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EDITORIAL 

Ahoj gameři 
u červnového vydání,

hlásí se váš nový šéf-
redaktor plný síly a 
odhodlání pro nadchá-
zející období.

Měsíc červen se ve světě 
gamingu vždy nesl ve 
znamení herních konfe-
rencí, showcase a dalších 
herních událostí. Ačkoli 
se ani v letošním roce 
nedočkáme největšího 
herního svátku E3, stále 
se máme na co těšit.

Tento měsíc tak budeme 
pro vás sledovat veškeré 
novinky, které si pro nás 
připraví herní giganti.

Buďte ready, tohle bude 
jízda. 

Šéfredaktor Michal 
Fortyn 

a redakce 
Gamers Generation

Chtěli bychom tímto článkem 
poděkovat za spolupráci šéfre-
daktorovi časopisu GAMERS 
GENERATION Martinovi Ha-
vlovi. Jeho přínos pro hráčskou 
komunitu, a hlavně čtenáře ča-
sopisu GAMERS GENERATION 
je neoddiskutovatelný. Děkujeme 
mu, že nás podpořil v těžkých za-
čátcích růstu časopisu, který si v 
této nelehké době hledal své mís-
to na trhu.

Nový redakční tým se aktuálně 
tvoří a jeho šéfredaktorem bude 
… no, prozatím to pro vás čtená-
ře bude překvapení. Aktuálně se 
na spolupráci projektu GAMERS 
GENERATION domluvili tři sub-
jekty, které se dlouhodobě věnují 
gamingu. Jsou jimi ostravský pro-
jekt OSTRAVA CHAMPIONSHIP, 
zkráceně OVACHAMP, který se 
dlouhodobě věnuje nejen v Ost-
ravském regionu podpoře hráčů 
a tvorbě skvělých herních turnajů 
a dělají to, jak jinak, než s hráč-
ských srdcem, a také herní portál 
s novinkami ze světa her SUPER-
PAŘMENI.EU, který je další vy-
cházející hvězdou na herním nebi. 
Spojení naleznou v projektu GA-

MERS GENERATION a časopisu, 
který tak bude pro hráče ještě ba-
revnější a také zajímavější.
    Podporu nám slíbili i další her-
ní ikony, ale to je také ještě skryto 
pod pláštíkem blízké budoucnosti.
    Toto spojení a zajímavé partner-

ství vzniklo za velmi slibné kon-
stelace hvězd, tak nám držte pal-
ce, jak jste to dělali 
doposud.

GAMINGU zdar!

České herní studio Bohemia In-
teractive odhalilo nový díl série 
Arma. Nový válečný simulátor 
ponese název Reforger.

Po dlouhých devíti letech od vydá-
ní Arma 3 k nám konečně dorazi-
la nová Arma Reforger, která nás 
vrací do známých lokací. Bohemia 
Interactive láká v nejnovějším trai-
leru na dechberoucí krajinu, pozo-
ruhodnou fyziku, rozlehlý ostrov a 
další funkce. Vše poběží na novém 
Enfusion engine, který byl předsta-
ven již v minulosti.

    Fanoušci série jistě ocení, že se 
vývojáři v novém díle vracejí do 
známých lokací z jedničky. Idylický 
Everon se tak představuje ve zce-
la novém grafickém kabátu upro-
střed válečné vřavy studené vál-
ky. Vývojáři na svých stránkách 
také uvádějí, že každý aspekt hry 
lze modifikovat. Válečný simulá-
tor si můžete mimo jiné zahrát 
již nyní v rámci 
předběžného pří-
stupu s cenovkou 
30 EUR.

Ubisoft Plus přichází na konzole Xbox 
a PlayStation

Studio Bohemia Interactive odhalilo 
novou Armu

Služba Ubisoft+ po dlouhém oče-
kávání konečně zamíří na konzole 
PlayStation a Xbox. Předplatitelé 
se tak dočkají nejnovějších titulů 
francouzského vývojáře.

