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EDITORIAL
Vážené čtenářky,
vážení čtenáři,
rok 2021 se nachýlil ke svému
konci a přehoupl se do roku
2022. Přesně toto období
bývá vhodné k bilancování,
shrnování a také k uvědomění, že věci, na které se
těšíme, jsou zase o něco blíže.
Proto se v novém čísle našeho
časopisu tentokrát zaměříme
hodně na to, co bylo v uplynulém roce zajímavé a co nás
naopak láká na tom příštím.
Mrkneme také na kampaň
poslední velké herní pecky
letošního roku a v neposlední
řadě nás čeká nálož novinek
v čele s těmi, které se představily na udílení herní obdoby
Oscarů. A mimochodem,
tuto cenu se letos podařilo
vyhrát poměrně nečekanému
titulu, který si však sošku rozhodně odnáší po právu. Teď
už se pojďme pustit přímo do
našich témat.
Šéfredaktor Martin Havel
a redakce Gamers
Generation

Lednové herní menu
Nový rok, nové očekávané tituly.
Pravda, leden ještě není tak našlapaný jako následující měsíce, ale
i tak má rozhodně co nabídnout.
Pojďme mrknout, co nás čeká.
Weird West | 11. ledna | PS5, PS4,
XBO, XSX/S, PC
Temné fantasy RPG zasazené do
netradičního prostředí divokého
západu rozhodně patří mezi to zajímavější, na co se můžeme v lednu
těšit. Všechno bude záviset jenom
na vás. Rozhodnete se úkoly plnit
jako neohrožený pistolník, nebo pacifista, který nikomu neublíží? Klíčovým prvkem kromě klasiky, jako
jsou kolty, bude ovšem také fantasy,
které zavede do hry magii a s ní spojený rozvoj vaší hratelné postavy.
God of War | 14. ledna | PC
Je to tu. PC Hráči konečně dostanou do rukou již zkroceného boha
Krata, který na svojí pouti severskou mytologií se svým synem hodně změnil svůj přístup. Již to není ta
bezhlavá mlátička, která se jenom
žene za pomstou. Teď se snaží být
dobrým otcem a ušetřit svého syna

Elden Ring

velmi náročnými tituly v čele s Dark
Souls, se tentokrát rozhodli spojit

Očekávané pokračování série Rainbow Six nás tentokrát zavede do
souboje s neznámými tvory, jejichž snaha o rozšíření svojí populace takřka doslova požírá lidstvo
a ničí vše, co jim stojí v cestě. Hra
se původně měla jmenovat Quarantine, ale vzhledem k vypuknutí
pandemie koronaviru se nakonec tvrůci
rozhodli jméno tak
trochu poupravit.

síly s populárním autorem fantasy
Georgem R.R. Martinem a slibují
nám naprosto unikátní podívanou
v propracovaném světě, který bude
naprosto neúprosný a přitom nádherný. Neexistuje snad jediný milovník souls žánru, který by se na tuto
hru netěšil. Jednoznačně jde o jeden
z nejzajímavějších herních kousků
roku a žhavého adepta na cenu pro
hru roku.
God of War: Ragnarok
Hned v závěsu, co se týče očekávání,
je také řecký válečník a bůh Kratos se
svým synem Atreem. Ti se přiřítí v
lednu na PC v prvním dílu
svých severských dobrodružství, ale jejich největší
moment by měl nastat v
zatím neznámém termínu roku 2022. Ragnarok
slibuje epické uzavření
celého severského příběhu a dojde i na božské
bitky s těmi nejvyššími
bytostmi
samotného Asgardu.

Obrázek: youtube.com

Dle hlasujících v The Game Awards
jde o nejočekávanější hru roku a není
se čemu divit. Mistři svého řemesla z
From Software, kteří rádi mučí hráče

Rainbow Six Extraction | 20. ledna
| PS5, PS4, XBO, XSX/S, PC

To nejlepší z herního roku 2021

Našlapaný rok 2022 slibuje herní žně
Už dlouho to nevypadalo na tak nabušený herní rok, jako ten nadcházející. V roce 2021 se musela spousta her vypořádat s odkladem, což
ve finále způsobilo, že na ten další
nyní připadá obrovská koncentrace
velkých titulů. Jenom doufat, aby se
neposunuly zase o něco dále. Pojďme mrknout na ty největší pecky.

Atrea toho, aby si musel projít stejnou cestou. Proti klidnému životu
však stojí mocné bytosti severu, a
Kratos se tak musí se synkem vydat
na epickou a nebezpečnou výpravu. God of War si vysloužilo titul
hry roku 2018 a vybojovalo obecně
jeden z největších počtů ocenění v
historii a to i v roce, kdy mu konkurovalo Red Dead Redemption 2.
Nedávno hru dokonce na serveru
IGN hráči zvolili jako nejlepší titul
historie. Tohle si žádný milovník
akčních titulů rozhodně nesmí nechat ujít.

