v náklaďácích, Trabantu,
formuli či miniká e, m žete
s tím skončit - v NICE 2 je
tohle všechno realita.

SimCity 5000

Redakění rubrllry:
3 Úvodník
4 Obsah
5 Hodnotící systém
6 Obsah CD 1
10 Obsah CD 2
12 Story: Multiplayer 5D akce
22 Reportáž: IGest GameStaru
92 Soutěž s Creative o SB Live!
96 Soutěž Zombieville - vyhlášení
98 Soutěž s JRC o Alpha Centauri

a|e

doslova nadchla. Pokud tedy
chcete vědět, proč by správní
stratégové měli volit právě
tuto hru, nalistujte na stranu

Hardrrrare:

90
94
91

,

ale p ece jen ne dokonalou
strategií. Alpha Centauri nás
(zeiména Viktora Bocana)

Sport

Ultra Fighters

\

Zatímco SimCity 3000 se
ukázalo b3íti sice zábavnou,

SimCity 3000

Pro Pilot'99

l

a

Alpha Gentaurl

Front

Simulátory

-:Ť

i něco o tom, jak si s pomocí botri užívatmultiplayeru i o samotě. Na CD pak
najdete nejoblíbenějšíboty pro hry Quake a Quake II.

Close Combat III: The Russian

Liath

.

r

k nejoblíbenějším.Pomalu se ale rodí
jejich nová odr da, zamě ená v hradně na všemožnétypy multiplayeru.
V článku Honzy Modráka se dozvíte
informace o nev]znamnějších
chystan5ích projektech v této oblasti jsou to Quake III Arena. Unreal

Anno 1602

Dark Side of the Moon

|_3]

3D akčníhry pat í bezesporu

Strategie

Návody:
76 Tipy & Triky
80 Polda

82
84
86

ah

Polda

Dalšíhra, kvrili které jste nám
nesčetněkrát volali a o jejíž
návod jste si íkali. A protože

bychom udělali, co vám na
očíchuvidíme, p inášíme vám
kompletní návod na tuto
ujetou českou adventuru.
V návodech najdete
i dokončeníBran skeldalu,

SimCity 3000

a

Railroad

česk3íchtip a

trik

Tycoon //. Dalšínášup

tradičně na CD.

najdete již

I
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Ze zkušenostíuíme, ialt

llodnotícísystém

ie hodnotící tabulka
d !ežitá. lllouho isme
uuaŽOuali, iakou íormou a iaké iníormaoe

Minimální konfigurace: Minimální konfigurace uvá-

Lišta s názvem hry

do ní zapsat. ]la násle-

děná v5írobcem jako nejnižšínutná ke zdárnému spuštění hry. Nem žeme ručit za správnost informací, obvykle je opisujeme z krabic či oficiálních materiálri firem. Automaticky p edpokládáme, že máte zvukovou
kartu a minimálně'2x CD-ROM mechaniku.

5D akceleracez Zde

je k dispozici informace o tom, zda

duiících ádcích naleznete uísledek našeho
p em šlení.Uě ím e, že
budete spokoieni...

a jak hra podporuje

3D akceleraci. Možnosti jsou 3Dfu,

P íklad hodnotící tabulky

D3D, PowerVR

aOpenGL.Vpípadě, že hra

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

Žánr: strategie
V, robce: SKS Chvojkovice-Brod
Vydavatel : Vonásek l nteractive
Systém: Win95/98
Jazyk: angIick

3D kartu

vyžaduje, je to uvedeno v položce

,,Minimální konfi-

gurace".

HDD 80 MB
I
I

Optimální kónfiguract:
P l66, 32 MB RAM, 8x CD,
HDD 300 MB,3D karta

Multiplayer: ano

I

3D akcelerace: D3D, 3Dfx

I

Optimální konfigurace:

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

Hratelnost Hra-

telnost vyjad uje

Hratelnost

zábavu, která je

pochopitelně nadazena grafice
i zvuku a je nejd ležitějšípro finální
verdikt. Existuie
pět stupňtl-

q

-

borná, velmi dobrá, dobrá, špatná
a velmi špatná.

Velmi

Celkové hodnocení: Nejdtiležitějšímprvkem tabulky je
pochopitelně číselnliverdikt,
kteryí procentuálně vyjad uje

Grafika

kvalitu hry. Verdikt je udá-

Vysoká

ván násobky pěti od nuly do
sta. Hodnocení je poměrně
kritické, již 80 "Á tedy znamená velmi kvalitní hru,
a cokoliv, co obdrží90 %
a více, je naprost trhák.

Neuvě ite]ně krásná hodnoticí tabulka.

Grafrka: Ohodnocení celkového grafického zpracování hry, tedy kvality 5D
akcelerace, scrollingu, kvality videosekvencí apod.
Existuje pět stupňti - qíborná, velmi dobrá, dobrá,
špatná a velmi špatná.

Protože sl mtslime, že yětšina z hláč
má sré oblibené čl preíeloyané helni

Zvuk: Zde hodnotíme nejen kvalitu ozvučení(zvukoq ch efektri i hudby), ale
nap íklad i její vhodnost
pro čely dané hry. Existuje pět stupň - q bom1 ,
velmi dobryi, dob4 , špatn;i
a velmi špatnlí.

závérečnéhodnocení.

K dispozici je pět stupňri

nehratelná, vysoká, pr měrná, nízká a směšná.

Žan r oué r u b r i ky

žánry, lteté rás zalima|i p edeyšim,
rozhod!i Isme se p l|it s ponělud netradlěnim
tozdělenim časopisu. tecenze isme loztlě!Ill
cellem do pětl lubl!k reprezentulicich ne|loz-

ši eněiši žáw! - akčni, sttategie, spott, adrenlure/BPG a slmulátoly. Hernich žánr pochopitelně exlstu|e yice, lozděleni le yšak p inosné
ien p l lozumném počtu, lla následujicich ádcich naleznele lozděleni podžánrii. Jsme si
rědomi ilst ch ne|asnosti a neloglčnosti u našem nárthu, p eslo rěiime, že pozitlra p ey ši

zárodni htl, kleré se do

sport p i nejlepši r

l!

neiodi ( lil i cr o M a ch i nes ),
TIATEGIE: Zde ie šáíem llktor Bocan a |eho
žánl ie lymezen poměrně jasně. lla|dete zde
shalegle tahouó í, pellcross/ i realtlmové
(Starcratt), ale l 30 ahčni (Battlezone),linanéni (Capitalism) a talliclé (Incubation).
A abt to nebyla ta}orá nuda, nauic isou tu ! hll
loglclé (0uadrax).

uede llonza lllodlák. Uerlle

30 alčnich hel (Unreal) zde najdete l 2D st ilečkl a hopsačll (Stargunner, tazz Jack.
Babbit),lotéž v 3íl (G-Police, Croc), ale i pinbally íBalls oí Steel) a něltelé relmi akčni

SPÍlBT: Ue dne u noci sedi u Eutosportu, altluně
sporlu|e, nekou i a neplie, a tedy musi i rést
naši sportorni lubliku, ano - |e to Lukáš Elben
:-|. ílomě bóžn ch holeiii, íotbalii a dalšich
spoltii zde naidete i aulomobilové zálodl Qleed íor Speed) a íolbaloué manažery (Prcmier

Managet 98).

-

lill1:l!#:'i##il;::,Tffi

Ačkollv |sou advenlure a IPG piiuodně
chápánl |alo dya odlišné žánry, lozhodli |sne
se ie spoill do iedné lubllll

-

ma|i hodně

společnéhoa lonecloncii |e obyykle hlaji
i ste|ni hláči.
slilULÁTORY: Šétemie Bob íoutsk - nena|dete
zde pouze slmulátory leteché (Bed Baron), ale
i simulátoll lobotii íltíecáWar ot), uesmilné
simulace (Wing Connander), simulace vo|enské iechnlkl, nap . lanhi (Armored

či l eba ponorel (Silent Service).

negalira.

nXčri: Bubriku

obtížnost: lnformativní
hodnocení obtížnosti hry.
Pokud není extrémně vysoká či nízká, nemá vliv na

Fist)

oučásti laždétubrlly |e hlarni stlánla, lde
naidete lromě obsahu náslcdu|icich stran ltát-

k

úuodnik s aktuálnimI lnlolmacemi. llále |e

zde žeb ičel desetl neilenších hel danóho žán-

lu za poslednich l2 měsic

.
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Seznam obsahu Gll
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HRATEIilÉ DEilOUEBZE:

3D Frog Man

0bsah 0D

I

Commandos: Bey. The Call Of Duty

close combat 5

Descent 3
Driver (rolling demo)
Excessive Speed
Gangsters: Organized Crime

Gruntz
Links LS 99
NBA Live 99
Posel Bohti
Redline (+ singleplayer)

TocA

2

Trophy Buck
Warzone 2001 (singleplayer)
Warzone 2001 (multiplayer)
UlllEA:

CD GameStal 3/99 ie napěchoyáno p0'0kíái hráěsk mi užitecnostmi. Za
zmínku stoii p edeušímdemo Bollercoa íeíTycoon, které ie yoln m po,

kračouáním slauného íransport Tycolnu, dema na datadisk ke Comman-

dos; Beyond The Call 0í Duty, uelké demo na 3D akci Redline, nebo upc] stratcgii Wanone 2100, opět iak v single, tak y multiplaye] uerzi.
U sekci GDStar naidete klomě seiu ke hrám a tip m ínap . na Alpha Centaufi| obsáhl obrázkoú materiál k papírouímpleuiew na Diablo ll a Tiberian un. Sekce Patche obsahuie celkem 15 patch , a u sekci Uidea ie
p]0 uás p iprauen supe] akění trailer na Descení 3 nebo ukázka

lll

Descent 3
Quake III Arena
Excessive Speed
GD TAB:
plná hra: prokletí Eridenu
Databáze cheatti
V; sledky soutěže Zombieville
Baldur's Gate script

ltl íilAG:

Areny. Gelek uzayíraiíselcc Trainery a Programy, kde isou driuery

noúch zyukouích karet od Lukáše Erbena. ]la něco bychom málem
zapomněli! Je to databáze cheat , kterou uwoláte stiskem F5.

Forsaken

Gangsters: Oryanized Crime (v.2.0)

Myth II

Nfs

TAW
TAW
Ubik

PIEUIEH:

Diablo II
Tiberian sun

(_

(-

D3D)
Glide)

PROGRAil|Y A 0UIADAóE:

REGEilZE 1lA Gll:

Asghan: The Dragon Slayer
Magic & Mayhem
Ring
Tides of War
Viper Racing

Winzip 7.0
Gozilla! 5.3

uLOŽEIÉPOZIGE:
SimCity 3000

Sound Blaster 16/AWE32
Sound Blaster AWE 64
Monster Sound MX80
Monster Sound MX500
Sonic Impact s90
Sound Blaster 128
sound Blaster ff pcl
Sound Blaster Live!

Polda

tÁUOlty:

Alpha Centauri (česk; )
King's Quest VI (anglick1

)

ibl;ivá a toto CD
kazem, protože obsahuje
hned pět kousk . |sou to recenze:
3D akčníAsghan: The Dragon Slayer
od Viktora Bocana, strategie Magic &
Mayhem od téhožautora, nezkrácená
verze adventury Ring od Tomáše Varoščáka,pirátská strategie Tides oí
War od Boba l(outského a konečně
závody Viper Racing od Bély Nemeshegyiho.

CD recenzí pomalu p
je toho

5

Ring
RR Tycoon lI

Realtime 43

Return to krondor
simon the sorcerer pinball
Star Wars: Rogue Squadron

Lula:The Sexy Empire
Starcraft: Broodwars

Populous 3

Wargasm
Fallout 2 (v.1.02D)
Excessive Speed

Claw

Speed Busters
Ultra Fighters
PATGllE:

Halt'-Life (v. 1.0.0.8)
Caesar III
Dune 2000 (v. 1.06)
European Air War

l

r

GameStat

d

Excessive Speed screen aver

Quake2-CTF1.50
Quake 2 - Eraser 1.01 full
Quake 2 - Frog Bot 1.2

Po měsíci je tu opět nedílná součást
každého cover CD - všemi oblíbenli
diskmag, kteryí v našem p ípadě stále
více nablívá na obiemu (už tobrzy zatrhneme). Čtená ská spokojenost je
zatím na více než dobré ťrrovni a tak
nezb,vá než se těšit na to, co nám kluci uva ilitentokrát.

TBA!llEBY:

Thief (demo)
Myth II

z Quake

Strategie

Bollercoaster Tycoon

TransportTycoonje vedle Sim City jedno-

značně nejslavnější a snad i nejrispěšnější
budovatelskou strategií. |ednak zaujalv bornou grafikou, která snese srovnání
i s aktuálním Sim City 3000, hlavním drivodem masové obliby byl však návykov5í
obsah hry. Chris Sawyer sice bohužel nep istoupil k vytvo ení druhého dílu, potěšil
nás něčímjinllim - na stejném enginu naprogramov a| Ro ller co a ster Ty c o o n, kteryí
je tématicky nápadně podobn3í rovněž
slavnému Theme Parku od Bullfrogu.

Ghris Sauryer/Hasbro lnteractiye
lllinimum: Pl33, 16 ]tlB BAlll, Win-

.
.

dows95/98, HI|D 40 lllB
3D akcelerace: ne

Commandos: Beyond The Call 0í Duty
Pyro tudios/ElDÍl lnteractlue
. illnimum: Pl66, 16 tllB RAill,
Uindows95/98, IlDlI 35 ]llB

.

3D akcelerace: n8

Commandos: Behind The Enemy Lines,
iedna z nei spěšněišíchher minulého ro-

ku, bude mítjižbrzy datadisk. Toto je iedna z osmi misí tohoto veledílka. P ibyly
nové věci jako házení kamínkti pro odlákání pozornosti nebo dalšízbraně . Misi

ffiffi

navíc začínátes agentem, kte4í je zav enlí ve vězení,takže je to opět všechno na
zeleném baretovi. P ejeme tedy dobrou
zábavu, hlavně pak pevné nervy. Nat ete

to těm náckrim!

Warzune 2100
Pumpkin tudios/ElD0 lnteractiue
RAill, Windows95/98,

Super vypadající realtime strategie z budoucnosti. 5D grafika, spousta nov ch nápadri, jako je totální design bojov ch jed-

HlIlI 19 ilB .

Strategie

.

Pl66, 16 ]llB
3ll akceleraGe: Directl
lllinimum:

notek, vynalézání, artefakty, to jsou devizy této hry. Na našem CD se nachází
dvě verze hry: singleplayer a multiplayer.
V singleplayer verzi se jedná o krátkou
kampaň, v multiplayer verzi hry lze hrát
i proti počítači.Pro multiplayer verzi hry
lze navíc ňci jen to, že není nic lepšího,
než když se vrhnete do boje proti kama-

rád

m.

Bedline demo 2
Beyond Eames/Accolade
illlnimum: Pl66, 16 tllB RAtl,
Wlndows95/98, HllD 79 ilB

.
.

3D akcelerace: Dhectl

Po malém demu v minulém číslep inášíme exkluzivně toto maxidemo na jednu
velice dob e vypadající 3D ežbu. V tomto demu si budete oproti minulému moci
zahrát i dvě bombastické singleplayer
mise, které jsou uvedeny akčnímiintry

p esně ve stylu Shogo, ti. dokonale nahrazujícíanimované sekvence. Dalším
zpest ením je svázání klasického
3D chození s jízdou v autech, která

jsou samoz ejmě po zuby vyzbrojená.

Gruntz
lllonolith . illinimum: Pl00, 16 tlB RA]n, Uindows95/98,
HDD 45 JllB . 3ll akceleraoe: n8

-

Gruntz jsou zajímavá logická hra, která vás jistě zaujme nejen svou atmosférou, ale také hratelností, legracemi a puzzlíky. Popravdě ečeno, hra spí-

še než strategii p ipomíná tahy na šachovnici, na druhou stranu je oděna
do kabátu, kter5i leckoho splete. Hrdinové této hry spíše než vynikající

stratégy p ipomínajíp itroublé orky, ale to neznamená, žeby tím hra tratila na roztomilosti, právě naopak. Demo obsahuje několik levelri z plné
hry, včetně tutorialu.

8 N99 GameStal

cD

Plná hra na GD pro

trategie

Glose Gombat 3: The Bussian Front

T etí pokračováníválečnéstrategické hry

uŠechny:
Prokletí Eridenu

od Microsoftu slibuje více hratelnosti, p ehlednosti,' akce... A vtibec, nahrajte demo,
a uvidíte sami. Tentokrát je děj hry posazen do v poslední době atraktivní doby Velké vlastenecké války, tj. do bojri na l chodní frontě ve druhé světové válce. Bojujete samoz eimě za sovětskou stranu.

-

Atomic Games/lllicrosott

.
.

Illlnlmum:

Pl66, 16 ]nB BAlll, Win-

dowsg5/98, HDD 70 ]tlB
3D akcelerace: ne

Driyer

Sport

Prokletí Eridenu ie česká RPG z roku

Nová automobilová akce od tvrircri Destruction Derby - Driuer,brzy zavítá na
naše monitory, prozatím je tu rolling de-

1997 z dílen firmy Zima Software.
SvYm p íběhem a stylem hry p ipomíná klasiku jako Eye oí the Beholder,

Ve h e postupujeme po čtverečcích,
používáme p edměty, vybavujeme jimi
svého hrdinu, pomáháme dobrlim
a zabíjímevše zlé, co p i cestách královstvím potkáme. K dispozici je také

mo, kde budete moci pozorovat jeden běžn5i večer v jednom americkém městě - tzn.
automobilové honičky a ada dalších kratochvílí.Pozor, pouze pro majitele karet
s rozhraním Glide. V demu: 'P'pro volby,
Alt+F4 pro konec dema.

klasika,

GT lnteractive

širok3írepertoár kouzel, prostě RPG

.
.

llrl lr r1.1 ,.l llr ll...

Illlnimum: Pl66,

l6

ttlB BAM, Win-

dows95/98, HDD 0 ]nB
3D akce|erace: Gllde

Akční

Descent 3

Byl tu skvěl3í Descent, poté p išel ještě lepšíDescent 2 a nyní jsme potěšeni možností vám ukázat demo na t etí díl této super
360stupňové st ílečky.Vehratelném demu
se budete moci plně vy ádit a poznat nová
vylepšení t etího dílu. Pokud vám demo
bude málo, zhlédněte ještě super trailer
v sekci videa.

0utrage Entertainment,/lnterplay
lhlnlmum: P200, 32 MB BAlll, Windows95/98, HDD 5l MB
3D akcelerace: Di]eGtX, 0penGl

.
.

Excessiue peed

Sport
Hra, která hodně p ipomíná Death Rally.
Všude na dráze se povalují rizná vylepšovátka, kter5ími lze znep íjemnit život sqích
protihráčri a někdy ho i ukončit... Tak to
jsou p esné Excessiue Speed.

1T^
U sledky soutěže
Pokud si ještě pamatuiete, v prvním
číslejsme vyhlásili společně se společnostíAutocont a Quake klanem
The NecroRaisers soutěž, spočívající
v tom, kdo sest elí za určit čas nejvíce cílri v levelu, vytvo eném specielně k tomuto ričelu. Nebudeme nic

prozrazovatdop edu, v klidu si vY-

sledky soutěže nainstaluite a pokochejte se pohledem na ty nejlepší.

GameStar

Links LS 99

Ghaos Works,/lridon lnteractiue
llllnimum: Pl66, l6 ttlB BAlll, Windows95/98, HDD 19 tllB
3D akcelerace: ne

.
.

-l

Sport
Links LS 99 tím, čímjsou obvyk|e Links:

qíborn simulátor golfu,

kteryí je navíc gra-

ficky naprosto na špici. Proto se nedivte
možnostem hrát až v 1280x1024 v true-color barvách a p ipravte si rychlli počítač.
Plná verze má 4 CD, p ekvapuje to někoho?

Access sottware

.
.

lllinimum: Pl66, l6 MB BAlll, Windows95/98, HDD 65 lllB
3D akcelerace: ne

GDl

1lBA Live 99

Sport
A máme tu dalšísportovní simulátor, ten-

tokrát jde o basketbal, a to p ímo o americkou NBA. Nainstalujte a posud'te sami
kvality jak 3D enginu, tak hry samotné.
Mě osobně se nejvíce líbily skvěle udělané
obličeje hráčri spolu s jejich naprosto p irozeně vypadajícími pohyby. Autor, EA
Sports, zaručuje více než dobrou kvalitu.

t
l

i<
l-Fl{

Electronics Arts
. lllinimum:Pl66, 16 MB BAM, Windows95/98,HDD l0 MB

.

3D akcelerace: DirectX

Gangsters: Organized Grime

Vzhledem k omezenému prostoru
v časopise a velkému návalu obrázkti
jsme umístili na první CD mohutn5í
obrazol materiál, čítající
kolem
94 položek, na Diablo // (screenshoty, p íšerky,hlavní NPC postavy)
a 17 po|ožek na Tiberian Sun (jednotky, budovy, postavy). P ipojeny
jsou také textové soubory popisující
hlavní postavy, p íšerkya typy jednotek.

trategie
Gangsterská strategie, to tu ještě nebylol
Pokud jste po recenzi v minulém čísletak
trošku zvědaví, jak hra ve skutečnosti vypadá, nic vám nebrání zahrát si toto demo.
Pokud máte rádi gangsterské Chicago t icát3ích let, startujte demo také.

Hot House/ElDOS lnteractiye

.
.

lllinimum: Pl66, l6 MB RAlll,
Wln95/98, HDD 89 ]nB
3D akcelerace: nG

Trophy Buclt

Sport
Nu pagadi. Deer Hunter| U nás ted' Trophy
Buck| Řekla jednoho dne Sierra a vypustila
do světa demoverzi mysliveckého simulátoru. Ten běžíplně r,e 3D a navíc obsahuje
i takové věci jako ,.Deer finder", dalekohled ovládan myšía podobná udělátka
,,pro lov". Více už net eba naznačovat,..

Slerra Sports
. tllnimum: Pl66, l6 MB BAM, Wlndows95/98, HDD l0 ttlB

.

3D akcelerace: DlrectX

TOGA 2: Touring Gars

Sport
Závody aut jsou v poslední době vděčn3ím
tématem her. Pokud navíc p idáme fakt, že
Codemasters již mají s tímto typem her
zkušenosti (minimálně z prvního dílu),
mtižeme se možná těšit na zajímavou hru.
Více napoví demo,
Godemasters
. llllnlmum: Pl66, 16 tlB BAlll, Wln-

.

dows95/98, Hllll 38 ltlB
3D akcelerace: Dlrectl

port

3D FrogMan

3D PacMan je tady! Toto demo je jedno
zmála, kde poměr hratelnost/velikost daleko p esahuje stovky, ba tisíce bodri.

Hrajte do alelujá a nadechněte atmosféru
ze staré dobré Amigy. Hra navíc nevyžaduje žádn 3D akcelerátor, takže p i troše
štěstí si ji budete moci hrát i ve škole (nebo
na pracovišti).

BomTech

lllinlmum: Pl66, 16 ]tlB BAM, Wln-

dows95/98, HDD l0 ]nB
3D akcelerace: ne

Na první CD jsme tentokrát umístili
videa hned t i. Asi nejlepšíje bombastick3í trailer na Descen 3, kteryí si
v ničem nezadá s trailery filmoq,ími.
Druh m v poradí je video z prezentace enginu Quahe III Areny, kterou
provozoval sám john Carmack. Po
ieho zhlédnutíse asi hodně zvás na
tuto hru začne těšit ieště více než nyní. Posledním v adě ie trailer na hru
Excessiue Sp eed, kterou prezentuje
na tomto CD kromě videa ještě hratelné demo a trainer.

Problémv???
Pokud máte problémy se spouštěním
či používánímnašeho enginu, ujistěte se, že splňuiete následujícípožadavky.

-

llllnimální požadayky

(pro použíyáníbez hudby)
486 DX2/66, 16 MB RAM, 2x CDROM, grafická karta s 1 MB paměti,
schopná zobrazit ve Windows95/98

800x600x256 barev, zvuková karta,
Windows95 / 98. Upozorňujeme, že
minimální požadavky dem jsou obvykle vyšší.

lloporuěená koníiguraoe
ípro spouštění s hudbou|
Pentium 200 MMX, 32 MB RAM,
8x CD-ROM, grafická karta 2 MB,
zvuková karta 16 bit, Windows98
s

rozlišením800x600/hi-color (16 bi-

tovli mód).

0ptlmální konílgurace:
Pentium II,32 MB RAM, 16x CDROM, grafická karta 4 MB, zvuková
karta PCI, Windows98 s rozlišením
1,024x768/true-color.

Pokud máte i nadále s používáním
našeho CD problémy, kontaktujte
nás prosím e-mailem na
suatasa@idg.cz.

GameStar

J
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GD2
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]|eed For Speed
A co konkrétně na CD najdete? Vše je
pečlivě popsáno na okolních stranách,
p esto krátké shrnutí - témě 50 noqich
aut, v5rtvo en3ích bud'ripravou některého
stávajícího nebo ripln3ím vytvo ením nového, více než tucet no{ch tratí, které
jsou vzhledem k teprve nedávnému vydání editoru spíše p eděláním těch oficiálních, dále pak velmi d ležiq balík editorri, utilit a nejrriznějších hackri (konkrétní popis se nám na tyto stránky nevešel,
hledejte jej na CD) a jako t ešničkana
dortu stará dobrá dema na NFSl a NFS2
SE, která vám osvěžípaměť a p ipomenou jak moc technologie za těch pár let
poskočila.
lnstalace aut

Auta do NlS 3 instalujte v několika etapách. Je to dáno tím, že originální insta-

lace aut by pro vás byly velice zdlouhavé.
Proto jsme všechna auta vyzkoušeli,
a poté jsme je všechny zabalili do jednoho archivu. Ten obsahuje 34 aut. Dalším
problémem je to, že NlS 3 dokáží skousnout kolem 50 aut, ale p i počtu nad 50
občas zazlobí, Proto doporučujeme následující postup: otev ete archiv s auty
a p idejte 5-10 aut. To uděláte tak, že
označítesoubory jednotliqích aut (s pffponou .viv) a poté je rozbalíte i s cestou (dtiležité!)do adresá e /gamedata/carmodel/.

Tam poté vzniknou nové adresá e, odpovídajícízkratkám modelri aut v našem seznamu. Pak spusťte NlS 3, vyberte si auta, která se vám líbí,a ta, která vás moc
nenadchla, prostě smažte. To provedete
tak, že jednoduše adresá s modelem auta z adresá e /gamedata/carmodel/ smažete ( id'te se p itom seznamem aut). Tuto proceduru opakujte pro všechna auta

lll Speclál

]leiuětšímspěchem nultého Game taru byl u běr toho neilepšího
pro Quaka a Quaka l[ Tyto lrompilace pouažuieme za steině d ležité
iako |ecHelé plné hr! a rozhodli isme sc proto u tomto trendu
pokračoyat. Tentokrát isme wbrali lleed íor Speed 3.
v archivu. Pokud si myslíte,
že jste opravdu dob í, mrižete rozbalit archiv rovnou
celli, hru spustit, vybrat si
auta a poté všechny nežádoucí modely smazat. Tento
postup je otestován, ale
myslíme si, že bezpečnějšíje
postupovat stylem deset aut,
dalších deset aut atd. Některá auta jsou určena pouze pro hot pursuit mód,
proto se nedivte, že nebudou nap . v klasické sing-

5.4
.-l,_.

leplayer h e dostupná.

lnstalace lrati
Bohužel, modely tratí jsou

v

lílS 3

ešeny poněkud

divně, proto p ídavnétratě
vlastně nejsou tratěmi
v pravém slova smyslu, ale
většinou mírná vylepšení
stávajících tratí. Toho se t3íká jejich instalace. Ta totiž probíhá tak, že p episuje několik datoqích souborti p ímo v NlS 3,
hlavně soubory z adresá e /gamedata/
tracks/: trXX.frd, trXX.col a trOXX.qfs,
kde XX je číslotratě (00 až07). Proto pokud by se vám některá z no{ch tratí nelíbila, stačíse podívat do archivu, které soubory nová trať p epsala, a tyto zpět zkopírovat z originálního CD se hrou.
Jak jsme upozorňovali - poněkud
-r,,

t'
li l.

ť

pracné,aledoufá-

me, že to za tu zábavu bude stát.
Instalace tedy
probíhá tak, že
rozbalíte archiv
s tratí do adresáe, kteryí bude napsán v popisu tra-

tě na našem CD.
Pak už jen stačí
spustit NlS 3
a kochat se (po-

p ípadě se p ipravovat na p epis
originálními sou-

bory, to už záleží
na vašem vkusu).
GameStar 8 tl99

o)

seznamuideí
Daikatarra
Descent 3

Diablo II
Diablo II - Garne Star speciál
Heavy Gear Il
Klingorr Acadenly
Rainbow Six: Eagle Watch

-

Requieln: Averrging Angel

Uprising 2
south park xmas

RPrŤl
X1:j,'-ia

I

cD2

seznamtratí

Alpha Genturi

Strategie

authills.zip: Autumn Hills 25605,

Druhé demo na jednu z nejlepších politic-

ko-stavěcích strategií v bec. Toto demo
obsahuje oproti menšíverziz minulého
měsíce následující vylepšení:finální kód
hry (hrajete s programem finální verze
hry), z čehožvypl vá lepšíAI soupe ri
a celkově bezchybn5í chod programu, lepši
grafika (umožňujícívyššírozlišení).

Hometown,00

canyonpass.zip:

Canyon Pass, Rocky Pass, 05

-

christmas.zip:
Christmass, Country Woods, 04
cw500.zip:

Country Woods 500, Country Woods, &1

donutwoods.zip:
Donut Woods, Country Woods, 04
dustycanyons.zip:
Dusty Canyons, Lost Canyons, 05
empirecity.zip:
Empire City 2, Empire City, 08
greenland.zip:
Green Land, Country Woods, 04
greenvalley.zip:
Green Valley, Hometown, 00
greyrock.zip:
Grey Rock, Red Rock Ridge,01
incaland.zip:
Inca Land, Lost Canyons, 05
mars.zip: Mar , Rocky Pass, 03
offroad.zip:
Off-Road track, Rocky Pass, 03
tatooine.zip: Tatooine, [.o t Canyons,05
volcano.zip: Volcano, Hometown, 00
wasteland.zip:
Waste Land, Hometown, 00

Seznamaut

l1

ll.l.

Flre Axls/Electronlc Aňs

.
.

'

16

ilB RAil,
ilB

3ll Akcelerace:

ne

Strategie

I

3

Toto 200megové demo obsahuje vše, co bychom od dema naSimCity 3000 očekávali:
grafiku a ovládání finální veíze, totéžplatí
i o zvukové stránce. sice nemtižete stavět některé budovy a hru nelze ukládat, jinak je to
v podstatě kompletní SimCity tak, jak vypadá
ve finální verzi. Kromě toho se mrižete podi
vat také na trailery dvou p ipravovanlich her.

]llaxls/Electronlc Arts

.
.

llllnlmum: Pl33, 16 ]llB BA]n,

Wlndows9í/gB, HDll l45 ltlB
3D akcelerace: Jle

port

l{.l.G.E. 2

U p íležitostirecenze v tomto číslejsme se
rozhodli dát na CD demo na tuto zajímavě

Ferrari 456 GTM

Lister storm
Spectre R42

l33,

SimGity 3000

Oficiální od Electronic Arts:
|aguar XI(R

llllntmum: P

Wlndows9í/gB, Hllll 32

vypadající hru o jízdě Trabanty, Wartburgy
a jin3ími ,,old"

-

Neoficiální:
1933 Ford Street Rod.: lrodd/

taxi z filmu 5th Element: /Scab/
batmobil: lbats/
BMW 23: /bmw2/
Callaway C12 Pursuit: /cal|away/
Cosa Nostra: /cosanostra/
Dodge Viper Pursuit: /vgls/
Dodge Viper Pursuit 2: /vg!s2/
Ferrari F40: / íerratif40/
Ferrari F50: /ff50/
Ford Falcon GT: /fía|con/
General Lee: /gene ral_lee /
Ghostbusters Ecto-l : / ecto /
HCS Supermini: /hcsm/
HSV GTS: /hsv_gts/

š

ku, kdybychom si na ně neměli možnost
montovat raketomety, rotačníkulomety
a jiná udělátka.

le.

ff

Synetlc/ilaglc Bytes

.

o

tllnlmum: Pl00,

BAil

16

Wlndows9í/g0, HllD l0

ilB,

ilB

3D akcelerace: lllrect3ll, Gllde

Mike Steward's Pro Bodyboarding

E

Hyundai Tiburon TGX: /tbrn/
Hyundai Tiburon 98: /tbrn98/
Chewolette ,,Bobs Ute": /chevrute/
Kia Elan: /kiaelan/
Mazda RX-7: /mazdarx7/
Mclaren Fl: /mcla/
Mean Viking: /mean_viking/

Nemesis: /nemesis/
Nissan Skyline: /nskyline/
Off Roader: /offroader/
Porsche 959: /pors/
Pursuit Dragster: / dcop/
Scooby Doo Mystery car: lscbd/
Skoda Octavia 1.8 SLX: /octa/
SouthPark Ride: lspr/
Starslryand Hutch 1976 G. T: /sanhutch/
Subaru 555 Special Version GT: /s555/
Vector: /vect/
Volvo 850 patrol: /scop/

mobily (demo je tudížsamo-

z ejmě v němčině...). To by bylo v po ád-

port
Tohle jsme si prostě nemohli nechat ujít!
Po brutálním simulátoru lovu od Sierry
(první CD) p ichází na scénu další,,sportovní" simulátor. Ano, p átelé, vyberte si
sportovce s velk3ími svaly, post ehy i jinou
v5íbavou a vyrazte do mo e nandat to Davidu Hasselhoffovi v tomto jedinečnémsimulátoru ježdění na prkně po vlnách.
Gee Whlz Enteňalnment

.
.

llllnlmum: Pl66, BAlUl

3D akcelerace: lllrect3ll

Posel Bohíi

Adventure/BPG
Demo na tuto českou adventuru jistě
uví-tá každ , kdo má tento typ her rád.
Po rozbalení dema opusťte engine a spusťte v daném adresá i program demo.exe.

l

*\_I_9: : l

l6 lllB,

Wlndows9í/gB, HllD 5 ]nB

-3

zlma software
o lUllnlmum: P90, 16 ilB RAlll,
WIndows95/98/3.x, Hllll
akcelerace: Jle

o 3ll

GameStar

l

OilB

lil

:

sTÍlRY

Multlplayer 3D ak00
I,

]lení sporu 0 tom, že iste u posledních letech slyšeli
zkazkv 0 potenciálu internetouích her. Jak hratelné
a iak snadné budou. amoz eimě to byly ien kecy.

]lěco

sG

talo teprue nyní. llua p íltladu za uše -

Batlle.nela Diablo a QuakeWorld a Quake.

dyž p ed pěti lety vyšel Doom
a ial<o ieden z prvních nabízel
i možnost skupinového vyžití,
iistě nikdo netušil, kam až se
deathmatchová mánie dostane. O tliden pozděii iižkaždvěděl,
|ak skvěle se to s touhle zábavou má
a pár snílk možná p edpovídalo

Termíny doomkiller a quakekiller nekompromisně vypovídají o tom, kdo
je již p es šest let králem žánru. Pokaždé,když se někdo p iblížínadosah |ejich technologii, id Software tTtátrne z rukávu eso a konl<urenci opět

multiplayeru skvělou budoucnost.

P estože se v posledních letech iiž

daly pozorovat iisté razantněiší změ-

ny a u t í ne| spěšněiších PC her
(Diablo, Quake a Starcraft) se dá
multiplayer označit za podstatněiší
prvek hry, ripln3í obrat nastává až
nyní. A p estože tento trend není niiak zvlášť rezervován pro 5D akce,
my se podíváme na zoubek právě
iim. P edstavíme si t i multiplayerové 5D akce.

fe to vlastně do značnémíry logické. Právě v posledních letech zažívá

rychlost internetu neuvě iteln
boom a i hráčri, které pohltil multiplayer, p iblívá |ako bed'ar na tvá i
pavla poulíčka.zatímco totiž sebelepšísingle hru dohraiete iednou či
dvakrát, u deathmatche z stanete
i několik let. Ne nadarmo ie volbou
většiny tuzemsk ch boiovník stále
ieště sta ičky Doom, Duke Nukem
5Da samoz eimě Quake. Dalším
drivodem ie vznikaiícíspecializace ty neilepšíhry pro iednoho hráče
obvykle neisou zdaleka neilepší
i v multiplayeru, viz Hexen II, HalfLife nebo Unreal, a funguie to i naopak, vezměme si t eba samotného
Quaka.Ideální ie tedy snahy o pozi.
tivní p iietí v obou táborech vzdát
a soust edit se |en na část. |ednak

není t eba činit složitékompromisy
a p edevším ie možnékoncentrovat

se jen na to, co ie podstatné.

V

voi
hry ie totiž stále složitě|ší,a to co
p ed deseti lety František Fuka hravě zvládl sám za pár měsícri, to dnes
na dva roky zaměstná minimálně tucet lidí. A protože i rozpočty isou
omezené a tedy snaha o vytvo ení
po všech směrech geniální hry takka zbytečná, ie právě tato cesta tou
pravou. Čas ukáže.
GameSlar 3 l 99

ukáže záda, A právě nyní se tento
okamžik zaseb|íží- id Software p ipravuje dalšíperlu všech perel, Quake III Arenu, Nebudu se tu dlouze
zmiňovat o vizuálních novinkách, raději vám poreferuji o h e samotné.
Takže jen stručně - mimo jiné čekeite
nádherné a revolučnízak ivení povrchri, rižasně detailní modely a t eba
i konečně ,,skutečnou" mlhu. To vše
si, jak jinak, vyžádájisté tistupky
v hardwaru, dnes však již víme, že životnost 3D akce nezávisí na jejich grafice či hardwaror{ch požadavcích,

alenahesamotné.

Takže co si neza-

hrajete dnes, si klidně mrižete spustit
za šest měsíc a pak
se bavit dva t i ro-

ky. I(oneckonc ,
vzpomeňte na prvního Quaka.

základní kon-

cepce hry je pocho-

pitelně podobná,
deathmatch bude

Á

-+

žqn
vždy deathmatchem a CTF bude vždy
CTF. Id Software vždy up ednostňoval jednoduchost, a p estože i zde je
tento trend vidět (nebude lokální poškození, zmizí žeb íky, značně bude
omezen počet teleport ), je tu iedna
velká novinka v podobě t í odlišn3ích
postav. Rozdíly nebudou nijak extrémní,velmi zjednodušeně p jde
o r zné nastavení rychlosti a odolnosti. Zatímco bude tedy tzv. heavyguy pomalejší, dokáže vst ebat daleko
více st el, a bude tedy odolnější. Naproti tomu lightguy je o mnoho rychleiší,na druhé straně ovšem také zranitelnější. Id Software si rovněž
v mnoha směrech vzal p íklad ze
svf'ích t í posledních projekt - Doomu, Quaka a Quaka 11. Velmi z etelně je to vidět na sestavě zbraní, která
si bere od všech zmíněn ch projektri
to nejlepší- kromě standardního kulometu, brokovnice, granátometu
a raketometu ie to plazma, railgun,
paprskomet, BFG a nově plamenomet. Hezky si v Texasu pohráli
i s power-upy - často kritizovan3í
Quad-Damage z Quaka se změnil
v Triple-Damage, nezměněná z stala
nesmrtelnost, i když efekt byl značně
zdokonalen, nově je tu artefakt rege-
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boje podobnli mlátičkám typu Mortal
Kombat. Umělá inteligence deathmatch protivníkri už došla celkem daleko, a tak i |ohn Cash, Al-guru id
Softu, prohlašuje, že není problém
vytvo it p esného a orientačně vyspělého bota, kter5í nedá hráči nejmenší
šanci. V3ízvou pro něj bylo naopak
vdechnutí vlastností, které bota činí
tak ka nerozeznateln3ím od živého
člověka. To se |ohnovi nakonec poda ilo a skvěle obstál i v kolu naprogramovat špatnéhobota, kter5í hraje
jako člověk. M žeme tedy očekávat
množství botti rtlzn3ich vlastností od těch agresivních až po velmi pasivní. Jedni mají oblíbenou zbraň,
dalšíje dokážou velmi dob e kombinovat, iedni jsou skvělí stratégové
a dokáží využítznalosti prost edí,
dalšínaopak nemaií vyvinutl orien-

nerace, kte4 na první pohled vychází
z Capture the Flag (postupně, vte inu
po vte ině, p ib vá energie - neiprve
rychle, po dosažení 100 % pomaleji),

jetpack umožňuiícívznášení a nakonec jak5ísi osobní teleport, kterli vás p i použití
p enese z nebezpečné
bitky na náhodně zvolen3i respawn spot. Směrem k iednoduchostise
otočil i systém brnění.

legové profesionální Quake i, kte í
byli na testovací návštěvě p ímo v id
Softu a dnem a nocí hráli a hráli. Nechali se slyšet, že veškerézměny po-

važuiíza ideální a že ie naprosto bez

tačnísmysl, ale naopak dob e mí í.
Single-player tedy v žádném p ípadě
nepodceňovat, byt bude spíše emulovat multiplayer.

Všechny zmíněné
změny mému uchu lahodí, a tam kde jsem si jistli
nebyl, mne uklidnili ko-

Quake III Arena ie pro mne osobně již nyní naprosto nutnou koupí,
a každlí, kdo to s deathmatchem mys|ívážné,se ke mně p ipoií (vy ostatní
raději počkeite na recenzi). Maličkosti, jako možnost ovládání akcelerace
debaty kdo a kdy nahradí Quaka 1 na tr nu

krále hardcore hráč .

Velmi pochvalně se vy-

0uake lll Arena
Žánr: multiplayer 3D akce
Vyvíjí: id Software
Vydává: Activision
Plánované dokončení: červen 'l999

Jednoznačně nejočekávanější kousek z multiplayerové trojky, nová kouzla od chlapíkti z id Software určitčnezklamou!

-

|ad ovaliiolevelech,
kteryích bude požehnaně. |edním z autorri je
Tim Willits, dle mého
názoru nejlepší (a zároveň nejpodceňovanější)
autor deathmatchoqích
arén pod sluncem. Pleiáda začínáu velmi jednoduch5ích a souměrn3ích map pro začátečníky, pokračuje u klasick3ích map
,,ieden na iednoho" a končíu rozsáhll ch arén pro velké skupinky.
Mnoho z nich bude založeno na
m|ze, často bude také využito zrcadel, plošinek a pastí.

myši p ímo z menu hry a intuitivní
chat systém, jen potvrzuií, že |ohn
Carmack a jeho banda jsou sami náruživ5ími hráči a vědí, že i maličkosti
činíkrále králem.

Unreal Tournament je v mnoha směrech až podez ele podobn Quake
III Areně, nemtižeme je| však podez ívat ze zcizení nápadu, protože
o možnostivytvo ení podobné koncepce v Epic nahlas hovo ili již na
loňské E3. Unreal byl v mnoha směrech ohromně revoluční, zároveň si
však z mnoha dtivodti nezískal fandy
v multiplayeru, Zbraně prV nebyly do-

''

/'

Možná to tak vypadá, Quake
III Arena však není skutečn3í
,,multiplayer-only" titul. Stejně iako i dalšídva proiekty bude obsahovat boty, se kteqimi bude hráč
absolvovat žeb íčkovit3ísystém

3l99
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právě jejich internetov5í
systém bude zdaleka
nejlepšía že |<ažd, z je-

jich zhruba čty desítek
levelti všech velikostí
bude ideální.

První dojem

p vodní hru.
Ta byla pro čely UT

t ebuje

dokázali kompenzovat skvělí boti,
což bylo to iediné. co Unreal nadstandardně nabízel. Epic MegaGames
se však rozhodli nevzdat tak snadno

-

pokračování a mission packu

p "V"oj
enechali iinému t mu a sami se
vrhli na multiplayerovou upravu Lrrlreal Tournament. Podobně iako

Plánované dokončení: duben 'l999
Hotovo z

UT je plně novou

hrouakběhunepo-

statečně dobré, p es internet to byl
(oproti skvělému Quakoui) dés
a hruza a ani rozporuplné arény ne-

unreal Tournament
Žánr: multiplayer 3D akce
Vyvíji: Epic MegaGames
Vydává: GT lnteractive

Těžko íct, zda

plně optima|izována,
a i proto se značně pozménísestava zbraní pár jich z stane, chystají
se však i nové. Největší
inovace se však chystají
v pravidlech multiplayeru.
Ač bude Capture the Flag
i v Areně, navíc tu isou
dvě dalšíhry - Assault je rovněž
t3ímová verze, ve
které polovina

se v Epicu poda í vytvo it kvalitní
multiplayeru hru, ani nevim, proč jim moc nevč ím.
Každopádně nevylučuji, že se to poda í!

podceňoval, myslím a|e, že v l<onečném součtu za ve na zbraních a p cdevšímmapách, kde Epic jednodušc
nem že l<onl<urovat génitim v id Softu. Epic si však zvolil stejnou cestu
sám a možná že věděl, co dělá, ta|<že
t eba budeme p íjernně p ekvapeni.

háií základnu

a polovina na ni
ritočí.Cílem je za
určit; čas splnit

několik dílčích

kol -

od destrukce počítačového terminálrr

ts-.

l

l

1-^l

r-/

p es dobytívéz-

nice až po vykoIejení vlaku.
T etí ie tzv. Domination, kde
se opět t3ímy

(tentokrát dva
i více) snažído-

b t kontrolní

v p ípadě Areny ani odvaha Epicu
nesahá tak daleko, aby vytvo ili hru

qíhradně pro multiplayer. I zde proto
naidete c:hytré boty a cílem hry bude
stát se Grand Masterem zároveň si
však dali auto i práci. aby se zbavili
neduh , které s sebou nesl pťrvodrlí
Unreal, a p esvědčujínovináíe, že

stanoviště (obvykle jich je vi
ce) a udržet tuto pozici po několik
vte in, Všechna tato pravidla se pak
mohou dále kombinovat možností
zapnutí takzvaného Iumpmatche,
kde je skok dvojnásobně vyšší,
módu pro nováčky, a naopak profesionály, což jsou speciální systémy s handicapy.

Rozhodně nejzajímavější
vlastností budou již zmínění umělí protivníci. Z materiálrj, které jsem měl k dispozici, mi není známo, že
by se Epic snažil vytvo it
boty s lidsk5ími vlastnostmi,
na druhou stranu však budou podporovat veškeré
uvedené herní variace a bude možnéje v rámci stejného tlimu komandovat ve
smyslu ,,kryj mne", ,,drž pozici", ,,za()toč" apod. UnreaI Tournament bych nerad

_
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Na rivod pro neznalé vysvětlení dvojky v názvu hry - Team Fortress je
iednoznačně nejrispěšnějším volně šiiteln5ím add-onem pro Quaka, minimálně čtvrtina interneto{ch serverti
béžíprávě s ním, což je tak ka neuvěitelné. Od srpna 1996, kdy byla vydána prvníverze, si získal tisíce fanoušk , a drivodem je p edevšímjeho
originální t mové pojetí, které nabízí
rozdělení hráčri na několik odlišn5ích
charakter
a vnáší tak do
hry strategii
a

taktiku spo-

w

jenou s naprosto nezbytF R T R E"5
nou t;ímovou
spoluprací,
Team Fortress
11 byl zet í
zde p edstaven3ích projektri
ohlášen jako
první, privodně však byl zam5,išlen pouze jako mission pack pro Half-Life.Tepwe po
jeho vydání došli auto i knázotu, že
si zam5íšlenézměny vyžádajítakové
zásahy do enginu , že je nutnost wžadování plné verze Half-Life spíšebrzdou, nemluvě pochopitelně o finančním hledisku. Mimochodem, obviňovat autory ze ždímánípeněz věru ne-

o

5 e
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není rozdíl negativní. Hra se p ibližu-

je spíše k precizním a ,,skutečn5ím"
akcím typu Rainbow Six či Spec
Ops, obrovsk vliv na hratelnost má
však oněch devět rolí, které si mrižete
v každébitvě zvolit. Ať už si ale zvolíte zdravotníka, špióna, inžen ra, člena speciální jednotky , téžceozbroje-

ného pěšáka či velitele, vždy se od

vás očekává chování t3ímového ,,spoluhráče", kte4i využívá své specializace pro ! m. To ie tady totiž naprosto

):.