Francouzský vývojář Ubisoft ofi-
ciálně oznámil, že služba Ubisoft+ 
přichází na konzole PlayStation a 
Xbox. Na oficiálním blogu Ubisoftu 
stojí: „Služba předplateného je v sou-
časné době dostupná na PC, Stadii a 
Amazon Luna a nabízí hráčům první 
vydání, klasické hry a prémiové edice 
a ankonec bude k dispozici na Play-

Station a Xbox…“
    Herní vývojář také uvedl, že od 24. 
května spustí nové předplatné pro 
PlayStation Plus s názvem Ubis-
oft+ Classics. Na konzolích Play-
station se tak bude jednat o výběr 
oblíbených her, včetně nejpopu-
lárnějších Assassin’s Creed Val-
halla, The Division,  či For Honor.
    V rámci předplatného se obje-
ví i starší klasiky: 
Far Cry 3: Remas-
ter, Far Cry 4 nebo 
Watch Dogs.
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Memorandum o spolupráci a změna šéfredaktora
Výběr novinek z komunitního webu GAMERS GENERATION

O
br

áz
ek

: B
oh

em
ia

 In
te

ra
ct

iv
e

https://www.gamers-generation.com/
https://www.gamers-generation.com/
https://www.gamers-generation.com/memorandum-o-spolupraci-a-zmena-sefredaktora/
https://www.gamers-generation.com/studio-bohemia-interactive-odhalilo-novou-armu/
https://www.gamers-generation.com/ubisoft-plus-prichazi-na-konzole-xbox-a-playstation/


Červen 2022

03#NOVINKY

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

Výběr novinek z komunitního webu GAMERS GENERATION

Herec Norman Reedus před ne-
dávnem prozradil pokračování 
populárního hry Death Stran-
ding. Vyzrazení vtipně komento-
val tvůrce Hideo Kojima.

Herec Norman Reedus, kterého 
můžeme znát z populárního seriálu 
The Walking Dead, před nedávnem 
vyzradil pokračování hry Death 
Stranding od Kojima Productions. 
Americký herec ve hře ztvárňuje 
postavu kurýra Sama Portera Brid-
gese.

    Herní tvůrce Hideo Kojima tak 
v návaznosti na “neoficiální” ozná-
mení Death Stranding 2 zveřejnil 
ve svém příspěvku na Twitteru 
scénu, kde Kojima mlátí hvězdu 
Walking Dead baseballovou pál-
kou Lucille. Nebojte se,  Hideo 
Kojima a Norman Reedus jsou 
však stále přáteli. Duo Reedus Ko-
jima tak svojí akcí 
potvrdily, že Death 
Stranding 2 je ofici-
álně ve vývoji.
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Death Stranding 2 prozrazen Normanem 
Reedusem, Hideo Kojima vtipně reaguje

Alan Wake slaví 12. výročí a při této 
příležitosti finské studio Remedy 
odhalilo, že Alan Wake Remaste-
red vyjde také na konzoli Nintendo 
Switch. Herní studio také odhalilo 
nové obrázky chystaného druhého 
dílu.

Remedy Entertainment k 12. výro-
čí vydání Alana Wakea zveřejnilo 
video, ve kterém nechybí kreativní 
ředitel Sam Lake a Ilkka Villi, model 
postavy Alana Wakea. Na začátku 
videa Sam Lake oznamuje, že Alan 

Wake Remastered vyjde na konzole 
Nintendo Switch.
    Kromě zprávy o původní hře 
mířící na Switch se ve videu věnu-
jí také chystanému druhému dílu, 
který by podle všech informací 
měl dorazit již příští rok. Ve videu 
jsme se bohužel nedočkali nových 
záběrů. Kreativní ředitel Remedy 
ve videu také zmínil 
chystaný seriál, kte-
rý byl prvně ozná-
men v roce 2018.

Remedy odhalilo nové obrázky z Alan Wake 
2 + Alan Wake Remastered vyjde na Switch

Polské studio Techland zklama-
lo nedávným oznámením své 
fanoušky. Očekávané příběhové 
rozšíření pro Dying Light 2 se 
odkládá.

Nevíme, zda se jedná o trend dneš-
ní doby, ale kromě herních titulů 
se odkládají i rozšíření. Techland 
svým nedávným oznámením zkla-
mal své fanoušky když prohlásil, 
že příběhové DLC do nejnovějšího 
Dying Light 2 se posouvá až na září 
letošního roku. Polské herní studio 
Techland ve svém oznámení uvádí: 
„V červnu však představíme první 

herní kapitolu s názvem “Po sto-
pách nočního běžce”, která bude 
plná obsahu a událostí, a také 
velmi očekávaný foto režim, tak-
že se těšte na další akci ve městě!“
    Techland také na svém ofi-
ciálním účtu na Twitteru od-
halil infografiku post-launch 
road map s plány na červen až 
srpen. Fanoušci se tak mohou 
těšit na nový opravný patch, 
nový obsah v po-
době itemů, misí, 
odměn a mnoho 
dalšího.
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Techland odkládá příběhové rozšíření 
pro Dying Light 2

Nejnovější hrou zdarma na platfor-
mě Epic Games Store se stala po-
pulární akční FPS Borderlands 3. 
Epic Store láká také na mega slevy.