Obrázek: youtube.com
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Konec roku starého a začátek toho
nového, to je období vhodné k bilancování. Ceny za hru roku jsou již
udělené, ale i my jsme se rozhodli
dát dohromady 9 kousků toho nejlepšího, co dorazilo na naše konzole a počítače v roce 2021.
Forza Horizon 5
Závodní nadšenci si po dlouhé
době mohli opět usednout za volant
v novém našlapaném titulu, který je
plný arkádové hratelnosti a ultimátní zábavy. Forza Horizon uspěla u
kritiků i hráčů a stala se okamžitým
úspěchem i díky tomu, že si ji mů-

žete zahrát skrze Xbox Game Pass.
Pravda objevily se i porodní bolesti v podobě špatné podpory některých ovladačů či doskakujících
textur, ale obecně šlo o vynikající
snoubení skvělé grafiky, nádherných scenérií a soundtracku s
vymazlenou hratelností, již obohacují také zábavné herní režimy.
Forza Horizon 5 není dokonalá,
ale jde o nejvydařenější závodní
arkádu za poslední roky a zatraceně dobrou zábavu, která v našem
seznamu nesmí
chybět.

Obrázek: youtube.com
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Playstation chystá konkurenci pro
Game Pass
Hráči na Playstationu by se konečně mohli dočkat vlastního
Game Passu.

Obrázek: engadget.com

Viceprezident Sony Interactive
Entertainment končí kvůli pedofílii

Viceprezident Sony Interactive
Entertainment George Cacioppo
má velký problém. Společnost
ho vyhodila poté, co se objevil ve
videu na YouTube, které se zaměřuje na pedofily. Kanál People vs.
Preds odhaluje sexuální predátory na internetu tím, že s nimi
navazuje kontakt. Podobného
principu se v česku využívalo při
Leden 2022

by by mělo být zaručení větší konkurenceschopnosti v porovnání s
již zmíněným Xbox Game Passem.
Ne že by Sony strádalo co se
týče předplatitelů PS Plus. Momentálně jich je přes 47 milionů,
ale hráči pomalu ale jistě volají
po službě, která bude nabízet za
měsíční poplatek knihovnu her.
Kromě Game Passu tak ostatně činí i spousta
vydavatelů jako
například Ubisoft,
či EA.

God of War představuje HW požadavky,
jsou příznivé i pro slabší stroje

tvorbě dokumentárního filmu V
síti.
Cacioppo měl pozvat patnáctiletého chlapce k sexu přes aplikaci
Grindr v textových zprávách. Následně ho navštívil
kameraman, před
kterého z domu vyšel v tričku Playstation 5 a když zjistil,
že ho natáčí, rychle
se uchýlil zpět do
úkrytu svého domu
a zabouchl dveře.
Sony po zveřejnění
těchto
informací
potvrdilo, že Caccioppo byl propuštěn. Nyní již bývalý viceprezident
Sony Interactive Entertainment
byl ve společnosti osm let. Tvůrci People vs. Preds předali získané informace policii a ani vyhazov tak nemusí být posledním
problémem, který
bude Cacioppo v
souvislosti s touto
událostí řešit.

Obrázek: youtube.com

V YouTube obdobě dokumentu
V síti se objevil jeden z klíčových
mužů Sony Interactive Entertainment. Svoji pozici nyní opouští.

ovšem zůstává, zda by taková služba
byla dostupná i v České republice,
kde momentálně Sony nenabízí ani
PS Now. Cílem zavedení nové služ-

Port God of War bude na váš hardware velmi shovívavý. Hru roku
2018 si budete moci s kompromisy
zahrát i na starších strojích.
Severské putování jednoho z nejslavnějších antihrdinů herního
průmyslu už za měsíc dorazí na počítače, a abyste si ho mohli náležitě
vychutnat, máme zde pro vás nyní
požadavky, které bude hra mít na
vaše železo. Pokud už vám doma jenom dosluhuje nějaký ten herní dědeček, dost možná jste se obávali, že

hru nerozjedete. V tom případě vás
potěšíme. Nároky na menší detaily
jsou velmi shovívavé.
Minimum (720p, 30fps)
•Grafické nastavení: Nízké
•GPU: Nvidia GTX 960 (4GB) or
AMD R9 290X (4GB)
•CPU: Intel Core i5 2500k (4 core
3.3Ghz) or AMD Ryzen 3 1200
(4 core 3.1Ghz)
•RAM: 8GB
•Úložiště: 70GB
HDD

Obrázek: altchar.com

O tom, že studio Quantic Dream
chystá hru Star Wars, se již spekulovalo, ale nyní máme vše hezky černé
na bílém. Vývojáři trailerem potvrdili, že se chystá nový titul z oblíbeného
světa rytířů Jedi, a zamíříme rovnou
do doby velkého rozmachu republiky.
Ačkoliv hra bude mnohem akčnějšího rázu, než v případě tradiční tvorby studia Quantic Dream, rozhodně

se zde najdou i typické prvky pro tyto
tvůrce. Těšit se můžete rovnou na několik hratelných postav, které budou
mít vlastní morálku, osobnost, motivaci a vliv na to, jak se bude příběh
vyvíjet. A vzhledem k tomu, kdo za
hrou stojí, o příběhovou stránku se
opravdu nebojíme. Chybět nebudou
důležitá rozhodnutí a dilemata, před
která vás hra postaví.
Zatím bohužel neznáme datum
vydání, protože hra
je momentálně v
brzké fázi vývoje.