Z nelonečnÉh0lnle]nclu |sme pro yás ryblall drě yeIml za|imaré yěclěIl. Pto 0uake lll Arenu |e t0 0n0 slarné vldeo, re klerém John Galmacl ína samotném koncl se u něm na vle lnlu
mlhne) poptué p edstavoyal pro|elt užasIé ye einosti. Plo Team
Fortress |e to mp3 záznam děni na bo|lštl p imo p l h e. l{apoyi |al hra proDihá, |al teálné |sou zvult a |alou má atmosíélu.
A p estože r úobě uzárělly lohoto článlu |eště IF plo
líalf-Liíe nevyše!, plo |lslotu se mtlněte na obsah Gll,

l

eba |sme lo piec! |en stlhIl...

nezbytné, zatímco se totiž nap íklad

mrižeme - jako add-on k

veh eobjevíitan-

Halí-Liíe

ky, jeepy, helikoptéry a mnohé další
stroie. Pro ričely t5i-

totiž vydali remake starého dobrého
Team Fortressu.

mové komunikace,

která je pochopitelně ohromně d ležitá nás čeká intuitiv-

Z uvedeného ie z ejmé, že se TF2

od sv5ích dvou konkurent značně
odlišuie, v žádnémp ípadě to však

Fortress

ní komunikační

systém,avp ípadě,

ll

že snad není dosta-

tek žiq ch hráč po
ruce, budou neobsazené role suplo-

Žánr: multiplayer 3D akce
Vyvíji: TF Softwareflalve Software
Vydává: Sierra
Plánované dokončení: duben 1999

boti.

80 9o

Hotovo z
První dojem

vat stejně schopní

Velmi

Originální isou

I

Team Fortress //je vylepšen m pokračovánímskvělé
ntové variace pro Ouaka. Valve Software a TF Software jsou na první pohled outside i, na druh, však
více než rovnocennr),mi soupe i ostatním.

t

v Capture the Flag dá hrát ,,na sebe",
zde prostě individualisté nemaií šanci. Vedle zbraní, které se opět blížírealitě (ostatně, poslechněte si mpS), se

i mise. čekajínás

4 rozsáhlé kampaně v celkem
20 rirovních, jejich náplň bude částečně vycházet z prvního dílu TF, částečně bude nová - od variací na CTF

BOti, boti, boti
Jak jste si p ečetli, všechny t i
uvedené hry obsahují umělé soupee, kte í více či méně dob e nahradí
živéprotivníky v deathmatchi. Od
p íchodu Reapera, když ne prvního,
tak určitě prvního slavného bota už
uběhl více než rok a pril a za tu dobu se toho zas tak moc nezměnilo.
Jedinlim skutečn3ím mezníkem byl
patrně Unreal, kter5í byl první hrou,
kde byli (nebo byly?) boti oficiálně
zabudováni (narážím na Duke Nukema 3D, kde jsou uschováni)
a navíc i ve velmi vysoké kvalitě,
A p estože jsme se díky vydání
zdrojáku dočkali i bota do Doomu,
hlavní humbuk se stále točíkolem
Quaka a Quaka II.

Pro první díl je Reaper již jen
risměvnou vzpomínkou, nahrazenou daleko dokonalejšímiprogramy. Nejlepší je jednoznačně Frog,
kter je p i nejvyšším,,skillu" velmi,
ale opravdu VELMI kvalitním soupe em i pro ty nejlepšíz nás. Jeho
jedinou neqihodou je specializace
na mapy DM4 a DM6. Ty jsou sice
zdaleka nejhranější, p esto by se
univerzálnost hodila. A právě pro
tu je tu Omicron, kte4 se kvalitám
Froga témě vyrovnává a zároveň
zvládne hravě každou mapu.

U Quaka // je situace ještě jednodušší- po ukončeníqvoje CRBota
se vše až na malé q jimky omezilo
na Erasera, kte4 zvládá i CTF a dí-

ky amatérsk m tipravám i horu dalšíchmod . Na CD p íloze jsem pro
vás, kte í nemáte p ístup na internet, umístil aktuální verze Erasera
a Froga.

JsemÝelmi zvědav, jak se bude
umělá inteligence ve 3D akčních
hrách vyvíjet v nejbližšíchměsících
a letech. Hodně jistě napoví slibná

Quake III Arena s ,,lidsk5ími" boty,

dovolte mi ovšem jednu osobní
p edpověd'. D íve či později se sice
dočkáme her, ve kte4 ch bude simulace deathmatche témě dokonalá, boti ovšem nikdy nenahradí skutečnéhohráče. I kdybych se někdy
dočkal programu, kte4 bude p l
hodiny zpracovávat skutečnou hru
mé maličkosti se soupe em a pak jej
dokázal napodobit, nikdy to nebude ten zábavn deathmatch. Na
multiplayeru totiž není nejd ležitějšífakt, že st ílítenamísto hlouplích
imp chytré chlapíky, ale fakt, že to
jsou lidé jako vy. Lidé, na které si
mrižete sáhnout, které dob e znáte
a které mtlžete počastovat peprnou
nadávkou.

až po

r

zné špionáže či komplikova-

né rikoly plné dílčíchcíl . |edinečnostTeam Fortress // se dá popsat
jen velmi těžko, vydání však není tak
daleko, takže se p esvědčímena

vlastní križi.

Jan Modrók
9 0045
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Bugy ve hrách
V posledních t3ídnech se nám nějak množí
bugy v hrách, které mají za následek stáhnutí celého nákladu z prodejen. Nemusím
snad p ipomínat, jak nákladná je to akce,
p esto se to stalo hned několikrát - nejprve Bungie nedotáhli do konce betates-

a tak se vrhly na kolonizaci celého vesmíru. I( tomuto cíli vám posloužívíce než 35
rťrzn5ích druhti strojri s odlišn5,imi schopnostmi a vlastnostmi, z nichž některé jednotky se dají použít i pro sabotáže uvnit

nep átelsk3ích budov či ke špionážním
tičeltim. Chudá nebude ani zbrojní qlíbavička, ve které se nachází asi 25 typri, obyčejn5ímikulomety a plamenomety počínaje, ionov5ími děly či nukleárními zbraněmi
pak konče. Velice ričinnou a ceněnou pomrickou se jistě stane i jejich rlizkum.
I( dokonalému požitku ze hry p ispěje pravidelné st ídánídenních a nočníchcyklri,
p edpokládá se i možnost vašeho vtělení
do kteréhokoliv opancé ovaného mozku
a jeho následné íízenív bitvách, čímžby
se do Machines kromě strategické složky
vložil také akčnějšínádech. Machines se
objeví až za pár měsícti, konkrétně v dubnu, avšak jižbrzy bude vydáno demo.

b ezen 1986-87 - Světu 8-bit vládne

3D izometrick5í pohled a firma Ocean,

která v rozmezí jednoho roku vydává
dvě skvělé hry. Nejprve je to
M.O.V.I.E,, rr borná detektivní adverrtura od jugoslávského progranrátora

ting a jejich Mllth 1r p i odinstalování ,,dělal problémy" a mazal adresá e, dnes se to
stalo firmě Sierra v p ípadě Football Pro
99. Sierra pro jistotu potíženekonkretizovala, z ejmě však ptijde o něco vážnějšího
- poškozen m totiž nabízívrácení peněz,
dalšíslušnou slevu a navíc ještě tričko
zdarma. Všechny ale trumfli v Electronic
Arts s Tiger Woods 99 na PlayStation, kde
nějakli vtipálek p ihrál na CD část oblíbeného televizního seriálu south park. Ta se
p ehraje p i vloženíCD do PC mechaniky.
Nevím, nevím, ale ekl bych, že tam už nepracuje...

HeaW Gear

Stalose...-

Duska Dimitrije-

voce, o rok později pak snad ještě
většípecka, Head

OuerHeel ,vpo-

dání legendy |ona
Ritmana.

lll

Ačkoliv Heauy Gear 11se na svou cestu do
herních obchridkri teprve chystá, již nyní
p icházejí nejruznější zvěsti o t etím pokračování.Podílet by se na něm měl tak ka totožn t5ím, jenž stál za qírobou již postaršího Mechwarriora 2. Anabáze tohoto t3ímu
však byla trochu prapodivná, neboť nejd íve pracoval pro Activision interně, avšak
v minulém roce se s touto společností rozešel, založil si vlastní nezávislou q;ívojá skou firmu Savage Entertainment, která
v současnosti sídlív Culver City, a opět se
upsal svému starému
známému Activisionu
na qirobu t etího dílu.
Podle všech doposud
zve ejněn3ích informací
by Heauy Gear 111měl
b3ít vyvíjen na zcela novém, značně vylepšeném enginu, jenž auto-

rum dovolí realizovat
mnohem více záměrri.
Očekává se, že Activision prozradí většinu
informací za pár měsíC na v5istavě E5. pro_
zatím bych tedy nawhoval zab,vat se spíše

'.mp

frífi

6.

b ezna 1992 - V den 517. qíročí

narození Michelangela napadá počítačovli virus stejného jména počítače
IBM PC kompatibilní po celém světě
a v mnoha p ípadech ničídata na pevném disku.

74. b ezna 1995 - Ve ejrrosti je poprvé

p edstaverl procesor Perrtium 60 MHz

(586) od společnosti Intel.
Obsahuje p es
3 miliony tran-

zistor

a ie

schopen.rVko-

nu 100 milionri
instrukcí za
vte inu.

myšlenkamina Heauy
Gear 11. Vydání se již

il

b|íží.
le a čty ech DM levelech) věnovaná jízdě
na vznášedle.

l

Společnost Big Red Rock, d íve známá
(či spíšetaké neznámá) pod jménem Cerberus Games, se vrhla do p ípravy RPG s ná-

zvem Mystic Isle:The Darkening. Auto i se
nijak netajítím,že hodlají p evzít pouze to

nejlepšíz několika skvěl ch RPG minulosti
a současnosti (a dost možná i budoucnosti,
neboť Mystic Isle: The Darkening má vyjít
až na p elomu let 2000 a 2001), konkrétněii
pr z Baldur's Gate, Final Fantasy VII
a obou díl'ůFallouta. Hra bude s velkou
pravděpodobností vyžadovat 3D kartu. Auto i totiž p edpokládaií, že za dva t i roky se
stane standardní v5íbavou každéhopočítače,
s čímž,vzhledem k jejich bou livému v voji

v současnosti, nezb vá než souhlasit. zatím
ie asi zcela bezp edmětné vhazovat do éteru

jakékoIiv podrobnější informace, protože
jednak dva roky jsou dlouhá doba a leccos
ze zamyš|en; ch plán se m že změnit,
a jednak jich také moc není.

l

Raven Software, podobně jako id Softwa-

re v p ípadě Wolfensteinu 3D a Doottlu
a Crack.Com v p ípadéAbuse, poskytli ve-

ejnosti k ,,hrátkám" zdrojové kódy sq ch
dvou postaršíchher, Hereticu a Hexenu.|e
pravděpodobné, že se díky tomuto kroku časem objeví nové ripravy a dost možná iverze
pro OpenGL.Záiemci stahujte na internetu.

l

LucasArts museli vlnrracet spekulace,

které se vytvá ely na fandovsk; ch interne-

Plrantom Menace. Podle vyjá- c' í
d ení mluvčíhoLucasArts je
tato informace naprosto nepravdivá a s r,lidáním X-Wing Alliance se i nadále počítá
na měsíc b ezen, l p es toto oficiální prohlášerrívšak po internetu raději zača|a
obíhat petice žádajícíLucasArts. aby hru
vydali včas, Fantazie f'anoušk je prostě
bezedná.

*

Hra Magic & Mayhetn se ještě ani poádrrě neusídlila na policích v softwaroqich
obchodech (v Americe by se pryi měla obje3l99

GameStal

-

-
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Hraieme-

Gauldron chystá 3D strategii
Cauldron je bratislavsk t3ím, kteryí se pro-

Konec ledna a začátek tinora byl sice
primárně ve znamení herního sucha,
na světě se však objevily dvě strategické
hry, které by se spolu se stále očekávan rnTiberian Sun daly označit zanejočekávanější hry svého druhu tohoto
roku.

a p edevšímneméně kvalitní turn-based

slilGlTY 3000
Ač byla pro

mnohé spíše
zklamáním, hrají
ji tak ka všichni,
a to od rána do
večera. Na čas se
k ní uchlilil i Ikrel Papík a dol<once
i Honza Modrák, kterli podle jeho slov
sice finančnístrategie rád, dosud však
nebyl spat en užádné. Vě íme, že se
plnáverze objeví v obchodech co nej-

d íve a že nezristaneme sami...

slavil skvělou logickou hrou Quadrax

-

strategií Spellcross, která se jako v bec
první česká hra dočkala vydání ve velké
části Evropy, včetně Velké Británie. Po jejím dokončení jsme napjatě očekávali ohlášenídalšího projektu, nyní jsme se tedy
konečně dočkali. Ptijde o 3D realtime strategii Shock Troops. Měli jsme možnost nahlédnout pod pokličku námětu a zák|adní
herní myšlence, a jsme velmi p íjemně p ekvapeni - vše ve h e se točíkolem známé
chyby ,,2000" , která zde zp sobila nedozírné škody a s tím spojené politické změny.
A nebyla by to hra, kdyby nedošlo i k válečnémukonfliktu, jenž se pochopitelně
bude ešit ve h e. Shock Troops nabízí
mnoho nového, a vě íme, že stejně jako
minul3í titul od Cauldronu bez problémri
zapadne mezi profesionální západní tituly.
My tím rozhodně tratit nebudeme...

en pro čty i

dou zpraco-

Zatímco je SimCity 3000 určena tak ka
pro všechny, Alpha Centauri si jistou
specializaci p eci jen vyžádala. Část redakce se však skutečně wátila do období, kdy nám vládla Ciuilizace, a je t eba
íci, že mnozí staví proiekt Sida Meiera
a Briana Reynoldse ještě o něco v5íše.
Vedle recenzenta Viktora Bocana byl asi
nejnadšenějšíSváťa Švec. kteryí prohlásil, že se na t5iden zastavil čas celé jejich
rodiny a l<e h e se pry pripojil i bemarSOUTH

Hrálo

Sid Meier je zknítka b

ti

vána vozidla
i prost edí,
což si samoz ejmě wžádá daň v po-

době krvaqich hardwaroqich nárokri.
Podpora 3D zvuku a force feedback je již
samoz ejmě nutností a fandy závodních
her jen utvrzuje v tom, že se chystá další
pecka, jejížabsence ve sbírce by byla h íchem.

h!!!

PABí

toho samoz ejmě ještě dalel<o
více, konkurenci uvedenlim strategiím
všal< děIal jen South Park, Podivná
3D akce rozporuplné kvality sv m humorem na pár hcldin totálně zastavila
chod našíredakce. Od chvíle, kdy
Honza vsunul CD do mechanil<y, se
všichni shromáždili za jeho zády
se

a skvěle se bavili (ne tal< Bludr ;-).
Ostatně, zl<usili jsme i multiplayer a na
čas to byla opravdu skvělá zábava.

Ballye pro 1999
čtená i odkojení Amigou jistě vyskočíze

Jlox a Swords and SO]Ge]y
ystaly z mrtu, Gh!

Championship a I nternational Rally
Championship. A právě posledně zmíné-

se dá usuzovat, že jde o opravdu mistrovsk5í tah. Nor je tak trochu srovnáván
s Diablem, zejména však proto, že bude

židle, když jim eknu, že se chystá hra
RaIIy Championship 99 od společnosti
Magnetic Fields, Ta vznikla p ed více než
15-ti lety a proslavila se závodními sériemi
Lotus a Super Cars (obé distribuoval
Gremlin). Po p echodu na PC platformu se
p eorientovali na rallye a s pomocí Europressu vydali Network Q RÁC Rally

n

projekt se zanedlouho dočká své ,,99"
edice, která bude podle všeho značnézdokonalená. Chystá se 36 tratí (dohromady
mě í p es 400 mil), p ipravuje se split-scre-

vit až ve druhé čtvrtině rol<u), a 1iž je ohlášeno jeií pokračování, které je naplánováno
na letošní Vánoce. Titul zatím nese pracovní název Magic & Mayhem 2: The Inquisition a v5írobce Mythos Games v současné

době nehodlá roztrubovat l<deiaké podrobnosti. Proto se auto i vyiád ili pouze v tom
smyslu, že p ibudou nová kouzla, monstra
a v multiplayer i l<ooperativní mód umožňujícíaž čty em hráč m procházet p íběhem společně, měnit si mezi sebou kouzla
a nejrozličnějšíp edměty. Nakonec proč
ne, že?

*

po měsících neustálého dohadování me-

zi firmami Insomnia Entertainment a E|ectronic Arts se druhá jmenovaná rozhodla
nepublikovat akčníadventuru The Creed.

Game lar 3199

a hodně sil
auto i věnují

i realističnosti. Věrně bu-

ALPHA GEllTAURl

d3in Pája.

hráče, což

ještě stále není běžné,

westwood studios konečně oficiálně
oznámili to, co většina z nás již dávno ví.
Totiž že akčnějšíRPG Nox bude poté, co
společně se hrou Swords and Sorcery
v srpnu loňského roku osi ely (kv li prodeji Virginu Electronic Arts, jak si jistě ještě živě pamatujete), publikována právě jimi. Podle doposud zve ejněn ch informací

využívat stejn] izometrick3í styl pohledu.
Sa-motná hra je pak p ímo prošpikována
spoustou kouzel a zbraní, p ičemžněkteré

v

Insomnia Entertainment však neostrouhají mrkvičku, rreboť o jejich titu| ihned
projevila enrinentní zájem nově ztbrnlrrvaná
britská společnost Midas Interactive Entertainment, která by podle jist3ích zdroj měla
The Creed distribuovat po celém světě. Oficiální prohlášení ohledně této transakce se
očekává v pr běhu p íštíhot5ídrre.

a p íštíhoroku. Trochu pil<antní na této situaci je
fakt, že Radical Entertainment měla b;t docela ne-

*

O V dubnu

O tom, že EA Sports mají již delšídobu

na trhu tak ka monopolní postavení, snad
rrení pochyb. Situace by se jinr však v b|ízl<é

budoucnosti mohla radikálně zl<omplil<o-

vat. Fox Sports Interactive se totiž ve spolupráci s Radical Entertainment hodlají pustit
do vliroby čty sportovně zamě enlich her
(basketbal, hokei, baseball a fbtbal), jež by
se na trh měly dostat v prriběhu tohoto

dávno prodána právě Elec-

tronic Arts, ale EA se prakticky na poslední
chvíli rozhodli od dohody ustoupit. Aby se
jim to nakonec neyymstilo.

by se měla v obchodech objevit
dalšíz ady akčnějšíchzávodních her
s ,,všeobjasňujícím"názvem Road Wars.
Vl roby se ujala společnost Intense Entertainment, v iejímžp ípadě se jedná o vtibec
první interně vyvíjenou hru, takže jsem
opravdu zvédav,jak se s touto nelehkou
rilohou vypo ádá. Scéná je pro tento žánr
naprosto monotónní. Vyberete si jednu

-
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Hraieme-

Gauldron chystá 3D strategii

Konec ledna azaéátek nora byl sice
primárně ve znamení herního sucha,
na světě se však objevily dvě strategické
hry, které by se spolu se stále očekávan ,rnTiberian sun daly označit zanejočekávanější hry svého druhu tohoto
roku.

slltlclTv 3000
Ač byla pro

mnohé spíše
zklamáním, hrají
ji tak ka všichni,
a to od rána do
večera. Na čas se
k ní uch3ílil i lGrel Papík a dol<once
iHonza Modrák, kteryí podle jeho slov
sice finančnístrategie rád, dosud však
nebyl spat en užádné. Vě íme, že se
plnáverze objeví v obchodech co nej-

d íve a že nez staneme sami...

Cauldron je bratislavsk5í t3ím, kteryí se proslavil skvělou logickou hrou Quadrax
a p edevšímneméně kvalitní turn-based
strategií Spellcross, která se jako v bec
první česká hra dočkala vydání ve velké
části Evropy, včetně Velké Británie. Po jejím dokončení jsme napjatě očekávali ohlášenídalšího proiektu, nyní jsme se tedy
konečně dočkali. P jde o 3D realtime strategii Shock Troops. Měli isme možnost nahlédnout pod pokličku námětu a základní
herní myšlence, a jsme velmi p íjemně p ekvapeni - vše ve h e se točíkolem známé
chyby ,,2000" , která zde zprisobila nedozírné škody a s tím spojené politické změny.
A nebyla by to hra, kdyby nedošlo i k válečnémukonfliktu, jenž se pochopitelně
bude ešit ve h e. Shock Troops nabízí
mnoho nového, a vě íme, že stejně jako
minulli titul od Cauldronu bez problémri
zapadne mezi profesionální západní tituly.
My tím rozhodně tratit nebudeme...

-

toho samoz ejmě ještčdalel<o
více, konkurenci uvedenlim strategiím
všal< dělal jen South Park. Podivná
3D akce rozporuplné kvality sqim humorem na pár hcldin totálně zastavila
chod našíredal<ce. Od chvíle, l<dy
Honza vsunul CD do mcchanil<y, se
všichni shromáždili za jehrl zády
a skvěle se bavili (ne tal< Bludr;-).
Ostatně, zl<usili isme i multiplayer a na
čas to byla opravdu skvělá zábava.
se

vána vozidla
i prost edí,
což si samoz ejmě wžádá daň v po-

lIr

době krvaqích hardwarov5ích nároktj.
Podpora 3D zvuku a force feedback ie již
samoz ejmě nutností a fandy závodních
her jen utvrzuje v tom, že se chystá další
pecka, jejížabsence ve sbírce by byla h íchem.

Ballye pro l999

Čtená i odkojení Amigou jistě vyskočíze

židle, když jim eknu, že se chystá hra
Rally Championship 99 od společnosti
Magnetic Fields, Ta vznikla p ed více než
15-ti lety a proslavila se závodními sériemi
Lotus a Super Cars (obé distribuoval
Gremlin). Po p echodu na PC platformu se
p eorientovali na rallye a s pomocí Europressu vydali Network Q RÁC Rally

hampionship a International Rally
Championship. A právě posledně zmíněC

n3í projekt se

zanedlouho dočká své ,,99"
edice, která bude podle všeho značně zdokonalená. Chystá se 36 tratí (dohromady
mě í p es 400 mil), p ipravuje se split-scre-

době nehodlá roztrubovat l<deiaké podrobnosti. Proto se auto i vyiád ili pouze v tom
smyslu, že p ibudou nová kouzla, monstra
a v multiplayer i l<ooperativní mód umožňujícíaž čty em hráč m procházet p íběhem společně, měnit si mezi sebou kouzla
a ne|rozličnějšíp edměty. Nakonec proč
ne, že?

l po měsících neustálého dohadování mezi firmami Insomnia Entertainment a Electronic Arts se druhá jmenovaná rozhodla
nepublikovat akčníadventuru The Creed.
3l99

auto i věnují
dou zpraco-

vitažve druhé čtvrtině rol<u), a již je ohlášeno její pokračování, l<teré je naplánováno
na |etošní Vánoce. Titul zatím nese pracovní název Magic & Mayhem 2:The Inquisition a qirobce Mythos Games v současné

GameStar

níběžné,

a hodně sil

i realističnos-

Zatímco je SimCity 3000 určena tak ka
pro všechny, Alpha Centauri si jistou
specializaci p eci jen vyžádala. Část redakce se však skutečně vrátila do období, kdy nám vládla Ciuilizace, a je t eba
ici, že mnozí staví projel<t Sida Meiera
a Briana Reynoldse ještě o něco v5íše.
Vedle recenzenta Viktclra Bocana byl asi
nejnadšenějšíSváťa Švec. kteryí prohlásil, že se na t5iden zastavil čas celé jejich
rodiny a l<e hre se pry pripojil i bemard n Páia. Sid Meier je zl<nítka b h!!!
oUTH PABI(

hráče, což

ještě stále ne-

ti. Věrně bu-

ALPHA GEllTAUBl

Hrálo

en pro čty i

Jlox a Swords and Sorcery
ustaly z mrtu ch!

westwood studios konečně oficiálně

oznámilito, co většina znásjiž dávno ví.

Totiž že akčnějšíRPG Nox bude poté, co
společně se hrou Swords and Sorcery
v srpnu loňského roku osi ely (kvtili prodeji Virginu Electronic Arts, jak si jistě ještě živě pamatujete), publikována právě jimi. podle doposud zve ejněn5,ích informací
se dá usuzovat, že jde o opravdu mistrovsk3í tah. Nox je tak trochu srovnáván

s Diablem, zejména však proto, že bude
využívat stejn3í izometrick; styl pohledu.
Sa-motná hra je pak p ímo prošpikována
spoustou kouzel a zbraní, p ičemžněkteré

v lnsomnia
.

Entertainment však neostrouhají mrkvičku, neboť o jejich titul ihned
projevila eminentní záiem nově zformovaná
britská společnost Midas Interactive Entertainment, která by podle jist; ch zdroj měla
The Creed distribuovat po celém světě. Oficiální prohlášení ohledně této transakce se
očekává v pr běhu p íštíhot3ídne.

a p íštíhoroku. Trochu pil<antní na této situaci je
fakt, že Radical Entertainment měla b t docela ne-

*

t} v dubnu by se měla v obchodech objevit
dalšíz ady akčnějšíchzávodních her
s ,,všeobjasňujícím"názvem Road Wars.
V roby se ujala společnost Intense Entertainment, v jeiímžp ípadě se jedná o vtibec
první interně vyvíjenou hru, takže jsem
opravdu zvědav, jal< se s touto nelehkou
lohou vypo ádá. Scéná je pro tento žánr
naprosto monotónní. Vyberete si jednu

O tom, žeEA Sports maiíiiždelšídobu

na trhu tak ka monopolní postavení, snad
není pochyb. Situace by se jim však v blízké

budoucnosti mohla radikálně zkomplikovat. Fox Sports Interactive se totiž ve spolupráci s Radical Entertainment hodlají pustit
do q roby čty sportovně zamě en5ích her
(basketbal, hokej, baseball a fotbal), iežby
se na trh měly dostat v pruběhu tohoto

dávno prodána právě Elec-

tronic Arts, ale EA se pral<ticl<y na poslední
chvíli rozhodli od dohody ustoupit. Aby se
jim to nal<onec nevymstilo.

l
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Hardware-

situace budou p ímo svádět k jejich kombinaci. Drivtip, to je p esně ta vlastnost, jež
bude rozvíjena. Single hra vás provede celkem t emi rozsáhl3ími, velice interaktivními světy, v nichž vám bude dovoleno používattak ka vše, na co sáhnete (nap . balvany zavalíte dve e, vodou uhasíte oheň

3DFx

Duty. Ten bude obsahovat osm novlích
misí odehrávající se v Bonnu, Bělehradu,
Holandsku či t eba na lftétě. Všechny budou daleko rozsáhlejší než rovně v origi-

nální verzi a samo sebou se dočkáme nové

(a lepší)grafiky, budov apod. P idají se
i nové zbraně a vehikly (tank, brokovnice),
p edměty (krabička cigaret a kameny na
odlákání), budete moci dokonce izajmout
německé vojáky a pod hrozbou zast elení
je donutit ke spolupráci. Obsah misí bude

atd.). Ikomě zabíjeníhordy neprátelsk3ích
nestv r se, obrazně ečeno, posadíte do
školních lavic, když v pr běhu hry projdete t emi rozdíln mi školami boje. Červe-

stejně originální a zábavny jako dosud,
takže budete unášet oficíry, ničit zbraně
a letadla apod. Beyond the Call of Duty
byste se měli dočkat 1iž v b eznu, demo
obsahující iednu uroveň najdete již na této

CD p íloze.

nou, jež učívyužívat oheň, zelenou, díky
nížse naučíte zacházet se silou p írody,
a modrou, která rozvine vaše magické
schopnosti. Multiplayer pak nabídne celkem asi pět odlišn3ích voleb, p ičemžsi
užijete jak klasického deathmatche, tak
Capture the Flag, I(ng of the Hill či Hot
potato. Těšit se m žete na t etí čtvnletítohoto roku,

Add-on pro Gommandos
Úspěch Commandos nikdo nečekal - mezi developery se vyprávějí zkazky o tom,
jak zoufalí španělštívs,rvojá i slro studios
bez rispěchu obcházeli stánky na vlistavě,
a když se nad nimi Eidos konečně smiloval, ani netušil, jak se mu to vyplatí. Hra
Commandos obstála v Evropě i Severní
Americe, a není tedy divu, že se kromě
druhého dílu pilně pracuje i na mission
packu, Commandos: Beyond the Call of

I(7 bude používat zapojení
podobné intelovsl<ému Slot l, ovšem

vzájem ně nel<onlpatibiIní, sběrn ice
procesoru I(7 bude navíc tal<tována
na 200 MHz I(7 by sc mčlo objcvit

v rychlostech
nad 500

MHz - pro-

Homeworld od!ožen!
Velice nemilého p ekvapení jsme se dočkali od Sierry, respektive od v5ívojového
t3ímu Relic Entertainment, kterli oznámil
pozdržení vydání očekávané hry Homeworld nejméně do začátku června. Podle
vyjád ení Alexe Gardena z Relic Entertainment by| již Homeworld hotov, náhle však
došli k závéru, že single-player část není

Rally Masters

si od Road wars nesliboval.

vat v zateplen ch herních obch dcích
a v Maxis se již sp ádají plány na postupné

r} Švédskáfirma Digital Illusions se vrhla
do qiroby titulu se závodní tematikou Rally
Masters. Hra bude rozdělena do t í divizí,

které vytvo í jednotn šampionát. I(romě
něl<olika již ot epan ch módti se mtižete
rozhodnout pro jednu ze t í druhri obtížností a samoz ejmě si rrjzně p enastavovat
atributy vašich čty kol3ích miláčl<ri. V Evropě se distribuce ujme Gremlin, pro Ameriku
se firma ještě hledá. Nechci vyvozovat nějaké unáhlené závéry, ale zatím se mi zdá, že

AtilD PňIPBAUUJE UYPUŠTĚili K7
AMD hodlá v první polovinč rr,rl<u tal<é uvést na trh novou generaci procesoru - I(7. Novó procesory budou obsahovat vylepšenéjádro (zejména
FPU), 128 I(B cache pamčti první
rovně a vylepšenou instrul<ční sadu

3DNOW.

z dvanácti nabízen3ich postav, p ičemžl<až-

dá vlastní jiné vozidlo, a jezdíte, válčíte,sbíráte peníze na vylepšování pneumatil<, motor , zbraní a spousty dalších, neméně podstatn3ích za ízení.No nevím, ale moc bych

E t[OilOPOLIZUJE

Firma 3Dfx Interactive se v polovinč
prosirice stala majoritním vlastníkem
jednoho z p edních vlirobc graficl< ch l<aret - firmy STB. 3Dtx Interactive následně oznámilo, že v budoucnu hodlá využítqirobních l<apacit firmy STB (p evážně v Mexil<u) pro vYrobu grafic\ich l<aret se sqimi budoucími čipy. PočínajeVoodoo3 již tedy
3Díx nebude dodávat čipy nejrriznějšímrlirobc m graí'ick5ich karet, jal<o
tomu bylo dopclsud (Diamond, Creative a další),ale stane se monopolním
v5írobcem 3D akcelerátoru s technologií 3Dfx (podobně nal<ládá se sv rni
technologiemi nap íl<lad firma Matrox). ]e velmi pravděpodobné, že to
bude mít v budoucnu za násled el< zachování vyššíchcen za 3D l<arty
s technologiemi od 3Díx Voodoct3,
otázl<ou ovšem z stává, jal< bude
dopad na kvalitu, budoucí v voj
a vribec budoucnost al<celerátoru
od 3Díx Interactive,

zatím vám
alespoň p inášímeiednu
z prvních fotografií nového procesoru.

SimCity 3000 se teprve začíná zabydlo-

Maxisu je také volné vydání jakéhosi editoru pojmenovaného Building Architect Tool,
s nímžby tvorba vlastních budov měla b3it
naprostou hračkou. Máme se opravdu nač

uvolňování novlich budov či terénti do internetového éteru. T5rto ,,doplňky" se budou
objevovat na stránce www.simcity.com 1iž
od začátku unora a první balíčel< by měl
obsahovat známou budovu ze san Francisca - Palace of Fine Arts a terén z prost edí ,,ufologické"
oblasti v Nevadské pouštiArea 51. |eště na ja e se potom plánuje uvedení spousty
map p ímo od samotn;ích
hráčri. T etí novinkou z dílny

* Impressions sottware se dohodli na
vydání dalších dvou her opět se súm,
tal< ka v5ihradním distributorem, Sierrou.
Prvním titulem |e hra ze ,,stavitelsl<3ich"
sériís názvem Pharao, jež bude velice
podobná p ibližně p ed pril rokem se
objevivší strategii Caesar 111, které se
po celém světě prod a\o již p es 400 000
kusrj. Tentokrát se všal< město začne budovat na b ezích Nilu v Egyptě. Druh m
zmiňovan5ím projektem je pak válečná
turn-based strategie Ciuil War Generals 3.

měru. I l<dyž...

*

nijal<

nevybočíz šedéhoprri-

těšit.
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čtvrtletí99
čtvrtletí99
3. čtvrtletí99
Civilization: C. to Power 1. čtvrtletí99
2. dubna 99
C&C:Tiberian Sun
Daikatana
1. čtwtletí99
1. čtvrtletí99
Descent 3

Age of Empires

1.
1.

Alien vs. Predator
Black & White

-

zá í99
26.b ezna99
26.b ezna99

Diablo 2
Discworld Noir

Drakarr
Driver

Duke Nukern

Forever

duben 99

2. čtvrtletí99
12. b ezna 99

Eaňhsiege 3: Starsiege
b ezen 99
Earthworm |im 3D
1. čtvrtletí99
Everquest
2. čtvrtletí99
Flashpoint

b ezen 99

Fly
Gabriel Ifuight 3

zá

Gothic

í99

5. čtvrtletí99
Half-Lit'e:Team Foftress 2. čtvrtletí99
19. b ezna 99
Heavy Gear II
Hidden & Dangerous 2, čtvrtletí99

Homeworld
Horké léto 2

26,b ezna99

tak riplně podle jejich p edstav, a rozhodli
se ji p edělat. Sierra p4i projevila veliké
pochopení. |ak by také ne, p ece si neu ízne po ádnou ostudu tím, že jednu z nejočekávanějšíchher blízkébudoucnosti vydá
totálně zabugovanou. Homeworld je 3D,
realtime, vesmírná a samoz ejmě i akční
strategie, jejížnejvětší q hoda nespočívá
v geniální myšlence, ale v technologii. |ak
vidno z obrázktl vypadá více než dob e,
takže jsme rádi, že se v následujících měsících auto i pokusí kromě enginu vylepšit
i samotnou hru, na škodu to rozhodně ne-

2. čtvrtletí99

Inť. Mach. b ezen 99
1. čtwtletí99
Interstate'82
1. čtvrtletí99
|agged Alliance 2
I(ingpin
1. čtvrtletí99
1. čtvrtletí99
Lands of Lore III

Irrdiana |ones

&

Max Payne

4. čtvnletí99
1. čtvrtletí99
19. b ezna 99
Mortyr
4. čtwtletí99
Need tbr Speed 4
3. čtvrtletí99
2. čtvrtletí99
Prince of Persia
2. čtvrtletí99
Quake III Arena
b ezen 99
Shadow Company
Star Wars: Force Comm. 3. čtwtletí99
4. čtvr"tletí99
System Shock 2
Total Annih.: Kingdoms 5, b ezna 99
2. čtvrtletí99
Ultima
I2.b ezna99
Wall Street
2. čtvrtletí99
Wizardry 8
1. čtvrtletí99
X-Wing Alliance

Messiah

Frey

3D

'

*

Závodníhra Rollcage od Psygnosis.
o nížjsnre podrobněji psali již v p edrninulém čísle,se sqím kvalitním soundtracken,t
z ejmě bude moci rovnat zcela normálnírn

hudebním kompilacím, Na nudebrrím doprovodu se totiž podílíobrovská hromada
více či méně znám ch skupin, ovšem největšímlovkem je podle mého názoru tror,ě
se rodícíhvězda íkajícísi Fatboy Slim.
Z jeho produkce e na CD obieví hned dr,ě
písničky,Love Island a Soul Surfin. |iž ztohoto p íkladu je jisté, že hudba bude hodně
energická, laděná spíšedo tvrdších technotónri, což se vzhledem k jemně brutální náplni hry bude velice hodit.

Ultima Online si v našírepublice i p

klacky, které jí pod nohy háze| Telecom.

GameStar

3l99

byl ohlášen ze země našeho nejbližšíhozápadního souseda, kde sídlífirma TopWare.
V prvním p ípadě ptijde o v současnosti iiž
mizejícížánr, 2D adventuru G alador, |aděnou do komického stylu. Na hlavního
hrdinu tak čeká putování pohádkoqím
světem plného princezen, kouzelníkri

bude.

Ascension
Tycoon

*

Topware na urcholu
|eden zalímav a jeden očekávan počin

es

,-_

získala slušnou ádku fandri a hráčri. samoz ejrně i ona měla chyby, ale popravdě ečeno je to p eci jen jižvícenež rok, co je na
světě. Pro fandy RPG však mám p íjemnou
zprávu - po Meridiatnt a Ultitně se nezadržitelně blížídalšírnasivní RPG multiplayer
projekt - Euerquesť od Sony. Ten bude
podle vyiád ení autor k dispozici 16. b ezna. Zinformací
urredenych na hlavní stránce
projektu je z eimé, že se auto i
vyvarovali chyb, které napáchal Origin s Ultimou, takže
se máme nač těšit.

t

Interactive Magic ohlásili svoje plány
pro rok 1999, na kteryích je velmi z etelně
vidět diiraz na internet. V nejbližšíchšesti

měsícíchse dočkáme celkem čty titul
Shadow Company, Mortyr, českého

-

FlashPoiníu a pokračováníspěšné realtime strategie Seuen Kingdonts //. Všechny
tyto hry budou podporovat multiplayer
včetně internetové hry, navíc tu však jsou
tituly, které jsou vyvíieny víceméně p edevšímpro internet. KWarbirds a Dawn of
Aces se tak zanedlouho p ipoií akční
Shock Force,RPG Drakkar II a také zdokonalená veíze tispěšn},ich Warbirds s podtitulem Air Combat.

l

Bohužel musím zklamat všechny, již
napětím sledovali vwoj 3D akční

s velik3im

hry PraxWar, známé také pod jménem

Point Man. Prax War měl bl t vribec prv-

ním projektem celkem neznámého, mladé-

I

illlullllfl

mission packu pojmout TF2 iako regulérnía plnou
hru, která ke svému běhu nebude
vyžadovat Halí-Life. Mižeme se jen
dohadovat, nakolik je toto rozhodnutí ,,komerční",
auto i jako hlavní
drivod uvádějí rozsáhlé změny enginu, které si zkrátka
vyžadují absolutní
,,nezávislost".

Team Fortress II

se chystá na b ezen, je však pravděpodobné, že se

a upírli. Hra Galadorby měla mít velice
doba a propracovan3í scéná , neboť ho
p ímo na zakázkLl ,,šil" autor mnoha fantasy povídek Jacek Piekara. Navíc pozor,
o této h e jsme si něco málo eklijiž minule, tehdy se však ještě jmenovala The Prince & The Coward - a protože je opravdu

pěkná, nabízíme dalšíscreenshoty. Dále se
TopWare začal zab rtat pracemi na expansion packu k poměrně solidní realtime

strategii Knights & Merchants, ježje v našírepublice velmi spěšně prodávána zčás-

ti i díky kompletnímu počeštění.P ídavek
bude obsahovat patnáct nor{ch misí, dvě
budovy, dalšídva typy vojákri a jednoho
pracanta, a fanoušci si kupodivu na firmě
vynutili i dalšíobživu ve formě ryb, Expansion pack je plánován již na b ezen
tohoto roku. A na poslední chvíli se
nám poda ilo zjistit, že budou TopWare distribuovat Excessiue Speed,
což znamená, že se pravděpodobně
dostane i do našírepubliky.

i

trochu opozdí.
Naopak p íjemnou
zprávouje vydání Team Fortress Classic,
ripravy, kterou najdete také na našíCD
p íloze. |edná se o remake klasické Team
Fortress pro Quaka 1 do enginu Half-Life.
|e to poměrně dobryí marketingoqí tah
a mrižeme to brát i jako demoverzi chystané TF2. ,,Classic" verze je nicméně plně
hratelná a nezávislá a oproti privodní
Quake verzi samoz ejmě (vedle naprosto
totožn3íchlevelri a herního systému) nabídne vizuální vylepšení. IGždopádně
jsme zvědavi, iak TF2 dopadne v p ímé
konfrontaci s dalšími na multiplayer specializovanymi projekty, Unreal Tournamentem a Quake III Arenou.

Jan Modrak t Daniel Zvě ino
9 0046

Součástí MACWorldu, pro Apple neobyčejrrě spěšné rlistavy, bylo mj.
i p edstavení unikátrríIro proiektu *
komerčníhoemulátoru Sony PlayStation pro počítačeMAC konrpatibilní,
Pár volrrě širYitelnlich errrulátorri sice
na internetu najdeme, jejich ťurrkčrrost
|e však velmi olnezena, zatínrco Conrrectic Corporation p išla se l00'Z,
ťurrl<čnílrrprogramenr. Ba co více, pokud Apple společnost neodkoupí, aby
nrěl tuto rybu jen pro sebe. dočkánre
se i verze pro PC. Sorry se tento tah
samoz ejnrě nelíbía už podnikla p íslušnékroky. Možná ještě většílrunrbuk zprisobilo uvederrí íreeware enlulátoru Nintenda 64, tedy l<orrzole, která je považována za teclrnologickou
špičl<ua co do emulace je jistě daleko
složitěišínež PSX. Bezplatně šíen3i
errrulátor je rraprosto bezchybnli a funguje s drtivou větširrou her. I Nintendo podalo žalobu.
úspĚctt zELDy!

Zelda se zasloužila o driležit5íprecederrs. koncelrr rol<u, p esrrěii posled-

rrích šest t5íctnťr1998. dokázala vydělat
více perrěz než jak koliv film ve steinénr období. Zatímco neirispěšnější
filrn A Bug's Life r,ydělal l14 nrilion
clolarri. Zelda se dostala presně rra
150 milionrj. Do konce b ezna se navíc očekává prodei dalších 5-ti milion , což vzhledent k daleko vyššíceně
než u PC či PSX CDčel< znamená daleko r,ryššízisk, Zde vánr pak rrabízíme
žeb íčeknejrispěšnějšíchkonzolov5ích
her roku l998:
1.

ll-

Golderreye 007, N64
Zelda: Ocarina of Time. N64

Gran Turisnlo Racirrg, PSX
Banjo l(azooie, N64
Super l\{ario 64. N64
6. Resident Evil 2, PSX
7. WCW/NWO Revenge, N64

chystá multiplayeroqí add-on Team
Fortress 11 podle stejnojmenného módu pro Quaka, jste se dočetli už u recenze, od té doby však bylo zve ejněno několik korekcí a nov5ich informací. Nejpodstatnější je z ejmě fakt, že
se auto i nakonec rozhodli namísto

častcl.

EMULATOB Psx A 1164

2.
3.
,l.
5.

Halí-Liíe a Team Fortress
Fakt, že Valve po vydání Half-Life

ho t5ínru s prapodivn m názvem Rebel Boat
Rocker, avšak Electrorric Arts ho po nějaké
clobě zcela chladnokrevné za ízli, a tak existuje pouze mizivá šance na jeho obnovení.
Z vyiád,ení Electrorric Arts vyplynulo, že
nebyli moc spokoieni s rychlostí qvoje této
hry. čínržpoužitá herní technologie neustále stárla a chátrala. Jednoduše ečeno, podle mírrěrríEA by Prax War nebyla v současnosti techlrologicky konkurenceschopná se
sqínri více než zdatnlími rivaly jako IJnreal
či Halí-Lile. I p es tetrto neríspěšn5ípokus
však EA ztistanou t mu Rebel Boat Rocker
nakloněni a iiž s nirni probírají dalšímožné
tituly. ..Rebelové" by si tohoto kroku měli
p irrejnlerršírrr vážit. rreboť druhá velká šance se v tontto odvětví nedostává zase tak

Konzole-

t

Z loňské várky novinek z E5

se

mnozí

ještě ani nestačili vzpamatovat a již za pár
měsícri se o ně bude pokoušet int'arkt zno-

vu. LetošníElectronic Errtertainnrent Expo
se z jihovlichodního pob,eží stěhule na jihozápadní, konkrétně do nlěsta bikinek, do
Los Angeles. V5ístava
začne 13. května a potťvá dalšít i dny, běhenr
nichž p ípadrrínár,štěr,níci (zájemcrim p iponri
náme, že vpuštěrri budou pouze p edem akreditovaní novirrá i a lidé

pracujícíuvnit, tohoto

zábavnílro prrinryslu)
budou mít co dělat. aby
prošli kompletně cel3ím

prostorem. jenž by bohatě pohltil 14 obrovskych letadel. Časopis GarneStar samoz ejnrě nebude nroci clrybět.

* Tlinr Wildfire Studios, kteryí pod hlavičkou Pirrball Wizarcl p ed více než pťrl ro-

kem r.ydal skvěl a dost nložrrá nejlepší

2D pinball Balls of Steel, oznámi|, že

chystá rnaly dárek pro všeclrny fandy, P i
totiž došlo k rtáhlému rozhodnutí,
a p vodně zarnyšlerrlí stril byl nahrazen motivenl Duke Nukema. Autorrirn je líto tak\-]^,oji

ka lrotovou práci vylrodit, a tak ie| nyní
doliončují.Bohužel však nebude bezplatně
k dispozici (tedy alespoň o totn ,,zatím" nerrvažuií), ale pouze rra objedrrávku p es in-

terllet. Uvidíme. jak to dopadne. t,eba se
trakotrec nechají p emluvit.

3l99
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GameStar a|eho slluestroushÍ lťest
ilvestr a potažmo i Noqí rok
jsou mezi námi dvounoh3ími
primáty s utkvělou domněnkou,
že máme mezi ušima i něco víc
než nos, veskrze oblíbené svátky. Staryli rok odchází, novy p ichází
a my mtižeme začínatznovu s čist3ím
štítem a zapomenout na všechny ty
pr švihy, které jsme si nadělali. Čist5,i
rejst ík v našem zápisníčkustejně
dlouho nevydrží, ale už pro ten pocit.,.

Exitus, kter5í hraje sice málo, ale o to

líp (p eji mu vítězství na mistrovství

ČR v mixu) a samoz ejmě duo Vectif
a Storm AC. Díky všem qíšejmenovanlím se atmosféra stále udržovala
témě u hranice srdečního kolapsu
a také tlačenice se s p ib3ívajícímčasem stávala čímdál tím míň udržitel-

nou. I( tomu všemu navíc p ispívala
qítečnáprojekce firmy Annaco, která
p edvedla, že to s projekční technikou vážně umí.

itus Exltus

Vectrf

Storm nt

GameStaru. No, a když už jsme byli

v tom, tak i sebe navzájem.