Borderlands 3 zdarma na Epic Store
Epic Games Store, jak bývá zvykem 
často rozdává hry zdarma. Nyní se 
na řadu dostal vysoce hodnocený 
Borderlands 3 od Gearbox Software. 
V rámci toho byl spuštěn také odpo-
čet na novou „záhadnou“ hru, které 
se podle odpočtu dočkáme až příští 
týden.
    Epic také oznámil Epic MEGA 
slevy, které běží od 19. května do 16 

června letošního roku. Na oficiál-
ním blogu herní platformy se uvádí: 
„Epic Mega Sale začne za dvě hodiny 
a odstartuje čtyři týdny trhových her 
zdarma prostřednictvím Epic Vault, 
neomezených MEGA kupónů Epic 
Games Store v hodnotě 25 %, MEGA 
nabídek a zlevněných řad až se 75% 
slevou…“
    Her ve slevové akci je opravdu 
mnoho, od těch nejnovějších po ty 
starší. Epic se na 
svých oficiálních 
stránkách chlubí až 
75% slevami.

Epic Games Store nabízí Borderlands 3 
zdarma a láká na mega slevy
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Kdo by neznal legendární Gothic. 
Fanoušci série mohou jásat, jeli-
kož chystaný remake se pravděpo-
dobně dočká režimu kooperace.

Gothic Remake, který jste mohli v 
minulosti okusit v rámci krátkého 
gameplay teaseru, se stále nachází 
ve fázi vývoje. Senior programmer 
studia Alkimia Interactive na svém 
profilu LinkedIn o chystaném mul-
tiplayeru pro remake hovořil zcela 
otevřeně.
    Ve svém sdělení senior pro-

grammer například uvádí, že jako 
programátor multiplayeru pro hru 
připravil základ pro kooperaci. Ve 
zprávě například uvádí: “Remake 
je RPG s otevřeným světem, kde 
můžete hrát sami nebo se 4 přáteli 
v kooperaci. Pracuji také na dal-
ších herních prvcích  jako je souboj 
zblízka, magie a zbraně na dálku a 
všechny tyto prvky 
fungují v multi-
playeru a může je 
využívat AI.”
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Remake původního Gothicu se pravděpo-

dobně dočká co-op

Herní vývojář Electronic Arts od-
halil datum vydání mobilní verze 
Apex Legends.

Populární battle royale akce Apex 
Legends se dočkala také mobilní 
verze, která k nám podle oznámení 
dorazila 17. května 2022. Fanoušci 
“Apexů” tak okusí tvrdé bitvy pro-
ti ostatním hráčům na zařízeních s 
operačním Android a iOS.
    Na oficiálních stránkách EA se 
uvádí: “Apex Legends™ byl navržen 
speciálně pro mobilní zařízení, se 

zjednodušeným ovládáním a promy-
šlenými optimalizacemi, které vedou 
k jedné z nejpokročilejších bojových 
her battle royale dostupných pro tab-
let nebo telefon.”
    Mobilní hra, která je založená na 
populární free-to-play battle roya-
le od Respawn Entertainment, tak 
ponese veškeré prvky desktopové 
verze. Electronic 
Arts v launch traile-
ru mimo jiné odhalil 
první sezónu.

Byl odhalen datum vydání Apex Legends 
Mobile

THQ Nordic oznámilo středově-
kou strategii The Valiant, která 
nás vezme do temného období 
křížových výprav. Na co se mů-
žeme těšit?

Herní vydavatel THQ Nordic 
oznámil nové středověké real-ti-
me strategy The Valiant. Ve hře 
se ocitnete v kůži Theodericha z 
Akenburgu, se kterým procestuje-
te Evropu i Blízký východ v obdo-
bí křížových výprav 13. století.
    „Poté, co se starověký artefakt 
dostane do nesprávných rukou, 
musí vysloužilý křižák Theoderich 

von Akenburg vzít zbraně a vést 
svůj udatný oddíl přes Evropu a 
Blízký východ, aby se jako první 
dostal ke zbývajícím relikviím.“
    Podle oficiálního sdělení má 
hra obsahovat bohatou příběho-
vou kampaň pro jednoho hráče. 
Singleplayerová kampaň se má 
skládat z 15 originálních misí, 
které budou zcela unikátní. Vý-
vojáři slibují také možnost ko-
operace a další 
mu lt ip l aye rové 
prvky.
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THQ Nordic představuje středověké RTS 
The Valiant

Vydavatel Nacon před nedávnem 
oznámil pokračování nesoucí ná-
zev GreedFall 2: The Dying World, 
který k nám dorazí někdy v roce 
2024. Co vše víme?