Sony údajně pracuje na
nové předplacené službě,
která by měla fungovat
podobně jako Xbox Game
Pass od Microsoftu. Tvrdí
to zprávy serveru Bloomberg, které se odvolávají
na zdroj blízký projektu.
Jeho krycí jméno má být
Spartacus a mělo by jít o
službu nabízející kombinaci výhod PS Plus a PS
Now. Služby bychom se měli dočkat
na jaře příštího roku. Podle dosavadních informací bychom ovšem
neměli očekávat herní tituly v den
vydání, jako to dělá konkurenční
Microsoft.
Zákazníci, kteří si službu předplatí, by měli mít k dispozici celkem tři
úrovně předplatného. První by bylo
v zásadě současné PS Plus. Druhá úroveň by potom nabízela také
několik PS4 a PS5 her a nejvyšší
úroveň by nabízela rozšířená dema,
streamování her a klasickou knihovnu her z PS1, PS2 i PS3. Otázkou
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Obrázek: game-news24.com

Quantic Dream odhaluje připravované
Star Wars Eclipse

Svět Star Wars opět přivítá hráče
počítačových her. Tentokrát se o
adaptaci kultovního univerza postarají tvůrci Detroit: Become Human.

#NOVINKY
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Take-Two se nelíbí název It Takes Two
a tvůrce žaluje

Alan Wake 2 je oficiálně na cestě, dorazí
i na Playstation

Take-Two vysílá do světa poněkud
směšnou žalobu. Snad jim nikdo
neřekne, že existuje i film z roku
1995, který se jmenuje It Takes
Two.

Jeden z nejlepších thrillerů poslední herní dekády se dočká
svého pokračování. Alan Wake
2 vyjde v roce 2023 a těšit se na
něj mohou i majitelé konzolí od
Sony.

It Takes Two si překvapivě odnáší titul
hry roku
Kooperační hra It Takes Two si po
právu a přesto překvapivě vybojovala své místo na slunci. A to rovnou to
nejžádanější. Může se nyní nazývat
nejlepší hrou roku 2021.

• Ratchet & Clank: Rift Apart (Insomniac Games/SIE)
• Resident Evil Village (Capcom)

The Game Awards přinesly jednu z nejlepších herních show letošního roku a
zlatým hřebem večera bylo vyhlášení
nejlepší hry roku 2021. Tento titul pro
sebe poměrně překvapivě ukořistila
kooperační hříčka It Takes Two, která
ukázala, že kreativní řešení a dobré nápady jsou cestou k úspěchu. Vyhlašování cen bylo letos obecně velmi těsné a
nemělo jasného favorita, což se potvrdilo. Nejúspěšnější nakonec bylo právě
It Takes Two, které si odneslo tři ceny.
V závěsu skončil Deathloop výhrami ve
dvou kategoriích.

• Deathloop
• It Takes Two
• Returnal
• Psychonauts 2
• Ratchet & Clank: Rift Apart

• Deathloop (Arkane Studios/Bethesda)
• It Takes Two (Hazelight Studios/EA)
• Metroid Dread (Mercury Steam/Nintendo)
• Psychonauts 2 (Double Fine/Xbox
Game Studios)

Sucide Squad: Kill the Justice League
ukazuje v novém traileru Flashe
Rocksteady nám po dlouhé odmlce konečně zase nabízejí ochutnávku toho, co nás čeká v připravovaném Suicide Squad: Kill The
Justice League.

či King Shark. A už teď lze říct,
že půjde o pořádně našlapanou
městskou akci se vším, co byste
od Suicide Squad čekali. Každá
postava bude umět něco jiného a

Hra Sucide Squad: Kill The Justice League se konečně ukázala v
novém traileru a tentokrát kromě padouchů plnících rozkazy
Amandy Wallerové dorazil také
Flash. S ním zjevně nebude mít
partička zlověstných antihrdinů
příliš snadnou práci. Kromě něj
ovšem své dovednosti předvádí také Harley Quinn, Deadshot

zjevně si užijeme souboje v partě s ostatními členy sebevrahů.
Dalo by se tak očekávat, že půjde
o podobný styl, jako v případě
úspěšných Marvel’s Guardians
of the Galaxy. Ti
ovšem sázeli pouze na jednu hratelnou postavu.