Zábava uháněla dál a s postupuji
cím časem a našimi čímdál rozost enějšími smysly se nov5í rok zdál lepší
a lepší.A protože v nejlepším je dobré skončit, ani já nezkazím optimistického ducha vyprávění a nebudu íkat, jak jsme si vedli ráno, ač je to ve-

"d-

A pokud se to všechno navíc semele tak, že současně s oslavou zapomí-

nání minulého roku proběhne i k est
prvního číslaGameStaru, je dvojnásob jasné, že to nedopadne dob e
a ráno rozhodně nebude moud ejší
večera. Také místo konání celé veselice bylo p íznačné- p ímo na Václavském náměstí v budově ČkD, nad
všímtím běsnícím mumrajem dole.
My jsme však měli štěstí, žádní opilí
turisté se nahoru p ed otev ením nedostali, atudížnemohli ani nic provést a zničit,

O hudební část večera se v5itečně
postarali sta í ost ílenívlci se sluchátky na mordách, LOOI(-e (Mix Max)
se sqími GOA rychlíky, v5,iborn5,i
Aiffel, kteryí hrál jako o život, Coitus

í

,(-

I

O prilnoci jsme spolu s cel m Václavsklim náměstím oslavili p íchod
nového roku, pop áli sobě navzájem
a Gamestaru zvlášť všechno dobré až
do konce světa a na stvrzení všech
těch dojímaq,ich ečičekpolili sektem
(někdo tomu íká pok tili, ale já si
myslím své) historicky první číslo
GameStat 8 099
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, lice zábavné. Sami si to jistě dokážete
, p edstavit, Takže sice trochu pozdě,
, ale p ece:

,

ŠťastnyNov rok s GameStarem
, vám p ejeme, p átelé! A zachovejte
nám p ízeň.
mLk o Mix Mox
9 0047

,/

Iiedinečnáp íležitost

Prvních 3OO noq ch

zDé
ěest( m inte]Tletem
p edplatitel dostane

D

[apovy_

íruvodce

a navíc

3GD
illp
Jak p

edplatit:

,

P edplatnélze zaplatit složenkou l,Au, která je p iložena. Jako
variabilní symboI uved'te rodné číslo.Pokud chcete dostávat
iníormace mailem, nezapomeňte do zprávy pro p íiemce
vyplnit svou e-mailovou adresu.
Pokud chcete daňovli doklad, zavolejte na te!.: 02-570 88 161-2
(ěeská republika) nebo 07-44 45 45 S-S 1slovensko). Mťržete
také mailovat na predplatne@idg.cz (Ceská republika) nebo
magnet@ press.sk (Slovensko).
Čn oežně Čnooporučeně sR

12 čísel
6 ěísel
3 čís!a

1 176 Kč

591 Kč
297 Ké

1 326

Kč

666 Kě
nelze

běžně SR doporuěeně

1 404

Sk

712 sk
357 Sk

1 584

802

Sk

sk

nelze
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P ipadá uám, že Ie těch závodních automobilout ch
her něiak moc? Jste unaueni nudn m obiížděním okruhii u tleed íor Speed
a reálné uám nep ipadaií
ani peed Busterc?
J
Ghcete něGo, c0 uám
bude k užitku i ue sku-

tečnémprouozu?

'ás

llo problem.

ivesr-t|IFt o o r e sr h x a t
a vyměr lťžnačky,takže si dej
pozor - když to zvládneš, dosťaneš dvojnásobnej honorá .
Je to exkluzivní zboží, takže ho
nesmíšškrábnout!"
skutku. Historie zá.vodníclt her je jaksi
če rnobílá - všecltny
jsou si vzájemnč ve lrni
podobttt-!, Srovttcitc si Crazy
Cll.s z doby p cd l0 lcty
a Nccd flrr-$lt,cr/ 3 z ktltttc

jejímž konci však č,íháne hynoucí sl:iva. lnovacíje tLr totiž
habaclčj, a to jt, právč, to, co
totttttttt žiinru chybělo ncjvíce.

loňsk(,lto rtlktt. Stcrctltyprr

Ani o vte itlu drív, ani o vtcritltt pozdějc. Vyzvedneš nly
cltlapce a privezeš je do zlatttictví na Ocean Drive. A llepokoušej sc íanl vocllotttejtat
s poldama za zadkenl!"

í

tratč, ltlotrpí sorrpcri a jltkt;
trtttllí - policajti. Cltscttt trttclttt ttttda, tcdy llcsptlň prtl ty
z ttlis, co clttč jí stlilc tlč,ctl tlttve lto. P:ir vyiirtte k se tlašlo, zlt

všccltny trcba lc.s/ Drivt 3,

i;,l

spoltr s Lttk;tšcttt Er[lcttcttt ttž
nčkol i k tlekorttlč,rryclt lct č,ck:illlť 1,1A attttlttttrbilovtttt ltrtl,
ktcr:i rtlirtl ttttložttí prtlhttrlčt sc
sktltečnyrlti trlicerni se skutcčnyttl provozc1,1l - 1,1c nč,jaklimi
urnělyrrri okruhy. A zrlli se , žc
GT llrtcractivc vc spoltrpráci
s tyrttcttt Rellcctitrrrs tttto tttezcrLl lla trltrr trclltalili :t právč,
v tčclrtrl clttcclt pro nas ptrdobnli titrrl vylacl'rrjí a clokorrč,trjí,
Drivcr, iak se tcrrttl proje kt
irttt,tt tr jc, tcdy konci,rlč, ttcstttč,rtrlc ,,starott tlttbrtttt" a sttacl
i tispč,šrloucťstttu, alcbrž stczkou delši, hrbolatější

ů, c..

ll

a klikatčjší,na

'F,:#Ft
*i _:_3
,

,,Máttl pro tebe job na pátek

- potrcbuju tě tu

v poledne.

Mnozí z členťrReflections
jsou ťtspčšnyrniautory mnoha
her z britské Spectrunt a Alttiga tlry, včetnčtrilogie Shadow
of the Beast,jejich nejaktuálnčjšímpočincm byl však proje kt Dtstructiott Derby. Oba díly byly svélto času velmi rlrspěšnlinti hrami, ostatně i ty se vyznačovaly slušnou dávkou originality. Drivcr však bude něco
doccla jiného. Nantísto zu iv ch jízd po parkovišti se snahou o zničenívšech protivník
te ntokrát zvolili něco tnezi zvolili silnice, zvolili zácpy
a zvolili honičky. Ba co víc, nikoliv anonymní silnice, ale
skutečné.A jako trumf - policajti.
Na Prahu sice nedošlo,
k dispozici jsou však hnecl čtyi mčsta - Ncw York, San
Francisco, Los Arrgeles

ů
24

a Miami. Nejde pochopitelně tl mčsta kornpletní,

v každérn ze čty levelťt však je
k dispozici zhruba 80 kilometsilnic a tisíce budov. Designéri strávili v každémz rlěst
několik dní jen kv li snírnání
prost edí na video, aby později
prenesli realitu do programu.
Jeden z producent se v Miami
dokonce bez mapy dostal p ed
vlastní d m. vzhlederrr k této
rozsáhlosti, vedle nížby bylo
i l0 okruh v Need for Speed
k smíchrr, pochopite lně nemrjžeme očekávat tak precizní
g rafickou propracovanost jako
ve zmíněné h e, p esto auto i
vytvo ili novt engine, kten už
podle obrázktl vypadá velmi
atraktivně.

r

,,Zejtra pot ebuju vodvízt
jedno Ferrari sem do garáže.

Smysl hry je dalším prvkem,
kvťrli kterém se na Driveratěšímejako máti ttuci. P edně

m žete pochopitelně dlouhé

hodiny bezcílně bloumat, pro-

jíždětulicemi, dodržovat p e-

depsanou rychlost, zastavovat
na červenou a kochat se okolínr, za chvíli vám to však nedá,
zvednete zvonícítelefon a akceptujete,,objednávku", kterou
je prevoz kradeného auta
z dokrj do jisté garáže na p edrněstí San Francisca. Ve Friscu
však poldové nespí jako u nás,
a tak se strlrne honička a po
pár sekundách si pripadáte jako ve filmu - nechybějísamoz ejmě ani ony slavné ,,skokanské rn stky" (a konce v p ístavu:-). Úkoty udělované místní
mafií budou značně rozdílné,
postupem času budou pótho-

r#a

l

__l

_j

I
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t

ll
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a

jcn zač,ínii.Velkri kus prace aupitelně s le pšícíserěfficí
cl věrou ve vás jako idiče
tori odve clli v cltovliní automosložitějšía složitější.A pripobil - již nyní si ttt žetc se
rnínánt - nejde tu zdale ka jen
svyttt vozem a rttčníbrzdou zao rychlou jízdu, ale p edevším
trénovat na parkovj ti, a pokud
o volbu ideální cesty, o vyhnune nlátc Škouu12o, mťržetesi
tí se běžnému provozu a záb,it jisti, že ltra se bLrde chovat
cpárn a predevšínto chytrou
ve lrni reálně.'Ani v ,hoda vyvia vzáje mně spolupracující polittuté ntozkttvny vám p ílišneprrrttužC,,poč,ítlrčovál byla
cii. Myslím, že je to již nyní
každéntu jasné - Driver posu- . .opl irllallzóváttll, it 1lrlťjiž bylo
nuje smysl automobilového
rečerttl, vziijcrtt rtli spol Lr práce
poč,ítačje více ttež p íklaclná,
hraní o urove ň vliše .
Podtlbrrč, t zvtrky - ty byly zase
Autori udělali vše pro to,
rtahrány p imo na parkovišti se
aby byla cítit ze hry realita
skutečn m autem. Na druhou
a attnosféra skutečnéjízdy austranu není treba se obávat
tem, Reáln mi ulice mi se senějaké prehnarte sirnulace typu
mafory a pomalrimi icliči to
Grand Prix Legends, auta bua

illll

ffi
l}ri.r

dou ovladatelná, a mírlt rt,;rlity
tedy byla omezena vzltlt,tlt,rlt
k .rkč,rtírnizamčrcní t,t,lť, llry,

[#,H

a

vlis trl zlrlírrrir, ttt,rlt,t,llt,jtc si trjít
tLr trrrik;rtrrí

1lrílcžitrlsllt ttIt,s-

te tteltrir Iclttt_ltt t lt,ttlr lvt,t,zi
z našeho CD. Pln;i vt,rzt, lly tlli,la následovat v 1ritl[rclltr brt,zttlt.
tt

t1

lutl N'Iotlrtik
9 0049

Demo na GD
GD íílrzrlrr4rr rlr ;rrcrl rylyrlrll lrlrr.
lrlru llr"rrlnl Dthcrs, Pnrlt, |r rrlrrlrlrl,
Ir

Ačkoliv btrdou ukoly značně
odlišne, nejd ležitčjší
součástí
jsou honičky. A kdyby té zábavy
bylo náhodou málo, je tu ještě
unikátní príležitost sest íhat si
jízclu podle p ání. Drivertoho
nalrízí ještě daleko více, pokud

rlr rícr rrl

illlzl, lrlrr

lrr lrir mrlrl. l

tsr.

1rrrlrr rrzrrĚl, |rl

lrllh! lrrr rr rlr

rtlrí lrrlth r rlcl. Plíltírlrlc

frl-

lrlr pllr rlr.

:T.Ti:::::j.:';l!l:,.:h:ffi

q

Drluer
Žánr: akčnízávody
Vyvijí: Reflection
Vydává: GT lnteractive
Plánované dokončeni: b ezen 99
Hotovo z
První dojem

Akčnízávodní hra, značnčodlišná od Nced for Spccd.
Honičky v zacpanli,ch ulicích a jízda na čcrvetrou, co
víc si p át. Pokud se nestane ,,zázrak", čekajín:is
skvělé chvilky!

!

lr

3l 99
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PREUIEW

Gommand&Conquer: Tiberian Sun
Jedna z nei spěšně|šíchrealtimo-

se kutálejí po

svazích dolt],
tanky t íštící
se
na kusy zavalují ubohé pěšáky, eky zamrzají a praskají
pod tíhou vašich jednotek,
které mohou
navždy zmizet
v modr ch hlubinách, země je
nenapravitelně

u ch strategií Command&Conqaer se urací na obrazoulty monitor |Iž pot etí. Tentokrát s mnoha

Wlepšeními,a ne |en ye uyšším
rozllšeníiako minule.
ak již jste se mohli dozvě-

dět z tématu našeho prvního čísla,velice očekávan m titulem tohoto roku
je i dalšípokračovánísérie
Com m a nd ttCon que r s podtitulem Tiberian Sun. Již pot etí se
budete moci ocitnout v prostredí nemotorn ch harvestrrj
sklízejícíchkrystalickou substanci, mamutích tanktj drtících
pod sv,imi pásy ty neštastníky,
kte í nestačili utéct, a kulat ch
broukoidních tančíkrj,jež ze
sv ch st íkačekplivají na metry
daleko ohnivé jazyky a nepěkně
olíznou každého, kdo se nestačí
sknit,

Tentokrát se ovšem nesetkážádn m zmrtv, chvstal m
Hitlerem či Stalinem, jako tomu bylo v druhém pokračování, ani s mumiíAlexandra Velikého nebo Čingischána. Nacházíte se v době približně
dvacet let po skončeníprvního
konfliktu, kdy se tiberium mezitím ,,rozlezlo" po celé planetě
te se

devastována
buchy bomb
a lesy horí
a v nich se na
škvarek spalují
vojáci, kte í nestačili utéct.

v

a donutilo většinu obyvatelstva
a také síly GDl stáhnout se na
Antarktidu, jed in,i bezpečn,
kontinent. NOD se po své porážce (děj se odvíjíod vítězství
GDl) stáhl do podzemních základen a snažíse využítmutač-

Tím ale vyčet všech stran ve
h e nekončí.Podle dostupn ch
informací se kromě běžn,ch

povrch , jako je sníh, poušť,

tráva a lesy, budou některé mise odehrávat i ve městech, kde
budou volně jezdit auta a pobí-

Několik podstatn ch vylepšeníse váže také k nešvaru
všech realtimov ch strategií,
a to jest k honbě za co nejsilnčjšíarmádou namísto vymlišlenísložit ,ch taktik na oklamání soupe e, Prvním je p edevším

ního potenciálu tiberia. Vzniklé
,,zmetky" pak ovšem zavrhuje
a ze zmutovan ch a znetvo en,ich lidí se stává t etí strana
v konfliktu, The Forgotten. jisté
informace se také objevují
o p ítomnosti mimozemsk ch
civilizací, které se pravděpodobně prikloní spíše na stranu
NODu.

Il.

h.*
hat lidé. Ti se ovšem nebudou
stávat pouze snadnou ko istí
pro krví posedlé hráče, ale budou reagovat na vaše chování.
Pokud jim totiž rozst ílíteněkolik budov, za točína vás, pokud se k nim budete chovat
slušně, nabídnou vám svoje nemocnice a 1iná za ízení. Neméně zajímav je i fakt, že po volné krajině by se měla pohybovat zvírata, která však p i dlouhodobějším kontaktu s tibe riem
mohou začítmutovat a napadat vaše vojáky.
Dalším vylepšeníoproti jim realtimornim strategiím,
ale i oproti svrim vlastním predchrjdcrjm, nabízí Tiberian sun
v realističnosti terénu. Granáty

n

Game tar 3 t]99

konec systému ,,čímvíc tová-

tím rychleji se vyrábí". Nyní
již každá dalšífabrika bude
znamenat jen dalšímísto, odkud se vyrábčnéjednotky budou vynorovat. Druh m a velice
atraktivním prvkem v boji se
závody ve v robě jsou zkušenosti jednotek. Každá vaše jednotka bude s počtem a kvalitou
nep átel, které zničí,dostávat
určitémnožstvízkušeností, Je
ale samoz ejmé, že tank, kte rri
prejede vojáka, dostane mnohem méně než voják, jenž rozstrílítank. A jak porostou zkušenosti, tak se budou měnit
i schopnosti a kvality jednotek.
Pribudou jim ,,životy", rychlost
a dokonce je budete moci vybavovat lepšími zbraněmi.
ren,

Jistá variabilita se dostala dokonce i do struktury staveb.

Auto i slibují,
že si budete

moci sami

dotvá et

r

z-

né budovy

podle suich

všichni surfa

i

Go na|dete na GD?

]la našem cover CD isme pro vás p iptavlll obrázly
ršech oíiciálně znám ch poslay, staveb, yozidel a vo|ák s popisem Ie|ich ne|d ležitěJšich ylaslnosti. Po-

%@

Iud se iedy chcete dozrědět něco bližšíhoo tom,
čim bude dlsponoyat GDl, nenechejte sl
tyto lníotmace uiít.

GameStar CD

K

ňštímčísle
fl;agffia
'

t|as

]

:-

Čeká na vás lonp|elní
iítt mďová ínapa Čn

formáfu

p ání. Nebude vám však dána
plná volnost, ale budete moci rozhodovat, jak m z nabízen ch vylepšení obohatíte
již stojící základy továren,
obrann ch věžía jinlich staveb.
A jednotky? Také mezi nimi
se dočkáte nččehonového.
0dlišnosti většinou pramení ze
strateg i í jed notl iuich stra n
konfliktu. NOD se specializuje
spíše na tajné akce a na záš-

jiště zničenéjednotky a z jejich
vrak potom bude možnév laborato ích sestrojovat zcela
nové prototypy. GDl oproti tomu bude disponovat spíšesilou, a tak jeho starri znám lon
Cannon spolu s Disrupterem
napáchají v adách protivník
nepěkné škody. Na obranu
proti technikám NODu se
u GDl objeví Mobile Sonar Vehicle, schopn,i zachytit signály
maskovan ch jednotek v pohybu.

kodničení,
tudížjejich
hlavní zbrani
budou stealth
Generator
a chameleon
Spy, nebudou
však chybět
ani utočná
vozidla, a létající Scavenger bude dokonce moci
odnášet z bo-

C&G: Tiberlan Sun
Žánr: realtime strategie
Vyvijí: Westwood
Vydává: Electronic Arts
Plánované dokončeni: jaro l 999
Hotovo

z

90
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První dojem I
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Velmi

Vclmi slibnó t ctí pokrač<rvání rcaltimové strategie
ContmandťtConquťr sc spoustou ve lmi zajímav ch
intrvací.

L

Všechno tohle a spoustu
dalšíchvčcísebudete moci
dozvědět jižbrzy, nebot vydání hry se blížía recenzi
vám p ineseme možná již
v p íštímčísle.Prozatím se
mrlžete podívat na některé
nové budovy a jednotky, jejichž obrázky najdete na na-

)",

šem CD.
Tomaš voroščgk
9 0050
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Jaro tohoto roku nám neispiŠ
p iilqse bohatou rodu
pokrŇvání slayn ch titul .
Tentotňt ie b ezi neilepši
.,' hía roku 1995.
Th-

E\

--?ž

čo.*r,

i^l/

'lt

tejně jako CommahdťtConquer
i Jagged Alliarye oslaví v nejbližší
dQbě již t e.típ írristek do své rodinňťo ;péšnémvykročenína pole
št'rategicrlič}derv roce 1995 a po pokračovánís ryiíve}nPeaclly Gamésjež ale au-.

to i nepd ažujíďí\,využitístejného engi- .
nu za,ilruh,i díl, ale spTšqjen za datadisk, ,
pjičházína ja e letošního roku Jagged Alli-

"ance 2.

Pro ty z vás, kdo by snad

1

i.,

r!
..,

:

.\.

il

n'eÝCděti,
eba "

o čem to tu celou dobu žvaním, je t

p lpornenout několik základních faktů. Jag^
ged Allianceje strategická hra, jejímžcílem
je plnění r znilch ukolťr s určit ,m počtem
žoldáktl. Hra je jak realtimová p i prohledávání sektorri, tak kolová p i soubojích, jenž
jsbu tat<é hlavním magnetem hry. p i vym,išle ní všemožntich taktik, jak zastrelit,

Il

.a

.

,i/,i.]"t't' :lr' ill,t irr)tl t .]rt ilr,. \t \ ,].],\
| .t ll]('il,:tt'_',l IlŇ\] l}\\\)|}(r\l l Ll:l,r]\ L)tj:r.i
i piny hrdltlrczťr oktrpujicích pl.rrrt.ržc pt-i.lp()pod í2nout, zaŠkrtit, p ipadněvyhodit
i: divnych, alc vclrtti rržitečrrych rtlstlirl, ll pttvzduchu vaše prtltivníky pbsbboyávg}réaa i stupr.rvalijste po urč,itc trasc, Dc;lr//l,G;llttt,.s

do

dvernti,zastromyčijinde,qnozízváltrá- iUvtvjetthrottracltlumisí bczpribi,htr,zlrto

vili dlouhé hodiny. Nernohu arli oponrcnout
všernožnéneprťrstrelnévesty, pÍílbya ďqst

i

se složitějši tkcrrronr)čkou.5inttrlitci. lVltrsclr
jste st, dobrc rozhodttotlt, kolik a jakyclr
i žoldák si s scbotr vzít, lrby vtittl tlclttlčttlt za
velkli sortime nt zbraní, které jste měli .
k clispozici. Navíc se spousta včcíd1'la kom- uspěšnč splni.trou rltisi stlri,ila nir pokrytí
binovat, a tak napríklad,ilistolc g hledáč- i Wloh a pripactně jstc jcštůrrěco vytlčlilIi.
kettt a tlunličem byla ikvčta na ti{róu likviDruňorr věcí, kterorr sc pttk obč hry lišily,
daci vzdálenějších protivnjkri, zatímco ha-. ,i, bylo to, žc v Deactly 6;ttllc,sst btljtlvitlo i nlt
clr, trtlclttt benzínu a sklenička tvo ily pltl-.' i sněhu.
viztlrní gratlltt na spole[livou ]ikvidďci včt- i
šíhostlit|l rlcprátcl.
i A nyní sc ktrttei,rri, tltlstlir,.jtttc l.. /.lrlgc,t/
Alliance 2. Priběh, kte ry lrru c|oproviizí, |t
Pri ptlpisLr Jagged Atliance se nesmíza-, j celkem ťypickorr bitcltorktltl tl krrrtovlirc|i,
prrtttinat ani tra RPG část hr-y. Možná si.írtiisili, trt|ptlrtt prtrti titllti,tlviirti
1 lglnri,
káte, že to ntjcle nloc do kupy, ale v tomto ,i Ť}ÓdtlUnyclr ltrclirrstvíclt, ktcré korli,í vc
prípadě sc autorťtnt klonovárií žárlr poda- i chvili, kdy p ilížclitla pol1,1oc kotttatttlo nililo. Kažt,l1i z žolcliikťl, které jste rněT!lr dis-.6"i jernrlich vraltťt. A tčnrijstc vy.
pozici, nrčl určit(, hodnoty pro stre lbÚ1 , j. .
technické dovednosti,
lun už jse nr nadhodil na začátku, Jagged'
velitelské schopnosti atd. P_riuspěšném
Alliance p inášícelkern pěknorr rádku ino'sahu čistolení'protivníkase mu jednotlir{ i vací, z nichž některe, predevšinr ty, Keré se
vlastnosti zlepšovaly, a tak jste na konci
i tri kají soubojti a grafického zplacování, jste
hry mčli partu ostrílenrich zabijác,k
mohli vidět už v dentu na,,.naíem nultém
fesionálr], ktq ízneškodnili kohokolivt'frCD. Pokud vás náhodpu'tahle lahťrdka mileného p es celou obrazovku. Tedy
nula, povím vlryóáojste p išli. Co se t, če
z ejmě, že jen na volném prostranstt'FVle- i zbraní, p;*,jsóu zde novinky predevším
sích a mezijinrimi p ekážkami to
i y..1rrrod rních p ístrojích,od granátonretri až
mtlohe nt
i-[o citlive pistolky izraelske vYroby, ale na
své si p ijdou i milovníci soubojr3 na blízko,
Prvnl díl se od Deadly Games lišil v pod- j neboť zde mr]žete utočit t eba i lahvemi,
statě jen ve dvou věcech, Zatímco v Jagged páčidly nebo obyčejnymi kameny,

i

i
i

i

;áir;fi;;,fiď.

i

i

zái i
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c[Bo- i
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i
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obtížnčjší.

bylo

i

le

Grafi ka doznalq.*roh utného vypšení.a tg"pcjfi díky p evodu do

vyššíq,bališenía šestnácti bitr],
aič'taképoužitím světeln,ich efekt a nočnímmisím. lsvyobrazením
postav si dali autori záležet, a tak
máme ve hre snědší typy, ženám se
poněkud nafoukly plíce a všechno
vypadá poněkud realističtčji(nevím, co je na nafouknut ch plicích
realističtějšího,pozn. korektorka).

ru
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Když už mluvíme o realističnosti, hodilo by se poznamenat, že

PREU!EW

Komunikace s nimi sd

již neodvíjípodle

známého standardu:
,jméno, věk, koníčky",
ale budete se mocipd
ostatních postav dó-

zvědětinčjakéd le-

žitéinformace, pop ípadč dostanete radu,
,nebo za uši. Chqtaní
,obyvatel dstrova Arul,c9, za jehož slpbodu
nasazujete
Jagged Alliancenabízí mnohem propácď.'
vanější chování p edmčt než predešlé díly.
Tak nap íklad kulky budou schopny prole-

tět tělem prvního cíle a se sníženourychlostí zasáhnout ještě někoho jiného, 9ranáty
se budou odrážet od zdí a stromy budou
poskytovat mnohem lepší tikryt než keríky.
Hra se také p esune z jedno rovňového děje do podoby známé t eba
z X-COM. Budete moci šplhat po žeb ícíchna strechy,
neboilézat po schtidcích do
sklípkri. Čeho si ale vážím
rrcjvíc, je možnost většívolnosti v jednotliv ch misích.
pokud vám totiž nevoní cesta dvermi, m žete prelézat.
zdi, a pokud ani ty nejsou'
k,lgzení prílišvhodné, polož-

svlj pre-

dražen, krk,še'bude
vyvuEt podle vašich uspěch . Když budete
vyltrávat, budou vám lízat nohy, pokud
začnete ztrácet, nakopou vám h(lem),iždě.
Pe rtíze jsou a budou hribat světem. Ani
v Jagged Alliance 2 tomu niníjinak. Chcete-li rníti v tnužstvu samé frajery, a ne hromadu tupcti, bude vás to nčco stát. Peníze

poň podle tolto, co stiUrrli auto i. Bude nre-li
brát v uvahLr, žc první díl ntěl šcdesát rnisí
a nyní se prosl,yichá pěco tl p ibližně clvou
vydržtt dtlst
stech, měli bychom u počítačťr
dlouho. Navíc syste,nt rnisí ncbtrde takovy
chaos jako u Deadly Gatlles, ale btrdete postupovat pčkně poporádku, ocl zač,irtku až
ke konci, s me nšítni strategicklimi odcltylkarni od hlavní osy.
Poslední infortnace, kte ré ntnc napaclají,
sc tlikají žoldáljtr. Budctc si tnoci najínrirt
vojáky za peníle, ale vc lrre bude rnttžnopt
vyge nerovat si vlastní typky, ktcrí sicc rrebrrdou tak dgbrí, ale bLtdou nlakat zadarmo. Aby autbri zabránili nehr:zké taktice,
kterou aplikovali někte rí hrlič,i, tj. vzít si
nejslabšíhp žoldiika, dát rtru do rrrky granzit
a poslat Io do houfu ne práte l jako kanrikadze, la do Jagged Alliance, zavťdcna
jakási /ojjstka, kterou budete ntusct zaplatit prgd každou misí, a pokud se nějaky
z vašich vojáku vrátí domri na souc:ástky,
nedbstonete zpět ani korunu. A ještčjedna
vet,. Oblíbili jste si lvana? Toho Tatara s kožešinovoučapkou na hlavč,a'ruskymi na,dávkami? Tak se ntrižetc tě it na je lto návrat, a pokud je pravda, c9 píšína oficiální
stránce www.ja2.com, měl by ntít dokonce
i

synovce,

:

Nevím jak vy, ale podle toho, co jscnr já
mohl vidět, slyšet a číst,se těšínr na Jagged
Alliance 2 ntnohem víc než na kteroukoli
jinou hru. (Kromě Diabla //samozrejrně!!!)
Ale snad se už brzy dočkám. Pr na jare.

te ďělobuch, dejte 5i na nos
kolíček a chvíli počkejte.

Značná váha také pripad-

Tomdš voroščok

la interakci s NRQ postavami.

m žete získat jednoduchlim
obsazenínt dolri, kter ch se
rra Arulcu nachází dost, Nemyslete si ale, že jejich dobytí bude snadné. Stejně obtížnébude pravděpodobně
i obsazováni pozernních zásobovacích cest vašich neprátel. Povede-li se vám to
ale, mrižete své protivniky
oslabit, a vítězství pro vás

bude snazší.

Velikost hry je p inejnten-

9 0064

Jagged Alliance 2
Žánr: strategie s prvky RPG
Vyvíji: Sir-Tech
Vydává: TopWare
Plánované dokončení: duben 99
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Hotovo z
Prvni dojem

o/o

Velmi

Pokud všechno dopadne tak,jak to zatím vypadá,
bude to fakt pecka.

šínrobclivrrhodná, Tedy ales-

3l99
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Dlablo ll
Tak už nám to zase odložili...

zá

P!ánouané datum wdání:
í 1999 po lond nské EGTS!
ednou z nejočekávanějších
her tohoto roku, jak jste
se již mohli dočístv tématu prvního čísla,je pokračováníakčníhoRPG Diablo,
0 druhém dílu se zcela jistě
z tohoto preview nedozvídáte
poprvé. Snad všechny časopisy,
papírovéi elektronické či inter-

to článku ovšem nebudu snažit
p emílat dokola všechny p edpokládané inovace u druhého
dílu, ale zamě ím se spíšna to,
o čem se prílišnemluví.
Zcela jistě je vám známo, že
místo t ech povolání si budete
moci vybrat hned z pěti. Víte
však něco o ostatních postavách ve hre? Nebo snad o príšerách? Z těch, kdo jsou vám
nápomocni a budou vám poskytovat rrizné služby za drobnri peníz, jmenujme alespoň

jichž skrehotání a zbabělé utíkání p i zásazích sijistě dob e
vzpomínáte. Z nov ch p íšerje
zatím známo něco kolem dvaceti druhrj, pričemžnejvětší zájem je o informace o hlavních
bossech, tedy Andarie l, Mephistovi, Baalovi a samozrejmě Diablovi, Kromě prvně jmenované
,,ženy", která ovládla podzemí
chrámu kultu Sisters of Sightless Eye a oživila stovky mrtv ch zlodějíčk, s nimiž se nyní
snažízískat moc a sympatie Diabla a jeho bratr , je těchto informacívšak pomálu a kromě
barevnych nákresrj se o nich

netové, už o něm p inesly nějaké ty informace. Někdo čerpal
ze zdrojů blízk,ich v robci, jiní
si prostě jenom něco vymysleli.
A tak se mrjže me občas dozvědět, že města nebudou čty i, ale
bude jich pět, nebo že jedna
p íšera má asi deset rrlzn ch
podob a osm jmen. Já se v tom-

9 0048

dílu ide ntifikovat neznámé

p edměty. Tedy pokud ho v jednom z questri, kterri vás zavede

do ruin Tristramu, mésta z Diab/a l osvobodíte a p ivedete
m

portále m

Go na|dete na GD?
Zbytel tohoto pteylew lsme umistill na našg corel
Cll. ]laleznete zde dua zcela noré íilmikl, z nlchž
pruni by! vytoben exkluzlrně pro němecl Game iat
a ulazuie témň dyoum|nutoué puloráni Amazonly,
zabi|eni nep átel a |e doplovázgn lomentá cm, plo
yňtšlnu z nás ušak bohuže! y něměině. llluhí lllmil |e
lntervlew Azlaela z Interneloyé stlánly Galacombs ol
Ttlsllam s vedoucím plo|ellu Diabla ll llayldem Bleyllem. Pokud umite dob e anlllctt, m žete se dozrědět pál za|imauích inlolmaci a samoz e|mě uyldite
dalši ukázky ze hry.
ítomě dyou lllm |sme plo yás p |ptayllI ! Iompletni

uípls všech sedml zatim známích 1lPG, dvacet! čty
monstet a osml louzel spolu se spoustou oblázkti.

{
se na G0. l

zpčt.
P íšery,na
které p i hrani Diabla ll
narazíte, se

v mnohém liší
od těch

z prvního dílu, ale najdete
zde i několik
,,star ch znám,,ch". Z ofi-

ciálních informací je zatím jasné, že
p jde p ede-

všímo The

Fallen, na je-

GameStar 3]llill$l

Pokud vás zajímajíještějiné
informace o Diablu /{ podívejte
se na naše cover CD, kde najdete spousty obrázk a informace
o NPC, monstrech a kouzlech.
Tomdš voroščdk

obchodníka Gheeda, kováre
charsiho, kouzelnici Akaru či
starého dobrého Caina, ktery
vám bude stejně jako v prvním

magick

Talže polud chcele yědět ric, mllněte

dávat p edměty. Zajímavějšíje
však fakt, že na Battle.netu bude existovat něco jako žebríček
nejlepších hráčrj a dokonce
i aréna, kde se bude o umístění
v tomto žebríčkubojovat. Kdo
tedy v prvním díle radčji masakroval ostatní hráče, bude na to
mít ve dvojce speciální prostor.

v podstatě vribec nic neví.
Nemnoho se
také mluví
o multiplayeru.
Tedy pokud vynechám sliby

tv rc

hry, že již

nebude možné
podvádět a že si
hráči mezi sebou
budou moci pro-

Diablo ll
Žánr: akční RPG
Vyvíjí: Blizard
Vydává: Sierra
Plánované dokončení: zá í 1 999
Hotovo z
První dojem
Myslím, že neni t eba nic dodávat. Jedna z nejočekávanějších her letošního roku, pokračování veleuspěšného
akčního RPG. Nu, snad se v zá í opravdu dočkáme...
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strategick ch
I

Glylllzaěni klony

Abych navázal na podtitulek - během
dlouhl ch let jsem narazil ien na ně-

kolik podobn ch her. Jednak je tu samoz eimě Ciuilization II a Colonization,které ovšem nem žeme považo-

vat za klony, už proto, že vznikaly také v Microprose pod taktovkou Sida

Meiera, no a z konkurenčních pokustojí za zmínku snad jenom Master of Orion (zvláště pak druhli díl),
kteq se už hratelností a zábavností
privodní Ciuilizaci p iblížila v někte4 ch ohledech ii možná i p ekonal
(malinko). A jinak - kde nic, tu nic.

s

P íběrl

ŽivotnaZemistál vždycky za starou

Bélu (nic osobního), ale to, co se dělo
poslední dobou, už p ekračovalo leckteré krajní meze. |ednotlivé národy
po sobě házely atomoqimi bombami,
voda smrděla jak p ipálené ku e
a ozónová díra sice konečně zmizla,
a|evza|a s sebou i ozónovou vrstvu.
Delfíni, když viděli, kam to člověk po
tisíciletíchvVvoje dotáhl, spáchali
hromadnou sebevraždu, ptactvo p estalo zpívat, a i když Slunce ještě sví-

e.-fi

,
-7*'

tilo, p es mraky z olova

a popele to

nebylo vidět.

Někdy tehdy lidé poznali, že tento pokus o život nevyšel a že bude nutné
hledat štěstí iinde. Nasedli na vesmírnou lod'(ne všichni - byla to malá vesmírná loď) a vydalise vst íc nové zá né budoucnosti k neibližšízá ícíhvézdě - Alfě Centauri. |ak tak letěli, rozdělili se postupně do sedmi frakcí v jedné byli lidé militantní, v druhé ti,
co prahli po vědě avzdě|ání. a ve t etí
ti, co neiedli k en. Po dloouuuhhhééé
cestě konečně dorazili k planetě, která stála za obydlení, ale jako by sm ly
v jejich životech nebylo už dost, najednou t<r udělalo BUM a lod'se rozpadla na sedm kouskti - a tak se stalo, že
každá frakce p istála s neinutnějšími
zásobami a jedním modulem pro vYstavbu základny jinde. Toť p íběh.

P erlch rlcl a prrtrrrncl

Ciuilizace byla |ednou z prvních bu-

sáhlá, že ihned spoustu hráč lapla za
jejich virtuální srdéčko,a ti ii na
oplátku hrají dodnes. Druh díl, kte4
se objevil p ed pár lety, p išel s několika ripravami a novou (izometrickou)
grafikou a opět sivydobyl místo na
slunci, snad i proto, že ptivodní Ciuilizace už p ece jen stárla. A pak bylo
dlouho ticho.

-+
Rigil Centaurus. Tato dvojhvězda
(trojhvězda, započítáme-li i Proximu
Centauri) ležív souhvězdí Kentaura
a je od Země vzdálená ,,pouhrich"
4,3 světeln, ch rok . Vzhledem k tomu,
že jde o nejbližšíhvězdu k našemu
Slunci, upírajísenadčje vědc p i p ípadném exodu ze Země právě k ní.
Ačkoli je jasnějšínež Slunce, p edpokládá se, že na planetách, které ji obíhají, by byl člověk s pat ičn,m vybavením schopen p ežití.Na nočníobloze ji zde, na severní polokouli, vidět
bohužel nem žeme.

oťoo.
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Ted'si trochu popíšeme tu mňku Ci-

uilizaci

a iejí principy, aby pffpadné
herní panny věděly, o čem si to tu vtibec povídáme... Takže: na začátku
máte neprobádanou planetu, nedbale
pokrytou roztomilou čtvercovou sítí,
a něiakou tu jednotku osadník . Hraje se na tahy. Na vhodném místě založítesvé první město, které mrižete
postupem času zvelebovat nebo
AP'!|EDRELAT|Vm
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mírnélodi, naložení novodob; ch pion; rri a p istání v neibližšíplanetární
soustavě - v Alfě Centauri. A právě
tady (myslím tím - v této chvíli, ne
v Alfě Centauri) si mnoho lidí eklo a dál? Co bylo dál? No, a protože totéžsibrumlal pod plnovous i sám velk] Sid, začalo se vym; šlet pokračování s názvem Alpha Centauri. Drobn1
problém nastal v okamžiku, kdy Sid
Meier odešel z Microprose, aby si založil vlastní spolek Firaxis - práva na
Ciuilizaci tím padla (respektive zristala v šuplíkuv Microprose), a ÁJpha Centauri je tak oficiálně ,,tiplně
novou hrclu, ktení není pokračováním jakéhokoli produktu cizí tirmy".
Jistě, Sidíku, ffiy víme...

&.AílGoRl l

Alía Gentauri

ilrr-

|eden z (mnoha) možn; ch koncti Ciuilizace spočívalv sešroubování ves-

Prlnclpy a zálronltostl

dovacích strategicklich her a byla na-

tolik komplexní, propracovaná a roz-

Alpha a Orncga
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Vynalézání novych technologií je stejně složité,komplexní
a provázané, iako v Civilizaci.

v něm vyrábět nové iednotky - ať už
vojenské nebo právě osadníky, jimiž

ie možno zušlechťovat krajinu (silni-

ce, kanály, a tak) nebo zakládat nová

města. Současně vaši vědci vym šleií
nové vyná|ezy atechnologie a v souvislosti s tím mtižete zase vy vyrábět
lepšíiednotky (t eba když vědci vy-

myslí kolo, mtižete postavit traka

)

a stavět nové stavby. Postupně se tak
dosáváte z doby kamenné p es st e-

dověk až do současnosti, falangy
klacky nahradí tanky, veslice ponorky a vy civilizujete, kolonizujete,
dobl váte, waždíte, diplomatizuiete
(správně, na planetě nejste sami)
a vtibec si užíváte pozice pána civilizovaného světa. Celá hra (myslím teď
obě Ciuilizace) ie neskonale zábavná
dlouhá a složitá.
s

T etí díl

Nebudeme si nic namlouvat, Alpha
Centauri vychází z Ciuilizace stejně
zjevně, jako člověk z šimpanzíhoprap edka. Když hru pustíte, ocitnete se
v dob e známém prost edí a po určité
době hraní pochopíte,že je tu doopravdy všechno, co iste dělali a stavěli v Ciuilizaci, jen se to jinak jmenuje - místo měst máte báze, setlery
nahradili forme i, místo štítkti máte
minerály, atd. Jenže pak hrajete ieště

o

o
o

o
o

.
.
o

chvilku,

v

a

eknete si: ,,A hele, tohle

Ciuilizacl nebylo." A

také: ,,|é, to-

hle mi tam hrozně chybělo." Nebo:
,,|eida, to by mě nenapadlo, to je hezk!í!" A v tom je právě neivětšíkouzlo
téhle hry. Ciailizaci hraji už dlouhá
léta (nep eháním) a vyhníl isem ji několika zp soby na nejvyššístupně obtížnosti, mohu tedy o sobě s iemnlrm
červenáním se tvrdit, že jí rozumím
a že jsem do ní opravdu pronikl.
A samoz ejmě jsem si u ní často íkal,
že některé věci by šly vylepšit, že mi
něco vadí, že něco nebylo domyšleno
do konce. A vě te nebo ne (ale raději
ano), drtivá většina všech těch věcí,
dodělávek a vylepšení, co mě za tu
dobu napadla, tu je! Jistě, po ád by se
našlo pár mezírek a některé změny
jsou trochu diskutabilní, ale o tom
někdy jindy. Teď se podíváme na to
dobré.

Zrněna |e žlyot

Alpha Centauri

se pochopitelně ode-

hnívá iindy a jinde. Začínáte v roce
2100 na nehostinné planetě, a to
sltivko ,,nehostinné" je t eba zdtraznit. Do začátku toho, stejně jako
v ciuilizacl, moc nemáte - mtižete
cvičit základní iednotku voják , vybudovat něiakou tu stavbu nebo založit dalšíměsto. první odlišnost, kte-

Nestyďte se pustit si první hru na nejlehčí obtížnosta se všemi
tutoria!y. Alphu Centauri budete hrátještě stokrát, takže se
o nic nep ipravíte, jen všechno lépe pochopíte.
Budujte hodně bázi a ustavičně se roalíjejte. zapněte si zobrazování dosahu bázi a umistujte ty nové co nejblíže, a!e tak, aby
se jejich dosahy nep ekr valy.
v každébázi vycvičte jedny formery.
co nejd íve vyrobte jeden motorou člun a objeďte celt svět.
sbírejte všechny trosky z vesmirné lodi (tmavá kolečka), jsou
tam velmi užitečnévěci.
zpočátku bádejte hlavně ve válečné oblasti.
co nejd íve p epnčte na smysluplnějši společenské z izeni (v social Engineering).
koukněte se na naše cD, kde jsou rozsáhlejší tipy a triky.

íou zaznamenáte, tkví pochopitelně
v grafice. Ačkoli je všechno po ád jen
izometrické, všimnete si, že se terén
knísně vlní, že už existují kopce
a tidolí. Mrižete si dokonce nastavit,
jak moc se krajina bude vlnit - p i
,,plochém" zobrazení už sice všechno
nevypadá tak hezky, ale zase je to
p ehlednější. |inak ie grafika pochopitelně jemnějšía prokreslenější, jednotky se lépe pohybují (dokonce se
natáěejí do směru, kam pojedou), pěšáci pochodují a autíčkajedou. Interface se o dost vylepšil. Velká část
funkcí se sama nabízí,když je pot ebujete, drtivá většina věcí je dostupná

několika zptisoby (z menu, klávesovou zkratkou nebo p es pravé tlačítko myši) a všechno je p átelské a p íjemné. ZapneteJi si tutorial, máte navíc u všeho dost podrobnou nápovědu a hra vám také do všeho kecá.

Hra|eme

|ak již bylo naznačeno, začínáte
s prázdnou kapsou v panenské zemi.
Brzy si všimnete, že vaši vědci už nevydjejí konkrétnítechnologie, které
si zvolíte, ale že pouze vyberete směr,
iímžse mají zaobírat (vojenství, teoretická věda, hospoda ení nebo rozši ování vašeho zemí), a oni už bádají
na vlastní pěst. Toto je asi první dis-

l0

NEnioih
M^F

lcílOil

lcEmlo
É0llW
ílP

ffi

l

'

tíl

l*
l

í

Kdykoli si mťlžete zapnlut

v

ečn tutorial.
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kutabilní změna (nemáte naiednou
vše pod kontrolou), ale mě to tak cel-

kem vyhovovalo, rylášť proto, ževétšina vynález (hlavně ty pozděiš| má
zithadná futuristiclé jména, pod kte4 mi si málokdo dokáže něco smysluplného p edstavit. P i zakládání nové
báze zaznamenáte, že už nemáte jednu univerzální hospodá skou jednotku (setlery), ale dvě - jednu právě na
zakládání noq.ich bází a druhou na
pravu terénu a stavění cest. Jakmile
potkáte prvního spoluosidlovače,
všimnete si dalších dvou novinek:
hranic a pokročilédiplomacie. Hranice mi v Ciuilizaci vždycky chyběly,
a ejhle, konečně jsou tu, Vaše zemí
je obehnáno pomysln m hraničním
pásmem. stejně tak, jako rizemí každé
jiné frakce. Pokud tuto hranici někdo
p ekročívojenskou jednotkou, jste na
to upozorněni a m žete hnedle se vávat narušitele a hrozit mu virtuální
pěstičkou, Diplomacie se realizuje
pochopitelně videop enosem a je
značně pokročilá - m žete intrikovat
slibovat. vyhrožovat, uplácet i strašit,
mužete uzavírat spojenectví i bratrství, lyhlásit válku i škemrat o p íměí. Občas se objeví skvrny na Slunci
(správně tedy skvrny na Alfě Centauri) a vysílačka najednou nefunguje. Ostatní frakce pochopitelně intri-

?

Průměrně roainuté město,

EameStar 3
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kují steině jako ly, takže vám často
p ijde v rva, abyste lyhlásili spolu
s BB válku CC, protože jinak se CC
spojí s DD a zničíchudáka EE, cožie
nespravedlivé. Když s ně m uzav e-

te bratrství, m žete si navzájem po-

skytnout mapy již objeveného světa
nebo komunikačnífrekvence dosud
nepotkan ch fraktátoru, pochopitelně si mtižete p edávat, v5rměňovat
nebo kupovat vynálezy a technologie.

Budu|eme město

Ve městě (vbázi) se nám toho pffliš
mnoho nezměnilo. každábáze má
určit; počet lidiček, sklízíz okolí t i
základní druhy surovin, tj. energii,
materiál a jídlo, dfty jídlu populace

(abáze) roste, materiál se používá na
stavbu a energie tu platí za twdou byt
nehmotnou mezinárodní měnu. v bázi m žete vyrábět vojenskou jednotku, stavět něiaké to vylepšení (aby báze vydělávala víc peněz, měla bonusy
k obraně p i napadení nebo aby lidé
v ní byli spokojenější) nebo nově p evádět vlirobu rovnou na peníze (energii). Konečně mrižete nastavit qírobu
více věcí do fronty a taky mtižete bázi
poskytnout svéprávnost, kdy se o ní
stará p epracovan guvernér, jemuž
určujete priority.

?

i,Á

Budu|eme íšl

}istěže neilepší a nejzábavnější je budovat celou íši.Takže vypustíte jednotky formeni a whnete se na to báze spojujete cestami, stavíte solární
panely, které pro vás lapají energii,
budujete farmy, doly, hory a vribec
zušlechťujeteten sajrajt, na kterém
jste p istáli. Mtižete dokonce zvedat
či snižovat terén, pěstovat systematické zalesnění a v bec měnit všechno
k obrázku svému. perfektní novinkou
je možnost stavět báze i na vodě prostě tam pošlete speciální vodní
jednotku, uprost ed mo e uděláte
ŠUPa už tam jedna stojí. Stejně tak
m žete vodstvo zušlechťovat, budovat vodní farmy a vodní těžební záležitosti, jenom silnice nějak, mrcha, na
hladině nedrží. kultivace terénu má
několik stupňri, takže za takoqích
čty i sta let by planetu nepoznala ani
matička kentau ice.

Uálěírne

Základ bojového systému naštěs-

tílbohužel(nehodící se šknněte) zri-

stal. )elikož se všechno odehrává na
kola, mrižete každou jednotkou, kterou máte a která zrovna někde nechrápe pod bukem, pohnout nebo zatočit, nebo je-li zvlášť vytvrdlá obojí.
Stejně jako v Ciuilizaci II mákaždá

Tady navrhujete nové vojenské iednotky -

ie to trochu jako Lego.

llttj

T

lil
1

jednotka své hitpointy, nově i zkušenost, bť jen zjednodušeně - slovně
(od zelenáče po elitu). Nekoná se
žádná extra grafika, jen prohravší iednotka hezky exploduje a občas p eleť
obrazovku něiaká ta st ela. P esto
u boiti ztistává to nejd ležitěišímožnost promyšleného taktizování,
rozmisťová ní záložnich j e dnotek
a budování kvalitní obrany pffmo
vbázích. A pak je tu jedna novinka tentokrát si jednotky stavíte sami.
Ano, je to tak, v Alphě Centauri védci vyml šlípouze součásti (iako motor, brnění, primární zbraně atp.)
a vol'enské jednotky si z nich sestavujete a pojmenováváte sami. Naštěstí
jsou k mání kvalitní poradci, ktefi ty
neivhodnější válečníkynadesignují za
vás, ale pokud chcete, mtižete si

všechno p ekopat - použiteln ch
kombinací je pr p es t icet tisíc.

ostatni věcl

Alpha Centauri

se určitě povedla,

a i když je tahle recenze delší,než po-

chod trraha-Prčice, stejně není nejmenšíšance napsat sem všechno. fen
telegraficky se musím zmínit o multiplayeru, kter je možn; po síti, internetu, kabelu či modemu a jehož realizovatelnost je poněkud problematická klnili dlouhatáns\fin prodlevám,

'\-

které u tahoqich strategií zíkonitě
pfiidou. P ipomínám, že hra každou
planetu generuie náhodně nebo podle
zvolen; ch kritériízno\ru, takže replayabilita je vysoká (steině iako u Ciuilizace\.IGomě toho m žete hnát
i p edvolené scéná e, lrteré se iistě
budou objevovat i na internetu a navíc je p ímo ve h e vynikající editor. Nemohu se nezmínit o tom, že
všechny zvrrky, všechny texty a některé části grafiky jsou pffstupné v běžn; ch datoq ch souborech, takže není
problém si cokoli změnit nebo si hru
t eba nadabovat česky. Definice ruznl ch herních zákonitostí jsou také
k mání, a tak si i tady m žete vyhnát
a vytvo it t eba novou unikátní frakci
s vámi definovanlrni vlastno tmi,
: prostě fantazii se meze nekladou.