Francouzský herní vydavatel Nacon 
před nedávnem oznámil pokračo-
vání populárního GreedFall. Studio 
uvádí, že nový díl má být prequelem 
původní hry. Děj se má odehrávat 
tři roky před událostmi z jedničky. 
Hráči se podle vydavatele mohou 
těšit na rozmanité prostředí, bohaté 
RPG prvky, nové frakce, postavy a 
nezapomenutelná dobrodružství.

    Generální ředitel vydavatelství 
Nacon, Alain Falc, v oficiálním pro-
hlášení sdělil: “Jsme velmi nadšeni, 
že můžeme všem odhalit GreedFall 
2, novou hru od Spiders. Mnoho fa-
noušků po celém světě prosilo o 
pokračování a my jsem potěšeni, 
že můžeme vydat tuto novou hru, 
kterou si fanoušci jistě zamilují. 
Doufáme také, že oslobí nové hráče 
a všechny fanoušky 
RPG her, skvělých 
příběhů, akce a fan-
tasy.”

GreedFall 2 – The Dying World oficiálně 
oznámen
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S novými, lehkými a vysoce přes-
nými myšmi SPC Gear LIX Wire-
less a SPC Gear LIX Plus Wireless 
se konečně můžete osvobodit od 
drátů!

Bezdrátové připojení 2,4 GHz ve 
spojení s dlouhou výdrží baterie 
zajišťuje stabilní připojení bez pro-
dlev. Oblíbená voštinová struktura 
skořepiny myší je to, co dělá sérii 
LIX Wireless tak lehkou a napo-
máhá prodyšnosti a tím zamezuje 
pocení ruky. Myši jsou vybaveny z 
prvotřídních komponent, které vám 

pomohou získat výhodu nad vaši-
mi soupeři na virtuálním bojišti, a s 
adresovatelným RGB podsvícením 
navíc krásně zapadne do vašeho 
herního doupěte.
 Stabilní bezdrátové připojení 2,4 
GHz a bez zpoždění, to vám po-
skytuje bezkonkurenční přesnost 
a pohodlí bez jakýchkoli hranic! 
Toto řešení pomáhá udržovat váš 
stůl čistý a umož-
ňuje volný pohyb 
myši, čím méně 
drátů, tím lépe.
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Bezdrátové herní myši SPC Gear LIX 
Wireless a SPC Gear LIX Plus Wireless

Externí SSD disk IronKey Vault 
Privacy 80 (VP80ES) je první ino-
vativní externí SSD disk společnos-
ti Kingston nezávislý na operačním 
systému, který je vybaven nejen 
hardwarovým šifrováním pro 
ochranu dat, ale také dotykovým 
displejem.

Používání disku IronKey VP80ES 
je stejně intuitivní jako odemykání 
chytrého telefonu. Disk vybavený 
snadno použitelným barevným do-
tykovým displejem a 256bitovým 
šifrováním XTS-AES s certifikací 

FIPS 197 je navržen tak, aby doko-
nale chránil data a zároveň byl uži-
vatelsky přívětivý. Odolává útokům 
typu Brute Force a BadUSB, má 
digitálně podepsaný firmware a je 
vhodný pro uživatele z malých a 
středních firem (SMB) i pro tvůrce 
obsahu. Díky svým bezpečnostním 
funkcím na armádní úrovni ochra-
ny výrazně překo-
nává internetové a 
cloudové služby pro 
zabezpečení důleži-
tých dat.

Hardwarově šifrovaný externí SSD disk 
s dotykovým displejem

Paměti DDR5 poskytují vynikají-
cí výkon, stabilitu a potenciál pro 
přetaktování s nejnovější podpo-
rou PMIC. Viper Venom RGB a 
non-RGB SKU budou k dispozici 
s frekvencemi od 5200 MHz do 
6200 MHz.