Nejlepší výprava
• Deathloop
• It Takes Tw
• Life is Strange: True Colors
• Marvel’s Guardians of the Galaxy
• Psychonauts 2
Nejlepší umělecká režie
• The Artful Escape
• Deathloop
• Kena: Bridge of Spirits
• Psychonauts 2
Ratchet & Clank: Rift
Apart

Více článků si můžete přečíst na www.gamers-generation.com

Obrázek: pcgamer.com

Hra roku

Nejlepší režie

Příběhoví herní nadšenci se mohou
těšit na další vydatnou pecku od
Remedy. Tentokrát se vrací kultovní
hrdina Alan Wake, aby v pokračování hry z roku 2010 bojoval o přežití. Potvrdily se tak spekulace, které
vypluly na hladinu v dubnu letošního roku. Tvůrci zatím prozradili
pouze povrchové informace a ne-

chtějí zacházet příliš do hloubky.
Totéž se dá říci i o úvodním traileru
na hru.
Ve hře se vrátíme zpět k nočním
můrám, které zjevně ještě naberou
na hrůznosti v porovnání s prvním dílem. To ale nebude jediný
posun, který Alan Wake udělá. V
nové hře se totiž budeme žánrově
orientovat spíše směrem survival
hororu a na místě jsou tak i mírné
obavy. Remedy totiž doposud s tímto
žánrem zkušenosti
nemá.

Foto: alanwake.com

Obrázek: kotaku.com

Take Two přidává další snahu o přivlastnění slov nebo slovních spojení. Tentokrát se společnosti nelíbí
název kooperativní hry It Takes
Two, která se prý přiživuje na publicitě spojené s mateřskou společností
Rockstaru. Hra od Hazelight Studios přitom nemá s Take-Two absolutně žádnou spojitost. Jediné, co
zde lze najít, je opravdu název, který

si z nějakého důvodu herní gigant
chce přivlastnit. Spojení slov Take a
Two ovšem jenom těžko lze označit
za vykrádání něčí značky.
Není zatím příliš jasné, čeho se
snaží Take-Two těmito kroky
docílit. Ve své žalobě však tvrdí,
že značka It Takes Two byla v
letošním roce “opuštěná” a pravděpodobně se ji tedy snaží buď
získat, nebo tak již
společnost učinila
během doby, kdy
byla značka volná.

Leden 2022
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Lahodný poslední chod dorazí
do Cuphead jako DLC v létě

Připravuje se nová strategie ze světa
Duny

Po dlouhých letech konečně dostaneme slibovaný přídavek k vydařené sidescrollové hře Cuphead.

Duna vzala nedávno útokem kinosály a teď se bude o totéž snažit
také herní titul Dune: Spice Wars,
který nás zavede na planetu
Arrakis v průběhu příštího roku.

Obrázek: dailynationtoday.com

Funcom oznámilo novou připravovanou strategii Dune: Spice
Wars inspirovanou slavným sco-fi od Franka Herberta. Jak už je
v Duně zvykem, budete se snažit
ovládnout nehostinnou poušť
planety Arrakis a její bohatství,
kterým je především ono koření.
A chybět samozřejmě nebudou

ani charakterističtí obří píseční
červi. Budete tak muset pečlivě
zkoumat své okolí, hledat zdroje a rozšiřovat svá území. Sami
vývojáři tvrdí, že snad žádný
svět není tak dobrým prostředím pro strategii, jako Duna.
Vžít se budete moci do klíčových postav jednotlivých frakcí,
takže se rozhodně nemusíte bát,
že byste se striktně drželi pouze
jedné strany barikády.

Hellblade 2 se připomíná novým
trailerem

Výlet do fantasy světa Forspoken nás
čeká v květnu

Senua’s Saga: Hellblade 2 ukazuje
nové herní záběry a láká hráče na
pokračování úspěšného akčního titulu od Ninja Theory.

Chystané akční RPGčko Forspoken má konečně datum vydání.
Oznámil ho nový trailer, který je
nabitý spoustou akce a příběhových náznaků.

Leden 2022

Obrázek: gamingbolt.com

Hellblade 2 ukazuje novou ukázku přímo ze hry a ukazují se v něm
hned ty nejsilnější stránky hry. Hra
na emoce a nádherné vizuální zpracování. Trailer začíná tím, že Senua
se spolu s dalšími potichu vkrádá do
tajemné jeskyně, v níž se ukrývá obr.
Toho skupina napadne ohněm a obr
oplácí stejnou mincí. Brání se vší silou, pojídá bojovníky, ničí obrannou

linii, kterou si vybudovali a v závěru
Senuu šokuje tím, že ji prosí o pomoc.
Bohužel, o moc více jsme se z
traileru nedozvěděli a ochutnávka
hratelnosti je docela nevýrazná.
Najdete zde v podstatě pouze utíkání a házení oštěpů. Nic dalšího. Na
druhou stranu se ale s něčím víc ani
moc nedalo počítat,
protože hra je stále
v rané fázi vývoje a
ani neznáme její datum vydání.