, Pro lroho?
' Chtěl bych napsat: pro všechny, ale

\rálčit se šesti protivníky a ještě k tomu budovat meziměstskou počítačovou síť.Ne každ ie schopen hát Alphu Centaui, ajá nemohu dělat nic,

než konst atovat,'žeo hodně

p icházi.

viktor Bocqn
9 005l

strategie
Games
Electronic Arts

Žánr: tahová
robce: Firaxis

Minimální konfigurace:
P 133, 16 MB RAM,8x CD,

Vydavatel:
Systém: Win95/98
Jazyk:

HDD l00 MB

V

anglick
ano
3D akcelerace: ne
Multiplayer:

Optimální konfigurace:
P 166,32 MB RAM,8x CD,
HDD 360 MB

:

, není to pravda. Alpha Centauri není

'
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těžká hra sqrn provedením - od začátku vás vede za ručičku,pronikáte
postupně do jejích taj a po ád se
p ed vámi objevuje něco nového, ale
je to hra těžká sqfin konceptem. Ne
každ; ie schopen sedět pril hodiny
nad iedním turnem a hrabat se v interních statistikách čty iceti rozdíln; ch měst. Ne každl mtiže současně

Všechno, co chybělo v Civilizaci,je tady, plus
něco navíc. Tímto se zrodila nová královna strategick ch her.

-
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lnternet
Máte-li p ístup na internet, určitě nezapomeňte navštivit adresu
w w w.a l ph ace nta u ri.com. N ajdete
tam nejen plno informací, v budoucnu snad i stažiteln,ch scéa vylepšení do hry, ale nap íklad i velmi dlouhou background story, která se po ád ještě
vyvtjí a stále p ib vaji nové epizody. A když se tam zaregistrujete, dostanete se i na tajné stránky o jednotliv ch frakcích se
spoustou zajimavosti.

ná

Ur!a

lla Gll
Jelikož demo na tuto slvělou hlu bylo už na našem
mlnulém cédéčlu,napsa! isem plo lolo Glt alespoň
nětollk záIladnich tlp a trltii plo
start y budoyáni noré

túspěšn ťt
clyitizace.
tl
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Vgdcjte se po stopó(h tojcmnóho Únosu v obci Lupong.
MÓte uniíormu i zbroň, ncrste zíovno 3votouŠck o proto vczměte zókon do vlostních rukou.
Místo; Planeta Arconis, dalek vesmír.
Čas: Tisíc let po osídleníArconisu, dávno po zániku Země.
Problém: Dvě giganťckéspolďnosti, soupe ícímezi sebou o moc.
P íčinakonfllktu: Spor o právo těžit a zkoumat artefakty - pozristatky privodní,
mimozemské civilizace, která byla lidmi totálně vyhubena během sam ch
počátk kolonizace. Tato civilizace po sobě zanechala technické zázraky,
o jah_ich se lidsvu dosud ani nesnilo. A ovládnutí těchto technologií
znamená slávu, bohaství a hlavně Moc.

.
.
.
.
.
.
.
.

3D terén
více než 50 jednotek |pozemní. námo ní. letecké, podprirné a clalšíl
doplňování paliva, st eliva, obsazování budov apd.
vyni|ající inteligence nep ítele
l g &ooracovan, ch misí
in,rrut skvět}r;n anr&'ací

)
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volitelná obtížnost
profesionální dabing
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objednejte si obě hry |POLDA i S|GNUS|
a získáte hru MUTARIUM zdarma I
objednávky p |jímáme na tel.: o2l58l l 598
nebo na adrese:

-'

ZIJUA SOFTWARE
Písečná456/9, Praha B, l82 00
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Half-Liíe

l tento měsíc je akčnírubrika jednou z největších,navíc tu máme hry vzájemně velmi odlišné.
Co hra, to kombinace s jinlim žánrem, je tu
zkrátka vše. Co p esně, to se dozvíte v pravém
pruhu, já mám na srdci něco jiného.
Dalo by se ríci, že hlavním tématem GameStaru,
kteni držítev ruce, je multiplayer. Kromě recenze
obstojn ch Starsiege: Tribes se v obsáhlém materiálu dozvíte i nejaktuálnější iníormace o Unreal Tournamentu, Team Fortress // a p edevším
Quake lll Areně. Vesměs jde o hry, které se primárně soust edína hru více hráč , a to je něco,
co si zasloužípozornosta na co mnozíz nás čekali dlouhá léta. Specializace je tak ka vždy p íslibem vyššíkvality,a tak se i vy mťržete těšit na
kvalitnídeathmatch. chleba se začne lámat během pár měsíctj, ovšem ani p ípadnyi neuspěch
nezabrání budoucímu rozmachu multiplayeru.
Ti byst ejšíz nás totiž již dávno pochopili, že za
tím stojípan lnternet, p ed kteryim zkrátka není
uniku. A protože to v žádnémp ípadě neznamená konec solitérních titulťr, myslím, že spokojeni
jan_modrak@ídg.cz
budou všichni.
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Smrt ie ien t ešničkana dortu života. Skonat
s8 dá všeliiak, ale isou konce, které bych ne
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p ál nikomu - skončit iako zombie, či iako policista. u této h e se dokonce setkáte s oběma
p ípady, a vě te mi, není to hezk pohled.
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zonlbie? |e to snadné - rná

zelerrou.či šedou k ži, kvíli{ hlas,
cáry místo obleku, klátivou chrizi, tle|ícímaso a není lloIra Csáková?
V tom p ípadě bych si na noc raději
zamykal.

=JF

=

oiaet, že Vy to,ber9lejplše
,
Fnumorem.
ale co takovt krestane

,ft

a podobně? Vždyt ti se nrusí cítit |ako

naprostí idioti!"

tt

r"á

lfu' .

''t
Ale

pfir

Ll

- než začttctc panil<a

it.

#:.i"tlá:JťH,fti:lTTfi

bie zrovna neblížíse sekyrou a nemumlá si ,,M.gz&triffi," není d vod
} obavám. Alespoň to tvrdí ctihodn
Richard R. Následuje krátké interview s tímto ne-zcela-mrtqim géniem:

,,Allo, to tnáte praudu! Ne každti to
aezlne jako chlap a psltcltickl, se
zltroutí. Ono p,eci jett. ttt žete si do-

nekonečna počítat,kolik zlánt za ta
léta naskočíuroktl tta knížce.u béčkouych íilnt fattdit silnějšíntu tytttu
a dokolečka si íkat, jak jste tta to
ulastně uyzráli. ale když uáttt z, traxtuaji, plné ntlailyclt dauCat. ttpadn\
kus obličeje, raději bt,ste zpátl<1, pod
zem. A to už u bec nentluuíttt o tteko-

nečnéadě drobtDiclt ttedorozumái,
nap íklad tento tydett isem se ttepoltodl se duěma

llou

,,Na druhé

,,Za ten

iste se stal, ehm, p esluhují-

,\

mrtuy, mi

a jednou sleč-

p ipojištění."

co vYhqfil?"

-na

za nejlepší

ó

jsem net udělalv maš-

;

isem uflgtf
A I tl mlacll
respektu..."

ra

,-1
/

{j*

báčti. Tasíte kolt a první nábojnice do-

ťv,

padají na studen3í beton zše elého měq- si dá pó tah$ ;
rlích t ech ranách íct a.zalehtr,lo vše t

Á. záWuaní typ Žombfta

fil,,,l1l?ifi:x H',Ť*if, Há'J* .
však, jak se vám dostane k tělu} 3č,L .
vás okusovat, a když se necháte, je brzy r l
konec. Ato vás bude zpočátku potká- lFt

do:ff;
,

RE2^|ďnáť:sy
obtížn. Ažnarazíte na qrtvrdlejší varii

vat často. protože

Dálc jscm měl v rimyslu za adit
rozhovor s lidmi, kte í mají se zombicmi bohaté zkušenosti - totiž s policisty. Bohužel, oba pozvaní ochránci
po ádl<u na vĚechny dotazy reagovali

anty zňrutovanc , poznáíe,o čem

. .
nl-t*1

iffiďx;;#fi}l:llxffi
gické problémy jsou dětsky snadné, ale

n'
sl

,ď§
ll,,i\

i,*tffi';:ftT,T:nňlt

L
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u akčníhry to není p ílišna závadu.
Prostě máš bouchačku a ukaž, co ie
v tobě, jinak se oni podíva|í sami. Občas narazíte i na nějakou tu NPC či
bosse, sem tam naidete lepšízbraň (cel-

J

J-

l

kem osm), náboje, lékárničku , znáte to,

Dosud neviděnou inovací je systém,

kdy po dohnání RE2 a spuštění hry
znovu nacházíte lepšízbraně, tajné lokace a dalšívychytávečky, takže si
budte jisti, že hra jen tak neptijde z disku,

vraždil. Ale oproti černoplackové verzi,

se nám dostane

kvalitnějšího zobn*zgd

ní, dokonce i moje TNTčko sivrzff.'
Čímzačít?
Zkusme p íběh: Firma
Umbrella Corporation neměla na práci
nic lepšího , než za pomoci nějaké fuifiť

[ezi

nejsme v

Evropě,
hamburyg.1ožrouty.,{Ťamní

í,lffJ::i::ffi;áf,ii,n:.il:;

yffi.

V nádherně renderovaném intru

p ijíždísex5mlad3í policista do postiženó oblasti, aby zjistil, co se vlastně p ihodilo. Po zhfuba t00 megab}rteh animací sc ocitáte v |eňo
eviderrtně sto|í zástup

ge. Ručně kreslená pozadí, plná kráshě animovanlich a vyhlazovan; ch ,,
(doslova) 3D postaviček, to všésní-,.a

k

ži, o l<terou

blížících
se zom-

š,

I
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civilizované
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Použit engine ie kopií prvního dílu, pro neznalé - p edstavte si Biofor-
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adventure Minimální konfigurace:
P 166, 16 MB RAM,8x CD,
robce:
Vydavatel: Virgin lnteractive HDD 100 MB
Systém: Win95/98
Jaryk:
Optimálni konfigurace:
Multiplayer:
P 200 MMX, 32 MB RAM,
l6x CD, HDD 300 MB.3D karta
3D akcelerace:3Dfx,

V
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lhr lanlshln! rr Sildrou Bulloclorou, Jrtlom lrldgosom
r ía]íorcm utbrilrndam|. rcóni ná prl na darorll Alan

Žánr: akční hra s prvky
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P íjemná hra s děsivou atmosférou a nádhern m
zpracováním,
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I

BEcEllzE

nrčli

l

]i;fr;---v

ar$eUe:
ll

;xl*ťi,:i:

nf

;T},l ilii;;,i

rotačního kulometu, elektrické jisk ení plazmové pušky a typick3í zvuk
BFG se slévajído uniformní zvukové
stěny, v pravideln ch (asi pětivte inov ch) intervalech prokládané agonick m qik ikem (m3ím). Když se pak po

muži u bitvách o ěest a sláuu

suích klan

ké pobíháníspletit3ími koridory.
Hlavním p edpokladem rispěchu nejsou čistě reflexivní reakce schopné
za dvé milisekundy zamí it a za další
milisekundu vyst elit na soupe e, kter5í právě

balvan

vykoukl zpoza

a pochopitelně

i uměl3,ích staveb, ať už
jde o dělové věže, mosty nebo havarované
kosmické lodě. proto
má rychlost reakcí

em.

proto ve mě vzbudila velké nadšení
hra Starsiege: Tribes od Dynamixu,
která je sice 3D akčníst ílečkou,dokonce určenou tak ka vlihradně pro
multiplayer, ale v něčem se odlišuje.
Na rozdíl od naprosté většiny jin; ch
her tohoto typu v ní nejde o frenetic-

n

'\,^: ll!,

-'\

?
I

mnohem menšív5iznam, a naopak roste
driležitost volby správné
taktiky: najít strategicky v5ihodnou
pozici a udržet ji, kr t postup ostatních členri t5ímu, správně rozdělit dostupné jednotky a podobně.

těch strategicky qihodn5ích pozic, ve
většině map jich najdete hned několik - žádná z nich ovšem není stoprocentní, takže ten, kdo ji zaujme, nemá zdaleka vyhráno. Hledání té
správné taktiky podporují i r zné režimy hraní: samoz ejmě je tady klasické ,,kdo p ežije, vyhraje", ale hlavní smysl je v rrizn ch variantách vlajky. Mrižete hrát klasické ,,Zajetívlajky", kdy je cílem unést ze soupe ovy
základny vlajku,,,Nalezení vlajky",
kdy je vlajka umístěna na neutrálním
ítzemí,nebo ,,Zničenívlajky", kdy je
cílem zničit něco v soupe ově základ-

V adě map lze ale p i zadaném
hlavním tikolu plnit ieště několik pomocn3ích. Tak t eba automatické
zbraně: většina základen je vybavena

Čekání na začálek mise.

'ťí

_t

éa
dirÝar

@

El

aEc

- ne sice moc p esně, když se
ale trefí, tak to stojí za to. Obvykle

t5,ímu

jsou takové zbraně kryty siloqím polem a nejdou zničit. I(dyž ale najdete
generátor energie a zničíteho, m žete zničit i už nechráněnou zbraň. Nebo mtižete zaritočit na samostatně
umístěnésenzory, které zbraním íkají, kam st ílet. Někdy jsou automatické zbraně zpočátku neutrální a začnou st ílet po vašich soupe ích, když
zmáčknete p íslušnétlačítko- a samoz ejmě, když to tlačítkozmáčkne
později soupe , budou st ílet po vás.

A tak dále, a tak dále - v Tribes
mrižete sebe i spoluhráče vozit v obrněném transportéru, m žete laserem
značkovat cíle pro minomety jin;iích
členri t3ímu a mrižete ještě spoustu
dalších věcí, na které už bohužel ne-

zb ,vá místo. Tribes jsou pravděpodobně budoucí hvězdou multiplayeru, jak LANového, tak internetového.
Bohužel, u nás si jejich kouzlo vychutná jen minimum hráčri.

'oo

ro'r'Iu|

To si evidentně uvědomovali i auto i map, protože t eba co se t3íče

ně.

,-{

P,1!l

.

normálně používaném
Dynamixem pro simulátory ob ích robotri, je
totiž spíše simulátorem
pro rlicvik ,,taktiky mal ch jednotek pěchoty".
Boje se odehrávají na
vcelku rozlehl3ích otevenlich prostranstvích,
plnlich kopcti, ridolíček,

skóre se pak skví něco ve smyslu sto
ku minus dvěma, a to je pak opravdu
zíejmé,že Doom multiplayer není
hra pro mě, aspoň ne s tímhle soupe-

(2

táuaií sc u něm i obyčeiní
pěšáci, boiuiícímuž proti

rohu. Tribes, odehráva-

několika minutách Honza konečně
smiluje a ukončímasakr, na počítadle

\!. ,_

uět tarsie0e není ien místem boi ob ích robot . St e-

jícíse ve světě Starsiege,

1

.]

írl

dva metry vzdáleného

Smrt v Tribes p ichází náhle.

Ul.,,,i.

.

Í:|rl;"rďďť*;i:'

Modráka docela rád. Ale vzhledem
k tempu, jaklm hraie, se p i h e velmi
rychle dostanu do stavu, kteqi lze nejp esněji popsat jako naprostou dezorientaci, práskání brokovnice, bzukot

8i.,.

několika automatickyími zbraněmi,
které st ílípo členech nep átelského

Starsiege Tribes
Žánr: lD multiplayer akce
robce: Dynamix
Vydavatel: Sierra On-line

Minimální konfigurace
P 200, 32 MB RAM,
4x CD, HDD 150 MB

Systém: Win95/98
Jaryk: anglick
Multiplayer: ano
3D akceleracc: 3Dfx, D3D

0ptimální konfi9urace :
Pll 300MB,64 MB RAM,
4x CD, HDD l50 MB

V

Hratelnost

velmi dobrá

---!l,*!_l
velmidobď
prriměrná

l

Velmi zajímavá čistě multiplayer 3D akce,
nejvhodnější pro většípočet hráč ,

8 tl99 Game tar
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[|l|orms: Armaueddon
]lěkolik tomu iiž let, kdy si něiak bystr kluěina
z Team l7 p i hraní Scorched Earth uuědomil,
že má ulastně u rukou prauou esenci hratelnosti
ienom hnusně uypadaiící.louo dalo sloyo,
a o pár měsíc pozděii se na monitory

p iplazili Worms.
tech z Černobylu necháme na
jindy) nespočítal, takže v čem se
lišíArmageddon od sv5ích p edchridcti? |e toho celkem dost.
Začněme u grafiky, tam p íjemně
potěšila p ítomnost vyššíchrozlišení(až l024 x 768), nádherně
rozanimované postavičky (8 000
framri povídají, napočítaljsem sice jenom 7 423, ale i tak to ujde)
a p es dvacet prost edí. Dalšína
adě jsou zvuky. V recenzích na
ostatní hry se zvuky většinou odbudou větami jako: ,,Ujde to,"
nebo ,,Minule bylo h ," a podobně. Tady se ale musím zastavit, protože těch několik tisíc wavík se nedá jen tak p ejít. Každ
t3ím m že mít nějakou tu zvukovou sadu; na qíběr je z nějak3,ích
circa padesáti, doporučuji ,,Rasta" a ,,Redneck", ale ani ostatní
nejsou k zahození. Exploze, tikání min, šuměnívět íku a šplouchání vlnek, všechno jak má bl t.

Pro ty, kte í se právě vrátili z kosmu nebo z basy (pravděpodobnější
varianta), p ipomenu, oč se jedná.
P edstavte si dvourozměrnou krajinku, sestavenou z více či méně chyln3ích objekt , p idejte nějaké ty obláčky, pár stupň paralaxně skrolujícího pozadí a hlavně nanejv5íšrozz|tené a po ocasy vyzbrojené t5ímy červích bojovník . Nemají se navzájem
ani trošku rádi.Yzájemné antipatie si
vyjasňují p ímo abez rukaviček,
mám-li b3ít konkrétní,tak ízenymi
st elami, granáty, samopaly a dalšími
bytov5,imi doplňky. í<ažd červ dostane sv5ích 50 sekund slávy. Hráčovy
prsty kmitají po klávesnici a jeho mozek vym3íšlíta nejzáke nější zvěrstva,
vedoucí k definitivní likvidaci opo-

nentoqích bezobratlovcti. Po chvíli se
karta otočí,oponent (člověk či počítač) nasadí sadistick3í škleb, a masakruje zase druhá strana. Jak prosté...
Yerzí Worms už je na světě tolik,
že bych je na prstech ruky (vtipy o děGame

tr

8

[99

Provedení je sice d ležité,ale ještě
více potěší p idání nástrojri pro editaci prakticky všeho, Mrižete si terraformovat celé kolbiště, editovat zvuky, u zbraní nastavovat, jak budou
tičinné,které kolo a kolik se jich objeví, aj. Zkusmo isem stáhl ričinnost

I
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po absolvování nechutně obtížného
p esně definovan5ím rikolem. Dále se mrižete vyžívatv pubescentních radovánkách
typu,,St ílímekrocany", ,,Hon na
sta enky" (moje oblíbená), ,,Závody
ovcí" a ,,Orientační běh s ninja rope", zkrátka je toho hodně, kvrili čemu vás za absence brzy vyrazí ze
školy či práce.
v5,icviku pustí do misí s

Závér se blíží,oči se mi klíží,tak-

že suma sumárum - Worms: Armageddon je qíborná hra. Oproti
Worms 2 opět p ibylo velké množství novinek, které podle mě zaujmou i hráče, kte í si již svoje odčervili, a nyní se skepticky ptají, co jim

m že dalšíverze p inést nového. Za

hlavní p ínos pro požitek ze hry
a zároveň za hlavní zkázu mé profesní kariéry považuji možnost hry po
internetu, kterážto činnost se mi začínájevit jako těžce návyková. Jsem
opravdu zvédav, co chtějíTeam 17
VŠehos q,íjimkou brokovnice na mi_

nimum, a byla to riplně jiná hra! P i
samotné akci narazíte na hromady
nov5,ich prvkti, jako jsou qÍbušnébarely, power-upy jako dvojitá damáž,
dvojitá rychlost, laserov5i zamě ovač,
neviditelnost, nízká gravitace (Mal3í
krok pro červa, velk3í krok pro vše
plazivé!) nebo rtizné finty s p erozdělováním zdraví. V arzenálu najdete
na patnáct noqich zbraní, nap íklad
létajícíohnivou ovečku, ovečku-potápku, chylného dědečka, zemět esení, minov nálet, plynovou
bombu a další nástroje p evážně hromadného ničení.Mtiže to vypadat jako zbytečně p eplácaná qibavička,
ale co zbraň, to nová strategie, a pozor - počítačhraje VELMI obstojně
a jde vám po krku jak slepice po flusu. Pokud jste společensky za|ožen,
červ, m žete si to rozdávat nejen po

LAN, ale i po Wormnetu. V single
módu si mtižete dop át rychlou akci,
anebo sestavit t5im, se kteryím vás hra
p idat do dalšíverze, protože si myslím, že worms už dotáhli do naprosté dokonalosti.

Tomdš Rddl
9 9055

Worms: Armageddon
Žánr: akčnítahová strategie
V robce: Team ]7
Vydavatel: Microprose
Systém: Win95/98
Jaryk: anglick,
Multiplayer: ano
3D akcelerace: ne

Minimálni konfigurace:
P l00, l6MB RAM, 2x CD,
HDD 80 MB

Optimální konfigurace:
P 200, 32MB RAM, 24x CD,
HDD 200 MB

Hratelnost
Grafika

Dalš;i Worms, dalšívylepšenía po ád se z toho

ne a ne a ne stát nuda.
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Excesslue peed
Zahodte 3lI
zpět

-

kafi i nabušená Pentia

a

yratle se o pár let

do čas duou dimenzí, kdy nerozhodoual poěet

polygon , ale hratelnost.
D akce, RPG, komplikované

strategie a letecké simulátory.
Tak zní volba současn5ich her-

ních qívojá ri, která se vedle vizuá|ních kvalit soust ed'uje p edevšímna komplexnost. Nic proti
rozsáhlé h e, která mne u sebe udrží
30 hodin čistéhočasu, jen se mi tu
a tam st5íská po adiktivních a v jistém
smyslu jednoduch3ích st ílečkách

a hopsačkách, které hráče udržely
stejnou dobu. Naštěstí se čas od času
takov5,i flashback konce 80. a počátku

90. let p eci jen objeví. P ed pár měsíci to byl skvěl5,i pinball Balls of Steel,
u kterého ada z nás vzpomínala na
staré dobré pinballoué Fantasie, ne-

dávno potom qiborn; |azz |ackRabbit 2 a dnes pak Excessiue Speed,
které zas v pamětnících16bitové éry
dolují jedinečnéSuper Cars.

Již obrázky odhalují, že Excessiue
Speed používaiímírně izometrick

zp sob zobrazení, kter5í nejen

že vel-

mi dob e vypadá, ale je také ohromně nenáročn5í na hardware, Polští

ChaosWorks použili zdokonalenou

verzi enginu ze hry FireFight a dokázali vytvo it technologii s rychl5ím paralaxním scrollingem, která si (pochopitelně p iomezením detailri) hravě vystačís nejnižšímitypy Pentia.
I( dispozici je 14 tratí, každá v naprosto odlišném a vesměs velmi umně
vytvo eném prost edí. P íležitost tedy
dostáváme na letecké základně, uzav ené dálnici, strašidelném městečku,

písečnépoušti a t eba i na podvodní
trati či ve vesmíru. Řada obsahuje
zkratky a ještě více života do nich
vnáší17 odlišn5ích power-upri, jejichž
charakteristiku najdete na jiném místě této dvojstránky.

Cílem je pochopitelně vyhrát, to je
však možnéhned v několika módech.

je to chyt e vymyšlen Track
Fighter, kde vždy po q h e ve t ech
rrizn3ích závodech na dané trati postoupíte do další,dále pak šampionát
a do t etice Grand Prix, ve které již
jde skutečně do tuhého. Obtížnost je
zpočátku vysoká, s trochou cviku se
však zvládnout dá. }ak je v tomto typu her obvyklé, i Excessiue Speed

Uzpomínáte?
l - Super S]rrint

Ne-li tiplně, jistě jedna z prvn|ch her
tohoto druhu. Super Sprint se objevil
roku 1986 na automatech, odkud byl

pochopitelně pro velk, tispěch p edělán
i na 8-bity. Grafika i na svou dobu poměrně jednoduchá, t i volanty na automatové verzi však udělaly své - už tehdy platilo železnépravidlo tohoto typu
závodních her - v single-playeru jen

pr

měr, ve více hráčich obrovská zábava.

3- ťlicro Mac]rines

Pomineme-li sérii Dizzy, jsou Micro
Machinesjednoznačně největším spěchem Codemasters. Dosud jsme se dočkali t í díl , kromě Amigy a Atari ST se

2- Super Gars

Magnetic Fields (více o jejich současnosti v novinkách) dali závodtj chtirn m
Amigist m kromě trilogie Lotus Esprit
i dva díly Super Cars. které byly v mnohém skutečně v,jimečnéa ekl bych, že
jsou ze zde p edstaven,ch her patrně

nejlepši. Skvěl systém vylepšení autíček včetně smlouvání o ceně a p edevšímve druhém dí|e nádherná grafika
a vymakané konstrukce tratí.

4- íleath Rally

FinštíRemedy sice dnes s p ipravovanou peckou Max Payne pat i mezi absolutní špičku 3D scény, na rozjezd si
však vybrali právě 2D závodni hru
Death Rally. Up imně ečeno, je pravděpodobně z této čtve ice nejslabši, to je
však spiše díky velmi vysoko nastavené

dostalo i na PCčká e a všelijakékonzole, ba co víc - nyni se jedná o p evodu
na automaty, což tímto směrem rozhodně není běžné.Micro Machines měly perfektní herni systém, kten chyt e
obcháze] nutnost split-screenu.

GameStar

P edně

latce. Naopak zaujala p íběhem, chytn m použitím zbraní a p edevším systémem postupu ve h e.

BEcEl|zE
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Power-upy
Jak jsem již stručně naznačil v recenzi, hra nabízímnožství powerup , které hráče nějak,m zprisobem
zv hodňují a do hry tak vnášejí prvek náhody, ale i taktiky. Nutno p iznat,že v nich nenízrovna nejlepší
orientace, což je však pravděpodobně zptlsobeno jejich počtem. Zde tedy uvádíme jejich p ehled a konkrétní činek. Bíl, power-up se používá
tlačítkem,činek zeleného je okamžit . P ipomínám, že kromě tlačítka
Ctrlje velmi drjležitt i Shift, kten
právě držen, bonus uzamkne.

l
é

Raketa ;edna st eta
z p ední části
auta

části

!
r}

Kulomet

kulomet

-

z p ední části,
ne činné
Zadní st ela
- st ela ze
zadní části auta
Olej - louže
oleje na vozovku, vydrží cca
2 kola

Y
ť'

Cl
Y

(^ll;i'ffi,;,

zrychlí vozidlo

(^)

|,",ť,_

dvakrát delší
činek turba

(..)
,

S.ko.k

-.p,.,_

sKaKovanl
min, loužíapod.
Zmrazení mrazicí

*
r}

Vzpomínka na Super

Cars ještě není tak vybledlá, takže má hra
stále daleko k dokonalosti. Vlihrady mám t i velmi postrádám možnost dokupování doplňk do automobilu za
peníze vyhrané v závodech (sedm vozítek
s r zn mi parametry tu-

1{a

CD se nám lentoIrát dostalo hned nětolik za|ímav ch věci-

čel, ktelé isou tal či onak spoieny s Ercessiye Speed, P

edně

je to samoz eimě demoverze, klerá obsahuie dvě základni auta
a duě lralě. Upozolňuii, že auto i yyblali ty móně pouedené, taIže to p i hodnoceni beile r polaz. P esio yšak máte šanci na
patádni zážilel, split-scleen íunguje. 0ále na Cll naidete traine-

ltel

ch se určitě bliže dozyíte i y sekci Tipy & Tliky. Ex.
v zásadě neisou složitou htou, ien ie iim l eba
věnoval pat ičn čas - plo ty, kdo iei do hry investoyat nehodlaií, tu ie tlalnet na nelonečn počet žiuot a tlainet na všechry, o

cessiye Speed

ny ttatě a auta,

ktel

se rozhodně hodi. llo a pro íainšmekly,

Ite i už krallty hty ocenili a siali se iejimi milouniky, tu mám
l ešničku na dort - nádheln šet ič obrazovky pro uaše
dows právě s molivem Excessiye Speed. Hodně zábayy...

st ela, činek pár
vte in
Mina - miya nanavozovku, velmi činné

Rakety-ti
vtrl st ely
(,)
z p edn(
auta

kvalitativně v singleplayeru p ílišnevybočují,v multiplayeru
(2 nebo 4 hráči ve
split-screenu) však nabízízábavy daleko více.

xffil;_

kán, podobnéjako zemět eseni

^
'

Štit-

ochrann,
štít, ričinek pár
vte in

?-- 9ry:,,

CaSteCne

opraví poškození
auta
Úplná oprava - riplně
opraví poškození
Ghost -.
1 umoznuJe
projíždět skrz
ostatní auta

f,
*!

1

offT:ffibízemět esení

O:lilT,;"n
jsem se zatím
nesetkal :-)

to ,,botu" nijak nezachraňují), chybí
mi absence editoru vlastních tratí,
ktery,í by trvanlivost několikanásobně
zv5íšil, vribec nejvíce mne však mrzí
nedotažen multiplayer, kte4i umožňuje pouze hru ve ,,split-screenu" na
iednom počítači.Na čtvniny rozdělená obrazovka neposkytuje p íliškomfortu, nemluvě o tom, žeby po síti
mohlo změ it síly závodníkti šest.

Škoda p eškoda - mohlo to b5ít minimálně 80 %.I tak je však tenhle kousek skvěl3ím rozptlilením mezi všemi
těmi seriózními simulacemi a závody.
P edevšímve dvou u něj snadno ztratíte pojem o čase, a to už je dnes pocit z kategorie těch vzácnych.

"",ť::,:
PS:

Nezapomeňte v základním menu
kliknout do pravého dolního rohu:-).

Excessitle Speed
Žánr: akčnízávody
v robce: chaosworks
Vydavatel : lridon lnteractive
Systém: Win 95/98

Minimální konfigurace:
P 100, 16 MB RAM, 8x CD
HDD 80 MB

Jazyk: anglick,

Optimální konfi9urace:
P l66, 32 MB RAM, l6x CD
HDD 80 MB

Multiplayer: ano
3D akcelerace: ne
Hratelnost
Grafika

Nejlepší 2D závodni hra za poslední lét-a. A určitě ne proto, že je tak ka jediná...
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hry podle filmri a teočítačové
levizních seriálti obvykle ne-

p enesením atmosféry
privodního díla do počí-l
tačovépodoby. P esto / ,
s

Pokud bych byl producentem tohoto seriá-

Nť"t,*Ly#,fli:
zvolil
nějakou
; 1a1_

bych

priaa"8

South Parku je těch fanouškri
opravdu hodně, takže to možná
zas tak nevadí. Tedy, v Severní
Americe samoz ejmě. U nás tento
seriál běžíteprve krátce na placené kabelové stanici HBO, a tu-

Kdo ie kdo

ll'

I

g
I

Stan íStanley ilarsh} Hlauní a ne|nomálnň|ší
poslara sgilálu, lloule|me, že si do dospólostl
nep enese něco ze súch mllostn ch ptoblámii
s fendy (zatim vždyckl, když na něl promluulla, lal se loztracel|, p ípadně že na ně| nebr
úg míl nelallmi rlh |0h0 homoseluální pes.

íile íílteBrosloht||;

ŽEonkého ryznání,

a píOto 0b ezan . P i|lš starostlivá matka mu

často lazí zábaru, což sl lompenzu|o na suém
malóm brášloul lleorl [Iopánim a házenim|.
Gaňman íElic IhGOdo]g Garinan} llailěžší
Ělen pafi, ale oporažle se ici llust , llá |an
sllná losli. Asl uhodnete |eho oblíbenou zábe
uu: |idlo re ušech podobách,

íenry ííonn!llcComlcl|: Pochází z chudé

rodlry a |eho oiec |g rlkohollk. P gs hlaru má
neuslále p elaženou lapucl, dik! čenužmu
není tozuměl anl sloro. A rě ie nerě to, sloro
u laždóm díle lg zablt. tlókdy i někollltát.

GameStar B {l99

p.é."ou

adventuru" s mírně
akčnímiprvky. Producentem ovšem nejsem, a tak jde nakonec o víceméně
čistokrevnou 3D akci. A protože ji
má na svědomí Acclaim, volba padla
na lguanu, která se p ed měsícem pochlubila druh3ím dílem Turoha, jehož
engine hra South Park využívá.
Začátek je opravdu south parkovStanovi, I(ylovi, I(ennymu a Cartmanovi, že se
k zemi blížíkometa a že se budou dít
fakt divn věci. A taky že io: město je
zamo eno p erostl5,imi a silně agresivními krocany, a ečeno slovy Cartmana, našim hrdinrim nezb,vá
než zachránit civilizaci. To
pochopitelně nastává vaše
chvíle. Vyberete si svoji oblíbenou postavu (,,Ať žije
I(enny!" - Bob, ,,Ať žije Cartman!" - Bludr) a vyrazíte do
městečka likvidovat krocany.
Zpočátku je vašízbraní jenom
sněhová koule. pokud máte odvahu, mrižete ji vylepšit pomočením,ale záhy
získáte i onačejšímunisk3í. Šéfl<uchasděluje

znovu a znovu vznikají nové
hry inspiroa nové počítačové
vané filmem a televizí a znovu
a znovu je budou kupovat pouze fanoušci p edlohy. V p ípadě

T

dížje logické, že fandovská základna čítádaleko menších rozměr .

nlavne \ i
#ťfrfrFt$lŠ2
\
clenlm, ale

t

ci: rychlopaln p ísavkomet, záchodov5í zvon,
dokonce mrižete své nep átele likvidovat vrháním krav. V podstatě jde
o ekvivalenty zbraní

z klasick3ích 3D akcí,
ale v jiném, barevnějším
a do South Parku zapadajícím balení.
|akmile se ale ocitnete v akci, kouzlo p edlohy se poněkud vytrácí,

vzhledem ke zvolenému stylu to asi ani jinak
b3ít nemohlo:

ani stylová
grafika a animace, ani

Go le South ParR?

oulh Pail ma|í na srňdomí Trrt Pallar a ]íatl Slona. l loce 1995 uytro l|l uánočnírideopozdrau pro spoleěnosl tor
Tl. 0íIy suómu zrrácenému humoru se začal erplozlrně šíll a bno sa strl lak la legendou. 0bóma se zaóaly hrnoul
nabidly, a u sledltm bil sedál outh Park kraslená |ronlIa malého emerlclóho měslrĎla, plná loho ne|černĎ|šiho
humoru a pilsplostláho iazrta, naric r podáni zhruba osmi
lel ch děti. Prirná se trallli úo ěerného, plolože outh Parl
3e ste| nepíostímhllem. 0d mlnuláho rotu se m žg o |gho
halltách p gsródčll l ada z rás, prulože iento syéráznĚ
anlmoyrní a lreslgn seilál lln sprostúcň slor, násl|i, smrtl (a pisni o lásce r podáni šellucha e štolní|ídalnl| wsilá
labclová rpolečnost llB0,

WWW.

r^l
h*- )

WWW.
WWW.
WWW.

sprosté a černlim humorem sršící
hlášky (mimochodem - je chvályhodné, želze zapnout titulky) a dokonce

ani pomočenésněhové koule nem

-

Uldeo na Gll

llrllnl rry Ffit rnrltlrr nlr
lnílrr í lralt, lr lr m |rlilrr rlr llrtrlrll
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žou vytvo it atmosféru pro někoho,
kdo nezná osoby, místa a styl originálu. A to se dostáváme k jádru pudla South Park je jasnou volbou pro
zna|ce a fandy seriálu. I pro ty to však
je vodních 50 minutbezva zábava,
dalšíhodinku celkem slušná akce, no
a pak už ien nuda, ti z nás, kte í SP
neznají, se budou nudit od první minuty. A protože je právě takov5ich daleko více, i hodnocení je takové, jaké
je, Laškovnl multiplayer má sice trvanlivost o poznání větší, stále to
však nestačí.
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Bob KoutskÝ & Jan Modrdk

D

sk lň

procesor

op. pamet'

FDD
HDD

South

cD-RoM

Pail

Žánr: 3D akční hra
V robce: lguana
Vydavatel: Acclaim
Systém: Win95/98
Jaryk: anglick

Multiplayer: ano
3D akcelerace: ano

zvuk. karta
grafika
op. systém

ffil

Minimální konfi9urace:
P 166, 16 MB RAM, 8x CD,

apl. SW

HDD 80 MB

0ptimální konfigurace :
P233,32 MB RAM, 16x CD,
HDD 250 MB, 3D karta

Hratelnost
Grafika
Zvuk

0btížnost
Nezbytnost pro fanoušky seriálu, ostatní mají
pro tentokrát dovolenou!

D

32

minitower / desktop
|NTEL Celeronil 366

32 MB SDRAM
3.5", 1,44 MB
3.2 GB

BTc 40

Pcl 3D
ATl Rage llAGP, 4MB
Windows 98
Corel6.0 CZ, AVG 5.0
Lingea Lexicon
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nápad , jak
si usnadnit život:
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pár korun

První pohled na novou MS 0ffice 2000

Jak, faxmodem je pro vás

š

ai

H
š
š
š

nejrn hodnější

už (skoro) žádne prob!émy s windows
Vftejte do světa DVD
Efektivnější a levnějšívyužitílnternetu

soutěže o faxmodem, software a trička
,

PC WORlDu
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disk
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Na našem CD:
r'
r'
r'
r'
r'
r'

Do nitra Windows 95/98
Norton Antivirus 5 CZ
Windows Commander 3.53

ulead photo viewer 4

Cel, ročníkPC WORlDu 98
Poslední definičnísoubory antivir

K dostaní u všech (lepších) prodejc nebo na adrese:
lDG Czechoslovakia, a. s.,
Seydlerova 2451, 155 00 Praha 5
tel. 02/570 88 161-2, fax 02/652 08 12,
e-mai l : pred platne@ idg.cz
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Tento měsíc se nad námi konečně slitovalo strategické nebe a seslalo nám toužebně očekávanou Alphu Centauri- hned si vydobyla pozici hry
měsíce, takže recenzi na ni hledejte vp edu. P ipravilijsme pro vás i rozsáhlé tipy do hry, které
vám snad pomohou p ekonat počátečnídezorientaci, Najdete je na našem CD. Druhou dlouho
očekávanou záležitostí,kterou jsme vám p inesli, je malinko rozporuplné SlmCity 3000, které je
bezesporu dobrou hrou, ačkoli auto i nesplnili
skoro nic z toho, co nám celá léta slibovali. pak
tu máme ještě t eba t etí Close Combat,

Alpha
Centauri
str. 32

90

Close
combat lll

jenž

str. 50

velmi prekvapil svou autentičností, a z Německa
k nám zavítala zajímavá variace na Settleryosidlovací Anno 1602, Pochopitelně najdete
spoustu věcí i na našem CD. Pro p íštíměsíce
se mťržete mj, těšit na Civilization: Callto Power,
Jagged Aliance 2 a několik dalšíchbonbónk .
Co si, proboha, z těch všech p ipravovan ch
projekt mají stratégové vybrat? Snad vám
v rozhodovánípom žeme my.
viktor_bocan @ idg.cz

Alpha Centauri
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settlers lll
Populous: The Beginning
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SimOity 3000
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Mechcommander
Uprising 2

o/o

o/o

commandos
Warhammer: Chaos Gate

o/o

Anno 1620

Warhammer: Dark Omen
Myth ll

o/o

3000
str. 52
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Close Combat llh The
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puo,o, ale povloa se neco o ovaceti pěti milionech jen na ruské straně. |e pravda, že musíme odečístSer-

jožu Babinceva, kterli nebyl tak riplně

Bu

ian Front

T etí dí! zaiímaué hry dokazuie silně uzestupnou tendenci celé
série. Jestli to takhle p ide dál, bude pětka za dua roky hrou
měsíce.
ričtíparašutisténadšeně vyskákali
co nestíhali, aniž by ovšem hra ztrativ noci u lesa a potkali tam rekreující la dynamiku.
se tankov5i pluk nep ítele), už vzbudil
jistou pozornost. No, a t etí, kterli je
Na celé bojiště se koukáte shora,
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zjevně nejpovedenější, se nám
vá do spárri právě ted'. Hurá.

dostá-

:
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Close Combat III jerealtimová
strategie. Stát! Skalní taktici, kte í
hvízdajíce si rivodní melodii ze Steel
Panthbrs chtěli právě otočit stránku
s tím, že si dalšírealtimově-akční pli-

když íkám shora, myslím tím sho-

ra,takže žádná zpotvo enina typu
Command&Conquer. Z dom vidíte
st echy, pokud voják stojí, tvo í ho
jen hlavička a ručičkyatp. Díky detailní grafice to vribec nevadí, naopak
to vypadá velmi p irozeně. Boje se
odehrávají ve volné p írodě (lesy, louky, sem tam domek), ale i na okrajích
měst či ve vojenském opevnění. Ačkoli se nedá dost dob e hovo it o 3D,
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vanec mohou klidně nechat ujít,
nechť ještě chvíli posečkají.Ano,
CCIII je realtimová záležitost, ale
v žádnémp ípadě není akční.Nabojiště není žádná placka - z kopce
opak, jeho kouzlo tkví právě v tom,
se lépe st ílí,za domy (či v domech)
že p išel s reáln5ím časem tam, kam se se mtižete skrlivat, na většině map nap ed ním jiní neodvážili. A p išeltak jdeteizákopyabunkry.
s něčímcelkem ori:
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Bitevnív ava uprostred městečka,

korektní válečnou obětí - chudák
se opil, a když se šel projít na čerst-

v5í vzduch,

neboť v tanku to nezdravě houpe, sežral ho medvěd či mamut (ono se to po vodce těžko pozná), takže nám těch zabitlich zb ,vá
pouze 24 999 999, to však nemění nic
na faktu, že velká vlastenecká válka
krvavá byla. A snad protože krev
a vodka jsou v posledních letech
v módě, rozhodl se filuta Microsoft

pro dalšídíl svého Close Combatu
použítprávě téma Velké vlastenecké
války.
|sou to divná dílka, tih|e Closecombati - zatímco po prvním dnes

.

ginálním a noqim.

všichni známe

pohádku o tom, jak

se strategie dělí na
realtimové a tahové
a že ty tahové jsou

strategičtější,taktičtější a vribec nějak

rafinovanější. Problém je ovšem
v tom, že turn-based hry (namátkou

t eba steel pant-

hers) byvají někdy

p ílišstatické. Tak
nějak tam chybí
možnost posadit se
je
pohodlně do k esla
I Most o es eku rozbo en, budu to muset objet.
a jen sledovat, jak
se bitva krásně vyvíjí, jak ze|eny panáček mlátí červené- ,
Nejmenším dějoqím elementem je
ho a do toho jim hraje salva z děla, tu , jedna historická bitva, dále tu jsou
tam a tu onde poškádlit neposlušnou , operace a kampaně. CCIII není
jednotku myšía koukat se, co to udě- , o monstrózních st etnutích - maxilá, a vribec blvají hry na tahy trochu
, málně mrižete ovládat patnáct jednosušší.CCIII , právě tím, že to není ani : tek, p ičemžjednotku m že tvo it
čistokrevná akce ani barevné šachy,
, jednak osamocenlí sniper, jednak podokázala zajímavě a p itažlivě sklou- , sádka tanku (i s tankem) nebo deset
, samopalníkri. Na v5íběr je toho opravbit ljihody obou p ístupti do jedné
hry - užijete si tak válečného mumra- , du hodně, materiály hovo í o stovce
je, kdy každ po někom st ílí,každ5í I zbraní, šedesáti typech vojákri a asi
se někam p esunuje a všichni součas- , osmi desítkách tank , aut, děl a kuloně mluví do rádia, i ádn3ích taktic, met , hrát mrižete samoz ejmě za Ruk ch orgií, kdy pošlete četu samopal- , sy i Němce, |ednotce dáváte mraky
níkti plíženímokolo chajdy a nep íte- : p íkazri, jako h bej se rychle, h3íbej se
le uvnit mezitím škádlíte st elbou
: pomalu, plaz se (neplatí pro tanky),
z pušek za současnépodpory t í stra- , st ílej, st ílej naslepo nebo braň pozitegicky rozmístěn ch minomet . To- , ci. Vojáčci jsou do značnémíry svého je docíleno jednak dobr5ími pravi- , právní, takže se chovají logicky,
dly, jednak tím, že čas ve h e lze zpo- , i když si jich nevšímáte,šťouralové
malit natolik, že nehrozí, že byste ně- , mohou tuto jejich vlastnost vypnout.
:
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To vlnivé není had, ale soustava zákopťl.

neštěkne ani pes (ticho, Alíku), druh}ri, kte4i zajímavě mapoval nepovedenou spojeneckou akci Market Garden (to je ta, kde polští,britští a ameGameStal8 il99
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něj pálíte, ale neví,
kud p esně a kdo, takže
palbu opětuje jen stěží.
Již tak vynikajícíatmosféru qiborně doplňuje

Ue!I ulastenecl
uálka (l94l-45)

,

I

.

Jako velká vlastenecká válka se v Rusku oficiálně
označuje boj Sovětského svazu s Německem a jeho
spojenci v rámci druhé světové války. Všechno vypuklo náhl,m ritokem Německa v červnu 1941, kdy
se hitlerovcrim poda ilo po několika vyhran,ch bitvách prorazit až hluboko na zemí nep ítele. V zimě
1941-42 se Němci dostali k Moskvě, kde utrpěli
první z ady porážek (jak od Rus , tak od jejich spojence Mrazíka) a všechno v podstatě skončilo následujícízimu u Stalingradu. Rusové, jak byli v ráži, zaritočili na Berlín (chvili trvalo, než tam dojeli) a druhá světová válka skončila. (Opsáno z historick,ch
učebn ic, zjednodušeno.)

nemožnost ukládat pozici během bitvy, takže
se dvakrát rozmyslíte,
než vytáhnete jednotku
ze zákopu a pošlete ji

p es louku prozkoumat,
kdo že si to tam z vás
st

ílí.
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Poměrně komplexnía p ehledné sestavováníarmády.

.
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Jste v Rusku, tak se nedivte, že bojujete
v

zimě.

di Starcraft, C&C a podobné věci,
možná CUII na chuť nep ijdete (je
to málo akční).Pro zatvrzelé taktiky
je to zase někdy moc akční(člověk se
nezavděčí),ale pokud jste něco mezi,
berte. Hudba je celkem p íšerná,zvuky p i boji dobré a o grafice už jsem
psal. Docela mi vadilo, že nem žu
rozdělit jednotku a i ovládání by šlo
vylepšit, ale jinak jsem byl více než
spokojen. Tak tedy: Zav|ast!
viktor Bocon
9 0060

Glose Combat l!l: The Bussian Front

llemo na Gll

Bltvě u íulsla v západnim Busku bylo p ilomno rice než
0 tIsic tant , { tlsice letadel a 2 mlllony bo|u|icich muž .
Polud |e rám lito, že |ste podobnou melu propásll, náme
pro vás ešeni - na CD p iloze naleznete hralelnou demouelz! p imo z l na illclosoltu. iláte r ni možnost zahlát sl bltuu v íursku naztanou ,,Ptelude to GItadel" a lo bud'u roIi
čt 1lěmcii. P lložena |e l |edna tutotlal mIse a demo |e
]l
naric plně lompallbllni na Inlernelovém seruetu
Gam!ng Zone, talrže m žete ološtorat i multiplayer.
tě im, že GG3 p iidete na chuť.