Paměťové sady Viper Venom 
DDR5 zahrnují verze s RGB i bez 
RGB podsvícení. Nový design te-
pelného štítu Venom kombinuje 
unikátní světelnou lištu RGB a 
vlastní hliníkový rozdělovač tepla 
s matně černo-stříbrnou vzoro-

vanou grafikou. Vysoce kvalitní 
moduly jsou vybaveny vestavěným 
tepelným senzorem pro sledování 
výkonu, zatímco vynikající odvod 
tepla pomáhá předcházet nebezpe-
čí přehřátí. Fyzická výška modu-
lu může zabránit interferenci s 
většinou CPU chladičů na trhu. 
Kromě toho má světelný RGB 
pruh zcela nový design s aktu-
alizovaným syn-
c h r o n i z a č n í m 
softwarem a vzory 
osvětlení.
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Nové výkonné paměťové sady DRAM 
Viper Venom DDR5

Esportovní herní monitor ROG 
Swift 500Hz NVIDIA G-SYNC s 
technologií Reflex je monitor s 
nejrychlejší obnovovací frekvencí 
v historii, což znamená minimální 
rozmazání pohybu a nejnižší laten-
ce.

ASUS představil špičkový herní 
monitor ROG Swift 500Hz, který je 
prvním monitorem pro esport na 
světě s obnovovací frekvencí 500 Hz. 
Model ROG Swift 500Hz je vybaven 
24,1palcovým displejem s rozliše-
ním Full HD (1920 x 1080), který 

využívá technologii Esports-TN pa-
nel (E-TN), díky níž dosahuje o 60 
% kratší doby odezvy než standardní 
TN LCD displeje. To z něj dělá ak-
tuálně nejrychlejší LCD displej na 
světě.
    Swift 500Hz obsahuje technolo-
gii NVIDIA G-SYNC a vylepšený 
režim Esports Vibrance – vyladěný 
pro esport použití – integrovaný pří-
mo ve firmwaru mo-
nitoru. Díky němu 
prochází krystaly 
LCD více světla.

Herní monitor s nejrychlejší obnovovací 
frekvencí na světě
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Epic Games Store opět pokra-
čuje v rozdávání her zdarma v 
rámci Mystery Game. Nyní si 
hráči mohou na platformě zdar-
ma přidat do knihovny komplet 
remasterovanou sérii Bioshock.

Nedávno jsme vás informovali o 
tom, že Epic v rámci své akce My-
stery Game bude každý týden roz-
dávat hry zdarma. Nejdříve si pro 
nás přichystal cenami ověnčenou 
“střílečku” Borderlands 3.
     Nyní se Epic také předvedl, 
když odemknul ze svého trezoru 

komplet remasterovanou edici 
Bioshock: The Collection. Celý 
balíček obsahuje ve vylepšené 
podobě všechny tři díly. Pro fa-
noušky série je k dispozici také 
veškerý dodatečný obsah.
    Epic Games Store na Twitte-
ru uvedl: “Je čas vrátit se do měst 
Rapture & Columbia a zažít oce-
ňovanou sérii bioshock v plném 
rozsahu.” Další za-
jímavou hru zdar-
ma oznámí Epic 
každý týden.
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Komplet série Bioshock zdarma na Epic 
Games Store

Vývojáři z CDPR během sedmile-
tého výročí vydání The Witcher 3 
oznámili přibližné datum vydání 
dlouho očekávané next gen verze 
pro Zaklínače 3. Datum vydání byl 
stanoven na 4. čtvrtletí letošního 
roku.

Třetí Zaklínač slavil sedmé výročí a 
při této příležitosti herní vývojáři z 
polského CD Project Red oznámili, 
že nová next-gen verze The Witcher 
3: Wild Hunt – Complete Edition 
vyjde pro PC a  konzoli PS5 a XBOX 
Series X ve 4. čtvrletí letošního roku.

    Zprávu oznámili vývojáři ve svém 
příspěvku na Twitteru: „Jsme rádi, že 
se s vámi můžeme podělit o informa-
ci, že vydání hry Zaklínač 3: Divo-
ký hon ve verzi pro novou generaci 
je naplánováno na 4. čtvrtletí roku 
2022.”
    První oznámení o nové next gen 
verzi k nám dorazilo v roce 2020. 
Od té doby se patch neustále od-
kládal kvůli ne zcela 
jasným problémům, 
letos v dubnu do-
konce na neurčito.

Next-gen verze Zaklínače 3 vyjde koncem 
roku

Vývojáři ze Supermassive Games 
v příspěvku na Twitteru oznámi-
li, že online multiplayer pro The 
Quarry se odkládá. Autoři hry 
však uklidňují, že základní hra 
dorazí včas.