Připravované akční RPG Forspoken
se na The Game Awards ukázalo trochu detailněji v novém traileru. Hra
od Square Enix slibuje rozmanité bojové mechaniky, nádhernou grafiku
a příběh zasazený do rozlehlého fantasy světa. Z něj však nebude pocházet naše herní hrdinka, která se do
tohoto světa dostane pouhou náho-

dou. Setrvat v něm opravdu netouží,
a to nejen proto, že do něj nepatří,
ale taky proto, že jí tam hrozí smrtelné nebezpečí. Jediné, co zůstává
otázkou, je, jak to bude, až objeví
všechny své nadlidské dovednosti.
Forspoken se představilo na loňském eventu pro tituly nové generace Playstationu a už tehdy ukazovalo především efektní záběry
plné speciálních
dovedností založených na různých elementech.

Obrázek: gamerant.com

Obrázek: looper.com

Dlouhé roky se tento poslední chod
pekl v troubě, čekali jsme netrpělivě a
mohli jenom přes sklo koukat, jak to
s ním vypadá. Klepat nohou a doufat,
že již brzy bude hotový. Jenže postupně už trpělivost došla i těm nejstřídmějším a Cuphead se svým DLC The
Delicious Last Course skoro upadl v
zapomnění. Na The Game Awards
ovšem konečně představil nový trailer, ve kterém se dozvídáme také to

nejdůležitější – datum vydání.
Vývojáři představují nový DLC ostrov, který bude plný nepřátel s opravdu tuhým kořínkem ve velmi specifickém stylu. Hra bude navazovat na
úspěšnou sidescrollovou hopsačku
z roku 2017, kdy učarovala hráče
svým originálním vizuálem inspirovaným třicátými lety minulého století. Hra si postupně našla cestu na
všechny hlavní platformy a získala velmi
solidní fanouškovskou základnu.

Více článků si můžete přečíst na www.gamers-generation.com
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A Plague Tale: Requiem se předvádí
první herní ukázku

Sony uvedlo oficiální barevné bočnice
pro PS5

Další spekulace z herního průmyslu
se potvrdily. Tentokrát jsou to informace o tom, že Sony chystalo několik
barevných variant bočnic pro PlayStation 5, které umožní uživatelům
vyměnit si je a sladit tak svoji konzoli se zbytkem herního koutku. Bílá
barva totiž zdaleka ne všem voněla.
Nyní si budete moci vybrat z variant černé, červené, růžové, modré a

fialové barvy. První bočnice by měly
dorazit na trh již v lednu, černá varianta potom v únoru. Kromě bočnic
se můžete těšit také na nové barvy pro ovladače Dualshock, které
nabídnou modré, růžové či fialové
kombinace.
Bočnice bude možné vyměnit
na obou edicích PS5 a dorazí na
většinu trhů, na kterých je PS5
dostupná. Ve druhé
polovině roku 2022
bychom se měli
dočkat také dalších
barevných variant.

Obrázek: gamesradar.com

Sbohem bílá. Vítejte barvičky!
Playstation 5 si konečně můžete
barevně přizpůsobit dle vlastního
gusta. Cenovka však příliš nepotěší.

Pokračování úspěšné adventury
z morem zasaženého středověku
se konečně předvedlo na nových
záběrech. Máme se na co těšit.
Vynikající středověká adventura A
Plague Tale: Innocence nadchla kritiky i hráče a nyní jsme se konečně
mohli podívat také na její pokračování, které ze své temné atmosféry rozhodně neubere ani špetku. Hra bude
opět sledovat příběh Amicie a Huga z
prvního dílu, kteří po úprku ze svoji
krysami zamořené domoviny míří
na jih, aby našli nový domov. “Báseň

Requiem od Roberta Louise Stevensona jasně nastavuje tón hry. Zažijete
nové dobrodružství Amicie a Huga
v brutálním, dechberoucím světě plném nadpřirozených jevů. Po svém
úniku se Amicia a Hugo vydávají na
jih do nových oblastí. Objevte cenu
záchrany těch, které milujete a bojujte o přežití. Útočte ze stínů, nebo
rozpoutejte peklo a překonávejte
nepřátele i výzvy pomocí nadpřirozených schopností a
vytvořených pomůcek,” stojí v popisku
hry.

Obrázek: totalgamingnetwork.com
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Dying Light 2 Stay Human novým trailerem láká na únorové vydání

Elden Ring v novém traileru prozrazuje
více ze svého příběhu

Po dlouhých odkladech, spekulacích o ukončení vývoje a nemalých
problémech se konečně dočkáváme
nového Dying Light.

Nejočekávanější hra příštího roku
se nezadržitelně blíží, a proto je
nutné hráče hezky uvést do jejího
příběhu.