GameStar CD

.

minula ještě vylepšilo a je
t
tak ka dokonalé, byt
Ovládání se od

Všechno se to hraje více
než dob e a prisobí to dost
reálně. Zapomeňte na to,
že označítevšechny jednotky a pošlete je dop edu nep ežila by ani jedna. Tady jde skutečně o opatrné
p esuny, vzájemné krytí
a dělost eleckou podporu
- nikdy bych nevě il, že je
možnéněco takového
udělat realtimově a že to
bude fungovat. Nešvary
zběžn ch akčníchstrategií tu nenajdete, t eba takov5,i pštrosísyndrom, fa_
miliárně nazyvany,,vidím
tě - vidíšmě". Není nic
krásnějšího, než s rotou
zakopan ch vojákti počkat, až p ijde nep ítel tak
blízko, že mu d5ícháte na
br5íle, a pak spustit palbu.
Jste-li dob e kryti, nep ítel
sice ví, z kterého směru na

Ius

:
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pár chybek by se našlo. Grafika se
o něco zjemnila a hlavně se celkově
zlepšily informačnípanely, takže
o všem máte perfektní p ehled a každému vojákovi vidíte až do žaludku.
Vaši hoši se vyvíjejí,po každébitvě
verbujete posily s tím, že veteráni vám
z stávají, pro ídléjednotky mrižete
občerstvit nebo nechat odpočinout.
I vy (jako velitel) se vyvíjíte,postupujete v hodnostech a dostáváte metály.

Možná se budete divit, ale chyb

jsem moc nenašel. Jedna základní tato hra není pro každého. Máte-li rá-

Žánr: realtimová strategie
robce: Atomic Soft

Minimální konfigurace :
P 133,32 MB RAM,4x CD,

Vydavatel: Microsoft
Systém: Win 95/98
Jazyk: anglick,
Multiplayer: ano
3D akcelerace: ne

HDD 60 MB

V

Optimálni konfigurace:
P l66, 32 MB RAM, 8x CD,
HDD 150 MB

Hratel nost

Grafika

Velmi zajímavá strategie se silnrimi prvky reálného boje, p esto zábavná. Jedin m jejím problémem je, že asi není pro každého.

S t]99 GameStar
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lm0lty 3000
P od mnoha lóU so poóílačoúlld tozdólll na
úró sluplnU. Tl slromnó|ší sl hráIl po ugcgrech
s rístarDou města u SinDity a my, megaloma
nl, |smo Dudoual! ]omou colou Ciyilizaci.
A o|hlo, hlďorlo so opalu|o,

SlmGlty

spravovali to,
co jste vybudovali. A celou
dobu šlo o jediné - o měs-

SimCity byla ve své době velmi origi-

nální hra, což ale není nic zvláštního,
neboť mluvíme o čase, kdy bylo her
ještě tak málo, žekaždá z nich byla
sv]m zprisobem originál-

to. SimCity

ní.Y SimCity jste

l

'

za|ožilo nehynoucí slá-

nest íleli ani neskákali, ne ešili logické tikoly ani nesbí-

vu firmě
Maxis, která
pak v bu-

rali roztodivné
p edměty, neválčili
ani nedob vali.

doucích le-

tech simulovala tu s mal3ím, tu s ještě

Y SimCity jste bu-

menšímspěkdeco,

pes

I

a správu

v Afritž po ži-

na Zemi.
však
hra
o

jako

staré dobré

SimCity,

vzniklo p ed

ika lety
pokračování, na-

.l
{

zva-

né ho-

nosně

SimCity

2000, které

p išlo s izo-

metrickou grafikou, několika vylepšeními a obrovskou chytlavostí. No,..
od té doby uplynulo již několik let,
a zatímco my hráli SC2000, Maxis
chystal dalšípokračování- vyvrcholení celé série.

Sllby a chyby

Kdyby Maxis splnil jen polovinu toho, co p ed lety sliboval, možná byste si ted'nečetli recenzi, ale jen sérii
nesouvisl5ích extatick5ích qík ikri, jako t eba: ,,léééé|."
a ,,Žióóóóóva!" nebo ,,)uchtililiti!" Ovšem to, že tak nečiníte,mriže mít pouze jednu p íčinu:
Nesplnil. |sou dvě r zná vysvětlení,
proč tomu tak není - bud'se Maxis
lekl, podcenil možnosti počítačti
a bál se, žena takové nápady neuzrál

ještě čas, nebo to prostě programáto-

i nezvládli. Ať je to jakkoli, pravda

je ta, že SimCity 3000 p ichází
v podstatě se stejn m konceptem jako jeho p edchtidce, že zménv jsou
minimální a spíšekosmetické a že

zkušen hráč p edchozích

díl zažije

po nějaké chvíli hraní dost veliké
zklamání. Než však začnu hudrovat
nad plan;rmi sliby a reklamními bláboly, uvedl bych, s dovolením, do obrazu ty, kte í minul3í díl nehráli.

Koncept

SimCity 3000 je (stejně jako jeho
p edchtidci) o budování a správě

města. Izometrick5ím jakoby3D po-

hledem sledujete krajinku, rozdělenou na malé čtverečky,a stavíte na
ní domy, silnice, elektrárny, továrny,
minimarkety, supermarkety, hypermarkety, letiště, p ístavy atd. Aby to
však nebylo jen vinuální Lego, vymyslela firma Maxis zajímavou vychytávku: domy, prrimyslové podniky
ani krámky nestavíte vlastně vy, ale
lidé sami. všechno, co musíte udělat,
je vyznačit zóny, kde se mají nacházet vilky, kde činžáky,kde továrny
a kde obchodní centrum, a pak jen
budovat pot ebnou infrastrukturu tj. silnice, dálnice, rozvody vody
a elekt iny a hromadu dalšíchvěcí.
I(dyž si pak nějak3í člobrda někde
usmyslí, že by nebylo špatnébydlet
právě u vás, p ihasí si to hezky i s rodinou, rozhlédne se po městě, najde
voln3i plácek v té zóné, která mu nejvíce vyhovuje, popadne krumpáč
a začne si stavět t eba mrakodrap. Vy
mu mrižete p ímo p ed vchod šoup-

BEGEllzE

:3 ,a,,,u
nout autobusovou zastávku, aby nemusel chodit daleko, a on vám za to
v následujících letech platí daně. )ednoduché, ne?

složltostl

Aby to jednoduché nebylo, zakomponovali Maxisáci do hry několik
dalšíchfaktorti. Tak t eba jednoho
dne se malému Simeonovi po nevinné dětské h e se sousedovic simonkou vznítípokojík, a hned druh5í den
dupe jeho tatft na radnici a blekotá
o nedostatečnépožárníochraně.

rj
!

-,
l-j

L =l

nemocnici (hodně nemocn ch) a dalšízoo (hodně zví at). To všechno
stojí peníze, a protože městská kasa
není bezedná, musíte se hodně otáčet, abyste do města p ilákali další
lidi a dalšífirmy, kte í vám budou platit další daně, abyste
mohli dál stavět - prostě neko-

t

nečn3íkoloběh penéz v roztomilém barevném hávu.

l

Radosti
a zklarnáni

první věc, na kterou se všichni těšili
fika
doznala
v5írazn3ích

změn k lepšímu všechno je teď barevněiší,prokreslenější a v bec roztomilejší,ale to je jen slabá náplast na
zklamané 3D srdce. Drobn5ích změn
se dočkalo i ovládání, je ted'o něco
kompaktnější (p íbuznéfunkce isou
sdruženy do skupin), na druhou stranu chvíli trvá, než si člověk zvykne,
a i pak má pocit, že je všechno něiak
méně pohodlné. Zmize|o menu všechno se teď dělá p es ikonky
a poněkud newindowsovsky, ale i to
se dá p ežít.

Další detally

Ostatní novinky jsou poměrně nenápadné a na některé p iidete až po nějaké době hraní. Napffklad rozvod

I hrábnete hluboko do kapsy a vystavíte mezi vilkami roztomilou požární
stanici, ovšem druhého dne máte tatíka p ed sv m stolem zas, tentokrát
s námitkou, že kdyby měl jeho synek
dostatečnévzdělání, nehrál by si na
Skleněné peklo - hrábnete tedy podruhé a postavíte školu. Pak ještě nemocnici, kdyby hasiči nep ijeli včas,
policejní stanici, aby vám nemocnici
nevykradli, knihovnu, muzeum, univerzitu, mall park, velk park, zoo,
stadión, sochu buditele, a pak další
školu, protože je hodně dětí a další

a kterou auto i odvolali už p ed

pl

rokem, byl p echod k plnému 3D.
Město jste si měli libovolně natáčet
a zoomovat, dokonce se uvažovalo
o možnosti p epnout se do pohledu
libovolného občánka a město si procházetjako first-person. Smtila všechno je stále jen izometrické, pohled si mtižete otočit pouze v devadesátistupňov},ích krocích a stejně tak

hladiny p iblížení

jsou pevně dané.
Na druhou stranu
nutno vznat, že gra-

3l]$]9 GameStar
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není pochopitelně nikdy na škodu, zajíma-

vá je podpora/nepodpora 3D karet - hru sice mrižete pustit i p es

Voodoo, ale není k to-

mu z ejmě nejmenší
d vod, já sám jsem nepozoroval žádnézlepšení.

SirnGity na lnternetu
lanoušIy imCitlbla na lnteínclu za|ožgna
sllánla rru.stmciíy.con.Zde byste měll najil jednat noSpeclálně pro

uó budouy a hotorá města p

0

C3000, iednal by s0 lam
měl ubnku ob|eult edllol pro naurhouáni rlaslnich slaveb,
A pozor! Už ted'si lam n žele on-line zahlát p rodni lin
City.

sirnulace od lUlaxlsu
lmAnt - Již yelmi slaní
poltus o sinulaci žiuota
u mrauenišli. llnes spiše
sběralBlslá záležitosl,

Shrnutí

SimCity 3000 není

špatná hra. |ejí problém je v tom, že zdaleka nenaplnila všechna
naše očekávání, když si

zachlaňujele lidi, hasite
wžáry a p eyážíle diiležilé
osoby, 0riginalila tkui
y lom, že si do hr! miižele
nalmpoílouat měslo ze

Tec]r

n

I

Demo na GD

chyil! zatím neni k dosláni na lntetnelu, Je|í vellkost
p esahuie 200 tllB (požadovan prostor na HDD |e cca
l30 lllB|, a taí se nám bohužel nevešla na hlayni CD
a tadosl budou mit ien p edplatitelé. 0bsahu|e tulollal a jediné omezenína llelé |sme p iš|ije r ne plném rozsahu budoy a zaiizeni a y
ukládáni pozlce.

uzna! že se hraie dob

cké záležltostl

hlavní, ne?

Nároky na že|ezo nejsou tak závrat-

nemožnosti '

e

né, jak se zdají, sám jsem hrál hru na

a to je asi to

9 0061
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hry hladiny moc neměníte. Více paměti

Systém: Win95/98
Jaryk: anglick

3000
Žánr: ekonomická strategie
robce: Maxis
Vydavatel: Electronic Arts

Multiplayer: ne
3D akcelerace: ano i ne

l]

-

1

viktor Bocon

minimální konfiguraci a v pohodě. Pochopitelně
se trochu načekáte nap .
p i změně hladiny p iblížení,ale dá se to

p ežít,stejně většinu

Sin0ity 2000,
lmEarlh

1la GD Jsme pro vás p lplaulll lahlidku - Electronic
Atts nám poskytll exkluzlvní demoyerzi, která v lulo

Minimá]ní konfigurace:
P l66, 32 MB RAM, 4x CD,
HDD 200 MB
Optimální konfigurace:
P 233, 48 MB RAM, 4x CD,
HDD 200 MB

Hratelnost

velmi dobrá

Grafika

velmi dobrá

Zvuk

velmi dobrá

imulálor heli-

loptéry nad městem, kde

však odmyslíme nesplněné sliby a sledujeme
hru nezaujat m pohledem neutrála, musíme
vody a elekt iny je
značně zjednodušen - už nemusíte
všude stavět elektrické vedení. Hustota zón má t i
stupně místo dvou,
p i zakládání města
mrižete měnit terén,'
na němž má stát,
a p ibylo i pár staveb, včetně možnosti umístit do
města až deset světoqích památek, jako ie Eiffelovka nebo egyptské pyramidy. Zmize|y
p eddefinované scéná e, ale měly by se objevit na internetu. Dále existuje možnost založit město na autentickém terénu mnoha světoqich metropolí (Praha
chybí) a teoreticky m žete i importovat město z minulého dílu
(já to zkusil, a nedoporučuji
vám to). Pokud snad hrajete
SimCopter, musím vás zklamat:
se SC3000 nespolupracuje
a podle vyjád ení autorri spolupracovat nebude, cožje podle
mě dost škoda.

-

Slm0optel

ffi
ffi
ffi
ffi

ffi
t-Fl
[

*iď

ffi
twl
rc--r,l

-

Poměmě zají-

mayá, ayšak poněkud nedo-

dělaná sinulace y voie Ze
mě. ZaĎínáte u buňky
a koněíte lety člověka do
uesmiru.

- ííal|nkoúchylsinulace Yedení larmy -

lmFann
ná

chouáte

ai

krtlnty al

álla,

.

SlmGoll - Boll, llauthujete
h iště a pal si na něm miižele zahlát,

Slmls]s - Tady dostanete do
spád oslroy a yašímcílem
ie Wiudoval na něm tak
slcělé zábauní a retreačni
st edisho, že se las Uegas
záuisti ysáIne do písku.

Slmllle - Zahnjle sl na
mallu p írodu a zkusle vyyiiel žiyol íli. žiyočichl
tostllnl| lépe, než to do
lázala ona. 0pěl ponělud
a

chylná záležilost, uědecty
zaiímayá, ale nedotažená.

lmPail - Spíše edulailrní
róc. Uašim kolem |e vlstr
uělasptauouatp ítodní
parh u Atrlce s diirazem na
elolo0lckou tornoyáhu.

SlmTowr-Jednaznejlep
ších her ]llaxisu. Tentokrál
slaríle a splayuiete mralodrap.
|

- Dětslá uene
Sin0ity - yšechno ie znač-

SlmTown

ně ziednodušeno, spíš yirtuální slarebnice, než o!rauloyá hla.

lm8l$ - 0liginální staré
Sinfiity. Jeúna z ujhod
to hry spo ívá r lom, že ji
puslíte u podstatě na |a-

lF

kémkoliu PC a dnes jl miižete hlát i na lnlernetu.

SlmClU 2000 - llruh dil
Sin0ity, p ím p eúch dce
dnes recenzouanó hry. Uyšlo pozdě|l i pro Ulndows
a se síl'orou podpolou.

0btížnost

Slm aíail - Zalim poslední
počin tllarlsu íp ed
SC3000I opět spíše úu-

Sice jen vylepšená kopie minulého dílu, ale na
druhou stranu - velmi dobrá kopie.

tali r Alilce, lákále tan luilsty a choráte diroká zYí-

ková záležilosl. Slavite

ala.

sa

I

BEGEllzE
sTBATEGlE

Anno |602
lllnohokrát

se

tane, že do-

iem, kterí na uás udělá hra
po pruním spuštění, ie my!-

n . 0bwkle R iide po pruotním nadšení zklamání, ale

isou i suětlé uíiimky, kde se
m žete dočkat p ekuapení.
nno 1602 vás p ekvapí hned
několikrát. Poprvé, když ho

, a osidluje se Nov5í svět.
, Vy jste jeden z čty šťast, n5ích velitelri, kte í mají

,
,
,
,
,

za rikol najít, zrirodnit

a obydlet zemi zaslíbenou, kakaem a strdím
opl3ívající.I( tomu máte
lod', něco ná adí a mapu

, - tak hurá do toho.

I
:

Ač Anno vypadá na
, pohled settlerovitě, ve
, skutečnosti je to něco

, mezi Caesarem

3 a Sim-

V

pokročileišíchstádiích hry mohou napadnout vaše město piráti nebo p írodní

katastrofy.

, City. Na obrazovku hleroztomile nainstalujete a zjistíte , díte izometricky ve t ech
p itom, jak je všechno profesior zn ch p iblíženích,vpravo p ekáží
nálně udělané. Podruhé, když
ovládací panel. Zemé je rozdělena do
několika (mnoha) ostrov a vaším
spustíte slušnéintro a poznáte, co
všechno vás čeká. Pot etí, když korikolem je si jeden z nich vybrat, nenečně zapnete hru a uvědomíte si, jak
chat námo níky, ať ho prozkoumají,
je grafika hnusná. No a konečně poa v p ípadé,že na|eznou životně d |ežiténerosty, zvolat ,,Heuréka!" a začítosidlovat. Nejprve postavíte p ístav, vyházíte z lodivšechno, co máte, u lesa postavíte prvního d evorubce a jeho chajdu spojíte s p ístavem
cestou. A pak p ijde klasick3í koloběh
- zasít pole, postavit ml5ín, uvelebit
peka e, napást dobytek, zaplatit ezníka, postavit školu, otev ít hospodu,
založit kapli. Oproti Settler m je tady rtizn3ích stavebních etězcri mnohem více, stavby vzniknou v okamži-

?

Do všeho vás uvede krátk

,

ale slušny tutorial.

I

čtvrté,když po několika hodinách
p ijdete na to, že grafika sice opravdu
hnusná je, ale také neuvě itelně p e-

hledná a
nevadí.

čistě čelová. A že vám už

Na počátku všeho byla tma, pak
dlouho dlouho nic a pak Settle i. Pak
zase chvíli pauza, no a ted' ie tu Anno
1602, aby vám ukázalo několik okopírovanlich myšlenek, pár zajímaqích
inovací a tu hnusnou grafiku, o níž
jsem mluvil v minulém odstavci. O co
jde: Píšese rok 1602 (p ekvapení!)

Většinu d ležit ,ch událostí komentuje
animovaná sekvence nevalné kvality.

Dojde i na námo ní souboje, které
v Settlerech tolik chyběly.

ku, kdy někam kliknete myší(takže
se nekoná žádné zdlouhavé konstruování) a hlavně více záležína lidech,
kter5ím stavíte domy, zmíněnou hospodu a školu a vribec se jim staráte
o zábavu, pohodlí a dobré bydlo.
Ostatní na sqich ostrovech dělají totéžavy s nimi mrižete obchodovat
nebo válčit (klasicklim realtimoqim
zprisobem), občas se objeví piráti nebo indiáni, jindy se rozhodnete osídlit
ještě jeden ostrov. Lidé si sami upgradují svá doupata, takže za chvíli je ze
shluku chatrčíslušnést edověké městečko, ob3ívanéaristokracií. Hurá.

Grafika je nic moc. Ačkoli roztodivné domky jsou pěkně prokresleny
a v rozlišení I024x768 vypadá i p íro-

P i maximálním oddálenívypadá graíika
málem až roztomile.

da hezky, kamenem razujsou animace. Své lidičky nikdy nevidíte - asi
jsou zalezlí v domech a čučína bednu, na ulicích jsou jen občasníp evažečizboží. sem tam emeslník. strašně mi chyběl onen všeobecnlí shon
a činorodost jako v Settlereclr nebo
v Knights and Merchants, na druhou
stranu je všechno dokonale p ehled-

né abéžíto i na pomalejších Pentiích.
Zvuky jsou fajn a hudba krásná, protivníci spíšepasivní, takže většízábava je opět po síti. Všechno je to takové pomalé a oddychové,takže pokud
jste po ch ipce a musíte odpočívat,
nic vám nebrání zkusit t eba Anno
Nebo Settlery'

'602'

Viktor Bocon

Anno 1602
Žánr: budovací strategie
robce: Max Design
Vydavatel: lnfogrames

Minimální konfigurace:
P l00, 16 MB RAM,4x CD,
HDD 30 MB

Systém: Win95/98
Jazyk: anglick
Multiplayer: ano
3D akcclerace: ne

0ptimální konfigurace :
P 166, 32 M8 RAM, 8x CD,
HDD 60 MB

V

Hratelnost
Grafika

Velice zajímavá variace na Settlery - na první
pohled sice vyleká. ale hraje se dob e.

3ll99 Game tar

-

EMvFl

.,.sTAFICFlAFfffiffip

-a

/'|

fu

rtrl -lÉolNEĚN Éclzívesr,ríRNÉnnsv

Aí ;iž velíte,kočovnrim Terran m, tajemn m Protoss m nebo žrav m
Zerg m, musíte vymyslet zvláštnítaktiku, abyste ovládl speciality, schopnosti a technologie každéz těchto ras.

@;

RúzNá eRosTREclí BcrJů

pustte se do smrtícísměsi vesmírn, ch bitev, utokrj na planety a iníiltrace
ukrynich základen. Velte p ízračntm tain, m agent m, duch m neviditeln, ch bojovník , NejvyššímTemplá rim z protossu či pomlouvačrim
Zergu, abyste si podmanil galaxii.

z|

@
- REVoLUČNÍ
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EFEKTY

Realtime nasvětlování a jedinečné uhly pohledu, spolu se zdokonalenrim
p ehledn, m enginem nabízejíneuvě itelné vizuální efekty a taktickrl real-

ismus.
) go_.lUJTE NFl INTERNETU

a

Datadisk

999

Vyzvěte hráče z celého světa díky volnému p ístupu a BEZPLATNÉMUvyužitíherní služby Blizzard's Battle,net. Až 8 hráč naráz se m že utkat
v soubojích typu ieden proti jednomu, spojenci či t morn ch hrách,
Bozší ené možnosti zahrnují celosvětové žeb íčkyhráčr] a turnaje.
:
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ErrtToR
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M15í
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VyNo te si vlastní mise nebo celé kampaně s nevídanou 1ednoduchostí} Zvolte si poďmínky vítězství;vlastníeč i zvuk. Stvorte
v,iimečnéhrdiny i obrovské světy pro jednoho či více hráč , a také
své vlastní linie p íběh . po nichž se budou hry odvíiet.
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Lukáš Erben
Podzim, Vánoce i konec roku p eběhly a pomaloučku polehoučku se blížíobdobí zvané jarní sucho. Naštěstíse ale objevilo alespoň několik zajímav ch závodních her. Nejzajímavějšíhra, která
se nám tento měsíc dostala do parát , je vyitečná N.l.C,E 2 od německého Syneticu, jejížanglická verze je na spadnutía ob|evit by se měla
koncem unora. Tuhle hru byste si opravdu neměli nechat ujít, množství možností, které obsahuje, i doba, kterou u ní lze strávit, jsou nevídané
- jen si zkuste vzpomenout, ve které h e jste naposledy mohli závodit současně ve Ferrari, Trabantu, formuli, tahači, monster trucku, miniká e
či klasice ze 60. let a navíc klidně se zbraněmi.
Dalšív poradí|sou nové motorky od EA - Superbike World Championsfip. Krom toho najdete na
našem CD i recenzi na Viper Racing, kteni sice
není špatn , v konkurenci SBKa NICE 2 ale
nakonec musel b t odsunut na naši duhovou
placku.
lukas_erben @ idg.cz
9 0062
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|ak Tomáš Rádl

haur

roual na motoryIlu a co na to Eda Hrubeš. llnes uás celá pouí

*.-

dáni 0 tom, |aI s! u EA Sports elll, že sl zlusí záuoúy
superbll a že to byl uíbornínápad.

ece nesmí chybět.

ike World

C h amp

i

ons-

zprahip (SBK) je počítačové

cování motocykloqích závodri

t ídy Superbike. Díky finanční
investici EOA má plnou licenci

na všechny značky i jména závodníkri, a dop edu prozradím, že je to hra

vážně dobrá. Hned

v

vodu se musí-

te rozhodnout bud'pro akční,nebo

simulačnímód, a p estože s realističtějšímpojetím blvají závodníhry zajímavější,pro začátek doporučuji arcade volbu. Nečekan5,i luxus dvou
odlišnl ch menu pro každ},ímód vás
p íjemně p ekvapí, stejně jako široké
možnosti všelijakl ch nastavení, u simulace samoz ejmě bohatší. Trénink
závod, šampionát, ale p edtím garáž.
Správn5ím nastavením p evodovky
|ze totiž získat cenné vte iny a také
typ pneumatik se do závěrečného
ričtu počítá. Dokonce máte k dispozici rida|e o teplotě vzduchu
a asfaltu. Rozhodně se
nevyplatí p ehlédnout
v menu položku určenou realističnosti,
kde si m žete vybrat ze čty
*
voleb,

*f

?

Modrá barva dokáže motorku po ádně rozčítit. A kromě toho íká, že jste o

kolo pozadu.

l

p ípadně si

povolit/zakázat věci
od typu p evodovky
až po selhání motoru.
Závody superbikri
sqích jedenáct
let trvání staly kolbištěm p edních světose za

vlich q robc motorek. Čty i japonské
značky: I(awasaki,
Honda, Yamaha a Su-

zuki,soupe ísital-

skou Ducati. Neherní

část sBk vás v tomto
směru dokonale poučí,neboť je pro vás p ipraven p ehled všech strojti, včetně jejich technick5,ich parametrri, a to tak detailních, že vám to bude p ipadat až
zbytečné.Pravděpodobně pak dáte
zavděk sekci ,,Dívky superbike", obsahujícípouze několik fotografií di
vek s tričky a deštníky ve stájov5ích
barvách, která nemá se závodní
hrou sice nic společného, ale na
druhou stranu, kdo by se rád nepodíval,

I(dyž si vyberete tu svou (motorku), mrižete se pustit do závodění.
EA Sports se sv5ím rizklím zamě ením na superbiky p ipravili o možnost typově odlišn; ch tratí i motorek, které se tak líbily v Moto-

raceru 2. Grafici se p esto činili
akaždá trať, t ebaže jde stále o betonov5í okruh, má svá grafická specifika. |ednou projíždítelesnatou krajinou a stromy vrhají na trať stíny, jindy obdivujete bohaté tribuny nebo
jednoduché, ale atraktivní reklamy.
Nikdo nestaví skutečnézávodní
okruhy v těsné blízkosti pr zračn ch
vodopádti ani v serpentinách světov5ích velehor, takže zapomeňte na
prost edí, které znáte nap íklad
z Need for Speed. Vaši pozornost zajisté upoutá animace jezdcri, kte í se
v zatáčkách naklánějí tělem a vysouvají na vnit ních stranách koleno.
I(dyž se dostanou mimo trať nebo do
jin3ích potíží,balancují nohama. Někdy se stane, že zavadíte o soupe e,

Superbike World Ghampionship
žánr: závodní simulace

Minimálni konfigurace:
P 75,24 M8 RAM, 2x CD,

V

robce: EA Sports
Vydavatel: Electronic Arts
Systém: Win95/9s
Jazyk: anglick,
Multiplayer: ano
3D akcelerace: ano

HDD 100 MB

0ptimálni konfigurace:
P l1,32 MB RAM,32x CD,
HDD 200 MB, 3D karta

Hratelnost

velmi dobrá

Grafika

velmi dobrá

Zvuk

--@l

Vysoká

V EA Sports umějí nejen kolektivní sporty, ale
hravě zvládli i motorismus. Jejich superbiky
pat í k tomu nejlepšímu, co lze v kategorii
motocyklovr!,ch simulátorr] nalézt.

a váš závodník mu rozčileně zahrozí
pěstí, Pokud ovšem nedojde k bolestivé kolizi. Ty pat í k nejatraktivnějšímmomentrim ve h e a p evážně
v rivodních dnech hraní si jich užijete až až. závodník se ve shodě se setrvačností kutálí po zemi mnoho
metrri a motorka Často pokračuje
chvilku dál sama, načežse skácí.
Řekli byste, že takorrli pád nemriže
nikdo p ežít,ale v SBK ano. Závodník se sebere, doběhne ke stroji a pokračuje dál, samoz ejmě s náležitou

časovou ztrátou. P ihodí-li se pád ve
skrumáži, následuje rozkošná hromadná kolize.

MI

Zklamáním ie do jisté míry ozvučení hry. Nejprve mne velice zaujal od-

suěta

r zn ch typti motorek, ale
pak jsem si uvědomil, že to je vlastně
všechno, co kladného se dá o audio
lišn5í zvuk

superbikes

stránce SBK napsat. P es wčenítotiž
maximálně slyšítenadšen5,i jásot divákri na tribunách a v uctivé vzdálenosti od trati, a pokud necháte zapnutou
doprovodnou hudbu, tak i ji. Rozhodně by mě ale ani na chvilku nenapadlo shánět se po soundtracku ze

První ročníkzávodri superbik se odjel v roce 1988. Od klasick, ch Velk,ch cen, znám,ch nap íklad z brněnského okruhu, se lišíp edevším

hry, protože skladby nudí čirou prtiměrností nevyraznych závodních
track , a když uvážíme, že zavším
stojí EA Sports, určitě bychom čekali
více. P inejmenším komentá .

druhem motocyklri. ZávodnI stroje
r zně upravené modely motorek, které si mriže každy
obyčejn boháč koupit v obchodu.
Jedna sezóna se skládá z celkem čtyiadvaceti závodri, rozprost ent ch do
dvanácti víkendov, ch klání. startovní pole čítápouze osmnáct borc ,
a tak jej doplňujído počtu t iceti
vždy lokálníjezdci z té dané země,
kde se závod jede. Dnes je světov,
šampionát superbik společně
s Grand Prix nejprestižnější motocyklovou soutěží na světě, která se
jezdí na dvanácti tratích a po pěti
světovt ch kontinentech.

jsou totiž pouze

P estože čtete sportovní rubriku,

BK by

se hodilo za adit nejspíše
mezi simulátory. Míra realističnosti
zde dosahuie takového stupně, že
i v arcade módu se budou akčně založeníjezdci cítit iako Honza Modrák v RPG. Řídit motorku ve vTsok ch rychlostech je podstatně náročnější,než by se mohlo zdát.|ebezpodmínečně nutné, abyste znali trať
p ed sebou a najíždělisprávně do zatáček v p imě en5ích rychlostech, jinak nemáte
žádnou šanci. Když moc

ká obtížnosthry, jejížzvládnutí
však p inese o mnoho větší požitek a potěšení než akčnější

naklopíte motorku, spad-

Motoracer 2.

nete. I(dyž nenaklopíte,

skončítedaleko mimo
trať v ochranné zóné.
Dost nepochopitelně chybí ,,radar", kteryí by vás
dop edu informoval, co
vás čeká. Díky dokonalé
realističnosti bude většině

EA Sports samoz ejmě nemohli zapomenout na multiplayer. S kamarády si zahrajete bud'po modemu, síti
nebo kabelu, ovšem populární
splitscreen, kde si m že proti sobě
zahrát více lidí na jednom počítači,
chybí. V tomto ohledu má sice Motoracer 2 navrch, ale pokud vás zajímají
spíšnež zábavné ježděnívelmi věrné
silničnízávody, doporučuii Superbike World Championship.

lidí dělat problémy vyso-
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Chcete závodit v siln ch uozcoh? 0K. Ghcete záyodit a masit

se neir zněišímizbraněmi? 0K. Chcete závodit u Trabantu,
zGU ěi Fiatu 600? 0K. Ghcete záuodit u monster trucltu ěi

nákladáku? 0K. Ghcete si zaiezdit s íormulíči minikárou?
0K
a začátek by možná bylo vhodné povědět si něco o N/CE ja-

ko takovém - narozdíl od
Need for Speed se k němu totiž nepojí tak slavná minulost.
Hru N/CE a NICE 2 (pln m jménem
Haue a N.I.C.E. day) má na svědomí
německ5í t3ím Synetic, první díl se
u nás bohužel p ílišneprosadil
(i když to rozhodně nebyla hra špatná), v Německu (ale i jinde v Evropě)
je však poměrně znám. Jsem si jist, že
NICE 2, jehož anglická verze by měla
vyjít na p elomu tinora a b ezna, bude brzy populární všude.

-

llICE 2 to uše má.

Startu|erne

, I( dispozici jsou čty i druhy závodění.
, Tím prvním je klasick3í závod ve stylu
I Nl 3, nic neobvyklého. Dalšíje Fox
, Hunting - máte náskok p ed
, ostatnímivozy, kteryí si musíte po
, cel3í závod udržet. Pokud vás soupe i
, p edjedou, končíte.T etí v po adí ie
, Fox Hunting se zbraněmi. Jedinou
,. zbraní tu ovšem je za ízenína
, ,,tvorbu" olejoq ch skvrn na

, straně pronásledovaného

, a kulomety na straně
, pronásledujících. Na první

, pohled to snad vypadá
, uboze, ale nevě ili byste,

, jakou paseku m že natropit

*Hfi;#i: 5
f

r

tl"gn

!

DÉF ahrzeu gtu lt ro

u.xn

lS

h

r*nnt

rwm !!|fl|

l('I
L

FulríriliÝr

_

ďl

, správně vyflusnutá olejová
, kaluž uprost ed prudké
, zatáčky (zvláště pokud se
', do zatáčky v ítíchumel
, nadrŽen5,ích soupe ri) _
, bohužel stejná olejová
, kaluž mriže b3'it v dalším
, kole osudná i vám.

l

V perexu (to je ten v5írazn text
u nadpisu) jsem již naťuknul neuvě i-

telnou variabilitu a nabídku možností, kterou NICE 2 opl ,vá. Protože toho je opravdu hrozně moc, p ejděme
rovnou k věci:

Stro|e

NICE 2 disponuje neskutečnou
škálou aut - celkem tu na vás čeká
48 voz , ná|ežejícíchdo čty
základních skupin:

o
o

,,premium class" závody (sem pat í
nejrriznější silné vozy b la NlS 5)
,,classic" t ída (vozy ve stylu 50.

a 60. let)

O Bonsai (Trabant, Fiat 600, Citroen
,,kachna" 2CY a Brouk)

O závody

o

se zbraněmi

speciální skupina (monster trucks,
tahače, formule, minikáry)

GameStar B ll99

posledním druhem
závodění je deathmatch vyhrává ten, kdo ztistane na
trati poslední pojízdn; .

I(asické závodění lze kvalitativně
p irovnat k NlS 3 - v závislosti na na-

stavené obtížnosti jsou soupe i více či
méně dotěrní, rozhodně se ale nedo-

čkáte inteligence či vychytávek srovnateln3ích se Speed Busters. Závodit
mrižete se všemi t ídami vozidel (dokonce je tu možnost smíchat všechny
t ídy v jediném závodě) na všech tratích. Rozhodně zajímavéje ale závo-

BEcEllzE
sPÍlRT

dění s tahači či ve t ídě Bonsai. Fox
Hunting je také dostupn5,i pro všechny t ídy, p ičemžho mtižete hrát jako
jeden z pronásledovatelri, nebo pronásledovan3í. Fox Hunting se zbraněmi lze samoz ejmě hrát jen s jedinou
t ídou vozidel. Deathmatch je opět
dostupn5í pouze jediné skupině aut,
nehraie se tu ale na umístění,jen na
p ežití.I( dispozici máte kulomety, IR
rakety, EMP rakety, granáty, miny, lasery na pro íznutípneumatik, h ebí-

pronajmout) několik aut. Na začátku
je dobré zvolit ,,premium" t ídu
siln3ích vozri (auta jsou tu drahá, ale

odměny v závodech stojí zato)
t ídy Bonsai (nejlépe
Brouka). Máte tak p ístup do závod ,
Fox Hunting a Bonsai závodri.
Pokud vám ještě zby|y nějaké
chechtáky, m žete si pronajmout
(platí se za každl odjetli závod) auto
do závod se zbraněmi, ale to je pro
začátek vše, co si m žete dovolit.

a jedno auto ze

nátu pot ebujete body ze závodti
p edchozích - ty se počítajíodděleně
pro každou t ídu. Pokud si dokážete
něco vydělat (začátky jsou opravdu
krušné),mrižete to vrazit bud'do nejrtiznějších vylepšení (motor, nitro,
brzdy, kola atp.), nebo si po ídit novější v z. Největší v5íhoda tohoto poměrně složitého systému je, že vás
k ničemu nenutí. M žete závodit jen
v ,,premium class", nebo ve všech t ídách a podt ídách.

P e adlt

Vzhledem k tomu, žev NICE 2

nakupujete, najímáte a prodáváte vozy
(dokonce si sami m žete koupit vriz
z druhé ruky), nep ekvapí asi nikoho
skutečnost, že se zdevozy během
závodu poškozují. Poškození sice není
tak fešné jako u Speed Busters, ale
existuje tu a musíte s ním počítat - ať
už s ohledem na zhoršeníjízdních
vlastností během závodu, či náklady
spojené s opravou. |ak jsem již zmíni|,
vedle oprav je možnéauta i vylepšovat
a v pffpadě závodri se zbraněmi
samoz ejmě nakupovat nejruznější
systémy hromadného ničení.

Dalšíoblast (vedle aut), ve které

NICE 2bezpečně kraluje, je počet

tratí. Je tu 21 tratí v sedmi rozličn3ích
prost edích, plus t i závodní okruhy.

Každá ztratí navíc m že b3ít zahalena

do jedné z osmi kombinací denní do-

by/počasí, coždává celkem I92vaňky, olej, ale i štíty, kompresory na do-

fukování prost ílen3íchgum a mnoho
dalších serepetiček.

p ldat plyn

E

Zatímbyla eč o

|ážo p|ážo závodéní,
bec nejlepšív NICE 2 je ale
šampionát. Zde jsou dostupné
skutečně všechny vychytávky a volby,
které hra nabízí.Vstup do
šampionátu začínávolbou sponzora -

to

v

SToP, MARK

ta určuje vaše počátečnífinance, ale
i odměny a prémie v závodech riměra tu platí celkem jasná, čímvíc

peněz na začátku, tím menšíodměny
později. Yažte proto pečlivě, dobrá
auta stojí majlant apeníze budou
opravdu pot eba. Následuje nákup
vozu - zde je ale opět několik
novinek. První a nejpodstatnější věcí
je, že šampionát je rozdělen podle
t íd, pokud tedy chcete závodit ve
všech, musíte vlastnit (nebo si

CUT CAM AUTO

!

časem asi zab ednete i do závodti
,,classic" s vozy z 50. a 60. let či do
závod tahačri a formulí - sezóna
vám tak mtiže vydržet neuvě itelně
dlouho.

sezóna se odehrává v celkem 48
t3idnech, během kterl ch máte p ístup
do těch závodti, pro které vlastníte
nebo máte najat3í vttz - vše si plánujete v kalendá i, kde si vybíráte, které
budoucí závody pojedete či nepojedete - samoz ejmě pro postup v šampio8
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ant. Závodit tak budete v Eg3lptě, na
Havaji či l(orsice, ale i v Údolí smrti
či na australském okruhu F1, Grafika
tratí i aut je báječná - možná trochu
kličovitá, ale v té rychlosti si toho stejně nevšimnete. Doporučuji3D kartu
schopnou zobrazit true-color (32bit) -

Prvním, kter5,í osobně nepovažuji za
zásadní, jsou názvy vozidel - ačkoliv
zde evidentně najdete vozoqi park
z továren, jako je Ferrari, Mercedes,
Citroen, Wolkswagen či Trabant, auta
jaksi svá p vodní jména nenesou.
Auto i asi tušili zradu, a tak pro
jistotu za adili editor, ve kterém si

Demo na GD pro p edplatiteIe

llemo na 1l!GE 2 je sice iiž slalší,ale ales!oň hrubou
p edstavu o lom, iak hra yypadá a jak se hraje si

z něi miižete vytyo it. Protože isme kviill němu

GameStar CD

mrižete auta p ejmenovat dle své
libosti či dle reality (pokud se v tom
tak dob e vyznáte,..), stejně ie to ale

nap íklad Rivu TNT nebo Matrox

G200, v5,ísledn3ídojem je pak mnohem
lepšínež na 3Dk. Zvukovy doprovod
je celkem dobrjí, hudba qitečná,
ovšem čas o času tak na pril kola vypadne. |e toho ještě mnoho, co by se
dalo o NICE 2 ííci,ale prostor mne
tlačí,a tak raději p ejdu k neduhtim.

Brzdy

Že|, jako na mnoha jin5,ich, ani na
NICE 2 není vše bez chyby. Kromě
obligátního splitscreenu, kter5í bude
asi Need for Speed držet nad vodou
na věky věk , jsou tu i dalšíneduhy.

sRoUNÁNí

opustit šampionát, nahrát
uloženou pozici a znovu
závodit - možná to byl
rimysl autorti, ovšem ve
srovnání se Speed Busters
jde o neskutečn5ívopruz.

Zap,arkrruat

Když už si íkáte, že lepší

to ani b5ít nemriže, objeví
se něco nebo někdo, a vy
opět zristanete zírat
v němém rižasu. svatá
trojice byla uzav ena - byl
vytvo en triumvirát

i

a

NICE 2 / Speed Busters / NíS 3.

škoda. Dost mi chyběl i pohled zpoza
palubní desky, kteryí považuji za
nejlepší(ten ale chybí i u Speed
Busters). Dalšístížnosti padají na
možnosti replay, se kter5ími se sice
dají dělat psí kusy, včetně st ihu, ale je
k dispozici prakticky jen
v šampionátu. |iná věc, která mi
doslova drásala nervy, je skutečnost,
že pokud se vám závod
neda í a chtěli byste ho
restartovat, musíte jej
nejprve ukončit, pak

ne-

chtěli yyhodit žádné z aktuálnich dem, naleznete
iei pouze na druhém íp edplalitelstémI GD.

NlCE 2 považuji osobně za nejlepší,
zejména díky neuvě itelné škále
možností, na druhou stranu ale není
až tak docela ,,user friendly", takže
nakonec dopadá na stejnou p íčku
jako SPeed

Busters'

Lukoš Erben
9 0066

1lIGE 2

žánr: závodni

V

robce: Synetic
Vydavatel: THO
Systém: Win95/98
Jazyk: něm., angl. v p ípravě
Multiplayer: ano
3D akceleracc: D3D

Minimální konfiguracc:
P 166 (Pl33 + 3D karta),16 MB
RAM, 4x CD, HDD 80 MB
0ptimální konfigurace:
Pentium ll/266,64 MB RAM,
HDD 400 MB, 3D karta

Hratelnost

velmidobrá

Grafika

v

borná, zábavná a možnostmi nabitá závodní
hra. Nejvčtšínabídka všeho, co si jen dokážete
vymyslet.

Auta

Tratě

Soupe i

NICE 2 jasně vede. Má nejen
klasické silné vozy, ale i trailery, t ídu Bonsai, moster trucky
či minikáry. 48 aut je opravdu

24 (3 F1 okruhy a 2l smyšlen ch) tratí znamená opět vítězstvi. Tratě jsou situovány do
osmi rrlznrich prost edí, všech-

hodně.

ny navíc mrlžete hrát za dne,
po ránu, za soumraku, za tmy.
v dešti, mlze a nčkteréi na
sněhu. Prostě žrižo.

lnteligence soupe ti je vcelku
pr měrná. V závislosti na nastavení obtížnostijsou dotěrnější a rychlejší, jinak ale nečekejte (snad s v jimkou deathmatche) žádnézázraky,

pokud chcete něco netradičniho, pokud rádi závodíte se
zbraněmi či dolaďujete sv j
vtlz. N|CE 2 vás bude bavit,
protože obsahuje mnoho možností, jak závodit a v čem závodit.

Tadyjsou Speed 8usters asi na
posledním místě, Mají sice
báječné vory stylizované
do 50.-80. let. V běr je ale
p ece jen menší než u NICE.

Speed Busters mají celkem 7
tratí ve t ech variacích. celkem
tedy 21 variant (nikoliv 28 jak
jsem mylně spočetl minule).
Tratě jsou ale mnohem kompli-

V borná inteligence soupe jednoznačně nejlepší ze všech
doposud vydan ch závodních
her. Hra je díky tomu o nčco
těžší,ale stále ještě v oblasti
hratelnosti.

Máte-li rádi taktizováni, zkoumání tratí a jejich tajemství,
jsou Speed Busters pro vás.
Budou vás bavit svou propracovaností a neskutečnou inteli-

Proč vollt

NIGE 2

kovanější, propracovanější
a vychytanější než u obou kon-

kurent

Neb, t možnosti importovat do
/VfS 3 nové vozy, bylo by na
tom dítko EA nejh e. Ta možnost tu aleje, a vedle t ech nov ch oficiálních vozr] EA mtlže-

te p idat i mnoho aut neoficiálních (mimo jiné i Škoda
Octavia).

Game tar 8l]99

gencí

soupe

.

Jsou ale těžší,

.

Katastrofa, Jak jsem už napsal
v nultém GameStaru, počet
tratí je největším minusem
NfS 3. Jsou tu čty i tratč ve
dvou provedeních, plus jedna
bonusová - s od enou zadnicí
tedy devět tratí.

pr

měr, stejně jako
e pouz mirně mění
dotěrnost a rychlost soupe ťr
vzhledem k nastavené obtížnosti.
Opět

u

NICE

2

Je to nejpopulárnější a nejznámější závodní hra. Obsahuje
reálná auta, V born je hlavně
splitscreen - mr]žete hrát ve
dvou na jednom počítači.
V single playeru ale asi tak
dlouho nevydržíte.

o

čtUri Z 5h acKeTU
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CD-R$í HP Tťriter 8100

celeronNahrajeme si vlastní hudební
hity na své CD a také mrižeme
uchovávat, p ehrávat
a p enášet až 650MB dat

!
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N

procesor lntelo
CeleronTM 3OOA MHz
32 MB SDRAM

o

HDD 3.2GB UltraDMA

O

CD.RW HP Wrlter 8OOO!
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3D AGP glaflka AT! Rage llc

o

audio Yamaha, akt. lepro 2xlOW

.

MS Windows 98 CZ

C

zátuka2 roky

2MB

36 O9O,- s DPHI1790,- měs.
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Hráč Brnovs
Praha
Morava vs Cechy
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Na 8 zasíťovan, ch Yakumo s procesory
Intel Pentium IIl po internetu z prodejen
Computer City.
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Video On Line p enos ]rnzi Prahou a Brnem po lnternetu
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pohárové soboty v měsíci

4 měsícetrvajícíakce

8 zasíťovan, ch počítačri

"]tl. ,

,o,"hfi"?.i?"ffi"'"*'- 128 soutěžícíchkaždou sobotu

i?1'^:fi:Ťíi:;'.:ť|i[ano.c

,li,Ň,,,,.To 300 000

Pí běh

pohlrcYa sobot

K.!y:kaá.iou p/Dp/lu

:

abhzna1999,z

tek:

Ke

lo.m ho*t ftoíl c:Iolgínl7.hod,

K&: conrylerclty vBliněaPnz6 (shoppiÚ Pafucon

rum)

hrát. z kďdého kola postoupívylučov8cím zpisob m 2 nojl8pšldo dalších ko| 8td. V 15.30 hod.
známi vltózová městsk ď kol. Po lntornotu sa pmpoií Praha s Bm6m e pmběhnou finálová 'rgpubliková kola' (n9jlopší,lpostoupl n8 lNVEx do absolutnlho
íná|e).
lou dobu budg sp98kaí koínonbv8t pn]běh kola 8 vša budo píomítám ne plátne (obň obrazovky) pío co neišiŇí publikum - píomítacl plod|a hí8 směiovat na
mer8 oplbn P8ď po lntemotu píopcilmo Prahu 3 Bm m a Ňnos budo o| Lln6 pomítán na
obíovsM pad(oriš6 v shopdng Pad( conbrch. tlolrlc poínocí |NTEL

soOĚžícls6 zepíšido poGtupovóho pelrouk8, podl6 ki8íéhos. bud6

iiž budo!
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Město, ve kterém chci soutěžit
Praha

Jméno

Věk:

Město:

Telefon:

ulice a číslo:

Chci soutěžit v této h e (zak ížkujte- i více než jednu):
MotoRacer ll
Need For Speed lll
NHL 99

psč:

2

c

Brno

Quake 2

ihlášku zaštete na adresu: Computer City, Skandinávská 2, Brno - Dotni Heršpicg PSČ; 61900, heslo: Háč roku99
nebo se za]egist ujte na int rnetu Wvlrw.gamestaí.cz

ltrE/hĎUE_hTVRE_ RFB/hĎ\lE-N

RtrB/hbvEhTVRE RFB/h VEhTVRE RFB/hbUEhTVRE- RtrB/H \jEhTVRE KFB/h VE-hTVRE RtrB/hD

Už podruhé v novém roce máte šanci nahlédnout
do rubriky, kterou pro vás občas sám, občas s pomocí jinlich autor p ipravuji. Tentokrát to ale nebude taková paráda jako minule, neboť po vánočních hodech p icházínep íjemné sucho. A tak jsem
pro vás p ipravil recenze dvou mal ch rybek v mo i
mého oblíbeného žánru. Pokud jste ale opravdu
věrníp íznivci RPG, neměli byste si nechat ujít mé
pojednání o Diablu /l které jsem uy'vo il zčásti na
papíru v sekci určenépreview, zčásti na CD. Ale
zpět ke hrám na něž siv tomto číslem žete brousit zuby. Jedná se o jednu pr měrnou a jednu velice podprůměrnou adventure. První projekt, na kteni se mkneme, se jmenuje Liath a p ilétá k nám
velkou oklikou z Ruska. Druh bonbónek nám p ipravili na šestist íbrnlich podnosech chlapícize
South Peak lnteractive, ale v tomto p ípadě nejde
o žádnou hráčskou delikatesu, n bž o ubohli pokus natočit kvalitní interaktivní íilm. V sledek je
k pláči, Nebudeme ale proto smutnía se zdviženou
hlavou počkáme, s čímp ijde b ezen.
tomas_varoscak @ idg, cz
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Llath
Že by kromě Wnálezce
Tetrisu měli u Busltu

iiiné schopné
pro0ramátory?

l

qichodu, tedy toho bližšíhosamoz ejmě (nedokážu si p edstavit, že by někdo mezi medvědy

a soby programoval), k nám ne-

]

p ichází mnoho her, za to ty
dvě, které se ke mně dostaly, stály
opravdu zato. Obě měl mimochodem
na svědomí Alexej Pajtinov, nebo jak
se ten člověk jmenuje, Bludr to bude

vědět (Pajitnov, plantážníku,pozn,
Bludr). Mluvím o legendárním Tetrisu a méně známych, za to však také
velmi vyda en3ích Qwirks.