Již za necelé dva týdny k nám dora-
zí očekávaná hororovka The Qua-
rry, která láká na silný hororový 
příběh se 186 různými konci. Ředi-
tel studia Will Byles však ve svém 
včerejším příspěvku prohlásil, že 
multiplayer hry se dočká zpoždění.
    Zatímco singleplayerová ver-

ze hry má dorazit podle plánu již 
10. června, online multiplayer se 
odkládá. Ve svém oficiálním pří-
spěvku na Twitteru Byles uvádí, 
že multiplayeru se hráči dočkají 
skrze chystaný update 8. července 
letošního roku.
    Nejnovější oznámení studia Su-
permassive Games se tak hráčů 
příliš nedotkla, jelikož se většina 
fanoušků jistě těší na singleplayer. 
Ve hře totiž nebu-
de v základu chy-
bět lokální co-op a 
“movie mode”.
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Multiplayer The Quarry se odkládá, 
datum vydání základní hry zůstává

Poté, co Ruská federace koncem 
února napadla Ukrajinu, vývojáři 
očekávané hry Stalker 2: Heart of 
Chernobyl pozastavili její vývoj. 
Nyní se podle všech dostupných in-
formací na hře opět pracuje.

Ukrajinské studio GSC Game World 
kvůli útočné agresi ze strany Ruska 
muselo pozastavit v březnu práce 
na dlouho očekávaném Stalkerovi 2. 
Ukrajinské herní studio se dokonce 
rozhodlo přestěhovat do Prahy.
    Podle posledních zpráv z oficiál-
ního discordu komunitní manažer 

uvedl, že vývoj hry Stalker 2: Heart 
of Chernobyl byl opět obnoven. Ko-
munitní manažer ve svých příspěv-
cích prohlásil, že vývoj pokračuje 
a práce na hře aktuálně probíhají.
    Prozatím nemůžeme říct, jak 
moc válka na Ukrajině ovlivní 
finální podobu hry a její datum 
vydání. Nemůžeme s určitostí ani 
prohlásit, do jaké míry se dostal 
vývoj hry opět do pohybu. Může-
me jen ukrajinským 
vývojářům v této 
nelehké době po-
přát hodně štěstí.

Stalker 2: Heart of Chernobyl opět 
ve vývoji
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Sci-fi horor Callisto Protocol byl 
během včerejšího showcase State 
of Play odhalen včetně data vydá-
ní hry. Kdy se dočkáme?

Během včerejšího showcase State 
of Play od Sony byl více předsta-
ven nový vesmírný survival horor 
The Callisto Protocol. Na oficiál-
ním blogu PlayStationu hru před-
stavil Glen Schofield, CEO studia 
Striking Distance Studios. Glen 
Schofield v příspěvku hru předsta-
vil následovně: “The Callisto Pro-
tocol odehrávající se na Jupiterově 
mrtvém měsíci Callisto v roce 2320 

je příběhem Jacoba Leeho, vězně z 
věznice Black Iron, který musí bojo-
vat o život, když záhadná epidemie 
uvrhne Měsíc do chaosu. Vězeňšttí 
strážci a vězni mutují v monstróz-
ní stvoření zvaná Biofág a Jacob 
musí bojovat, aby přežil hrůzy 
Black Iron a odhalil temná tajemn-
ství United Jupiter Company.”
    Šéf studia slibuje, že hra na-
bídne děsivou 
atmosféru podpo-
řenou kvalitním 
audiovizuálním 
zážitkem.
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The Callisto Protocol dostává datum 
vydání a nový trailer

Americký gigant Microsoft na 
svém oficiálním blogu Xboxu zve-
řejnil nadcházející hry přicházející 
v červnu do Game Passu. O jaké 
hry se jedná?

Microsoft na oficiálních stránkách a 
prostřednictvím Twitteru zveřejnil 
seznam her, které tento měsíc po-
putují na Xbox Game Pass. Během 
včerejška byl zveřejněn také seznam 
her pro předplatné Xbox Live Gold. 
A které hry se můžeme tento měsíc 
v Game Pass?
    Technologický gigant Microsoft 
zveřejnil následující šestici her: 

Assassin’s Creed Origins, For Ho-
nor: Marching Fire Edition, Chorus, 
Disc Room, Ninja Gaiden: Master 
Collection a Spacelines from the Far 
Out.
    Nejlákavější hrou celkové nabíd-
ky her se jistě stává Assassin’s Creed 
Origins, kde se ocitáte ve starověkém 
Egyptě v kůži Bayeka. Další hrou 
seznamu z dílny Ubisoftu se také 
stává For Honor v 
edici Marching Fire. 
For Honor si mohou 
předplatitelé služby 
stáhnout již dnes.

Microsoft zveřejnil Xbox Game Pass hry 
na měsíc červen

Nejnovější únik insidera odha-
luje novou mapu do Warzone 2, 
která by měla dorazit v roce 2023. 
Jak nová mapa vypadá a na co se 
můžeme těšit?