Více článků si můžete přečíst na www.gamers-generation.com

Elden Ring se pečlivě stará o to, aby
nadšení kolem hry neupadalo, a do
světa internetu vyslal další příběhový trailer. V něm se nám představuje
zasazení celé hry a důležitost Elden
Ring v tamním světě. V dávných časech měla být tato cennost ukradena
a po její krádeži začali polobozi padat jako mouchy. Svět se začal měnit
a tříštit. Boj mezi sebou sváděli i dva

nejsilnější polobozi generál Radahn
a Malenia.
Většina příběhu zůstává zahalena
tajemstvím i nadále, ale z traileru je
jasné, že se budeme snažit znovu
sjednotit, co se po ukradení Elden
Ringu roztříštilo a způsobilo tolik
utrpení nejen obyčejným lidem.
Za připomínku stojí, že Elden
Ring vznikl za spolupráce George
R.R. Martina a
úspěšného
herního studia From
Software.

Obrázek: screenrant.com

Obrázek: twinfinite.net

Jedna z nejočekávanějších a zároveň
nejproblematičtějších her posledních
let se konečně podívá na světlo světa. V
únoru roku 2022 se dočkáme Dying Light 2, které by již mělo mít status Gold.
Tedy, hra by měla být připravená k distribuci. Datum vydání potvrzuje nový
trailer, v němž si můžete vychutnat
snad všechno, co by mělo dělat ze hry
jeden z nejlepších zombie titulů posled-

ních let. Čeká vás řádná dávka parkuru,
složitá morální rozhodnutí a v neposlední řadě také nutnost vybrat si, kam
budete v temném městě patřit. Vývojáři už dříve slibovali, že hra bude stavět
na tom, jak se v jejím průběhu budete
rozhodovat, a každý z vašich kroků
může mít následky i o hodně později.
Kromě toho se budete primárně snažit
zůstat na světle, protože pokud bude
přebývat v temnotách,
existuje velmi slušná
šance, že i z vás se stane zombie.

Leden 2022
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Recenze Halo Infinite - kampaň
Když se podívám na sérii Halo, vybaví se mi automaticky Xbox a pak
dlouho nic. Konzole se zeleným
Xkem mě totiž dlouho nechávaly
chladným a jakožto majitel Playstationu jsem neměl důvod na ně nikdy přesedlat. Až teď, když se Halo
dostalo také na PC, jsem mohl konečně přičuchnout k tomu proslulému kultu slavné herní série, který by měl patřit ke zlatým hřebům
sci-fi FPS titulů. Nutno ovšem podotknout, že Halo je hodně oblíbené i díky svému multiplayeru, který
si v tomto případě netroufnu hodnotit. Nejsem totiž v FPS titulech
online tak kovaný, abych si je mohl
naplno užít, a patřím tak pouze k
těm, kteří se rádi prohánějí kampaní. A přesně tu si dnes rozebereme.

chodbami, které vám nedají moc
rozmanité možnosti. Tady je cesta
jasně daná a vy ji musíte následovat.
Jakmile ovšem zamíříte na samotnou planetu poblíž, situace se zcela

ligence se chová dle svého programu
a mise, a přesto zůstává jistým způsobem lidskou, Master Chief je naopak neohrožený voják, jehož cesta
vede jenom jedním směrem, kterým

Vzbuďte se, Master Chiefe!

mění. Master Chief se může vydat za
rozmanitými úkoly a získávat zpět
základny, zachraňovat ty, kteří ještě
nebyli zmasakrování, nebo saboto-

je likvidace nepřátelských jednotek,
a člověk, který má doma rodinu, by
naopak co nejdříve vypadl pryč a už
se nikdy nevrátil. O to větší váhu ale
dostává jeho setrvání a pomoc Master Chiefovi. Snad
jenom nepřátelé jsou poněkud ploší a fádní, ale to je
celkem běžný problém nejen u stříleček a vzhledem k zábavnosti hry to rádi odpustíme.

Začátek Halo Infinite je hotový masakr. Banished se vrhnou na vaši
loď se vším, co mají k dispozici, a
zaskočená posádka se nedokáže náporu nepřítele ubránit. Dokonce ani
Master Chief se nezachrání. Tedy
alespoň na první pohled. Jak se ale
o pár minut později ukazuje, legendární bojovník přece jenom přežil,

vat zařízení Banished. Vývojáři zde
slibovali největší volnost v historii

na boj na blízko a skvělou manévrovatelnost, díky využívání přitahovacího háku. Tím se můžete přitáhnout třeba k nepříteli, omráčit ho a
následně dorazit úderem.
Hratelnost je obecně velmi plynulá a akce svižná. Ani chvíli se ve
válečné vřavě nebudete nudit, nebo
cítit v absolutním bezpečí, což je u
takovéhoto titulu jenom dobře. Na
každého nepřítele musíte nají účinnou zbraň a správnou strategii, a to
je vynikající mix, který Halo opravdu sluší. Pokud nebudete hrát na
nejvyšší obtížnost, neměli byste narazit na žádné vyloženě frustrující
pasáže a hra tak poměrně příjemně
ubíhá a zhruba do osmi hodin byste
měli mít hotovo, pokud se poženete
přímo za příběhovou linkou. To je
jedna z věcí, která mě ovšem trošku překvapila. Přece jenom, tvůrci
slibovali největší kampaň vůbec a já
očekával mnohem víc. Herní zážitek
mi to rozhodně nezkazilo, ale ještě
pár hodinami bych rozhodně nepo-