Tentokrát to ale vypadá na složitějšívěc, než bylo rovnání geometrick3ích patvarri či seskupování barevn5ích kuliček. T3ím s nerusk5ím názvem Amber vytvo il pro Proiect 2
Interactive, firmičku, která se zabyvá

vydáváním velice prapodivn5ích her
(jmenuime alespoň tituly jako Reah
a Tunguska), adventure, která se od
ostatních titul této distributorské firmy p ílišneliší.Je totiž také trochu
zvláštní. Ale tentokrát ovšem neznamená tento p ívlastek nic špatného.
Na rozdíl od Dark Side oí the Moon,
což ie hra zvláštní, a navíc neskutečně zhovadilá, je totiž Liath dosti pohodová a spíše oddechovější zá|eži-

,"o-."ril

thot J

-Lilvillq
Liath

tost než napínavá honba zazávěreč-

nou animací.

Liath je mytická postava. Ztělesně-

ní zla p edpovězené staryím proroc-

tvím. Liath p ichází do světa Azelroth
ve chvíli, kdy od něj bohyně-stvo itelka Adella odvrací svou vlídnou tvá .
Lidé jako jediní odmítají poslouchat,
a čeká je za to trest, Záchranou je
podle proroctví mlad3í kouzelník, kteryí se Liathovi postaví a v nerovném
boii jej porazí, Anebo ne? To už ale
zá|eží jen a jen na vás.

Chriss je možná elf a možná taky
ne. }eho rodokmen jsem neviděl

\

í)
,l

{r

í

Velice efektivní zpitsob nabíjení baterky.
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a k hraní se to ani moc nehodí. D ležitéje, že umí chodit, sbírat a používat p edměty, míchat lektvary a občas

si hodí nějaké to kouzlo. Ztoho, co
jsem vám nastínil, by vám mohlo b1ít
jasné, že Chriss je ta spása a vy jste
ten Chriss. Vašímrikolem je tedy zachránit svět, kteryí se díky nerozumu
sv}'ích vlastních obyvatel žene do záhuby. Ale nebojte se, že byste měli
hned na začátku p edstavu o tom, co
budete dělat. Ani náhodou. Mně sa-

motnému trvalo rozkoukání po h e
pěknou dobu, a už jsem měl sto chutí
ji odškrtnout jako nehratelnou, ale
nakonec jsem se p ehoupl p es začátek a chytil se tenké nitky p íběhu.
Abych vás trochu navnadil, co vás čeká, tak vám povím, že budete vyhánět
duchy, zpovídat mrtvoly, zneškodňovat čarodějnice, vysvobozovat zakleté
princezny a zabíjet či zahánět ošklivě
vypadající p íšery. Docela by se tahle
hra dala srlim pojetím p irovnat ke
Quest for Glory. Neb3ít ovšem toho,
že Sierra vsadila na pohádky, zatímco
v Amber se p iklonili spíše k fantasy.
Tedy fantasy kombinované se sci-fi.
Najdete tu totiž jak elfy a čaroděje,
tak i elektronické p ekladače a jiné
vymoženosti.
Srovnání s unikátní sériíod jednoho z největších v5írobcri her se však
Liath ubrání ještě jednou drobností.
Zpracováním. Grafika je na hodně
vysoké rovni a animace postav také
p ílišnezaostává. Možná namítnete,
že je to jen obyčejnépseudo 3D, ale
mně to u adventur sedí mnohem víc
nežty odporné krychle jako t eba
v Kings Questu V111. Ovšem animace
spolu s ovládáním jsou tím, co je na
h e trošku zvláštní. Dějové vložky ve

I
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stylu slide show několika dynamick3ích obrázkri vypadají velice prisobivě, ale obyčejnéfilmíky by byly určitě
vlimluvnější.

;l

nepovedlo, je ovládání. Máte k dispozici jak si kurzor, kterému narostou
nožičky,když m žete někam jít, nebo
se u něho objeví malá kulička, když
mrižete něco udělat. I(dyž v tento moment zmáčknete myšidlo, objeví se
menu s sty, okem, rukou nebo symboly pro kouzlení a inventorá . Pokud vykonáte správnou volbu, něco
se stane. Pokud ovšem zvo|íte něco,
co se v dan5í okamžik prostě nehodí,
menu zmizí, a vy nevíte, co se vlastně
stalo a proč to či ono nejde. |á vím,
že hlášky oznamujícíšpatnou akci
nebyly nikdy chloubou adventur, ale
alespoň jste věděli, na čem jste. Ale
aby to nevypadalo jako ripln3,í propadák, musím uznat, že časem mi tahle
chybka p estala vadit. Obzvlášť když
jsem zjistil , že v téhle h e se prakticky
nemrjžete zadrhnout, neboť v jednom
z vedlejších menu je ukazatel vašeho
počínáníve h e spolu s jak5ímsi zákysníkem. Jeho použitívás samoz ejmě něco stojí, ale všichni p ece víme,
jak takovéhle vychytávky obelstít.
Stačíse jen dozvědět jak dál a pak
nahrát nejbližšíuloženou pozici.

Zdá se, že ma|é nejasnosti měli naši qiíchodníbrat i i s anglickou gramatikou. občas se stane, že některá
věta není zcela v po ádku, sem tam
nesedí text s mluven5im slovem a někdy jsou v textu jasné p eklepy, Neizajímavějšíje, že se často mění i jméno hlavního hrdiny. |ednou jste
Chriss jindy zase Cris nebo Criss. To
jsou ale jen malé mušky oproti obtížnosti, která není z nejnižšícha je vyboostována již zmiňovan m ovládáním a ve finále sražena na nulu integrovan5im poradcem. Takovéhle
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Čaroděinice, zlá babice a ošklivá opice.

čachrymiveh ene-

sedí, obzvlášť když

hyzdí velice zajíma-

qí p íběh, kteryí
Liath zcelajistě

má.

škoda, že si

s ovládáním nedali

auto i víc práce,
Liath mohl dostat

tak o deset ažpatnáct procent víc, ale
takhle si zaslouží
pouze mírn nadprriměr. A ještě jedna věc. Nezapomeňte si všimnout té p ekrásné vodní d3ímky,
která trriní u vašíkamarádky Tikhe v lesním domečku. Ne,
že by bylo riplně jas-
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,ssqgé...

llow did J get
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Co se autortim zcela jednoznačně

[ere...

R..nor=/Ne,ws...
Reage,nis...

Finish Dialog.^....
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né, co v ní poku uje, ale znáte snad
tabák, po kterém byste měli halucinace? Tohle jsem si rozhodně nevymyslel. Sama Tikhe vás upozorňuje na to,
že ty ,,vize", o kte4ich vám vypráví,
nemá z kou ení!
Tomóš voroščok
9 0067

Liath
žánr: adventure

V

robce: Amber
Vydavatet: Project 2 lnteractive
Systém: Win95/98
Jaryk: anglick

Minimálni konfigurace:
P 133,32 MB RAM,4x CD,
HDD ll5 MB

Multiplayer: ne

Optimálni konfi9urace:
P l66, 32 MB RAM, 8x CD,

3D akcelerace: ne

HDD

1

15 MB

Hratelnost
Grafika

í

Tikhe

Ruská hra. Zní to perverznč, ale vypadá to
až moc dob e. Škoda jen toho nesmyslného
ovládání.
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l|ark Slde 0í the MOOn
jasníme si několik věcí hned
pro začátek. Tahle hra je ripln1
propadák akaždy, kdo siji

koupil, je bud'blázen,

nebo

jednal v náhlém pomatení mysli. Podobné, ne-li horšívěci se pak

:

:

:

|,

S maturitou u lrapse a ma! m kouskem p dy
na iakémsi měsíci hurá do boie proti halucinacím
interaktiuním íitmu!
a stihomam m u nouém šesticédéčlrouém

.

v5,íkony v této h e.

Strejda byltotiž
dobrodruh, a tak
|akeovi ieho sebevražda moc
nesedí. My už ale
po tivodní animačce víme, že si
strejda ulítával
na těch ,,správ-

sprchou. Dalšíp icházejí hned p i
vstupu do hry. Nejprve qíhled v okně
velikosti dopisní obálky, pak herecké
vlíkony letušky a nakonec video lákaiícík poklidné dovo|ené za hukotu
dtilních stroj a pod dozorem mutant s laserovou sbíiečkou. Posledním
direktem, kteqi mne doslova sundal
ze židle, je chvíle, kdy stojíte jako

stryíčkovu smrt.

dají íci o tom, komu

Bohužel jenom p ibližnou, protože tohle je ieště o po-

po svém podivínském stryíčkovi
kus hlíny na měsíci Luna Crysta.
|ake neváhá ani
chvíli a vydává
se na ,,své panství" vyšet it

ádn kus horší.už rivodní animace,

v nížse klidně klusa|ícímu (evidentně
na běžícímpásu) blond5inovi nadha-

zuje elegantní patka na hlavě

a on s opravdu komick m vyrazem
utíká p ed smrtícími kapkami černé
ba.uy stále dokola, je první studenou

by se snad hra

líbila. Dokud ale máme všichnijisté
vžitékulturní hodnoty a dokážeme

od sebe rozeznat ruku a nohu, nemělo by se nic podobného stát, I když
dnes, v době, kdy se už i u nás dá dělat z perverze živnost (viz ti fajn zpívajícíkluci z Litvínova), to není tak
jednoznačné, Ale vě me, že mezi našimi čtená i není nikdo, kdo by si ulítával na spodním prádle bandy p ih átejch zedník , a pusťme se do toho.

Začnémep íběhem, ať máme to
nejhorší za sebou. Dark Side of the
Moon vás staví do role mladého chlapíka jménem |ake Wright, kterli právě
dostal do své cyber-super-holo-televideo-mobil-digihry zprávu, že zdědi|

Dark Side oí the Moon
žánr: adventure

V robce:Video

Reality
Vydavatel: South Peak lnteractive
Systém: Win95/98
Jazyk: anglick,

Multiplayer: ne
3D akcelerace: ne

Hratelnost @
i
urarlKaE!ffilll
Zvuk

Minimální konfigurace:
P l66,32 MB RAM,8x CD,
HDD l50 MB

0ptimální konfigurace :
P 200 MMx, 32 MB RAM,
l6x CD, HDD 150 MB

l

l

P.r-r l

l

l

Napětí, vzrušení, skvělá atmosféra, rižasná hratelnost a poutarni p íběh by z této ,,věci" udělaly
pr měrnou hru.
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nejch" houbičkách a na barevnejch
papírcícha p i jednom takovém trípku se něco nepovedlo, strejdovi ruplo
v palici, viděl všude stíny, a tudížse
raději vyhodil do vzduchu. O to horší
je, že se podobné věci začínajístávat
i vám, Potkáváte ufony vybrané
z těch nejlepších béčkoqíchfilmti, za
dve mi na vás vykukují draci a létáte
v paprscích světla. A tak pro vás mám
jednu radu. P estaňte fetovat. Protože
feťáci kradou, a kdo krade, visí na šibenici a skončíiako lhá . Amen.
|estli jste někdy viděli nějak5í
opravdu ,,dobryí" béčkoqífilm americké produkce, pak máte p ibližnou
p edstavu o tom, jak vypadaií herecké

opa eni kdesi uprost ed čehosi, kolem vás běhá jak5,isi člověk s rotační
žaludovkou a z ampliónu se ozyvá:
,,P íštístanice Náměstí Republiky.
Ukončete prosím qístup a nástup,

dve e se zavírají."

ŠestCD pln ch ubohého technického zpracování, trapn ch scének
a tragick5ích herecklich qikonri, to ie
silná káva i pro mne. Chtěl bych téhle
h e dát alespoň nějaké body, ale když
já nevím za co. Dvě hodiny hraní mi
bohatě stačily k tomu, abych byltotálně znechucen. A tak jen symbolicky.
Tomoš voroščdk
9 0068
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Jak ríkali už staríŘekové, neníkazd den posvícení.
V minulém číslejsem se tak ka rozplynul nad Falconem 4.0 a těšiljsem se, že v dalším číslebudu moci
psát o nějaké podobné pecce - největší naděje
jsem si dělal ohledně Fighter Squadronu. Ale jak už
asivíte (nedělám si iluze, že byste četli uvodník d ív
než vlastnírecenze), nevyšlo to. Na disk mého poči
tače našly cestu pouze dva tituly: Pro Pilot'99 a Ultra Fighters. Ten prvníje dle mého soudu velmi kva-

- je to opravdu čistě simulátor, a aniv náznaku hra. Ultra Fightersisou pak
zcelaz ejm, m dúkazem naprostého simulátorového
zouíalství- za normální situace by recenze na ně
byla ráda, kdyby na ni zbylo místo na CD.
Co se Pro Pilotat ,če, rád bych využiljeho recenze
k položenídrobné anketní otázky:Zajímají vás civilní
simulátory? Létáte si v nich jen tak pro radost a prohlížítesi krásy krajiny? Použilijste dokonce některyí
p i p ípravě na pilotnízkoušky? Napište mi, zohledním to.
litním simulátorem, bohužel

bob_koutsky@idg,cz
9 0069
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Pro Pllot'99
sierra nám
kousek
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ne nejprodávanějším simulátorem
a že |RC doveze v nejlepším p ípadě
pár kousk a že i ty se budou na pultech obchodri válet pěknlich pár mě-

p íponou 99. Na co se v něm mrižete

těšit?

V první adě na celkem šest letadel: Cessna C172R, Cessna C172P,

Beechcraft Bonanza V35, Beechcraft
Baron B58, Beechcraft King Air 8200
a Cessna CitationJet525. Vidíte tedy,
že od minulé verze se toho zas tak
moc nezměnilo. V nabídce jsou v5íhradně klasická civilní letadla, od
lehké cvičnéjednomotorové pístové
Cessny Cl72R p es vrtulové dvoumotoráky Beechcraft až po proudov5í obchodní tryskáč Cessna Citation Jet
525, čili ečeno s Cimrmanem, nuda
nuda, šed'šed'. Iftomě šesti letadel

lion

bodti, většina letišť p esně odpovídá svYm vzor m včetně pojížděcích drah, textury v okolí velkoměst
jsou obvykle vytvo eny ze skutečn5ích
leteck3ích snímkti. Díky tomu je možné navigovat podle skutečn5ích leteck5ích (a vlastně i iin;,ích) map, protože
to co vidíte z okénka svého letadla,
opravdu odpovídá skutečnosti. Tomu
napomáhá i grafick5í engine, kteryi vytvá í opravdu pěkn5í terén (tady ale
vězí asi největší chyba simulátoru:
podporuje pouze akcelerátory 3Dfx,
takže jestli máte něco jiného, musíte
se smí it s mnohem horším softwarov5ím zobrazováním).
Tradičně hlavní síla Pro Pilota je
ovšem ve formální stránce létání, obsahuje kompletní interaktivn í íízení|etového provozu, takže si m žete cvičit
angličtinu p i žádání o povolení pojíždět, žádání o povolení ke startu a žádání o adu dalšíchpovolení, jejichž
hlavním cílem je zabezpečit vám bezpečnou cestu. Pochopitelně, technologie ještě nepostoupila tak daleko, abyste mohli své žádosti íkat p ímo do

mikrofonu p ipojeného k počítači,ale
musíte to zvládnou skrze klávesnici.

Na špičceje Pro Pilot i co se t3íče
ztvárnění vlastních letadel. Letoqí
model je velmi realistick , bohužel
jsou poněkud zanedbané mezní režimy letu jako pády, v vrtky a nebo poškozeníletadla t eba nadměrnou
rychlostí. Zce|a bezchybné je ovšem
p ístrojovévybavení. I(aždé letadlo
má svoji p ístrojovou desku, věrně
odpovídajícíoriginálu. Každ p ístroj
na ní je funkční,stejně jako každ3í
p epínača ovladač (ty lze ovládat jak

ffifif T*EtrT
l Hs -- PPLY Ér.$-éd
2 Fteňr cúrrok -- FREE -d officT
3. FIeňl lírsrn

sícri a pravděpodobně nakonec skončína polici s nápisem ,,Super sleva!".
Obávám se ale, že nikdo tuto v5ízvu
nep ijme - osud Pro Pilota je totiž už
na první pohled jasn z toho, co je
zač: je to totiž civilní leteck simulátor, kteryím u nás bohužel pšenka p i
liš nekvete. To je ale velká škoda:
troufám si tvrdit, že ve svém oboru
pat í Pro Pilot na naprostli vrchol
a i legenda jako Microsoít Flight
Simulator má co dělat, aby mu stačila.

V loňském roce Sierra vstoupila do
arény civilních leteck5,ich simulátor
prvním Pro Pilotem. Žádná supernova
to sice nebyla, ale bylo jasné, že patriarcha Microsoft Flight Simulator i nedávno vyšlá hvězda Flight Unlimited
v něm mají zdatného konkurenta, a pokud se sierra bude let m beze zbraní
věnovat inadále, budou se mít co ohánět, aby udrželi svoji pozici. A skutečně: rok se s rokem sešel, a máme tady
nového Pro Pilota, navíc s originální
GameStal
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v Pro Pilotu najdete i p es 3500 letišť,terén zachycujícíSpojené státy

americké, I(anadu a západní Evropu
a 35 hlavních velkoměst. Vše ie zpracováno se snahou o maximální preciznost: reliéf terénu vychází z geologické databáze obsahující p es 35 mi-

klávesnicí, tak myší). U vojensk ch
simulátorri mě obvykle interaktivita
a stoprocentní věrnost palubních desek p ílišnevzrušuje, u simulátoru určenéhohlavně pro {uku je to ale
velké plus. V p ístroiovém vybavení
proto najdete nejen základní letové

BEGE]|ZE

Uíhodnínákup...
Cessna 172 Skyhawk je jedním z nejpopulárnějšíchcvičn,ch a ,,osobních" letadel světa. Spolehlivá, pohodlná, kvalitní a v, konná - prostč ideál.
Dolet má až 1 2OO kilometrrj, cestovní rychlost
225 kilometr za hodinu a dostup pres čtyri kilometry, a to všechno p i maximální hmotnosti
něco p es jedenáct metrákri. Líbí?M že b, t vaše
za pouh,ch 137 600 dolar (kožená sedadla p ijdou na dalších$ z soo).

p ístroje, ale i kompletní navigační

vybavení, na kterém si mrižete do sytosti cvičit své teoretické znalosti
o letecké navigaci.

Hlavním cílem Pro Pilota je v5íuka
létánív mallich civilních letadlech,
a to {uka od základri. Tomu je p izprisobena jak dokumentace, tak
vlastní program. |ako učebnípomricka siPro Pilot zasloužíjedničku
s hvězdičkou: naučívás létat, i když
jste v životě neslyšeli o umělém horizontu, a myslíte si, že letadla mají
k ídla ien proto, aby bylo kam malovat v5ísostné znaky. V3íuka obsahuje
vše nutné jak o vlastním ízeníletadla, tak o pravidlech leteckého provozll, o tom jak se bavit s ídícívéží,
co dělat, když chcete někde p istát,
jak používat všechny ty navigační p ístroje, prostě všechno. V3íborně jsou
zpracované iprogramové pom cky:
jednak isou tady pěkná qiuková videa, jednak si mrižete v programu vyvolat na obrazovku check-listy obsahujícíseznam rikonri nutnlich pro
každou driležitou část letu,
Pokud se chystáte naučit létat ve
skutečném letadle, je Pro Pllol naprosto ideální pomrickou. Pokud iste
opravdu nadšenci do letectví a opravdu
vás baví,,jen tak" si letět z Washingtonu do New Yorku podle všech pravidel
leteckého provozu, tak se u něj budete
v5íborně bavit. My ostatní, kte í si pod
pojmem ,,dobrá zábava" p edstavujeme
něco iiného než hledání správné frekvence navigačníhomaiáku, ale sáhneme po necem Jlnem.
Bob Koutsky
9 007,|

Pro Pilot'99
žánr: leteck, simulátor

V

robce: Dynamix
Vydavatel: Sierra On-line
Systém: Win95/98
Jazyk: anglick,
Multip|ayer: ne
3D akcelerace: 3Dfx

Minimálni konfigurace:
P 166, 32 MB RAM, ax CD,
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Al!Star prodeina:
Šumavská 19, 120 00 Praha 2 - Vinohrady
Tel:02 -2425 5505, 08, Fax: 24257357, Email: lnfo@allstar.cz

Graphics Blaster R|VA TNT

CENOVÝ TlP

Nejv konnějši graíická karla pro masov
trh!Je postavena na čipu nVlDlA R|VA TNT,

Creative

CD ROM 36x
CD ROM CIx Creative

1638,2040,3999,HD 3,2GB Ultra
FaxModem 56K int.Genius 1550,FaxModem 56K ext.Genius 2327
Creative Gamepad Cobra
640,Sound 16,stereo,
549,899,SoundBlaster 64
SoundBlaster Live 256Value 2790,999,Sonic lmpact S9O,PC!
VGA 8MB,AGP,OpenGL comp. 1590,-

lnfra

v konnějši realistické zrychleni
2Dl3D grafick ch aplikaci. Maximální
rozlišeni 1900x1200 pň 32-bit hloubce barev
klery p ináši

DMA

USB

3D
PCl
3D

DiamondViper

550,1 6MB,AGP,1499,7860,CD-RW Artec 2x2x6x +
Barevná tiskárna Lexmark

sw

CD-RWn,Philips

Barevná tiskárna HP695C 4999,Scanner Genius ColorPage 2120,-

nejlepšíceny p estaveb PC
nap . na Pentium 233/MMX za 3922;

Voodoo 3Dfx

Pouze do
vyprodání zásob

íxlítffijťfi;#F Lexmark 3200
super tiskárna

3D Banshee Creativelabs

Rozlišeni 1200x't200 DPl

Karta je postavena na novém čipu 3Dfx
l nteraktive po.jmenovaném Voodoo Banshee.

až 6 stran za minutu

6-ti barevn íototisk
v ceně barevná ! černá náplň

Cena 4.499r.

3.999r.

a všechny ostatni typy

DTEc

Banshee

za nejlepšíceny

ww\rv-a!

lsta r-cz.

počítačena splátky od 320,- Kč za měsíc
prestavime vaše pc . čehokoli
na Pentium 233 MMX
3t
na Pentium 300 MMX
4581,na Celeron 300A MMX
5736,na Pll350MMX
111
na

Pll400MMX

všechny uvedgnó ceny jsou bez DPH

17524,-

HDD 100 MB

Optimálni konfigurace:
Pll 300, 64 MB RAM,4x CD,
HDD 100 MB,3Dfx karta

Hratelnost
Grafika

Počítačové
sestavy AllStar
AIlStar Classic 233MMX
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AllStar GameStation 300 3D MMX - 3Dfx akcelerátor inside

j:',.i3@

seslava obsahule procesor K6 300 MMX s podporou 3D instrukci, 32MB SDRAM 100MHz
Hodnocení: Vynikající učebnice civilního letectví,
jinak trochu nuda.
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AllStar Proíi3O0A MMX
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UltruFlghters
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Ani originální nápad s obieuením uzácného materiálu
thermodux s pozoruhodn mi ulastnostmi nezachrání tento

pseudoleteck simulátor.
etí milénium nezklamalo oče-

kávání. Energetick á krize, vy čerpánífosilních paliv, války,
terorismus, ekologické katastrofy, to všechno zbavi|o Zemi většiny lidstva a ten zbytek byl tak
rád, že je, že mu vribec nep išlo na
mysl pokračovat v devastaci životního prost edí a mezilidsk3ich vztahri,
Místo toho lidé zkoumali alternativní

thermoduxv hradně nachází, se proto okamžitě staly bojištěm, na kterém
se utkávají síly Zendského císa ství
a Spojen3ích stát , zastupovan ch
žoldnéskou společností Navco.
A mezi piloty Navca jste i vy - čerstv5í a nadějn absolvent akademie,
dychtícípo prvních bojovjích zkušenostech.
Není to zas tak špatn nápad: udělat leteck5í simulátor zasazeny do nějakého zcela vymyšleného prost edí.
Mrižete si ,,nastavit parametry" tohoto světa, aby

uuu". Letoqí model je někde na pril
cesty mezi akčníst ílečkoua primitivním leteck3ím simulátorem, takže potěšenínenajdete ani v čiréakci st ílečky, ani v aplikování sofistikovanlích leteck3ích manévr jako v poádném simulátoru.

Ultra Fighters navíc ani nevypadají
nějak extra dob e: texturovan3í povrch země a barvami h; ící,leč poněkud jednoduché modely letadel
a st ídméspeciální efekty by možná

vlísledná simulace byla
na jedné straně zábavná,
na druhé straně dostatečně realistická, ač toto
slovo v daném kontextu
nemusí zrovna dávat

smysl. P ed pár lety se
o něco takového pokusil
zajímavy,leč v konečném efektu nep ílišpo-

veden3í projekt

Air War,

v určitémohledu lze

zdroje energie, a záhy se jim poda ilo
většinu staré, hnusné, ropu či uhlí
spalujícísmradlavé technologie nahradit novou, krásnou, na elekt inu
fungující a p íjemně jemně vonící
technikou. Ovšem, znáte lidi. Dlouho
jim tahle idylka nevydržela, a stačilo
málo, a začal'i si opět dávat po kebuli.
Tím málem byl objev nového, vzácného materiálu s pozoruhodn3ími vlastnostmi, nazvaného thermodux. (Uaaááááááááááárgh.. . království za hru,
ve které se neobjevuje noqi, vzácny

materiál s pozoruhodn5ími vlastnostmi.) Šalamounovy ostrovy, kde se

Ultra Fighters
žánr: leteck, simulátor

Minimálni konfigurace:
P 200, l6 MB RAM, ax CD,

V, robce: Eagle lnteractive

Vydavatel: lnteractive Magic
Systém: Win95/98
Jazyk: anglick,

Multiplayer: ano

HDD 50 MB

Pll 300, 32 MB RAM, 8x CD,
HDD l00 MB,3D karta

3D akcelerace: D3D

H

všechny realističtěji pojaté vesmírnést ílečky
považovat za repíezentanty této myšlenky, a nyní se do této kategorie adí
i novinka firmy Interactive Magic
s názvem Ultra Fighters.

Bohužel, myšlenka je to sice dobrá,
ale Ultra Fíghters k ní mají velmi daleko, navzdory tomu, že se ve všech

propagačních materiálech označuií za
leteck3í simulátor. Ve skutečnosti je
to prachobyčejná st ílečka,navíc ne
moc dobrá, právě díky občasnéa nedotaženésnaze o p iblíženíse simulátorrim. První problém je rychlost, s iakou letadla|étají:200-300 mph je
běžná cestovní rychlost,,ultrastíhaček", což jak zajisté uznáte, je hodně
málo i na svět po ekologické a energetické katastrofě. Obratnost také poněkud pokulhává, takže v5ísledn3,í dojem ze ,,vzrušujícíchdogfightri" (p evzato z krabice hry) ie ,,pooomaaaluÝ

ratel nost

Grafika
Zvuk

0btížnost
Nic moc

-

skoro st ílečka, skoro simulátor.

GameStar
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vyvolaly bou i nadšenív době kolem
uvedení Voodool na trh, ale v současnosti prisobí značně omšele. Zvukové efekty by snad bylo lepšíp ejít
zdvo il3ím mlčením- obzvlášť zvuk
v5íst elu zní, jako by byl nasamplován
z nějakého hracího automatu z osm-

desátlích let. Hratelnost nezachrání
ani velmi omezená možnost vydělávat
peníze a nakupovatzané nová letadla a jejich vybavení.

Ultra Fighters jsou nep ílišpovedenou hrou, pravděpodobně trpící
hlavně rozštěpením autorti mezi pokusem o futuristickli simulátor a jednoduchou st ílečku.Na trhu je ada
her mnohem vyššíchkvalit, takže rada je jednoduchá: Ruce pryč od ní!

'oo
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volné!
s časopisem Mobil m žete mít ruce
ke svému telefonu.
Každ p edpTatitel časopisu Mobil získá lehkou hands-free sadu

i;Ěti'pouió'pió iu.Oóné t}rpv telefonrj (30 typri) a ročníPredPlatné.

Adresa: Pernerova 35a, Praha 8 - Karlín, 186 00

ďo

Objednávám ročníp edplatné časopisu Mobil

heré uhradím složenkou E fakturou
V tisky zasílejte na adresu:

E

Jméno:

'.

p5č/obec

F

datum:
podpis:
typ telefonu (zaškrtněte jeden typ telefonu, k němuž chcete zaslat hands-free sadu):

El BOscH M cOM

607/608

EI ALCATEL oTC
tr PHlLlPs FlzZ

tr

E] PHlLlPs SPARK

tr
tr
tr

PHlLlPs GEN|E
NOK|A 1610

J(

tr
tr

NOK|A

21

,l0

31 10

NOK|A

51 10

E] NOK|A

61 10

E

tr

tr
tr
tr

NOK|A 8,110
NOK|A 88,10

E] MOTOROLA 160

tr

MOTOROLA 170

E] MOTOROLA 520

.-' -

.?

ERlcssON 688

E] ERlcssON 788
E] ERlCssON 888
E] SONY 21
tr soltly t ooo
E] SONY 2000
E] SIEMENS s6
E] S|EMENS c10

PH|LIPS D|GA

E] NOK|A

E] ERlcSsON 388
E] ERlcssON 628

.-' -,I

SIEMENS

%bO
|Uo

i
\

;O

sl0

slEMENS s,l0AKTIV
slEMENs s4

ž-'J,-,-,>+,-.-.J
E] SAGEM 730

ťě

i:*:ď
-

7,,l'

x
t

*5 lehkou hands-free sadou m žete v pohodě telefonovat a zároveň psát dopis, míchat si
na číšníka,skákat z mos_
kávu, objímat svou vyvolenou, nastupovat do vlaku, ídit, mávat
ir,iáioó^n_vat, st ílet, nebo si umlvat ruce tak, abyste je měli stále čisté!

TIPY & TR|KY

TraineryTHIEF: THE

Tlpy &Trlky

llARK PROJEGT (demol

Délka souboru: 115 I(b

Název souboru: thiefdm.zip
Typ programu: trainer v 7.22
Funkce: neomezeně šípri,zlata, lektvar
Instrukce: Jedná se o klasicklí trainer,
kteryí si rozpakujte do adresá e s Thieíem a spusťte hru. Poté taskněte zpět
do systému a uved'te do provozu trainer samotn3í. I(ikáním na ikony si budete moci p idávat určitévěcičky.

Dalšíměsíc nám tu klepe na dve e a díky tomuto faktu a skutečnosti, že i no{
GameStar je opět na světě, vám p inášíme
tuto vypečenou rubriku. Tak jako minul3í
měsíc, itento jsme si pro vás p ipravili kopu užitečn3íchtrainer , driležit;ich cheat
a zajímavych tipri/trikri. Doufáme, že informace zde obsaženévám budou k užitku
a ušet í alespoň jednu klávesnici, myš, či
počítačp ed destrukcí ze strany rozzu eného hráče.

nout k mrtvole, čímžby se vám mohlo poda it zachránit ještě pár šípp edtím, než
se

vypa

í.

Budete-li chtít vyskočit na nějak3í qístupek, rozeběhněte se a odrazte se ze vzdálenosti p ibližně dvou krokri p ed koncem
plošinky, z jiné vzdálenosti jsou všechny
pokusy většinou nerispěšné.
Nezapomínejte na možnost léčitse během boje (p es menu) za pomoci hojiv5ích
lektvarri a mastiček.

FIFA 99

,
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THE sOUtBtlGllTER

1

Délka souboru:2 Kb
Název souboru: ognm2cht.zip

Blade Bunner
Poda ilo se nám objevit mal3í trik na získání neomezen3ích financí v tomuto bezvadnému titulu, čili pokud vás to zajímá, dávejte nyní hezky pozor. Spusťte si novou
hru na lehkou obtížnost, a jakmile se
McCoy zastaví p ed obchodem se zví aty,
restartujte hru na lehkou obtížnost. Nyní

Typ programu: cheat
Funkce: p ístup ke všem rirovním
Instrukce: Rozpakuite soubor
ognm2cht.zip do adresá e Myth2/Preferences, a po spuštění hry byste měli
mít k dispozici všechny hratelné tirovně.

Název souboru: rtktrn.zip
Typ programu: trainer
Funkce: neomezeně zdrav:í pro |amese
Instrukce: Zkopírujte trainer z CD do
adresá e se hrou a p ed jeho spuštěním spusťte i hru samotnou.

m

Gheaty
AGTUA SOGGER 2

V hlavním menu vložte jeden z následuiícíchkód pro vyvolání uvedeného
efektu.

Brianu Cloughovi

twisycontrol - zvláštní mód

GARtAGEIllloll 2
tilty - pinball mód hry
watersport - oboiživelnost
lemmingize - zblbne chodce
stiffspasms - mutantí mrtvoly
Game tar

Hodně góloqích šancía akcí p ed brankou protihráče (a vlastní) vám zaručuje
maximální ofenzivní nasazení t3ímu. |děte
do ,,team management menu" na ,,IGM
strategii" a nastavte pln3í ritok na +4. Váš

{,1
-

Asghan

aJazharu

itscominghome - hra za italskou tffdu
brianclough - hráči se budou podobat

Náš nejoblíbeněiší,,driblovací"manévr

je otočka o 360 stupňri. Dosáhnete jí dvojit3ím rychl3ím stisknutím klávesy pro vypálení. Nejen , že to efektně vypadá, ale je to
i docela dob e využitelné (vyzkoušeite, nebudete |itovat). Pokud se vám tento zákrok
nepoda í, provedli jste dvojklik p ílišpomalu (je nutné to provést ieště p edtím,
než se vám protihráč pokusí sebrat míč).

byste měli mít nekonečně peněz, užívejte
je s rozumem.

BETURil T0 lmOilOOR
Délka souboru: 114 Kb

bigdaddy-ob íhráči
bilbobaggins - malinkatí hráči

Delta Force

Pár poznatk z EA fotbalu 99 snad p ijde
taky vhod.

A

bF

I k této h e vám p inášíme pár zajímav5ích
tipti do začátk . V souboiích s mečem se
snažte využívat co nejširšíhospektra riderri
a qípad . Tím se podstatně zv5íšípravděpodobnost na zásah nep ítele.

Silné protivníky se snažte likvidovat
z co největší vzdálenosti a po jejich zneškodnění se snažte co nejrychleji doběhwotatwatami - kluzké pneumatiky
smartbastard - dokončenízávodu
mrmainwaring - zpanika í chodce
bigdangle - mutantí podivnost
wetwet - bonus
tingting - opravy zdarma
stopsnatch - změna časování
mooningminnie - měsíčníp itažlivost
stickytyres - horolezec
eveningcoccifer - opilá jízda
timmytitty - časová bomba
zazaz - chodci anihiláto i
powpow - odpuzovač oponent
sPEtLGROs

íneteslouáno na ěssló ua]zl}

Pokud v herním menu napíšete
,,again-again" doplní se vašim jednotkám

7-.

l

Halí-Life

akčníbody, V upgradovacím/v zkumném
atd. menu napište,,ca hiup", a získáte l00
kreditri. Tyto cheaty mrižete bez omezení
opakovat.

EARTHSIEGE 2

V p íkazovéádce hru spustte navíc s následujícím parametrem - SPRUNI(OWN a budete moci využítnásledující kódy.

[Alt]+[doleva], nebo [doprava], nebo [nahoru], či [dol ] - posunutí určit5,im směrem
(viz p ídavná kurzorová šipka)
[Alt]+[Ctrl]+[N] - zneškodnění mecha pob|íž
[Alt]+[L] - p ehrání kokpitoq ch hlášení
Upozornění! Uvedené cheaty učiníhru
nestabilní a z toho drivodu mriže často
padat.

T|PY & TRIKY

a budete mít mnohem

silnější pocit, že to celé ovládáte a jste tam
dole (snad až p ílišintimní, pozn. Bludr).
Brát míčeiiž na
protivníkově polovině
je qíhodné. Po rispěšném koši vysuňte hráče s neivyššíschopností brát míčena

a snažte se ho opako-

vaně získat (vyvarujte
se faulové hry).

Predator

1

manšaft se pak bude orientovat více směrem k protivníkově p lce, takže budete mít
skoro po ád p ipravené hráče v akčním
pásmu. Na druhou stranu tento zprisob
hry zce|a otev e vaše pole protivníkovi,

cožbezpochyby hru po ádné oživía užiie-

te si mnohem více legrace, než p i stan-

dardním nastavení.

Final Fantasy Ull

I( této fenomenální

h

e se budeme snad

vracet až do skonání světa. Dnes tu pro
vás mánre dalšízprisob, jak si opat it zlatého chocobu, takže se usad'te a bedlivě poslouchejte. I(e konci druhého CD či na t etím CD se vydejte k poušti u Gold Sauceru
a zde se utkejte s Ruby Weapon bossem
(ještě p edtím musíte zneškodnit Ultimu).
Seberte pouštní r ži a odneste ji ,,spícímu"
muži do l(almu. Dostanete od něho za odměnu tohoto vzácného ptáka.

vybrali nějaké slabšímužstvo.

U 99tky nezapomínejte hojně využívat
zcela nového cíleného zptisobu p ihrávek.
Tím dosáhnete mocnějšího požitku ze hry
Eil|ERGEilGY: FlGHTEfiS tOR LltE

Na obrazovce nehody posuňte váš kurzor
na volbu ,,Options" a napište ,,sixteen". Pokud tak učinítesprávně, získáte p ístup ke

všem misím.

PRo sHUtFLEBOARll GHALIEilGE 2

Podepište se jako ,,Mary-Beth", jako t ídu

uved'te ,,Oscar", a získáte modq disk, kteryí
budete moci vyměnit za trofei v Las Vegas.
S touto trofejí se stane každl zápas hrač-

kou,

KIXG'S OUEST:

ilA

l( 0F ETER]|ITY

Stiskněte klávesy Shift, Ctrl a 7, čímžse
dostanete do p íkazovéádky, kam mrižete
zadávat nížeuvedené cheaty. Nebud'te p ekvapeni vyžadovan5ímheslem, je to pouze

l

Heretic

tlHL 99

Název souboru: rogueedi.zip
Typ programu: editor
Funkce: editování uložen ch pozic
Instrukce: Nahrajte editor do libovolného adresá e a spusťte ho (p ed jeho
použitímsi nezapomeňte hru nainstalovat).
LULA: THE SEX

EtPlRE

Délka souboru: 38 Kb

Název souboru: lsavecr.zip
Typ programu: editor
Funkce: editor uložen3ích pozic
Instrukce: Rozbalte soubory do adresá e datasave hry a spusťte editor. Budete si moci p idávat finance až do zá-

Délka souboru: 98 Kb
Název souboru: broodtrn.zip
Typ programu: trainer

Funkce: neomezeně minerál , plynu,
surovin a neviditelnost
Instrukce: Umístěte soubory do stejného adresá e se hrou a spusťte trainer. S jeho pomocí vám bude umožněno i spuštění hry samotné.

r*d

POPUtOus 3
Délka souboru: 112 Kb
Název souboru: clsp3alc.zip
Typ programu: cheat
Funkce: p ístup ke všem rovním
Instrukce: Nahrajte dva,,zazipované"
soubory do uložen3íchpozic hry, a nic
vám už nezabrání v p ístupu ke všem
tirovním.

=El

L,i

Název souboru: clsssptn.zip
Typ programu: trainer
Funkce: neomezeně ztrát
Instrukce: Nakopírujte si rozpakované
soubory do adresá e se hrou, spusťte
trainer a poté hru. Klávesa F12 bude
aktivovat ieho funkci.

STARGRAFT: BBOODIIABS

,ť

T

PltBAtt

vratn3ích ástek.

Využíveitepolicie pro své soukromé
čely. Snažte se vždy dát sv5ím soupe rim
mal5í náskok, aby si jich policie všimla,
a jakmile se bude bavit kontrolou jejich
papír , budete mociv klídku sešlápnout
pedály a vydat se směrem k cíli.

1{BA 99

pokud budete chtít začíthrát tento titul na
nízkou obtížnost, měli byste si určitě vybrat některyí ze siln3ich t5ímti typu Chicago
Bulls či Utah |azz. Budete svědky daleko
hezčíchkošoqích zákrokti, než kdybyste si

3-

Pro dosažení nejlepšího startu učiňte následujícíkroky. Podržte
otáčkoměr p ibližně
na jedné čtvrtině, a jakmile zazní startovací signál, za ad'te a p ideite plyn, ale bez
toho, že byste pedál zce|a promáčkli (tedy
něco iako ve skutečnémvoze). Protáčející
se gumy by vás zbytečně stály cenné sekundy.

rr$

0RGERER

STAB UARS: BOGUE SOUAllROt
Délka souboru: 108 Kb

protivníkovo zemí

]leed íor Speed

ltof, THE

Délka souboru: 54 Kb

ll

Hrajete-li stále vynikajícísportovní kousek
NHL 99. tak jsme se vám rozhodli p inést

GanreStar CD

žert (do hry se wátíte opětovnl m stiskem

uveden3ích kláves).

noconcollide - procházení zdmi
concollide - deaktivace procházení zdmi
setfirstperson - pohled z vlastních očí
setthirdperson -,,Tomb Raider" pohled na
hru
item119 - GriffRoom klíč
item120 - GriffCage klíč
item125 - orčíluk
itern126

-

oštěp

item132 - narozeninoq obleček
il|EGHUARRIOB 2: GHOST BEAR'S IEGAGY
Podržte klávesy Alt+Ctrl+Shift a napište:

thundros - pro neomezeně munice
palex - pro zničenícílovéhomecha
kent - pro nezničitelnost

GameStar

TIPY & TBIKY

Trainery-

ještě jednu zajímavost, kterou se nám po-

da ilo zjistit. Pokud využijete možnosti
editovat si vlastního hráče a pok títe ho
jménem ,,Bill l(im", v tu ránu vám vyroste
dlouhé bidlo, vysoké rictyhodn5,ich 5,68

metr

.

Beturn to krondor
P i rozdělování zkušeností věnujte pár bodíkti na skill ,,initiative", kte4í se projevuje

zejména rychlostí, s jakou budou vaši bojovníci ritočit a bránit se (vést jako první
ritok b vá v mnoha bojích rozhodující).

wARGAstl
Délka souboru: I27 Kb
Název souboru: warg-sge.zip
Typ programu: editor
Funkce: editor uložen5ich pozic
Instrukce: Tento editor se opět spouštíz adresá e se hrou a jeho funkce
budete moci využívatdle uvedeného
helpu.
FAIIOUT 2

Délka souboru: 60 Kb

po vítězství nad démonem na konci t etí
kapitoly byste rozhodně neměli nechat ležet ladem poklad poflakujícíse ve stejné
místnosti. Vaše zasloužená ko ist je skryta
ve tmě, takže celou obrazovku po ádně
proklikejte a seberte schované lehko p ehlédnutelné p ekvapení,

GanreStar CD

I k postaršíh e, jako je tato, je stále možné

objevit pár zajímaqich trik . Povšimli jste
si dvou robot postávajících vedle Mastera
v samotném závěru hry? Tak pokud ještě
p edtím, než se rozhodne vás rozpálit dávkou z gatlingového laseru, rychle k jednomu z nich p iskočíte,i ten druh3í se po zasaženísvého kolegy do svého mistra pustí.
Taky jistě nep ehlédnete, že Master během boje stále p ivolává nové posily v podobě supermutantri. Pokud vám tedy tito
holomci pijí krev, nebo s nimi máte pro-

Hlídáte-li nějakou budovu, je rozumné
nejprve zneškodnit TIE bombardéry, jejichž bomby jsou fakt dost silné a zcela jistě by zdemolovaly každou budovu během
pár okamžikri.

Dalšímrychl5ím zprisobem, jak položit
Mastera na kolena, je po ízenísi turbo
plazmy a zís|<ánískillu energy weapons na
200%, To vám zabezpečímaximální točn3í potenciál a Master bude kontrolovat
stav v mraveništi pod sebou během několika málo kol.

zneškodnit všechna děla a pak teprve se
orientovat na létajícíjednotky.

Tomb Baider

lll

Chcete se dozvědět o pár zajímav5ích místech v tomto rozsáhlém La ině dobrodružství? Vyslyšte našich rad a t eba se dozvíte
o lokacích vám prozatím neznám3,ich.
Race Course l(ey v La ině domě - jdě-

te do knihovny a poté, co Lara vstoupí

í

Sfogo;

The Mobile Division

Wargasm
Dokud máte k dispozici helikoptéry, měli

byste je využívat k prrizkumrim, Často je
totiž možnése i do těch nejst eženějších
oblastí dostat využitímznalostí o nějakém
slabém místečkuv obraně nep ítele,

Gheaty

do dve í, byste měli zpozorovat dvě knihovny po její pravici. P istupte k té levé
a zmáčkněte tlačítkopro akci. Lara vytáhne jednu z knih a uhasí tím oheň, což
jí umožníse porozhlédnout v ohništi. Jeho nitrem lezte nahoru až do té doby,
než dosáhnete vrcholku s chodbou ukončeno místnostíse dvěma pákami a spínačem. Zatáhnete-li za pá|<y a stisknete spínač, otev ou se dve e v p ízemí, kam musíte p es podkroví rychle doběhnout. Zde
se ve druhé místnosti v nádrži na pravé
straně nachází klíč,K jeho získáníodvalte kvádry v následující místnosti do st eweapdef.dat - vlastnosti zbraní

clark - pro rentgenové vidění
kaboom - totální destrukce (vás i vašich

protivník

Fallout l

Ve většině misí vám doporučujeme nejprve

Squadron-

verzi I.02d
Instrukce: Tento cheat bude použiteln5í pouze v p ípadě, že jste |iž se svoií
postavičkou navštívili stoku zvanou
Klamath, lokaci Downtown.

guie.

prrizkum ty nejodolnější jednotky, t eba
v podobě tankri.

blémy, uložte si hru a zkuste ji nahrát. P ekvapením bude, že se mutanti vypa í do
vzduchu.