Tom Henderson z Try Hard Guides 
ve svém včerejším příspěvku odha-
lil novou mapu, která vychází pro 
očekávaný Warzone 2. Nejmenova-
ná mapa obsahuje mnoho zajíma-
vých prvků pro dynamickou hratel-
nost. Ve svém oficiálním příspěvku 
Henderson o nových únicích pro-

hlásil: „Úniky Call of Duty v posled-
ních několika týdnech nám nebyly 
cizí, protože pro Warzone 2 uniklo 
obrovské množství informací.“
    Ve svém blogovém příspěvku 
Henderson prohlašuje, že pro 
jednoduchost na mapě nezahr-
nul všechny silnice, místo toho se 
spoléhal převážně na hlavní rysy 
mapy. Upozorňu-
je také na velké 
množství vodní 
plochy.
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Podle nejnovějších informací vývo-
jáři z CD Projektu oficiálně ukonči-
li fázi výzkumu a vstupují se Zaklí-
načem 4 do předprodukce.

CD PROJEKT Red, který stojí za 
úspěšnou sérií The Witcher a měst-
kou akcí Cyberpunk 2077, se v ne-
dávném blogovém příspěvku ohlíží 
za začátkem letošního roku. Zde se 
kromě chystaných novinek pro Cy-
berpunk 2077 uvádí také zmínky o 
novém Zaklínači.
    Adam Kiciński, prezident a CEO 

herního studia CD PROJEKT Red, 
v oficiálním blogovém příspěvku 
uvádí: “Jsme velmi dychtiví znovu 
navštívit vesmír, který do takové 
míry formoval naši hisorii. Nedáv-
no jsme uzavřeli fázi výzkumu pro 
první hru v nové sáze Zaklínače, 
což znamená, že od nynějška budou 
další výdaje na vývoj kapitalizová-
ny v naší rozvaze.”
    Zaklínač 4 byl po-
prvé oznámen stu-
diem letos v březnu.
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Zaklínač 4 vstoupil do předprodukce Insider odhaluje novou mapu pro Call 
of Duty: Warzone 2

https://www.gamers-generation.com/
https://www.gamers-generation.com/the-callisto-protocol-dostava-datum-vydani-a-trailer/
https://www.gamers-generation.com/microsoft-zverejnil-xbox-game-pass-hry-na-mesic-cerven/
https://www.gamers-generation.com/insider-odhaluje-novou-mapu-pro-call-of-duty-warzone-2/
https://www.gamers-generation.com/zaklinac-4-vstoupil-do-predprodukce/


Červen 2022

08 #HARDWARE Výběr novinek z komunitního webu GAMERS GENERATION

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

Vyzkoušeli jsme výkonný projek-
tor LG CineBeam, model HU70LS, 
s inovativní LED technologií, 4K 
UHD rozlišením a kontrastním 
poměrem 150 000 : 1. A bylo na co 
koukat…

Po rozbalení krabice s projektorem 
máte k dispozici projektor, napájecí 
adaptér s kabelem a ovladač. Také 
rychlý zjednodušený návod. Připo-
jení a ovládání projektoru je velmi 
rychlé a intuitivní. Projektor jede 
během pár vteřin. Co se týká život-
nosti, výrobce uvádí 30000 hodin 
při vysokém jasu. Tolik času jsme 
na testování neměli, takže věříme. 
    Projektor by měl být od zdi nebo 
plátna vzdálen od 2,7 m do 3,4 m. 
Zkoušeli jsme i o něco blíž a bez 
problémů.

    Projektor LG CineBeam LED 
Real 4K UHD nabízí rozlišení 3840 
x 2160 pixelů, tedy přibližně čty-
řikrát větší než klasické Full HD. 
Projektor zvládne promítat obraz ve 
velikosti až 140 palců, přesněji ře-
čeno, minimální úhlopříčka obrazu 
je 152,4 cm a maximální pak 355,6 
cm. V případě použití maximální 
velikosti obrazu tedy dostává pojem 
“domácí kino” zcela nový rozměr.
    Poměr stran obrazu lze nastavit v 
režimech: 16:9 / Originál / 4:3 / 
Svislý zoom.
    Projekce probíhá s využitím 
technologie DLP. Fo

to
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Projektor LG CineBeam LED Real 4K UHD
Novinka na trhu v podobě AX6600 
třípásmového bezdrátového her-
ního routeru Archer GX90 od 
společnosti TP-Link s podporou 
standardu Wi-Fi 6 (802.11ax), 
díky kterému dosahuje 
maximální přenosové 
rychlosti až 6 579 Mb/s, 
dokáže díky podpoře 
tří frekvenčních pásem 
připravit na budoucnost 
nejen zanícené hráče, i 
když pro ty je určen pri-
márně.