100 Master Chiefů, 100 způsobů,
jak zabít
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série a tomu i hra opravdu odpovídá.
Pohyb po rozsáhlém světě můžete
urychlit například nasednutím na
čtyřkolku, jejíž ovládání v případě
myši a klávesnice ovšem není úplně
šťastně řešené a působí snad jedinou
vadu na kráse a komfortu, co se týče
samotné hratelnosti. Teoreticky by
se dalo ještě hovořit o defaultním
mapování některých tlačítek, ale to
si můžete upravit dle libosti, takže
hned, jakmile tak učiníte, problém
zmizí.
Co se týče samotného odvyprávění příběhové linky, zaslouží vývojáři
pochvalu za to, jak na relativně malém prostoru dokázali postavit proti
sobě několik způsobů uvažování a
dodat hře uvěřitelnost. Umělá inte-

hrdnul. Na druhou stranu, můžete v
klidu i dál plnit vedlejší úkoly a herní dobu si tak aspoň trošku nastavit.
Vzpomínáte na Craiga?
Hráči, kteří dlouhodobě sledují
herní novinky si jistě vzpomenou
na „bruta Craiga“, který se stal ztělesněním zesměšnění Microsoftu
a jeho konzolí nové generace i samotných vývojářů 343. Vypadal
totiž ohavně a internet se ho okamžitě chytil. Tohle, že je nová generace? Vždyť to vypadá jako na
Xboxu 360. Jenže uplynulo něco
málo přes rok a Halo Infinite vypadá k nepoznání. Hra potěší oko
rozlehlým světem, kterým se můžete pokochat, solidní grafikou
nepřátel a obecně nádherně vypadajícími postavy. Tady je vážně
máloco vyčítat a je vidět, že vizuální zpracování bylo
pro tvůrce ve finále
velmi důležité a odklad se vyplatil.

Obrázky: xbox.com a youtube.com

byť pouze nehybně pluje vesmírem
ve svém speciálním obleku. Najde
ho jeden z mála přeživších na lodi
Echo 216, jehož pohled na řešení situace se ale velmi liší od toho, který
má Master Chief. Po oživení se totiž
neohrožený hrdina chce vrhnout
do zamořené lodi a získat tajemnou
zbraň. Ne pistoli, ale umělou inteligenci, která, jak se ukáže, měla za
úkol zneškodnit Cortanu a následně se sama smazat. Právě zde začíná
Chiefova pouť za záchranou přeživších, odhalením důvodů vymazání
Cortany a také likvidací vůdců nepřátelských Banished.
První část hry, která vás čeká, se
odehrává na lodi, v níž se to hemží
nepřáteli, a vy se v podstatě budete
prohánět generickými lineárními

Nepřátelé na každém rohu přímo
vybízejí k tomu, aby ve hře bylo více
způsobů, jak se jich zbavit. Pokud
by totiž hra nabízela jednotvárné
možnosti, hodně rychle by se vám
zajedla. I přes ne úplně rozmanité
zástupy nepřátel se ale něčeho podobného bát nemusíte. Mění se totiž
prostředí, dostupné zbraně i okolní
předměty, které vám v ničení nepřátelských jednotek pomohou.
Sáhnout můžete po různých typech zbraní od plazmových pistolí,
přes klasické mechanické zbraně,
až po různé panely v okolí, které po

svých nepřátelích prostě mrštíte a
tím jim uštědříte opravdu pěkné poškození. Zapomenout nesmím také

Více článků si můžete přečíst na www.gamers-generation.com
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Herní disky SureFire Bunker

Esports monitor AGON PRO AG254FG

Vyrazit jen tak na cesty a mít s sebou svoji nadupanou herní knihovnu. To je přání snad každého hráče,
který čas od času potřebuje strávit
nějakou tu dobu mimo domov.
Abyste se z podobných výhod mohli těšit, potřebujete samozřejmě
kvalitní herní mašinu na cesty, ale
neméně důležitou součástí života
kočovného hráče je také přenosný
disk, který zaplníte herními tituly
až po okraj. Společnost SureFire
nabízí rovnou čtyři zajímavé kousky pro hráče, kteří touží po kompaktnosti a pohodlí.

AGON by AOC uvedl nedávno
zcela novou kategorii produktů
pro nejnáročnější a nejkonkurenceschopnější hráče a hráče
z oblasti esportů: AGON PRO.
Prvním modelem uvedeným na
trh v této kategorii je esports monitor AG254FG. 24,5” (62,2 cm)
AGON PRO AG254FG využívá
rychlý IPS panel s rozlišením Full
HD a obnovovací frekvencí 360
Hz pro bezkonkurenční herní
výkon v kombinaci s dobou odezvy 1 ms GtG a Nvidia G-Sync s
NVIDIA Reflex Latency Analyzer
k minimalizaci latence systému.