Star Wars: Rogue

Název souboru: ío2_102.zip
Typ programu: cheat
Funkce: cheat na p idávánívěcí pro

EXGESSlUE PEED
Délka souboru: 12 Kb
Název souboru: excssp.zip
Typ programu: trainer
Funkce: zp ístupněníaut a tratí
Instrukce: Exe soubor spusťte v adresá i hry, následně spusťte hru. Hlášek
,,not available" si nevšímejte,vše fun-

Dávejte si velkli pozor na podez ele
klidná a zarovnaná místa. velmi často
v sobě skryívají p ekvapení v podobě minorlich polí. V těchto p ípadech posíle;'te na

)

WARHAtltlEB 40.000: GHAOS GATE
Pokud se u hry podíváte do adresá e ,,Data", budete moci libovolně editovat některyí
z nížeuveden3ích (i iiné, ale tyhle jsou asi
nejsmysluplnější) souboru pro pozměnění
herních vlastností. P ed |ak5,imkoliv editováním si tyto soubory nezapomeňte zálohovat.

accounting.dat - zkušenosti
spelldef.dat - psyker vlastnosti
vehicdef.dat - vlastnosti mobilních jednotek

GameStar 3

ultnames. - jména ultramariňákti
chanames.dat - jména chaosákri

l0lst

AlRBORllE

airnormandy - voiáci p eskočído Normandie
angrymandinners - voiáci dostanou jídlo
iknow - zobrazí všechno německé vybavení
v budovách
traitortraitor - aktivní voják se vzdá
prisonpod - odstranění všech parašutistti
weasel - všichni voiáci na mapě jsou k dis-

pozici

yougosquishnow (helllive) - všechny německé jednotky na mapě jsou zničeny
ihaveyounow - všechny německé jednotky
se

vzdají

TIPY & TRIKY

du a p eskočte do nádrže.

La ino muzeum aktivujte spínačv zadní části La ina bazénu. Běžte ke dve ím,
které se po této akci
otev ely v hale, zatáh-

néte za páku a rychle
se odkutálejte. Sprintujte p es halu a dokutálejte se do La ina

muzea, což je časově
opravdu velmi náročné.Zde naleznete mi-

mo jin3ích zajímav5ích

artefaktri z ostatních
díl Tomb Raidera
i d5íku Xian!

Tomb Raider

lll

Bug in

Baldur's Gate

Patrně chybu se jednomu z našich čtenáru
poda ilo objevit v tomto báiečnémtitulu.
Po id'te si gem a potion (t eba léči{lektvar a andar gem) a podívejte se do inven-

Garmageddon 2
I dalšímu z našich čtená se poda ilo
objevit mal3í trik pro jednu z ,,velklích"

her. Tliká se Carmageddonu 2 a

zp

sobu,

jak je možnése rozjet ieště p edtím, než je
vydán pokyn ke startu. Jakmile vstoupíte
na startovací plochu, podržte klávesu Z,
protože kdybyste hned zmáčkli plyn, začala by se vám protáčet kola. Teprve po krátkém momentu ho zmáčkněte a nechejte je,
ať se protáčejí. Hlasatel zak ičí,,Hey you!"
a vy budete volní a hlavně jako první p ekročítestartovací čáru.
chalid Himmat

t
í

Baldur's Gate

tá e postavičky. }akmile se vrátíte do hlavní obrazovky, měli byste mít lektvar v jednom z dolních slotri p ipraven3í k použití.
vraťte se do inventá e a zaměňte ho za
gem. I(dyž se vrátíte zpět do hlavní obrazovky, bude tam lektvar stále viditeln3í a vy
se pokuste na něi několikrát kliknout. Naposledy se podívejte do inventá e, a měli
byste mít okolo 65 540 gemti v celkové
hodnotě okolo jednoho milionu zlat3ích.

beef - všechny krávy na mapě jsou zabity
robocopS - vaši voiáci se promění v berser-

ky

hohoho - dá vašim GI zcela nové MG42,
plus dva pásy nábojti
0UA!G ll:8BOUlll ZEB0
give all - p idání zbraní, munice azdraví
give weapons - všechny zbraně
give ammo - munice

UAR 0F TllE UORLlls
Pro použitelnost cheatti musíte b;ft ve
h e a pozorovat bitevní nebo válečnou
mapu.
icomeback - ukáže všechny qízkumy
atchooo - očistívšechny Martany (pouze
na bitevní mapě)

í

punyhumans - očistívšechny lidičky
(pouze na bitevní mapě)
youlikeit - zv šíproduktivitu na 1O0"l,

títll2: íBO F|BE

Spust'te hru v p íkazovéádce s použitím
funkce -badnews a během hry stiskněte klávesy Ctrl + Alt. Nyní m žete používat tyto
kódy:

Ctrl

CD

Carmageddon 2

+M-p

idánípeněz

EAT THls

etgod - nesmrtelnost
etstuff - získáte všechny pot ebné věci
etfly - získáte kffdla

ilOtTEzUtA,s BETURil
Pro p ístup ke všem rovním učiňte ná-

etwin - vítězství aktuální rovně
etdrone - upgrade
etscan - mapa
etalien - hra za ufona
etrestart - restart aktivní tirovně
etrain - hra v deštivémpočasí

na jméno, stiskněte klávesu Enter, jděte

etboom-p ánísmrti

ctrl

Ctrl
Ctrl

+
+
+

c - ukončenírirovně vítězstvím

do menu hráčtl a smažte standardně
nastaveného hráče iménem Utopia
(a všechny ostatní). Spusťte hru,
a budete mít k dispozici všechny rovně,
vyjma bonusoq ch.

F-ukončenírovně prohrou

T - vypnutí módu Fog of War

sledujícívěc. |akmile budete dotázáni

etcat - kočka uteče

Game tar

-

ilÁUÍtDY

Polda

oaaaaoaaaoaaooaaooaaaaooaaaaaaaaaaoaaaoaaaaaaaaoaoa

Den první

V pokoji seberte knihu, pero, konévku ze sk íňky

a mapu. Jděte do vedlejšího

pokoje a zde vezměte baterii z walkmana, sirky a nriž

Moc toho nenapovídá,

a tak to celé zopakujte.
Tentokrát už je trochu rliečnější,a tak ho požádejte, zdali si od něj m žete

zavo\at. Až vystrčítelefon,

jed'te na mostík a p emluvte sebevraha, že v módě je

upalování. Dá vám krmení
pro rybičky, a s ním už mrižete ke svědkovi. Do krabice dejte kostky, nožem
u ízněte kus šň ry a p evažte krabici, nalepte na ni
vizitku a dejte ji orlovi. Po
laně vyšplhejte nahoru.
promluvte sit ikrát se
svědkem, podívejte se t ikrát na akvárko a zkuste
vyndat naslouchátko. Až
vás Adélka kousne, nasypte
jí trochu krmení a zkuste to
znovu. Tentokrát to již dopadne dob e, a vy mrižete
vzít naslouchátko, blok
a hrjl ze stěny. Naslouchátko podejte svědkovi
a chtějte po něm popis pachatele. Až dostane sklerózu, sešplhejte dolri, seberte

a plášť ze

sk íňky. Otev ete

i druhou sk íňku nad umyvadlem azté seberte zvon.
pročistěte s ním dvakrát
umyvadlo a seberte vlasy

nasad'te si kolíčeka zavolejte na stanici, I(dyž se
tam tentokrát vydáte, dostanete dokumentaci k p i
padu. Prohlédněte si ji
a koukněte se na vizitku svědka, Jed'te
zanímap ed jeho

a dráty. Vyjděte na ulici, seberte kostky a jed'te p ed
Zverimex. Zde si prijčete
kolíčeka šňriru. Nyní zami te na policejní stanici.
Vstupte dovnit a promluvte si
edníkem. poté mu
odpojte telefon, opět mu
ekněte, aby vás spojil se
šéfem,a až vám oznámí, že

s

telefon nefunguje, zapojte

jej zpét. Řekněte edníkovi, že jste závadu opravili
a chtějte si zavolat. Tím zjistíte telefonní číslona stanici. Zapamatujte si je
a vraťte se domri.

Ostrouhejte sirku nožem

a strčte ji sousedovi do

zámku. Až vystrčíruku,
rychle na něj promluvte.
GameStar
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Den rlruh

Druh3í den po ránu seberte
noviny a dopis pode dve mi a prohlédněte si je. Jed'te na stanici a násilím vymamte z houmlesa jeho
bundu a ještě mu seberte
z ruky láhev s lihem. )děte
k obchodu a vyměňte sebe-

vrahovi benzín za|íh. Získanou pohonnou látku pak
nalijte do svého auta a jed'-

i

s_,,,

prázdnou láhev a jděte
ke stanici, Uvnit je na nástěnce leták upozorňující
na nově otev ené cvičiště.

Hned se tam vydejte a p

mluvte hlídače,aby vás

e-

Vejděte

budete mít náčrt pachatele,
jedte do redakce a šéfredaktora požádejte, aby jej
zve ejnil.

_i

sebrat krabici. Až

.

hev do sklepa. S čerstvou
dvanáctkou se vydejte za
svědkem a dejte mu ji. Až

í

domem se pokuste

zast elíte chlapíka
z popelnice, jedte
zpět na stanici
a podle letáku na
nástěnce zavolejte
na PR firmy LáLa
a nechejte odvézt
p eplněnou popelnici ze severní ulice.
)ed'te do Zverimexu,
kupte psa, želvu a orla
a optejte se na krmení pro
rybičky. Až se dozvíte
o muži s kbelíkem na noze,

pustil dovnit

a naučte psa aportovat
prázdnou láhev. Až se to
naučí,jed'te s ním k hospodě a vhodte prázdnou lá-

L

te za bačou. promluvte si
s ním, anež odjedete, zast elte kohouta a z kurníku
vezměte vejce. Nyní zajed'te do redakce a prohlédněte si na nástěnce lístek 5.
Vydejte se tedy do IGásné
ulice, natrhejte kytky a vypáčte z dědečkri, kde se na-

chází obchod Hravá Líza.
Ažvám to sdělí, projděte
do vedlejšíobrazovky
a promluvte si s pankáči.
vraťte se k obchodu a uvnit kupte žv;,ikačkya barevn sprej. Nyní zpět
k pankáčrim, p evlékněte
se do bundy a promluvte si
s nimi. Nejprve si nechejte
vypáčit auto a pak jim vynadejte do kakáčti.

Nyní je čas na malé dobrodružství s kapitánovou

I
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ženou. |ed'te k lštokrim
ekněte paní kapitánové,
že |dete za ní, Až na vás
bude z balkónu mávat, seberte prášky na nočním
stolku. s těmi se vraťte
k punkerrim a dejte iim je.
Vstupte do Lízy, kupte si

zabrat za kliku. vraťte se
k bačovi a vyměňte auto za
berana. seberte klíča otevete ohrádku s beranem.
Vydejte se pěšky k perníkové chaloupce, a až se ztratíte, vezměte ponožky a použijte ie na berana. Omráče-

a

}....:
.-

ného berana p esuňte pod
strom a vyšplhejte nahoru.
pistolí sest elte šišku na
druhém stromě a slezte dol . Vezměte šiškua zkrabičky vyndejte jednu zápalku. Vylezte opět na strom

kondom a kapky pro muže
Ze sk íně seberte štěnici, nalijte kapky
do konévky, naplňte ji vodou a roztokem zalijte květinu. Až se ztopo í, vyšplhejte pro p íručkua prostuduite ji. Podle návodu strčte štěnici do
vajíčka,p idejte dráty a p ipevněte
k nim baterii. Nyní
se vydejte na stanici
a od ou ady chtějte
radar. Bohužel pot ebujete potvrzení,
a tak jed'te k lštokrim a zeptejte se
kapitána na povolení. I(dyž vám ho nedá, jděte ven a vraťte se, tentokráte za kapitánovou ženou. Deite |í květinu a použijte kondom. Po
slušnémv5íkonu ji požádejte o povolení a odejděte.
znovu se vraťte dovnit za
a jed'te domri.

r. ,l

\

í^1

a zapalte sirku o krabičku,
zažehnéte s ní šiškua hod'te ji do hnízda včel.

Dole se pusťte do debaty

s

ko ená kou a květinu,

kterou od ní dostanete, použijte

Uložené pozlce na GIl
]la našgm prnim cD na|dete l bntolrát nětolll ídeset| ulože
plného lon
ních podc z cglého pttiběhu hry, rcgtně |edné

z

[r
^;;,ru

ce hry tčsnó p od šotu|ici zárĚrečnou anlmaci.

ANe

mohll

#.T,ffi,ffi,:;:,,1l;,};l:fi ilfi

kapitánem a ekněte mu
o povolení. Vezměte sijej
a iděte si na stanici vyzvednout radar. Zaied'te ještě
k bačovi a do kurníku vraťte veice se štěnicí.

Den t etí

Jděte k perníkové chaloupce uprost ed lesa a zkuste

na berana. Jděte
za světlem, a dostanete se k per-

níkovéchaloupce. prohlédněte
si skalku

a uloupněte kus

nožem. Získanou k ídou namalujte na dve e
okénko a vstupte do chalupy.Až vás babka bude chtít
zabít, vyberte si pec a p i
instruktáži do babky strčte.
Rychle seberte klíčna zdi,
pusťte Marii, a máte vyhráno.
Tomdš varoščk
9 0073

-
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imCity 3000 není snadná hra (kdo by ji hrál, kdyby
byla?), a tak jsme se rozhodli vás současně s recenzí oblažit i tímto návodem, Pot ebujete-li rady obecnějšího rázu,
klikněte ve h e na tlačítko,,meet", vyberte p íslušnéhoporadce a v objevivší se roletce kolonku ,,briefing" - tam si mrižete
p ečíst,jak co vlastně funguje a k čemu jsou jednotlivé stavby po-

t eba, stisknete-li klávesu ctrl, dostanete se do dotazovacího
módu (klikněte na cokoliv, a objeví se stručnéinfo), klávesou Alt
mťržete zase cokoli rychle zbourat. V době, kdy tohle budete číst,
by už měla blit plně v provozu internetová stránka www.simcity.com, kde je ke staženíněkolik dalších vzororlich měst a několik p ipraven ch scéná ri, tak si hraní hezky užijte,

Terén pro gněsto

liště a spojíte to
jednou ulicí, bude
vaše město trpět

Volba terénu Pokud použijete náhodně generovan5i terén,
doporučuji dob e si ho p ed spuštěním hry
prohlédnout a p ípadně si ho nechat vygenerovat znovu, Pro začínající
starosty je nejlepší
placka s několika jezírky, pokud však chcete,

aby vaše město vypadalo i hezky na pohled,
zvolte eku. M žete mít i mo e, ale v tom p ípadě jen na jedné straně, ostrov je vhodn nejméně - už proto , že je obtížnější(a dražší)navazovat spojení se sousedy. Co se t5íčevelikosti, jako vhodn kompromis mi p ijde vybrat
druhou největší možnost (medium), ale nic
vám nebrání postavit si t eba vesnici.

chronickou (dopravní) zácpou
a lidičkovébudou

Rychlost

budování

ZaÉlnárne stavět

Volba místa Nejlepší místo pro zahájení v stavby je poblíž
jednoho z rohri mapy, abyste to měli blízko

Datum

startu

Řozložení zón

hned do dvou sousedních oblastí. pozor na to,
abyste to nep ehnali a nezačali p ímo v koutě
- je t eba, abyste se mohli rozpínat do všech
stran. Na samém okraji mapy je dobré si nechat hodně místa na ,,špinavou zónu" - tam
mrižete umístit skládku (landfill), v budoucnu
nějakou znečišťující
elektrárnu nebo stavbu,
která hodně kazí ovzdušínebo kterou nemají
lidé rádi ve své blízkosti. Ještě k datu zahájení
- já osobně preferuji rok 2000 (všechno je hezky moderní), ale v podstatě je to jedno.

* rozvojivašeho města je správné nastavení
'i'Í zón. Než se vaše město alespoň trochu
rozroste, používejte hlavně zóny s nejnižší
hustotou, a pokud to terén dovolí, dělejte spíš
většíoblasti než rozkouskované ostr vky. Podívejte se na uložená vzorová města, abyste
věděli, jak na to - většinou zjistíte, že nejlepší
je mít celé město hezky pohromadě bez většíchmezer mezi domy. ,,DííV"m žete nechat
tam, kde budete chtít v budoucnu postavit nemocnici nebo
školu, ale není
to riplně nutné
- pravidla vám
dovolují kdykoliv cokoliv

zbourat. Pochopitelně celou hru dbejte
na to, aby prtimysl nebyl
hned vedle rodinn5ích dom-

k,anadobré

propojení silnicemi. Je dobré si uvědomit, jak
to vlastně v takovém městě chodí - pokud
umožníte na jednom konci mapy obrovskou

industriální zástavbu, na druhém vystavíte síd-

Game tar
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nadávat, že se nedostanou do práce. Zóny budujte
po ád - hlavně tu

rezidentální, ale
ne zas p ílišrychle, abyste nevyčerpali finance. Pokud mají lidé o vaše město zájem, budou se stěhovat a stavět si domky i na
méně \Tihodn}ích místech, takže občas mrižete
s novou r,listavbou počkat, až se riplně zaplní
zóny označenéd íve.

Silnice

Silnice jsou hned po zónách druhou nejdťrle-

Slepé ulice

žitějšívěcí, l<terou budete stavět. |e to poměrně snadné, stačísi zapamatovat pár pravidel.
Nestavte slepé ulice - z ejmě je to chybou
v programu, ale stávalo se mi, že pokud jsem
měl ve městě více slep5ich ulic, auta netrefila
tam, kam clrtěla, a motala se na místě, takže se
snažte většinu ulic zakončit spojením s jinou
(existující) dopravní tepnou.
Nestavte složité
k ižovatky v SC3000 nejsou
semafory

K ižovatky

a

idiči

p ílišrozumu také

nepobrali, takže
postavíte-li hodně
složitou k ižovatku, budou si
všichni navzájem
dávat p ednost
tak dlouho, do-

kud jim auta nezreziví. Pokud tedy pot ebujete
p ek ížitvíce než dvě ulice, postavte raději dvě
Komerční jednoduššík ižovatky dál od sebe. Obkličujte
zóna komerčnízóny - komerčnízóna je,,nejk ehčí"
a nejvíce závislá na p ístupu k silnici. Pokud
tedy něco ve h e vyznačítemod e, hned to objedte silnicí ze všech možn3ích stran. Dálnice
jsou pěkně drahé, takže si je nechejte na později a stavte je dlouhé, aby se investice do
nich vyplatila. Hezk5ím p íkladem, jak má vypadat dálnice včetně nájezdri, je ta v ukázkovém městě ,,Riverland", tak to po ádně prozkoumeite.

uoda a elekt ina

Ziednodušení Rozvod vody a elekt iny byl v SC3000 oproti
minulému dílu značně zjednodušen. Elekt ina

*noo,
,,p eskakuie" po zónách a má dost velikl p esah, takže orgie s vedením se už nekonají.
fednotnost V ele doporučuji mít v celém městě jednotn3,í
systému elektrick5í systém
- pokud tedy sta-

Kontroly

Voda

víte satelitní sídliště na druhém
konci mapy, spojte ho vedením
s ostatní zástavbou. }á osobně
jsem stavěl všude
možně větrné
Taková vadní síl' utáhne
elektrárny, a když
inejvětší město.
šlo do tuhého,
postavil jsem ve
,,špinavé zóně" (viz q še) jednu elektrárnu
naftovou (oil power plant). Pokud máte postavit krátké vedení, je dobré místo toho vybudovat pár větrn3ích elektráren - fungují stejně
a ještě vyrábějí elekt inu (jen jsou ,,kapánek"
dražší).Pravidelně kontrolujte, máte-li dost
energie (stačíklinout na jakoukoliv elektrárnu
a zkontrolovat, jak moc jsou si podobné položky,,vyrobeno" a ,,spot ebováno"). Jakmile
vám hra hlásí, že je ,,Power supply adequate",
je skoro nejvyššíčas na budování nov5,ich elektráren - tryá totiž několik tlidn , než se spustí.
Co se tl če vody - na začátku postavte u jezírek pár pump (a zásobte je elekt inou), později budete muset postavit další.Pumpy jsou levné a v5íkonné, takže je všechno v pohodě.
Rozvod vody je velmi jednoduch - opět doporučuji prohlédnout si nějaké vzorové město.

Uereiná doprava

Nejprve se rozlučte s možností, že se vám veejná doprava nějak zvlášť vyplatí - rozhodně
to nebude během prvních několika let. Začínáte-li v roce 1900, m žete stavět jen vlaky,
později i autobusy a metro. Metro je pekelně
drahé, ale ekologické a znatelně uleví povrchové dopravě,
autobusy jsou levné, ale uvíznou
v zácpě. Nejjed-

noduššístrategie,
jak vybudovat

kvalitní síťMHD,
je postavit zastávku autobusu všude v obytné zóně,

Autobusy

Vlalry a metro

kam se to hodí.
Uleví to dopravě,
ale pozor - peníze
do pokladny to
nep inese (spíš
naopak). Vlaky ve městě jenom p ekážejí,tak
je ved'te okolo, metro, jak jsem již ekl, je dobré a drahé.

Sousedé

Máte čty i sousedy. Na začátku doporučuji
p ejmenovat si je nějakl mi mnemotechnick; mi jmény, aby se vám v záplavě zpráv jejich
nabídka neztratila. Hned, jak to bude možné,
ved'te ke každému z nich silnici, vodu, elekt iNabídlry nu a p ípadně i koleje. Nabídnou-li vám za cokoliv peníze, berte to. Pokud vám nabídnou
svtij odpad, souhlaste, ale postavte (ve ,,špinavé zóné") po ádnou skládku. Naopak nep ijímejte od nich vodu ani proud - většinou je v hodnější, když si to zajistíte sami. Pokud od
vás soused něco odebírá, kontrolujte danou
komoditu zvlášť pečlivě - jakmile vám dojde,
soused zrušítransakci a ještě zaplatíte pokutu.

Lobování

Uyslanci

Ikždou chvíli zavámi p ijde vyslanec nějaké

skupiny obyvatel a bude lobovat za určitou
věc. Nejlepší je obvykle poradit se s poradcem
(ikonka dole), jinak dejte pozor hlavně na to,
jak se daná věc promítne do rozpočtu. Pokud
jednáte se sousedy, své poradce neposlouchejte. Dob e si rozmyslete, než nějakou nabídku
odmítnete - místo toho m žete dialogové ok-

no jen zrušit (kliknutím na k ížek)a klidně po
několika letech p ijmout vyslance znovu. Pravidelně kontrolujte kliknutím na tlačítko
,,meet", kdo za vámi p išel - ne všichni se
ohlásí v informačnímpanelu dole.

Rozpočet

Dluhy

Rozpočet je to riplně nejd ležitějšíve h e s ním všechno roste a padá. Po několika ne spěšnlíchpokusech o v5ístavbu hypermoderního
města jsem zjistil, že nejlepšíje blít poslušnlí
a držet rozpočet v plusu (nebo p ibližně na nule). Pokud na něco nemáte, nekupujte to. Pokud jste zvyklí
(jako já) t eba
ze starého

dobrého Transport Tycoonu

po ádně se za-

dlužit a všechno investovat,
nedělejte to

-

iakmile se zamotáte do velk3ích dluhri, už

nich nevymotáte (zdravíme vládu). PtijP, ičky číte-lisi peníze, hned na počátku se p ipočte
rok, a pak se každl rok splácí desetina, mátea rlvody
li tedy nap . p íjem 1200 za rok, m žete si dovolit desetitisícoq;í věr, ale větší už ne - tak na
to myslete. Uvědomte si, že postavíteJi nap .
školu, neodečte se vám jen něiaklích 500 za její
zbudování, ale zvětší se i každoročníq daje na
vzdélání, takže nekupujte lidem nic, dokud na
to nebudete mít, ať si lobují jak chtějí. Vaše
hlavní pffjmy jdou z daní, tak nenechejte město stagnovat a dbejte na to, aby po ád p iblívali
lidé (a tím i peníze). Brekotu nad nedostatečnou policejní či požární ochranou si moc nevšímejte - stejně ti trotlíci nebudou nikdy spokojeni. Pokud vám nějaká korporace za tučn
poplatek nabídne, že k vám ,,uklidí" nějakou
nepffjemnou budovu (t eba skládku toxického
odpadu nebo státnívězení), vezměte to a stavbu hodte do špinavézóny.
se z

Závér

Rada poslední O SC3000 by se dalo mluvit ještě dlouho, ale
a neilepší z nedostatku místa už jen stručná rada - p ečtěte si po ádně manuál a zevrubně si prohlédněte všechna ukázková města - jak známo, praxe je učitelka života. Hodně štěstí.
viktor Bocon

Pozlce na GD

ltlciom

rám roz|oz úo hry |oštó llochu ulghčlll, na|dgtc nr našon G0 nótollt uložen ch pozlc, napu|icich lozro| mčsla
na zoml". Pozlcc btla uložonr po laždóm
"Bá|
r znamně|šim lnu, losIodni le z doby, ldy má mósto
p lbllžně 70 000 obpatel a rrrornaní rozloěgl.
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První kroky Za|ožtc spolcčnost a

pol<ustc sc začíts co nejnrenšími invcsticcmi od al<cioná . Čímmóně
jich totiž bude, tím více al<cií budete držet vy,
a budete tudížs rozkvětenr vašíželeznice
rychleji bohatnout. První železničnítrať by
mčla spojovat dvě včtšíměsta, prcltože na vození pasažérri sc dá nejrychleji zbohatnout. |e
to totiž v nosné v obou sntěrech, a ne jcn
v jednom jal<o nap . svážení uhlí l< elel<trárně.
Tomuto drulru dopravy se m žete začítvčnovataž budete mít lyděláno. Pal< tal<é snadněji
zajistíte rozvoz vznikl ch r{robkri do míst,
l<de

Tratě

je o ně zájem.

Své l<oleje pol<ládejte s obrovsl<ou zodpovčdností, a pokud nemusítc, radčji se- r,ryh5ibejte
většímpreqišením.Peníze sc vám totiž časenl
vrátí, ale kopce se pod tíhou

vagón nenarovnají. Pozor

te-

dy na automatické spojování
dvou míst. Počítačtotiž nevybírá nejideálnější trať, ale tu
nejlevnější . Zdv ojování tratí

některyích továren do vašeho vlastnictví. Pokud si vyhlédnete nějak3i závod a zásobujete
jej surovinami a p ípadně z nějještě odvážíte
jeho vlirobky, je velice rozumné jej zakoupit.
|e pravda, že cena je mnohdy vysoká, u některyich továren se vám však vaše investice vrátí
již za pár let. A pozor. Pokud si nepospíšíte,
velice snadno vás p edběhne konkurence.
Proto je dobré koupit lul<rativní a lépe hodnocené závody co nejd íve.

provádějte vždy riměrně s po-

t ebou. Je zbytečnéspojit dvě
místa dvojitou tratí, pokud na
nich jezdí pouze jeden vlal<.
To samé platí i o elektrifikaci.

Mosty

Ideální mosty jsou ocelové, ale ty se bohužel
objevují ažpozději. Proto ze začátku používejte d evěné, ale hned jak na to budete mít, p estavějte je na kamenné.|ezdíse po nich mnohem rychleji a navíc na nich mohou b t dvě

struktura
vlak

kole|e,

P i umístění stanic dbejte na to, aby pokryly

co největšízemí a aby dob e odpovídaly směru, kterlím chcete pokračovat. Občas to ale jinak nejde, a tak obětujte pár metrri a spíše než
na směr dbejte na pokrytí. Pokud by vám

To, jak efektivně jezdí vaše vlaky, je jedním
z nejdťiežitějšíchaspekt hry. Musíte velmi
pečlivě sledovat, jak rychle se hromadí náklady na vašich nádražích a reagovat na to adekvátním počtem vagónri. Je zbytečnévozit
prázdné vagóny, neboť ty jen snižujírychlost
vlaku a tím vám samo-

z

ejmě

utíkajípcníze.

Na druhou stranu je ale

qíhodnějšínaplnit je-

den vlak, než posílat na
trať dva poloprázdné.

Rozhodně nezapomí-

nejte používat u

vlak

,

které p epravují lidi, jídelní vozy. Zvyšujíprofit.

Trasy vlak

vlak i na jeho zpátečnícestě (t eba když nedaleko dolu stojí město, do něhož se dá něco
z okolí elektrárny vozit).
Co se tyče osobní dopravy, nepropoiujte vždy
jen dvě města a tvo te delšítrasy. Za prvé tím
poskytnete nádražím čas, aby se naplnila, a za
druhé ušet íte na ridržbě více vlakri, Nebojte
se ani za osobní vagóny p ipojit nějak5í ten náklad. U ČSO Uy vás asi zabili, a|e v Railroad
Tycoonu se za to nest ílí,

snad p i stavbě vadil nčjaky ten donrel<, l<lidně
ho zbourejte, všal< on za chvíli vyroste jinde.
Závody a továrny všal< nechávejte na svém
místě.

Továrny

Fabril<y, závody, doly a cokoliv, co nčco \ryrábí či produkuje, je pro vás velice dtiležité. Nejprve si zjistěte, co l<am pot ebujete vozit,
a pal< podle tolro stavějte. Obzvlášť qihodné je
používat tzv. bonusy.Tj. že nap . do t'arem vyrábějících mléko vozíte obilí, čímžse násobí

objem produl<ce.

Duležit3ímmomentem hry ie možnost l<oupě
GameSlat
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Velkou pozornost byste měli věnovat také tomu, aby vlak vozil něiak3í náklad v obou směrech. Někdy je to samoz ejmě nesmysl (nap i
klad pokud p epravuje uhlí z dolu do elektrárny), ale občas jde vymyslet zptisob, jak využít

Lokomotivy

Opatrnost je nutná i p i \Tiběru lokomotiv. )e
pot eba mít na paměti, kolik chcete, aby vlak
vozil vagón , a jaká p ev5išení bude muset
zdolávat, Tyto věci pak zl<onzultujte s qiko-

I
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nem stroje a vyberte si ten optimální. V pozdějších etapách hraní je velice užitečnéna
náročnétratě posílat elektrické lokomotivy.
Mají totiž mnohem větší qfkon. P i nákupech
však nezapomínejte ani na akceleraci a spolehlivost a p edevšímna ceny provozu a držby jednotliq ch lokomotiv.

on udělá, je ten, že začne prodávat
akcie. Tím se ale začne snižovat jejich cena,
a tak se také mriže stát, že prodá všechny vaše
akcie a vám nez stane nic kromě dluhu, kte4i
jste si kupováním akcií utvo ili.
]edin5í zp sob, jak se ztéto situace dostat, je
skupování akcií p es firmu. Použijte ,,buy
stock" a zakupte co největšíbalík akcií. I tak
je to ale pouze dočasnévyhnání ceny a ta se
za chvíli opět vrátí
na svou ptivodní
hodnotu (tedy pokud mezitím nepostavíte nějakou sujak3.ím to

Co se

t5íčeprovozu, musíte sledovat hlavně
stá í stroje a s tím spojenou percentuální šanci
havárie. Pokud by snad stoupla nad patnáct
procent, je lepšístroj vyměnit za nov , p ípadně spolehlivější. Pokud se vám totiž stroj porouchá, ztrácíte peníze, pokud se vybourá,
mrižete rovnou začítšet it na noqí. Nemluvě
o tom, že pokud si hlášky ,,train crashed" nevšimnete, vlak prostě zmizí, avy než na to p ijdete a koupíte now, ztratíte spousty peněz.

perv5inosnou trať).

Využijte tedy této
chvilky a prodejte
část sqich akcií.

Vybavení Povinn5ím vybavením každéstanice by měly
stanic b5ít telegrafní (telefonní) dráty a celnice. Samoz ejmostí jsou na nejd ležitějšíchstanicích

i ťrdržbá ské budovy, tedy ,,water tower", ,,sanding tower" a ,,roundhouse". Jejich umístění
musíte zvážit tak, aby se s nimi jednou za čas
setkal každ5,ívlak.
Zby|é budovy už stavíte podle vlastního uvážení,Velice užitečnéjsou hotely a restaurace
ve městech a všemožná sila a sklady u továren, Neboite se ve sv;ích nejd ležitějšíchstanicích trochu více investovat. však ono se vám
to rychle vrátí.

Ekonomika

Akcie

Zde narážíme na nejtvrdší o íšekRailroad Tycoonu 11. Pochopit a zvládnout složitosti ekonomiky není nic jednoduchého, p i troše trpělivosti a zkoušeníse vám to však mrjže po několika bankrotech poda it.

Pokud není propad
vašíkupní síly p íliš
velk5í, mělo by se
vám poda it zkrize
vyplout.

P evzetí Postup

kontroly nad

konkurenční ně, aby

Kupní síla Zcelajistě

se setkáte s tím, že vaše soukromá
kapsa bude prázdná a p esto budete moci akcie kupovat. Musíte se však mít na pozoru.
I(upujete je v podstatě na dluh a budete to
moci dělat tak dlouho, dokud se cena akcií,
které držíte,bude zvedat. Prost edky, za které
nakupujete, najdete
pod pojmem kupní
síla a ta MUSÍ b}ít
kladná. ]akmile
začne propadat,
hrozí, že se dostane
pod nulu, zavo|á
vám váš správce ak-

cií a upozorní vás
na to, že pokud
kupní sílu nezved-

nete do plusu, udělá to za vás. Bohužel jedin zp sob,

se vyhnaná cena vrátila zpět na svou

společností privodní hodnotu. Pokud se vám poda í vlastnit nadpolovičníbalík akcií, stačínavrhnout
p evzetí kontroly a ostatním akcioná tim vyplatit nejnižšímožnou cenu. Máte většinu,
takže je stejně p ehlasujete. Pokud ii nemáte,
bude to holt dražší.

Dividendy

Akcie a obchodování s nimi je velice záludné.
Ceny akcií jsou p ímo měrné tomu, jak vám

jde práce od ruky, a hlavně tomu, kolik ročně
utržítepeněz. Vzhledem k tomu, že ekonomika ve h e je kolísavá a období boomu st ídají
období recese, cena akcií je poměrně kolísavá
také, Dokud však rozumně investujete a vaše
snaha p ináší ovoce, cena akcií jde nahoru,
nálada investorri je dobrá a váš plat se zvedá.
Bohužel rozši ovat své impérium nemrižete do
nekonečna, a tak se prostě jednoho dne stane,
že se rrist cen zastaví. V té době však již m žete mít všechny akcie u sebe, a tudížvám to
m že b5ít celkem jedno, Hlavní tedy je sledovat svou kapsu a snažit se skupovat akcie své
firmy a p ípadně i akcie vašíkonkurence.
o tom však až o kus dále.

je jednoduchli. Skupte co největšíčást

akcií vybrané firmy. Mrižete to dělat i postup-

Dividendy jsou driležitou součástívašich
osobních p íjmti. Z p|atu p edsedy správní rady byste si toho moc nekoupili, a tak si p ihazujte z qídělk firmy. Samoz ejmě platí, že
čímvíc akcií vlastníte, tím vyššídividendy si
mrižete vyplácet. Ale pozor. Dividendy jdou
na kor zisku, takže to zase moc nep ehánějte. Takoqí dolar na akcii je vcelku optimální.

Dávejte si však pozor na propady hotovosti do
minusu, neboť témě pokaždé, když se to stane, jsou dividendy sníženy,nebo je jejich vyplácení zcela zastaveno. Pak musíte počkat, až
se firemní finance vyšplhají do plusu, a znovu
zadatv ši dividend.

P

ičky

Je velice pravděpodobné, že si často budete

muset vyptljčit nějaké ty peníze na ambicióz-

nějšíprojekty. Dávejte však pozor na roky,
neboť jejich qfše se často mění, a vyššíroky
znamenaií více peněz z rozpočtu, a tudíž
i menšíprofit. Pokoušejte se také dluhy co nejd íve splácet, je to levnější.

konkurence Vaši protivníci vám mohou

b5ít v podstatě

ukradení do té doby, než se vám začnou plést
pod nohy. Tím je myšleno nap íklad skupování vašich akcií (na to obzvlášť pozor, nebudu-

jete společnost pro nějakého osla), zabírání
zajímaqích měst a p edevšímskupování továren, na jejichž v nosech se podílívaše vlaky.

]akmile se něco takového p ihodí, pokuste se
chvíli omezit svoji expanzi a za točte. Za
spěšnl se pokládá ten titok, kteryí končíp evzetím parazitující společnosti. Neunáhlete se
však a dop edu sivše promyslete.
A jedna rada na závér. Pokud máte za kol
p epravit určit5,i počet náklad mezi dvěma
městy a v jednom z nich má nádraží konkurence, nevozte tyto náklady do jejich náďaží.
To se totiž nepočítá.
Tomdš voroščdk

3l 99 GameStar
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Brány keldalu

oaoaaaaooaaoaaaaaaaaaaaoaaooaooaooaoaaaoaoaaaaaaaaa

inule jste byli zanecháni
p ed vstupem do Temného lesa, nyní vás doprovodím až do finále.

femn

le

fifu

ho rozličn3ích
p edmět , Mri-

H

žete zde na|ézt

zásoby (Z), roh
jednorožce (|),
štít(S) nebo meč
(M). Jeden z dom je zamčeny
(3), abyste se

1

mohli dostat dovnit , pot ebujete paklíče. Na-
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l,t

proti dve ímleží
štítz oceli Ava-

lon

(4). Ve
strážnici se nalézá Drakobijec
(8). Ve městě je

t

i knihovna. Tam

na vás čeká grimoár k vyvolání démona (7,
spodní ada, vpravo - velice d ležit3íp edmět),
svitek P íprava mrtvého (6, vrchní ada, stoh
t í knih) a svitek Stvo ení Tiroka (5, vrchní ada, vpravo).

n

A

a

Temn

les je domovem pro vampíry (V) a kočkovité šelmy zvané Apagh (A). Zvláště vampí i
by pro vás mohli b, t zpočátku nep íjemní,
mějte se na pozoru. Do Temného lesa se vypravilo již několik dobrodruhri, nep ežili však,
a vy budete moci na|éztjejich věci. Pozristalost bojovníka (Z) obvykle tvo í zbraň, štít,brnění a jídlo, rr5íbava
mága (M) většinou čítá h l, kutnu a něco
lektvarri. v lese se
m žete naučit několik
no{ch kouzel. Jedná
se o Reinkarnaci (8),

Neviditelnost

(9)

a Vysátí energie

('F).

Temn5í les pokr5ívá jih
ostrova Rovendal. Se

severem ho spojuje Trolí soutěska (2) aZenov prtismyk (1).Jih je baštou pro všech pět
odpadl ch mágti, b5,ivall ch učedníkNimetha.
Uprost ed lesa ležíNeviditelné město (3), na
jihu se nachází Větrná hora (5) a Nitro sopky
(4), na západě jsou Ledové jeskyně (6) a Sídlo
mága země (7), Za ekou stojí věž Skeldal (0).

x

Cesta p es Abyste se dostali p es Věčnou poušť, pot ebupoušť jete Grál od královny Dryád. Pokud ho nevlastníte, m žete použítkouzel Automaping
a Teleportace. P es eku vás nep eveze žádná
lod'ka, pro p esun na druh5í b eh doporučuji
Teleportaci.

.

Neviditelné město strážírytí i (R) a mniši (M).
Mnichy si snažte udržet blízko těla - rádi totiž
z dá|ky používajíkouzlo Magická st ela. Rytí

má většinou oblečenu plátovou zbroj nebo kovovou helmu, mnich je jen z ídkakdy bez magické hole či kutny. Domy často ukryívají mno-

Game tal
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Pokud svitky (ne grimoár) položí-

te na zem a kliknete na ně, zapíšíse vám do
knihy. Město je zasvěceno živlu magie, je
možnépriučit se zde kouzl m Démon (9)

Odolnost proti magii

(2).

fak se dostat Vystupte po schodech v libovolném rohu měsdo paláce? ta na hradby (hradby a město jsou z prostoro-

v ch d vodri spojeny

v jednu mapu). Obejděte postupně všech-

na čty i kola (I()
z nich zatočte. Sejděte zhra_
deb zpět do města.
pootočte hlavou nabodnutou na krilu
a s každlim

('F).

P ejděte p es

e-

ku a vstupte do paláSvitek myš- ce (P). V jedné z komnat se nachází Svitek
lenky vítězství myšlenky vítězství (0).

větrná hora Ochránci Větrné hory jsou grifoni (G)

a stíny

mága větru (M). Vrchol hory stráží dva větrní
draci (D). Dračíritok je obecně velice nebezpečn5í- nedivte se, pokud vám postava zem e

ilÁUÍlDY

po prvním zásahu. Větrná hora sk tá i jiná nebezpečí.Nesnažte se nikdy p ejít za okraj propasti (x), nedopadli byste měkce. Skrz horu je

Ohnivá

kouzla

prokopáno několik

tunel

(na mapě

označeny jako schody), jenž spojují oblasti o steiné nadmo ské q šce. Zataraseny
pr chod je možnéod-

blokovat pomocí pá-

ky (P), která se nachází většinou na
st edně vzdáleném
místě. Pro zp ístupnění jednoho vchodu je někdy nutné stlačit pák více.

Hora je místo nevyzpytatelné, narazítetutéž
na falešnéstěny, někdy dokonce jen jednosměrné. P i svém horském putování se m žete
obohatit o zbraň a zbroj (Z), meč (B), lektvary
(L) a roh jednorožce (R). Mimo to se zde nalézá Thorovo kladivo (5) a helma z oceli Avalonri (7). Helma ležína nižšímz vrcholri hory
a jedinou cestou k ní je teleport. Zkrátka nep ijdou ani vaši mágové, živel větru je jim
otev en. Mohou se p iučit kouzltim Drcení
(2),

Váhy osudu (3) a Teleportace (6).

větrné kladivo Vylezte až na w-

chol hory (cestu nahoru otevírají dvě
páky), zde si zp ístupněte centrální
místnost a seberte

tu větrné kladivo
(0).

Nitro solrlry

xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xx
x
Da
xx

xx nn-]P.r
xl0lJPr
xx--rx
t D
xx

Věčn oheň
x

0;

ffiJll

_+

x

ed chladem,

x

kte4 v jeskyních

xxxxxxxxxxx

panuje, vás

ochrání kožich
z Tworga (ušije

vám jej kožešnft,
p enesete-li mu

k

Nitro sopky oblvají ohniví muži (O)
a lávové koule zvané }essia (D. Některé lávové koule vás za svou smrt

ní). Ledové jeskyně obsahují i zatopené lokace.

Chcete-li p ežít

pod vodou, musí-

te vlastnit měch;
s Balsenské rybky

(k dostání u alchymisty či mistra magie). Stačíjeden měch1
do družiny, nesmíte pak ovšem pod vodou
skupinu rozdělit. Do vody je nejbezpečnější
slézt po schodech (S), na souš pak jiná cesta
než schody nevede.

Uvnit sopky m žete na|ézt diamanty
(D), lektvary (L), meč a brnění (2), Štítboží

ruky (6) a brnění z oceli Avalon (7). Cesta
k avalonskému brnění vede skrz teleport.

Ledové jeskyně stráží stíny mága vody (M). Na
dvou místech se setkáte dokonce s ledov5ím
drakem (D). Podvodní lokace jsou p ímo zamo eny piraňami (P) a st etnete se tu i s vodními elementály (E). Pokud se chcete rychle
zbavit hejna piraní, doporučuji zaběhnout mezi ně
(nejlépe neviditelní) a seslat vašímmágem Vzplanutí t etí tirovně.

ťilFJtr. [-F-E

'dď tT:"T

sE
P

Fnnr

ži tohoto zví e-

te z Větrnlich plá-

odmění diamantem. Prostory ve st edu sopky hlídajídva ohniví draci (R).
Sopka je místo celkem nehostinné,
z některyích zdí (F) neustále vyletují
firebally. Lávu (označena oranžově)
není možno p ejít.

n DoL]J=

Nalezněte ohniqí kruh (4) a p ejděte k lávě
okolo centra sopky. Ohnil kruh zasuňte do
otvoru (5) - vytvo í se cesta p es lávu. Ze st edu nitra sopky sivezměte Věčn5íoheň (0).

Ledové
ieskyně
p

x
x

Teplota v této rovni je velice vysoká, déle trvající p ežitíje zde
nemožnébez požitílektvaru chladu.

l1-1

Chcete-li se naučit nová kouzla ohně, postupujte následovně. |děte k jehlanu (3), osamostatněte jednoho ze člen družiny (pokud
možno pohyblivého) a p esuňte se s ním k ohnivé stěně (X). Družinou pootočte jehlanem,
aby oddělen dobrodruh mohl projít stěnou,
|děte s vašímhrdinou k druhému jehlanu
o postavte se mu čelem. Princip prrichodu
skrz druhou ohnivou stěnu je mi zahalen rouškou tajemství. Pootočte druh5ím jehlanem
a okamžitě stiskněte
(chvíli podržte) klávesu pro pohyb doleva. Pokud cel5í proces
zhruba t ikrát zopakujete, měli byste se
jistojistě ocitnout za
druhou ohnivou stěnou. Vstupte do teleportu a uložte si pozici. Klikněte na magick5i lexikon živlu ohně (8) - měli byste se naučit kouzla Vzplanutí, Oslepnutí a Berserk. Pokud vám hra spadne, nahrajte si pozici znovu
a zkuste na lexikon kliknout ještě jednou.
Osamoceného dobrodruha p ivolejte zpět do
družiny kouzlem P ipojení.

P

Vjeskyních m žete nalézt

věci bojovník (Z) - zbroj,
zbraň atd., dále téžmagickou htil a dračíslzu (H).
Je možnézde získat meč
na duchy (2),zásoby
a šavli (3), rytí skr štít(7)
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a boty z oceli Avalon (6). Pro mágy jsou p ichystána |<ouzla Vykrvácení (4) a Hlubina (5).

Voda Vašímťrkolem je stlačit t i páky (X), Dvě jsou

z fontány

ZaÉarovanli les (znovu)

Vlastníte nyní všech pět talismanri, p išel čas

Nimeth navštívit znovu

p ístupnécelkem bezproblémově, ke t etí se

Mitchel však budete muset p enést kouzlem Teleporta-

ho trochu p ekvapí, ale dozví-

ce. Páky vám otev ou dve e do místnosti na
ostrově uprost ed jezera. Jděte na ostrov
a v místnosti otočte stavidlem hráze (8).

te se od néj, že

Dopravte se k telepórt m (T), vstupte pak
do libovolného z nich. seberte vodu z f,ontány královny Mitchel (0) a opusťte Ledové ieskyně

Sídlo rnága zefrné

Podzemí stráží pavouci (P) a stíny mága země
(M). Sídlo mága země je plné zablokovan;ích
dve í. Chcete-li jimi projít, musíte někde po-

blížna|ézt tlačít-

l! tl
P4r.7 2

ko (X), které je

14

P

tí

5
1,1

tl LÉL
p

aHtl
tV,
,t
14
li
tl
MP
8Ht
u
9
P H1,ltll,
x+
>Q
3
z P ML
t,l PU
PíT
Mxmn
1Lt4P
H
1414PzzP
l4ň
,t t4t|
H
5PP1,1?P
?
a)

u podlahy. P i

procházkách sídlem nejspíšenarazíte na dva
skryté teleporty

Kamenné Abyste mohli opustit sídlo mága zetné, musíte
p edměty zísl<at čty i l<amenné p edměty. I(amenn3í

prsten (3) se nachází v jedné z cel, kamenn5i
náhrdelrrík @) ležíza stěnou (otev e se po stisku tlačítka). Místnost s kamenn;im štítem(6)
je od zbytku podzemí oddělena jámou (5).
Abyste se mohli dostat dovnit , musíte do jámy něco vhodit - p edmět zamáčkne spínač
a jáma zmizí. Chcete-li si uvolnit p ístup ke
kamennému noži (9), ohněte rohy hlavám čty
rohatlich nestv r (H). Okolo st edu podzemí
se nachází čty i chodby zakončené {klenkem
(V). Do každého z vliklenkti umístěte jeden
kamenn3í p edmět (p edmět je možnévložit
vždy pouze do jediného v5íklenku). Vstupte do
teleportu, l<ter5i se
Srdce země uprost ed podzenrí
F
vytvo il. Zabijte pa,,}
F
T?
P
voul<y, znlocnčte se
a opusťte toto

ntísto.

EE
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(T), možná se

Chvění (0).

srdce zcmě

začarovaného

lesa. Na západ od věže proudí eka, nyní zde
máte p ipravenu lod'ku. Nasedněte si do ní
a plavte se po ece dále na západ. Cestou budete moci několikrát vystoupit na b eh. I(olem

setkáte i s rourou
vyst eluiícíma-

gickou st elu (S).
Podzemí má pro vás p ichystáno peníze (P),
lektvary (L), roh jednorožce (R) a zásoby (Z).
Bojovníci budou jistě potěšeni sestavami helma, kopí, kladivo (I() a brnění, šípy,kuše (B).
V sídle mága země mrižete na|ézt Durnik v
štít(2) a meč z oceli Avalonri (7). P i cestě za
mečem si dávejte pozor, neboť místnost,
ve které se nachází,
obsahuje past. Pokud
p ijdete k meči, seberete ho a začnete se
vracet zpčt, otev ou
se dve e cel a vrhnou
se na vás t i stíny a jeden pavouk. Pol<ud se
chcete boji vyhnout,
vyšlete pro meč jen jednoho člověka a namísto
cesty zpět použijte kouzlo P ipojení. Na mágy
v podzemí čekajíkouzla země -Zdroj many
(8) a

ziskem talismanri dobrodružství nekončí.po
rozhovoru jděte
ven z věže do

I

otevírá. Často je

tlačítkomalé
anachází se až

mága Nimetha. P esuňte se do
Bílévěže a promluvte si s mágem. Váš rispěch

eky se vyskytují duchové (D) a kostlivec (Z).
Máte šanci nalézt Thorovo kladivo (8) a kouzlo Nastav tvá (7). Pokračujte v plavbě až do
Labyrintu zpívajícíchvod (9).