Díky rozdělení na tři pás-
ma může Archer GX90 
vyhradit jedno samostat-
né pásmo s maximálními 
rychlostmi 4,8 Gb/s jako herní pás-
mo dedikované pro herní servery, 
což zajišťuje velice plynulé a ničím 
nerušené hraní. Herní akcelerátor 
zase dokáže detekovat a optimalizo-
vat herní streamy tak, abyste moh-
li zůstat ponoření v herním světě.  
S tím souvisejí i statistiky pro hrá-
če, které si z routeru můžete jedno-
duše „vytáhnout“ v přehledném a 
vyladěném uživatelském rozhraní, 
a to včetně latence v reálném čase, 

doby hraní a vyhrazených síťových 
prostředků.
    Technologie 1024-QAM zajišťu-
je více souběžně kódovaných dat, 
což dále zvyšuje rychlost připojení.  

K dalším technologiím, které při-
spívají ke zvyšování rychlosti, náleží 
osm datových toků, 160MHz kanál 
(největší šířka kanálu na jeden da-
tový tok) nebo delší trvání symbolu 
pro čistější signál a více dat.

Herní router TP-Link Archer GX90

Thrustmaster T248 je závodní 
volant oficiálně licencovaný pro 
Xbox Series X|S, Xbox One, na-
vržený pro všechny hráče, kteří 
hledají výkon a zážitek a chtějí se 
osvobodit od klávesni-
ce, myši nebo gamepadu 
nebo zlepšit své doved-
nosti poté, co začali s 
volantem pro začáteční-
ky. Je kompatibilní s PC.

Volant T248 nabízí vý-
běr z více než 20 různých 
zobrazení na své vestavě-
né obrazovce: manuální 
nastavení řady nasta-
vení (výběr typu Force 
Feedback, úhel natočení 
kola atd.) nebo uživatel-
ská volba telemetrických informací 
(převodový poměr, RPM, hráčův 
nejlepší čas kola atd.).
    T248 obsahuje 3 typy Force 
Feedback (včetně přednastavení), 
kompatibilní se všemi hrami a 
upravitelné za běhu přímo na vo-
lantu:
• FFB 1: Force 
Feedback 100% 
úměrná síle poža-
dované hrou.

• FFB 2: vylepšená Force Feedback 
pro lepší kontrolu smyku.
• FFB 3: vylepšená Force Feedback, 
která uživatelům umožňuje jasně 
cítit všechny závodní efekty z trati 

(obrubníky, smyk mimo trať atd.). 
    Thrustmaster T248 poskytuje 
hráčům extra výkon (až o 70 % 
více výkonu než u předchozího 
hybridního závodního volantu 
Thrustmaster, TMX) a díky své 
intenzitě dominuje závodním 
tratím.
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Sada volantu a pedálů Thrustmaster T248

Hledáte novou klávesnici, která 
vypadá dobře, nabídne spoustu 
funkcí a nenecháte za ní půl výpla-
ty? Jestli ano, tak zbystřete, možná 
máme klávesnici přímo pro vás.

KINGPIN M2 je nová mechanická 
klávesnice z dílen SureFire, u které 
je nádherný design její druhé jméno. 
Matně černé provedení společně s 
celokovovou konstrukcí vás oprav-
du zaujme na první pohled. Celkový 
design působí opravdu elegantně a 
prémiově.
    Již zmiňovaná celokovová kon-
strukce klávesnici opravdu sluší a 
díky ní váží přes kilo. V 
kombinaci s protiskluzo-
vými destičkami na stole 
krásně drží a zaručeně 
nebude klouzat.

    Pěkný vzhled ale není jediné, co 
vám herní klávesnice KINGPIN M2 
může nabídnout. Mezi sto čtyřmi 
klávesami, které na této klávesnici 
nalezneme, je 12 multimediálních. 
Tyto klávesy fungují jako zkratky, 
skrze které můžeme třeba ovládat 
hudbu, či rychle otevírat poštu, kal-
kulačku, nebo nové záložky v prohlí-
žeči.
    Klávesnice také nabízí svůj vlast-
ní software, ve kterém si ji můžete 
dodatečně přizpůsobit. Nalezneme 
v něm nastavení pro osvětlení a 
nastavení pro funkce kláves.

Mechanická klávesnice SureFire KINGPIN M2
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