Multimediální NTB X-Diablo Extreme

24,5“ AGON PRO AG254FG má
poutavý design určený pro nejlepší
hráče a bylo mu uděleno ocenění
„reddot design award“. Ze tří stran
bezrámový čelní panel omezuje
rušivé vlivy a stínový štít zvyšuje viditelnost, když světla během
turnajů jasně září. Na zadní straně
má monitor silné linie a výrazné
akcenty osvětlení AGON Light FX RGB, které poskytuje
14 režimů osvětlení a 10 000
kombinací světel RGB, které lze
přizpůsobit pomocí speciálního
softwaru AOC s názvem G-Menu.

Projekce loga AGON pomocí LED
na přední straně poukazuje na vkus
hráčů a jejich jedinečný herní styl.
24,5” rychlý IPS panel přichází s
výjimečnými funkcemi. Nabízí obnovovací frekvenci 360 Hz a dobu
odezvy 1 ms GtG, což zajišťuje
zobrazování bez artefaktů, jako
jsou duchové při rychlém pohybu.

Foto: AOC

diny SureFire.
Na výběr máte z variant klasických
pevných disků i SSD, které rozhodně
ocení především majitelé nové generace konzolí. Ta totiž právě z potenciálu
SSD disků těží nejvíce. Běžný pevný
disk vám ovšem nabídne solidní rychlost čtení a zápisu pohybující se až
kolem 140 MB/s, v případě SSD dosáhnete na čísla ještě o poznání vyšší
– čtení 450 MB/s a zápis 430 MB/s.

Foto: SureFire

Herní disky SureFire Bunker skloubí
rychlost, pohodlí a kompatibilitu do
jedné malé krabičky a nabídnou vám
od 512GB až po 2TB kapacity úložiště. V případě běžného pevného disku
jsou varianty 1TB a 2TB. Pokud radši
sáhnete po SSD, nabídne vám SureFire
512GB, nebo 1TB. Je tak jenom na vás,
kolik her chcete na svůj přenosný disk
vlastně vmáčknout, ze strany výrobce
zde rozhodně omezení nebudete. Nejen praktické,
ale také stylové bude vaše
úložiště díky elegantnímu
designu s RGB podsvícením, který pyšně hlásí, že patří do ro-

Poco F3: Výkonný, herní smartphone

Tak jsme se dočkali a jeden
z úplně prvních kousků
notebooků značky X-Diablo, za kterým stojí společnost AT Computers, se
nám dostal do redakce. Je
to multimediální ďábel s
Full HD displejem a integrovanou grafikou Intel.

Více článků si můžete přečíst na www.gamers-generation.com

Hledáte telefon do 10000 korun, na
kterém si můžete zahrát i nejnovější hry? My jsme vyzkoušeli Poco F3
a byli jsme příjemně překvapeni.
Hned ze začátku zaujme Poco F3 procesorem Snapdragon 870. Jedná se o
jeden z nevýkonnějších procesorů
na trhu a vidět ho v telefonu v této
cenové kategorii rozhodně upoutá
pozornost. Můžete se tedy rozloučit
s jakýmikoli předsudky o pomalém
androidu. S přehledem zvládá i nejnovější hry, kde mu ještě k vyššímu výkonu pomůže herní režim.
Výkonný procesor doplňuje krásný 120 Hz AMOLED displej. O
dostatek místa se postará 128/256

GB interního úložiště spolu s 6/8 GB
paměti RAM.
Při pohledu na telefon vás zaujme
decentní, avšak velmi povedený design. Společně s displejem zaujímajícím 85,9 %, minimálními rámečky a
pouze malým průstřelem na přední
kameru, je na telefon radost pohledět.
Hmotnost necelých 200 g a tloušťka
7,8mm rozhodně také neurazí. Dodává ve čtyřech barvách:
Moonlight Silver, Deep Ocean
Blue, Artic White a Night Black.

Foto: Redakce

dete muset trochu ubrat z vašich nároků a snížit FPS, případně rozlišení.
Ale, světe div se, jde to.
Displej má Full HD rozlišení s
minimalistickými rámečky a barvy
zobrazuje velmi věrohodně. Úložiště
jistí rychlý 1TB SSD Samsung 980.
Operační paměti je také
dostatek.

Foto: X-Diablo

Srdcem tohoto výkonného multimediálního stroje
je procesor Intel Core i71165G7 s integrovanou 8
GB grafikou Intel Iris Xe
Graphics. Co se výkonu
týká, při práci nebo sledování filmů,
vše běží svižně a bez problémů. Také
start operačního systému nás mile
překvapil a Windows 11 Pro naběhnou v řádu několika sekund.
Další překvapení nás čekalo, když
jsme se rozhodli, jak je u nás dobrým zvykem, stroj trochu
potrápit. To, co bylo dříve
skoro nemožné – zapařit
na laptopu s integrovanou
grafikou nějakou onlinovku – se nám podařilo. Hry
typu Hearthstone dáte bez
omezení, u RPGéček bu-
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