Labyrlnt zpivalícich urrd

Labyrint je velice komplikovanou lokací, orientovat
se

nr?

v něm
není věc
snadná.
Díky to-

K

muto
návodu
se vám

však

T

cesta
podstatně zied-

Hr?
nr?

noduší.

Iediní

rrep átelé, které v labyrirltu potkáte, jsou kost|ivci (Z). P edmětri zde není mnoho, nalézt tu

l
i

mrižete tak brrrění a meč (B) či h l, kutnu
a boty (H). Mimo to se pryí v labyrintu nachází
místnost, kde je všech pět talisman .

Cesta Po vstupu do této lokace používeite jen specilabyrintem álně označen3ích teleportri (T':'). Až se dosta-

nete do centra labyrintu, položte na podstavec
(0) grimoár k vyvolání démona. Démon vám,

I

ilÁUÍlDY

ač neochotně, vyhotoví z talismanri Meč odplaty. Pomocí dalších teleportri (To) Labyrint
zpívajícíchvod opusťte.

x*

SlreIdal

x

Věž zbudovalo pět temn3ích mágti. Zaplnili ji
nestv rami a pastmi, aby tak nemohli b3ít rušeni p i p ípravě svého finálního kouzla - otev ení brány do zakázan3ích dimenzí. P ežítzde
není nic snadného, neboť smrt číhána každém kroku. Do Skeldalu nevstupujte, nejste-li
ádně vybaveni. Velice užitečn;íp edmět je
roh jednorožce (kompletně vyléčí,doplní sílu,
manu a zrychlí).

1.

patro

První podlažíob vá

*

zhruba deset duchri. Není vhodné
pohybovat se tu jinudy, než po vyznačen5ích stezkách
(*). Abyste mohli

x

I*íI

lI*

I

x
l

I

x

2*.

x
*I

Ix

*

_l xx

x

I*

Brány Skeldalu

x

dohrát, musíte na
své v5ípravě do po-

7

sledního patra sebrat celkem čty i koule (K). Nyní seberte první
ze čtve ice koulí. Pomocí spínačve tvaru lebky (L) postupně zneškodněte dva visícímeče
(+). |edno ze zákoutí sk4vá kladivo, zásoby
a kompletní zbroj (2). Vystoupejte do druhého
podlaží.

2. patto

Zde je váš ukol
prost3í. Nejprve
zbavte života pár
ohniv5ích drakri.
vezměte si sestavu:
truhla, boty, I(orwenigova h l (3).
Stlačte lebky (L)
a teleportujte (T)
se do t etího patra.

5. patro

T etí podlaží,ostat-

ně jako většina dalšíchpater Skeldalu,
je plné Zeiger (Z).

x

I

xx*
*xx

Ix

xxII
*I l(

*xx xxx
II

x

*

x

I

*

U
patro

Šestó patro: duchovó, l<ostlivci, mniši. Pohyb
mimo vyznačcnou trasu ('3) není sicc smrlclny,
p esto zaněj budou vaši dobrodruzi soustavnč
trestáni. Zmocněte se poslední l<oule a p iprarte se na boj. Teleport do poslcdního patra
včžestrážíslabšíverze dónrona Tirol<a (D).
Démoni Démoni jsou velice mocní protivrríci a jcjich
pronil<a,4i utol< mťrže p inóst zl<ázu do ad vašich svč encti. I(líčemje rychlost, Rcitll<artracc
a doplňování životníchsil. Vstoupítc-li do teleportu, kteryí démon strážil, není pro vás již
6.

cesty zpět.

Finále

FT
L
D

.|

D

Finální lokace je
celkem nepěkn3í

bojoqi o íšek.
stráž zde drží
skupinka nep átelsky naladě-

n3ích démon .

pokud však bu-

dete používat

schopností rohu
jednorožce, nemělby pro vás
b3ít ani tento souboj nep ekonatelnou p ekážkou. Až zabijete všechny démony, umístěte
každému z had na stěnách věže do rist po
jedné kouli. Jakmile zaplníte t|amu posledního
hada, otev e se vám vstup do centrální místKonec nosti. Nezapomeňte si Meč odplaty a směle
odpadl ch vkročte dovnit - musíte p erušit magick3í ritumág
ál odpadl ch mágri a zabránit p íchodu temn3ích sil!

",:ť,?:

Probijte se kostlivci
až do st edu věže.
Pod gilotinami (G)
se raději dlouho nezdržujte. Seberte
druhou kouli
a použijte teleportu

(T) pro p esun do dalšího patra.
4. patro

Prrichod čtvrt5ím

T,

podlažímvám budou komplikovat
kromě kostlivcti
i mniši (M). |děte

nahoru po schodech (S) do pátého
patra. Stiskněte spínač (L) a vraťte se
po schodech dolri.
P ejděte si ke schod m v západní části a vyjděte nahoru. Propadněte se dírou v podlaze (4) a stlačte lebku (L).
Navštivte znovu místo, l<de byla díra, a stisl<nčte zde dalšítlačítl<o(L).
5.

patro V

Utility a pozice na

GD

lla cédéčkunaleznele adu pomiicek XBranám Skeldalu, Jednak ie zde patch
íbs23l298.exe|, kterí opravuie několik chyb. íll žete si iaké ryzkoušet nové dobrodružstvi do hry - iludwolld ímudwolld.exe|. Poltud si chcete hraní lrochu
ulehčit, m žete yyzkoušet editor uIožen ch pozic íbsedil.zip) a několik dalšich
utilit íbsutils,zip|, tllimo lo se na cll nacháze|íl iuložené pozice, prvníz nich
(slotOl.sayI ie p ed náyštěvou llimetha, rIastni iiž ršech pět talisman . Oruhá
z pozic {s|ot02.say) vás zanechá p ed btanami Skeldalu. Po nahráni posledni pozice íslot08,sar) slači iiž ien vsloupit do linální mistnosli a miižele si vychutnat záuěrečnéyideo,

pátém pat e ul<ažte všem mnichrjm cestu na
věčnost, seberte tretí l<ouli a teleportujte (T) se
,r še.
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1ivoj spěje nezadržitelně

Doposud isme dislrutovali hlauně
o lrualitě 3D GBAFIGKÝGH alrcelerátoríi - v, ltonu, rozhraních, GenáGh.
Je na čase rozpoutat novou dislrusi
- o 3D ZUUKOUÝCH akcelerátorech.

vp ed. Nejprve jsme kupovali VGA karty, schopné
zobrazit neuvě iteln5ích

256barev.Il.dyž se 256 barev stalo standardem, sháněli jsme neiqlihodnější
zvukové karty - každlii chtěl
b t ,,soundblaster kompatibilní". V době, kdy se 16ti
bitov5í zvuk stal samoz ejmostí, jsme začali p emítat
nad kvalitami a pot ebou
3D akcelerátorri. A dnes kdy již nikdo nepochybuje
o tom, že 5Dfu či jin5í slušn3í 3D akcelerátor je naprostou nutností - se vracíme ke zvuku. Jsou tu
totiž nové technologie 3D zvuk (nebo v anglickém

originálu,,5D positional

audio").

odděleně p iváděny informace z levého a pravého zdrojového kanálu. Ve své podtatě tedy dokáže stereosouprava obsahovat informace
o poloze zdroje zvuku v jedné ose. Počítačor{zvuk ale
rozhodně nemá tato omezení - nic (snad kromě hudby)
tu nemusí b3ít nahráno
v pouh3ích dvou stopách.
Naopak - zvukové efekty
, jsou vytvá eny v reálném
čase, mixovány z několika (běžně osmi a více) kanálri a nako-

t

nec distribuovány
do dvou kanál . Vytvo it

I

l

systém, kter5i

zvuk neumis-

\

I(dysi

jsme vám slíbili, že v Gamestaru vás
nebudeme zatěžov at desítkami technologick5,ich v raz . Snad mi ale pro jednou

prominete porušení tohoto
slibu, pokud se totiž máme
pohybovat alespoň na povrchu problému zvaného
,,5D zvuk", budete si muset
osvojit pár nov;ích cizích
slov, stejně jako jste to
museli udělat u v raz jako
je ,,Glide" či ,,Direct 3D" p esto se budu snažit o maximální stručnost a zjednodušení.Proto bych všechny
odborníky z oblasti hudby
a zvuku prosil o prominutí
všemožn3ích zjednodušení
a

nep esností, ke kteqim se

v rámci maximální srozumitelnosti (či své neznalosti) budu muset uch lit.

Go |e ,,3D zlrllk"

Všichni známe pojem,,ste-

reo". Stereozrnrk je vytvá en
soustavou alespoň dvou reproduktor , do kteryích jsou
Game

tr
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ťuje pouze

nalevo/napravo, ale iv dalším či
dalšíchrozměrech, není nic
obzvlášť složitého,stejně ja-

p idání dalšíhoNEZAVI SLEHO stereovlístupu
pro druh5í pár reproduktoru.
Zvuky tedy již nejsou aloko-

ko.

vány jen NALEVO a NApRAVo, ale i pŘED a ZA
vás a pomocí drobn3ích trik
a podv dk i NAD a POD
vás - z jednoho rozměru se
tak zvuk p esouvá do rozměru TŘÍ! Vzniká cosi, co
lze označitjako 3D zvuk,
Není to sice oficiální či p esn3í pojem, ale je to asi nejlepšízp sob, jak pojmout
celou problematiku do jediného qirazu.

] s novou zvukovkou a udělat
, pro ni EAX ovladače. (Celá
, situace se tak dá p irovnat
, snad jen k tomu, kdyby SDfu
, dalo volně k dispozici svou
, obrovskou devizu - Glide.
, Pak bychom klidně mohli

, hrát hry určenév5íhradně
, pro 3Dfx t ebas i na Rivě
j TNT,) Zatento krok mají
, u mne creative obrovské
, součást DirectX 5 i Direct
, plus. Pokud se technick5ích
, Sound 3D, ovšem skutečnos- , parametr EAX t3íče,je to
, tí je, že první hry, které pod- , dnes druhé nejpokročilejší
porovaly 3D zvuk, používaly , rozhraní - vedle umístění
, p edevšímstandart Aurealu. , zvuk definuje ityp zvuku
, v dané místnosti (míru a po, Mezi první hry s podporou
, měr echo/reverb/chorus) I A3D pat il nap ík|ad |edi
, tím lze vytvo it velmi věrnou
' I(night, či upravená verze
I Outlaws. A3D definuje p e- , zvukovou kulisu malé míst, devšímumístění zvuk - te- , nosti, velké haly či otev ené, dy odkud p icházejí, navíc
, ho prostranství atp. Neopo, má iomezenou podporu
, menutelnou devizou EAX je
, prostororlich efektrj.
l jeho snadné programování
, ivytvá ení nereáln3ích efektri
, O A3D se často mluví jako
, o derivátu Direct Sound 3D, , (které je v p ípadě 5D mode, nutno ovšem zdůraznit,že , lu u A3D 2.0 obtížné),je tak
I ASD je p ece jen o fous sofis- , velmi pravděpodobné, že
, tikovanější než DS5D.
, někte í programáto i jejbu, dou preferovat pro jeho
, Direct Sound 5D
: snadné používání.
. (DS5D)
, Aureal 2.0, AsD 2.0
, V čem nemá prsty Micro: soft, to jako by neexistova- , Nejpropracovanější, nejlep. lo. A protože 3D zvuk má , ší,nejnáročnější- to je
, budoucnost, rozhodl se
. A3D 2.0. Hlavní odlišností
, Microsoft zakomponovat
' nSO 2.0,kterájej odlišuje
, do sv5ích DirectX již ve
: od všech ostatních rozhraní,
: yeízi 5 nové rozhraní pro
, je zp sob, jak3ím pracuje se
, zvukem. Samoz ejmě že ur, 3D zvuk - Direct Sound
, 5D. Direct Sound 3D je
l čuje polohu zvuku, stejně ja, vlastně základem v oblasti , ko A3D či EAX, to je ovšem
: 3D zvuku - každá 3D zvu, ková karta jej musí podpo, rovat jako absolutní mini; mum. Direct Sound 3D de, finuje zejména umístění
, zvuk v prostoru -jeto zá, klad, od kterého se odvíjejí
, ostatní API, jako je EAX.

, jen základ. Zatímco EAX
: pouze určuje typ prost edí,
, Aureal 2.0 je p i vypočítává-

, ní zvuku mnohem ,,zvěda, vější".Nejenže

,

,

se zajímá

o typ a velikost místnosti, ale
i o zdroj zvuku, jeho umístě-

, ní, následně vypočítává od|,

razy od stěn a další dílčívJí-

, EAX, Direct Sound EAX
, počty. V3ísledkem je tak kva, v creative Labs naskočili do , litnější, podrobnějšízvukoq
, vlaku 3D zvukovek

s

p ibliž- , q,istup i lepšícelkov}i dojem.

, ně ročnímzpožděním.Onen , I(dyž celou záležitost velmi
Troclra teorle--. , rok ovšem nepromrhali, ale , zjednodušíme, dá se íct, že
. tam, kde EAX definuje ,,zvu3D zvuk má dnes, podobně , věnovali se qívoji nového
jako 3D grafika, hned ně, standardu pro 5D zvuk; kovV typ" aktuální místnosti,
kolik standardri (API roz- : Enviromental Audio Exten- , počítá A3D 2.0 každ zvuk
, sions (EAX).To by samo
, odděleně. Vl sledek je vskuthraní). Ve stručnosti sije
, o sobě nebylo nic p ekvapi- , ku ohromující. Hlavní neq tedy projděme.
, vého. P ekvapiv5í je fakt, že , hodou A3D 2.0 tak je, že je
A3D
: VE1,1,tt NÁROČNÝ na v},r; EAX je otev en standard,
Snad prvním rozšíenlím
, kteq nakonec Creative za- , kon zvukového čipu. DSP
, jako je EMUlOk by podobrozhraním 3D zvuku, které : komponovali ve spolupráci
, nou záležitost zvlád|jen těžse začalo prosazovat někdy
: s Microsoftem do DirectX
, ko, momentálně tak existuje
koncem roku 97, byl stan, pod oznaČením Direct
dard Aureal3D. Ve stejné
době se sice objevil jako

i

Sound EAX. To znamená,

,

jedin5,i

zvukoqi čip _ Aureal

, že nyní mriže kdokoliv p ijít i Vortex 2,kter zvládne

HARIlWABE

1'.->
Greatlve 4polnt
Surround

-,/

sl hoúlátr po idli 3D rrulorou laňl, rlr
ncchcg tg rátn lnrosiorrl do drou rrprosott
ilar, moh[ b, yás za|ímel Mo trplodultor!
Poltud

prodúct Gamtrldlc oundrorls. oltrn ss
sllada n 4 srtolltnich rrprodullor plo ! cdní

7

z

p ijme schopné pracovníky

lanál a sulroolcru. polud nomátg lrm
umisill zadni rrploduttory, miižato rlužítrlcc
nizló, ala p scr |on lunlóni nožlčll,tloró |gou
p lbalgnl.4polnt uround m , zolmóna yzhlr
a zadní

dom

t udlkostl ruprodutloni, člrt a |arn aut. Truchu nop

ru a pomórnň mrlá mulmálni použllelná
ošoni za cca 3 000 íĎ.

hl

ltott. ]lr druhou

problém ale je, že některé
DOSové hry ve Windows
nechodí. SB Live! by
ovšem podle všeho měl
emulovat i v DOSu či DOS
promptu - mě se tento režim r ozchodit nepodarilo,
zatím se ovšem nevzdávám
a budu to zkoušet dál. pokud se ale nechcete párat
s emulací, nic nebrání tomu, abyste si ponechali
starou zvukovou kartu pro
hraní her v DOSu - pokud
ovšem máte v počítačivíce
zaíízení(síťová karta, SCSI adič), mriže se vám ale
stát, že nevystačítes voln5ími IRQ kanály.

Alternatlwr

Samoz ejmě, že Live! není

jedinou možností, iak vstoupit do světa 3D zvuku. Vedle

neisilnějšíhokonkurenta Monster Sound MX300 s čipem Aureal Vortex 2, kterému se budeme věnovat v budoucnu, jsou tu ijiné,
mnohdy levnější varianty
a možnosti.

AsD 2

Vortex 2 - zmiňovan,
Monster Sound MX 300
a nová karta od Turtle
Beach - Montego 2. Monster Sound MX500 podporuje standardy ASD,
AsD 2.0, Direct Sound

3DavbudoucnuiEAX
(momentálně sice s EAX

funguje, ale v5ísledná kvalita je horšínež u SB Live!).

MX300 se budeme detail-

něji věnovat v budoucnu.
OEM verze MX300 lze sehnatza 2 500 Kč.

Sound Bl'aster
Llvel
3ll zrulorá la]lr nOÉglnlrrcr
Plur: lítorná lrrlltr zrulu. EAI.
dostupná cona zr lr]uo mcdrl.

rcrllu

llnus: llorii lomprtlllltlr r |30

a

Wmltltúlt.
cruaťW Lrbs

vuu.cle.creaí,con

2350 [č ílhrl trlug 0Eil|
Crnr:30llll rc íLhol lt!!t|
Gmr:5500 rč (UnU
Ggnr:

00

ASD karty

Dalšíalternativou jsou kar-

ty s čipenr Aureal. Měli byste se ale ujistit, zda má karta v5ístup na 4 reproduktory
a podporuje rozhraní
A3D a Direct Sound
3D (kup íkladu Sonic Impact S90 má qístup pouze
na dva reproduktory). Tyto

o

ffDemgrírl-ť.

karty bohužel nepodporují

EAX.

sB

128

Pokud se vám zdá SB Live!

drah5í, ale chcete zristat

u creative, m žete sáhnout
po SB 128. Má také {stup
na 4 reproduktory a pracuje se standardem EAX a Direct Sound 3D, kvalit Live!
ovšem nedosahuje. SB 128
lze po ídit od 1 700 l(č bez

Dližšiiníormace
ne úel! o.?61223851l' o' ,o.21 .214o^l p.Sníšelr

zl]uA SoFTWARE

Pisečná 43619, Praha 8, |82

DPH.

Existuje samoz ejmě
mnoho dalších zvukov5ich
karet s podporou 3D, ale
jejich vlastnosti či podpora
standard jsou mnohdy natolik slabé, že nemá cenu
o nich uvažovat.

Pokudvás3D zvukzauja|

a máte pocit, že se sv5ím
5816 či 64 o cosi p icházíte, máte pravdu. Technologie |e to stále ještě mladá
a ve qívoji, a|e už dnes p inášískutečně báječné q -

sledky. Vzhledem k poklesu cen 3D zvukorlich karet
ale není d vod, proč nenaskočit. SB Live! (či
MX500) jsou k mání už za

ceny okolo 3 000 I(č s DPH
- to je p ibližně polovina

ceny prvních 3D zvukovek.
]edinou neqihodou je tak
jen trochu nep ehledná situace okolo zvukov ch
standard ti / r ozhraní, která
bude ještě pár měsíc krystalizovat. Mohu vám ale slíbit, že budeme sledovat
veškeq vwoj aužv některém z pffštích GameStar
se budeme věnovat hlavnímu konkurentovi SB Live!,
kartě Monster sound

MX300.

OO

e-mail: kazico@czn,c2

Jak ven?

Zatím existují pouze dvě
karty s čipsetem Aureal

p]o w voi počítečovch her

lrrllla s rooír
slíanu F l0 snilni e rlooantní

i|omnó |r horši

Lukóš Erben

Hry, kteró pod]roru|i nelro budou podporovat
Iltul

A3D EAI lliul

/
/
/
/
/

Alien Resurrection
Aliens vs. Predator
Anachronox
Babylon 5
Baldur's Gate
Battlezone
Beneath
Btg Air
Blade
Blood 2: The Chosen
Bug Riders

crime cities
Croc 2
Crusher
Daikatana
Dark Vengeance
Darkstar
Descent 3
Descent: Freespace

DEU$Ex
Drakan
Duke Nukem Forever
Expendable
Expert Pool
F|FA Soccer '99
Formula 1 98
Future Beat 3000
G-Police (0EM)
Halí-Liíe
Heavy Gear
Heavy Gear ll
Heretic ll
Homeworld
Hoslile waters
lncoming

i lnterstate'76: Arsenal
i lnterstate'82
i Jedi Knight
i Klingon Honor Guard

- ; Lander
- i Madden NFL'99
/:MDK
- : MechWanior lll

Battlecruiser 302OAD

Black & White

|lneftia

/

/

j Messiah

/

i Might & Magic Vll
l Miles Sound System 5.0

-

/
/

-

/
/

-

/

-

:

-

/

-

/
/

-

-!

,

Seals
i NeeO For Speed lll
: 0utlaws
: Plane Crazy

/

:

Shogo: Mobile Armor D.

TRlBES

, Starsiege

i The Axe

i niet:tne Dark Project
: Thrust, Twist n'Turn
i TigerShark
l TNN Outdoors Pro Hunter
i Tomb Raider lll
i Tonic Trouble
i Trespasser

Ascension

! ,

i Uttir.te Race Pro
: Ultimate Race Rally
:

Unreal
2

, Uprising

,/
,/

virtua command

;

: Redline Bacer

i Shattered Reality
i Shipwreckers!

, Starsiege

, Ultima:

, Redline

i RoboRumble
i Ruud Gullit Striker
: Sacriíice

EAI

:

;

, Navy

: Residenl Evil 2

A30

/ Sim City 3000
- i simcopter (oru)
/ isiN
- i slave zero
/ . Spec0ps R.T. Bravo
/ : Speed Thrill

Mysteries oí the Sith

l Requiem: Avenging Angel

*

:

-,RentAHero

/

Titul

EAI

/
/

; Myth ll

i Rally Masters
i Recoil

-

i

: Motorhead

-

/

!

, Moto Racer 2

-

/

,

i trlooit 1 Rally 99

i Populous: The Beginning
i Powerslide
,Ptince oí Persia 3D
i private wars

/
/

A3D

3D zvuk:

,

Virtua Rally
Wargasm
i Warzone: 2100
l Way Point

Zeta
/
Time
/
i Wild Melal Country /
i Wheel oí
:

,

;

VBML Browser

WorldView 2.0

]X
X-Com:

Alliance

/

' P0známka: Tituly podporuiici EAx a vélšana
(nově|šich) titul podpoíU|icich A3D podpoíU|
i Mcrosoíl 0irecl sound 3D!

9 0078

3l99

./
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HARDWARE

1auolantem AOT Labs
anadská firma ACT Labs
u nás není p ílišznáma.
Proto nás na podzim loňského roku trochu p ekvapilo, když jsme se dozvěděli, že právě její force feedbackové (ale i jiné) volanty
mají debutovat na našem
trhu. Leč stalo se, a my se
nyní podíváme na zoubek
jednomu klepavému a jednomu neklepavému volantu kanadské provenience.
první, čeho si asi každ
na volantech ACT Labs
všimne, je design - dosti se
lišíod většiny volantri (ať
už klasiky v podání TM, či
Microsoftu). Názory na
krásu či ošklivost se možná
budou lišit, podle mne
(a všech okolo, kdo byli dotázáni) jsou ovšem volanty
velmi pěkné. Podstatnější
je, že v p ípadě designu nebyl kladen dtiraz jen na
vzhled, ale i na funkčnost kruh volantu je potažen ktiží(p esněji její zda ilou imitací) a padne opravdu qíborně zeiména do větších

aaaoaaa

Když |sem y mlnulém ísle recenzoyal yolant od ltllcrosoftu, postěžovaI
|sem sl na mal sortlment podobn ch dopIňlr u nás. Jak to Wpaná,',
bl sltá se na lepšíěasy.
chytré ale je, že je stlačujete
pod prav m hlem, a neodsunuiete je tak dál a dál od
sebe (základna, na které
jsou p ipevněny, navíc obsahuje ocelovou desku a držínazemijakp ibitá).

Asi nejpodstatnější roz-

díl (kromě vzhledu), kte4rn se volanty ACT Labs

vyznačují,je možnost je
p ipojit k nejruznějším
platformám. Kromě PC tak

m

žete volant p ipojit

i k PlayStation či Nintendu
64. Systém je ešen zásu-

vnou cartridge na zadní
straně volantu - ta obstarává pňpojení a komunikaci.
Pokud tedy máte jak PC,
tak PSX, ne-

musíte investovat do
dvou volantti, ale stačí
vám zakoupit
pouze další
cartridge
(v p ípadě
levnějšího
volantu asi

za790Kč).

Tyto cartridge jsou sice
zatímjen pro
levnější RS
Racing
Wheel, ale

tlap. Velmi zajímavě jsou
ešeny i páčky sekvenčního
azení pod volantem - mti-

žete adit nahoru i dolti na

levé i na pravé straně. Kromě toho je na k íživolantu

několik tlačítek(6 funkčních, lx Dpad a 5 tlačítka
na základně volantu). ZajímavY je i systém pfichycení
volantu k desce stolu - za

pouhl ch 5 vteňn volant držíjako pňbit1 , byl by ale asi
problém p idělat jej na stoly
s velmi silnou deskou. pedály obou volantri mají poměrně mall zdvih, celkem
Game lar
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v budoucnu
by měly b;t
dostupné i pro Force RS.
Navíc by v době, kdy čtete
tento článek, měla blit

k dispozici i USB cartridge

pro Force RS, čímžby se
mohl vy ešit problém s nedostatkem sérioq ch portri
pro p ipojení Force RS.
Prostě elegantní a ričinné.

Měli jsme na qyzkoušení
dvě cartridge pro RS Racing Wheel systém, Force
RS je ale téžvybaven obdobn; mi cartridgemi.

Force R

Těžší,dražšía zajímavější

z obou volantri v sobě
ukqívá force feedback. Force feedback jako takoq
jsem rozebíral minule, takže se budu věnovat jen věcem, kterlími se Force RS
odlišuje či vyznačuje. První
podstatnou změnou, která
ovšem není vidět, je čip,
kte4lí se stará o chod volantu - je to l-Force 2, tedy nástupce jednoho z prvních
FF čipsetti. Force RS tak
|ze provozovat jak s někte41irni staršímihrami, jež
podporují tuto technologii,
tak i s nov5ími hrami, které
používajíforce feedback

p es DirectX. Druhl m q znamn m rozdílem je, že

Force RS se nep ipojuje na
gameport, ale na port sério.rV.To má několik q hod
i neq hod. V hodou je,že
mrižete mít současně p ipojen na gameport i jin ovladač (joystick) a že se nesetkáte s problematickl;imi gameporty někteq ch zvukoq ch karet. Také zatížení
procesoru by mělo b;ft
o něco nižší.Neq hody
jsou zejména nutnost volného sériovéhoportu (pokud máte sériovou myš
a externí modem, budete
hledat mamě). Volant navíc dfty tomu není kompatibilní s Dosem - naštěstí
je ale mnoho zaiímavějších
titulti pro Windows, na kter5,ich

si vše m žete vyzkou-

šet.

Vlastní provoz a závodéní s Force RS je opravdu

q bornl zážitek. Narozdíl

od microsoftího volantu ale
není použit p evod ozube-

nlm soukolím, ale p

es

hnací pás (guma). Force RS
tak lépe simuluje táhleiší
pohyby či silnl odpor, na
druhou stranu to ale vytvá í
trochu ,,vláčnlí"pocit. Celkově vzato je - co se force
feedbacku t če - Force RS
p ibližně na rirovni volantu

:

:

,

,

od Microsoftu, v někter5,ich
hrách (Monster Truck
Madness) je dokonce o něco lepší.Pokud nejste zásobeni žádnou závodní hrou,
nemusíte zoufat - u Force
RS je kromě ovladačri,
I-Force Studia (program
pro nastavování ruzn ch
parametr force feedbacku)
i hra Fí Racing Simulation od Ubi Softu. Bundle to
není nejhorší, ale mohlo to

b tiofouslepší.

Ani sebelepšíza ízeníse

ale bohužel nevyhne několika ašibkám. Po cca t3ídnu

velmi intenzivního používání zača| trochu wzat (to
mťržebl t otázka konkrétního kusu). Nedokonalé je
(jak jsem už zmínil) i rozloženítlačítek na volanhJ, zejména osmisměrového st edového,,Dpad" tlačítka.
Docela mi chybělo i tlačítko, kte4im by se dal force
feedback prostě vypnout,
jako tomu je u volantu od

Microsoftu. Také adicí

páčky (shifters) jsou poměrně daleko od vlastního
volantu a osoby mladší či
menšína ně nemusí dosáhnout, aniž by se pustily volantu. To vše ;'sou ale spíše
drobné problémy, které neznamenají nic víc, než že
Force RS je sice v born ,
ale p ece jen nedokonal; .

RS Raclng
WheeI

Asi nejpodstatnější odlišností RS Racing Wheel je

(p ekvapivé), že nemá force
feedback. Na první pohled
byste ovšem nepoznali, kteq volant je kte4 (zvláště
vyndáte-li rozdílnécartridge). Shodné jsou i pedály,
takže první rozdíl poznáte,
ažkdyžvolantem zatočíte o odpor se starají dvě pružiny, stejně iako u většiny
ostatních volant . volant
se

p ipoiuie klasicky na ga-

meport (nebo do

PSX/N&/Saturn/USB pomocí dalších cartridge),
a chodí tak prakíicky všude
(i když zaručená kompatibilita ie opět ien ve Windows...).
Hraní s RS Racing
Wheel se p ílišnelišíod jin ch lwalitních volantti

Voodoo

rflltl

2

. max. rozlišení800x600 bodťr (1024 x 768 v SLl módu)
. 90 milionťr prxelťr za sekundu

. pres 3 miliony trojuhelníkťr za sekundu
. možnost propojení dvou karet v sLl módu
. podporuje Glide, Direct 3D a OpenGL
. obsahuje kompilaci pln ch verzí her

l

|-l

PC cartridge pro Force RS

(t ebas od TM),

qiborn

je

poměrně velk3Í rozsah otáčení(270 stupň ). Platí tu

ovŠemstejné v5ihrady
k rozloženítlačítek a vzdálenosti páček jako u Force
RS. Pokud vám tedy z néiak5ich nepochopiteln5ích drivodri force feedback nevyhovuje, nebo jste momen-

tálně finančně indisponováni, je pro vás RS Racing
Wheel v5ibornou alternativou - zejména pokud byste
chtěli závodit i na Plejstejšně, Nintendu či Saturnu.

parlnl komu
parlnl

rosoftu p ijde asi na 200
dolarrj. Bohužel na české
ceně Force RS (i jeho brat íčka)se podepsala dopra-

va, clo itučnéprodejní
maíže.Momentálně to tedy
vypadá, že Force RS bude
k mání za 5 990I(č a RS
Racing Wheel za 2 990 Kč.
I tak je ale Force RS
o 2 000 Kč levnější než
konkurence (v některyích
p ípadech jen o cca 1300
I(č). Force RS a RS Racing
Wheel tak je víc než v5íborná alternativa, za pokud ne

p ijatelnou, tak alespoň
p íjemějšícenu.

Lukdš Erben

srovnání s volantem od
Microsoftu se p ímo nabízí.

z hlediska hardwaru, vlastností, p iložen3íchher
a ostatních drobností vycházejí oba volanty p ibližně nastejno. Rozhodujícím
elementem tak je cena.
V USA se Force RS prodává za 130 dolarri (privodně
měl b3ít Force RS za 99 dolar , mít kompletní konstrukci ze železa a potah ze
skutečnékriže, nakonec je
to ale plast a umělá kriŽe...), zatímco v5,ítvor Mic-

9 0079

(ÉDĚl)

Fotah

volrntu

5 99o Kč (UsA

$ t 30)

llorni

rolrfi

u'*

!+

'*-l

|

l

b,r'*'* ;

1

1

l

|

Tuuin pouuer

Banshee

Na vše Vám již stačípouze jedna karta - jak pro 2D operace, tak pro
3D urychlení. Plně 128bit jádro s 3D akcelerací plně kompatibilní
nejvíce podporovan m standardem Voodoo Graphics a Voodoo2.

. 16MB SGRAM, AGB 250 Mhz RAMDAC
o podporuje Direď3D, OpenGl Glide

'Ý

16rilB

l

Všechny hry
u]čenépro 3Dfx
jsou na této

P|us: lzo p lpo|lt nr r znó syslómy
{FSI/I64/ rtutn/U 8|. Zr|imrú nhlgd
e rslnmll,0 nóco nEši cena,

videokartě plně
funkční.

tlnus: Umisióni nňltrdch tlrčitol. oprot|
U l drržší.

U90,-

llypo onlorlrlnmenl

.\

rw.hype.cz
Gcnr: 5 000
8gnr:2 090

íě ítolcc BS|
íě (B Brcln0 lhggl|

7

990

Kč (UsA

$ t99)

guma/plast

P aóďy

hnací pás

p evody

Tcdtnologic

|-Force 2

Ilrčlů.

6 + Dpad na volantu,
adicí páčky,3 na podstavci

6 na volantu.
adicí páčky pod volantem

íompeťbilite

|-Force, DirectX 5/6

DirectX 5/6

Íezcnl

obousměrná páčka pod volantem

tlačítka na zadní straně volantu

tÁB

podpora p es USB cartridge

není

íxls

nepodporuje DOS

nepodpotuje DOS

Pňloňené hry

Fl Racing

Microsoft Force teedback

CART Precision Racing,

Monster Truck Madness

oo9o,,sDPH

3680r_bezDPH

t mulmálni rarlrbllltou

syntetická k že

(možn upgrade)

,:,.?:.

^, .

AGT Labs Force RS
a RS Racing Wheel

Force RS vs. Microsoft Sidewinder
Ccne

ll

_i:E_

12MB
l

-

5K\

\\ I:l

I

s

3680,_

Get

bez DPH

SLEVOVÝ
KUPÓN
Po p edložení
-ziskátetolt
turiOň"

rlL"r'; 5

MAGIC 3D"
?496,,
MAGIC 3D BAN'HEE 3496;r

%

bezDpH 4266,-

sDpH

DpH 4266,,

s DpH

bez
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. FRÝDEK-MíSTEK: Těšínská 1083, tel.
0658 - 526194 r HRADEC KRÁLOVÉ: OD Don, Gočárova í571, tel. 0603 - 47 82 45
o KARLOVY VARY Nám. Dr. Milady Horákové 14, tel. 0603 - 213 089 . OSTRAVA:
OD GaIerie, Zámecká 20, tel. 069 - 611 19 12 c OSTROV: Staré nám. í 8, tel. 0164
- 6126 94 o PARDUBICE: Smilova 704, tel. 040 - 51 80 24 . PLZEŇ: Martinská 3, tel.
019 - 722 00 51 o PRAHA 1: Vladis]avova 24, tel. 02 - 24 94 85 í í . PRAHA 2: Nám.
l. P. Pavlova 3, tel. 02 - 24 94 25 07 . Úsrí runo LABEM: oD LABE, Revoluční 9, tel.
047 -5254276. ZLÍN: oD PRloR, Masarykovo nám.6, te|.067 -721 14 69 t.218
BRNo: Běhounská 7, tel: 05 - 42 22 12 60

ADT POČÍTAČE:pasáž Světozor, Vodičkova 41, P 1, tel. 02 - 24 15 21 30
SERVIS: Chaloupeckého 1913, P 6, te1.02 - 20 51 33 33
PLATí Do 31, BŘEZNA

1999

GAME STAR 2/99

sÍlUTĚŽ

SOutěže
zornblevllIe
V prvním čísleGameStaru byla vyhlá-

šena soutěž o tíi Voodoo2 karty
v Quake levelu Zombieville vytvo eném speciálně pro tuto p íležitost.
P estože logicky nep išlo tolik odpovědí, kolik obvykle chodí na písemné
a ,,pasivní" soutěže, byli jsme z odezvy velmi p íjemně p ekvapeni a v po-

dobn ch soutěžích hodláme pokračo-

vat. Soutěže,ve kteryích vyhraje nejlepší, totiž považujeme za nejlepší.

V

kony byly skutečně rozdílné-

prriměrn5í počet zabit ch lotrri byl
178, ričastník s nejnižšímbodov5ím
v5ísledkem nedosáhl ani stovky, ví-

Uysněná
Jrra

Na páté, tedy p esp íštíčísloGa-

meStaru chystáme
podle našeho názoru velmi zajímavou ,,story" čísla.
Rádi bychom vás
seznámili se hrami, které máme již
několik let vysněné v našich hráčsk3ích mozcích,
které ale stále bo-

hužel nep icházejí.

p edstavíme vám
hry, po kteryích
toužímea které bychom si ze všeho
nejvíce p áli vidět na pultech herních obchod

.
,

,

1láš rrreb a vaše

stránka

, Co najdete na adrese uuu.game, star.cz, jsme vám ekli minule. Nyní

A protože jsme p esvědčeni, že

i mnozí zvás mají takovou tajnou

, vás stručně seznámím s našímnoqim
: projektem, kterli spustíme právě ve

a vysněnou

hru, p ipravili , dnech, kdy bude toto číslov prodeji,
jsme pro vás
. Rádi bychom totiž dali p íležitost
soutěž. Zkrát- , k realizaci i vám, a proto nabízíme
, prostor každému,kdo hodlá vytvo it
kaadobe
nám zašlete
, vlastní internetové stránky. Samoz ejstručn3ínápad , mě je možnése k nám p esunout i ze
na hru. Mělo , stávajícíadresy, protože my nabízíme
by jít jednak
, pat ičnou reklamu a zviditelnění, Vol, ny prostor sice nabízíkdekdo, adresa
o originální,
jednak i o zá- : wuu.game-star.cz/ cokoliu / a velmi
, jednoduše obsluhovateln3í ftp p ístup
bavn5í titul,
, se všemi vymoženostmi už tak běžn3í
takže zapomeňte na si, není. S kvalitními norlimi členy našemulátor žabí- , ho serveru hodláme spolupracóvat.

:-.

ho kuňkání

r---

i na Dooma
III - zvo|te
něco mezi,
Jde nám
zkrátka o ide-

t

téznédemo mělo naopak hodnotu
velmi kvalitních 230 fragri. Rekord-

manem a tedy i šťastn5im majitelem

Voodoo2 karty se stává Martin
,,Raven" Melš. Na druhém místě,
rovněž s Voodoo2 kartou, pak skončil )an ,,CPOC" Havelka s v5ikonem
2I8 a na t etím svorně Marek ,,Fragger" Trusík a Petr ,,Vader" Sedláček
s 2I7, kte í oba vyhrávají gamepady
a originální hry. Vylosovanlim držitelem t etí Voodoo2 karty se pak
stává Standa Modráček (vě te nebo
ne, opravdu jen shoda jmen; pozn.
aut.) z Prahy 9 (jehož qíkon byl pro

zajímavost 161).

Všem ještě iednou děkujeme za
ričast a vě íme, že se zanedlouho setkáme u další podobné soutěže, která
vás zaměstná na delšídobu , než trvá

zaškrtnutí t í odpovědí. A propos,
málem bych zapomněl - na CD najdete vítězné demo spolu s filmečkem, kter5í The NecroRaisers natočili
z vašich p íspěvk .
GameSlar

:
:

Podmínky a povinnosti?? Nic
, strašného - vaše stránka mriže mít
: maximálně 10 MB s tím, že pokud bu, de velmi kvalitní, je možnétento limit
, zrlišit. Stránka musí b3it věnována priá|níhru. Zají- , márně počítačo{mhrám, mrižete
má nás nejen , však b t i univerzální. co rozhodně
základní prin- , nesmíte, je pochopitelně nelegální obcip, sv j ná, sah- žádné pirátské verze,žádné
pad pat ičně rozved'te a popište i to, , cracky ani nic podobného, Se stránjak by hra měla vypadat.
, kami máme pochopitelně dalšíplány,
, se kteryími se pochlubíme později.

, I(onkrétní podmínky

Samoz eimě to nechceme zadarmo, právě naopak, p ipravili jsme
pro vás zatím nejlepší cenu v naší

krátké historii. pokud otočíte
o stránku zpět, p ečtete si o volantech společnosti Act Labs. A právě
jeden takov volant
(ne force feedbacko-

váverze) je rezervován pro jednoho
z vás, p esněji pro
toho s nejlepším

nápadem. Své nápady posílejte na adresu redakce (na obál-

ku či korespondenční lístek napište rlirazně,,soutěž"), nebo p ípadně na
e-mailovou adresu

gs-soutez@idg.cz.
Na vaše náměty se
těšíme...

a dalšíinforma-

, ce najdete na našístránce, žádosti
, posílejte na e-mailovou adresu
',,

jan-modrak@idg,cz,

Jon Modrdk

:
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COMPUTERWORLD
NOVINKY o TRENDY o ANALYZY

í denik o infiotmačnich ]eahnologiiah
U

b eznou ch ísle(h noidele:

o srovnávací test palmtop vybaven ch kláuesnicí
o nové technologie pro p lpojení k lnternetu
o srovnávací test graílck ch karet pro kance!á ské a herní počítace
O
O
O

architektura a budouání počítačov,ch sítí
principy optického rozpozn áuání znak (Í)CR)
technologie sateIitní komunlkace

o zkušenosti z praktického využíváníoutsourcingu
o obchodování s iníormacemi
o management vztah se záRazníky
Kupuire u ušerh dobr ch p]odelr tisku
nebo uyužiite v hody p edplotného!
)'}

N
( ť\9últt{O$D

Pro noué p edplotitele
CD.ROIUI zdo]mo nuuír!
Automobilové závody Need íor Speed 3. databáze 0racle 8 pro Linux, utility
(Servant Salamand er 1 .52, Win Commander 3.52, WinZip 6,3) . programy
pro grafiku (Paint, PaintShop 5.01, ACDSee 2.3) , programy pro tvorbu

a prehrávání hudby (Fast Tracker 2.08, lmpulse Tracker 214, Buzz

http:

//www.(w.(t

1.0,

ReBirth 2.01, WinAmp 2.05) . počítačové
animace . nejlepšídema a intra
roku 1998

CÍIMPUTERWÍIRLD, eydletoua 24iln1, 155 00 Ptaha 5
teleíon 02-570 88 111, íax 02-6520812, e-mai!: cw@idg.cz
tel. kontakt na p edplatné 02-570 88161-2, e-mai!: ptedplatne@idg.cz

(

1

Soutéžs

íirrň-=ou J

sid Meier,=

Alpha Gentauri

Anketa se u vás setkala s veIk,m rispěchem, takže si vás dovolujeme
i pro tentokrát obtěžovat několika otázkami. Odpovědi vyhodnotíme ?.
h,
a časopis podle vašich p ání upravíme. Všechny odpovědi samoz ejmě
slosujeme a vyherci obdržínásledující:
3x hra Sid

Me ier's Alpha Centauri

3.

a

s česk, m manuálem
15x podložka pod myš
10x plakát (velikost A2)
2Ox kalendá
+ velké množstvípohlednic
1

.

l
l
4.

Civilization, velké ňitovry od Sida Meiera
Warcraft ll, velké hitovky od firmy Blizzard
Master of Orion, velmi malé hitovky

!
l
5.

l
I

tahová, stejně jako šachy či Steel Panthers
realtimová, stejně jako Duna ]l nebo Starcraft

1989
SOoo

-

-

sametovou revolucí Vogonsk,ich nájezdníkri
p istánim prvních kolonizátor z planety Země

Koupíte si ho stejně, protože chcete mít oba.
Nekoupíte si ho, protože nechcete utratit datšípeníze za stejn,
obsah.

P edstavte si tuto situaci:
Koupilijste si nějak, herní časopis a po t, dnu vidite na stánku
časopis jinr , kteni obsahuje stejné recenze. Jak se zachováte?

!
!

ntpna Centaurije strategie:

2100 - kdy se kolonizačníraketa rozplácne po povrchu planety
jejich sedm dílri se rozkutálí do všech světov, ch stran

a

P edstavte si tuto situaci:
Koupilijste si nějakt herní časopis s CD a po t,idnu vidite na stánku
časopis jin,i, na jehož CD jsou stejné demoverze. Jak se zachováte?

Rtptra Centaurije voln, m pokračováním hry:

l
I
l
2.

Hra začíná v roce]

Koupíte si ho stejně, protože chcete mít oba.
Nekoupíte si ho, protože nechcete utratit dalšípeníze za stejn,
obsah.

6.

Vyplňte, pokud se chcete zričastnit s]osování,

Predstavte si tuto situaci:
Koupilijste si nějak,i herní časopis s CD a po t,dnu vidite na
stánku časopis jin,i, na jehož CD jsou dvě demoverze. které ještě
nemáte. Jak se zachováte?

a pošlete na adresu: GameStar, Seydlerova 2451l"l1,
155 00 Plaha 5, Nové Butovice, nebo na e-mail: gs-soutez@idg.cz

l
l

\-'.//

Koupíte si ho, protože ty dvě demoverze chcete.
Nekoupíte sl ho, protože vám za ty peníze ty dvě dema nestojí.

7.

P edstavte si tuto situaci:
, Koupilijste si nějak herní časopis a po t,idnu vidíte na stánku
časopis jinti, kterti má dvě recenze, které jste ještě nečetl. Jak se
zachováte?

!
!

Koupíte si ho, protože ty dvě recenze chcete.
Nekoupíte si ho, protože vámza ty penize ty dvě recenze
nestojí.
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dovolenou
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Huná do Hollywoodu, soutěž o zájezd do Ameriky je tu opět!
Každy, kdo si koupí libovoln typ pevného disku značky Western

Ť

F.

Hollywoodu

v Kalifornii pro dvě

osoby (vaše děti doma

nenecháme) nebo pevné disky Western Digital s kapacitou

Digital a vyplní odpovědní lístek, bude za azen do slosování.

20 GB! Soutěž končí3|.7. 1999, Odpovědní lístky, na
uvedeny podrobnější informace, jsou

k

!

kten_

l3 či

ch jsou

dispozici u všech oficiálních

K odpovědnímu lístku je t eba pňložit kopii dokladu o nákupu (faktura, ričet
a vše společně odeslat na uvedenou adresu. Soutěže se m žete

prodejcri pevn;ch diskri Western Digital a u prodejcri vypočetnítechniky

z

tuzemsk ch v; robcri, kte í oficiálně používajípevné disky Western Digital.

apod.)

častnit i v p ípadě, že zakoupíte někteq

kten_

z

počítačťrtuzemsklich

vlirobc

,

je vybaven pevn m diskem Western Digital z oficiální prodejní sítě

(nap . Tesco, Monsoon, Autocont aj.).

V

TH'system,
ProCA, s.r.o.
a.s.
1
tel. +420 2 67283111
13742 lax +42O 2 67283120
www.thsystem.cz Www.proca.cz
TH'system,

tel. +42O 69 61071
íax +42O 69 61

1

soutěži mrižete vyhrát zájezd do

disIribuIion
BGs

Distribution, a.s.

lel. +421 7 54789132
lax +421 7 54789133

WWw.

bgsdistribution.sk

o vl robcích Western Digital najdete na internetové adrese
www.westerndigital.com.
Informace

PUT YoUR
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ATcomputers

oN lT

l.M.Computer a.s.
AT Computers
lel, +421 7 63810689 tel. +42O 69 6253403
lax +421 7 63838313 íax +42O 69 6241220

www.imc.sk

Www,atcomp.cz

,t4

(Ěcc,
s.r,o.
732,1361
7310095
Www.tesco,cz

Tesco trading,
tel. +420 66
íax +42O 66

Western
Digita!
G

iE*-itorn ÉZs.to.
Vikomt CZ , s. r. o.
tel. +42O 181 951081
tax +42O 181 951,164
Www.Vikomt.cz
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COMPUTBR CITY, a.s. BRNO

troMPUTErr

OTEVÍBACÍ DOBA
Po - Ne 10.00 - 20.00

všrcnNo s

Skarrdinávská2l,155 00 Praha 5 -7,1ičín
fax 0765183 08

Tel,: 07651 8228,

Skarrdinávská 2, 619 00 Bmo - Dolní HeŇpice
Te|.:05/432.504 99, fax:05/432 505 02
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