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EDITORIAL 

Vážené hračky, vážení 
hráči, vítejte u únorového 
vydání časopisu Gamers 
Generation!

    Konec ledna odstarto-
val herní sezónu 2023 a 
my jen můžeme vyhlížet 
další herní tituly, u kterých 
strávíme nemálo času. 
Únor se ponese hlavně 
ve znamení čar a kozel. 
Fanoušci Harryho Pottera 
již netrpělivě vyčkávají 
příchod Hogwarts Legacy, 
který umožní prozkoumat 
tento magický svět a stát 
se součástí kouzelnického 
světa. Na své si přijdou 
také fanoušci utopických 
světů v Atomic Heart. 
Nesmíme také zapomínat, 
že v únoru si pro nás Sony 
přichystal druhou generaci 
virtuálních brýlí PS VR2.

    Užívejte, uvidíme se 
opět za měsíc.

    Váš šéfredaktor 
 Michal Fortyn

Wo Long: Fallen Dynasty by 
měl být dalším velkým titulem 
od herního studia Team Ninja. 
Co nám toto akční fantasy RPG 
může nabídnout?

Na co se můžeme těšit ve Wo 
Long: Fallen Dynasty

Team Ninja je japonské videoher-
ní studio, které má za sebou řadu 
her zasazených do východní kul-
tury. Vývojáři nám přinesli zpět 
k životu hardcore akční mlátičku 
Ninja Guiden nebo choulosti-
vou arkádovou mlátičku Dead or 
Alice. Mezi jejich nejlepší kousky 
patří hra Devil May Cry nebo sé-
rie hardcore fantasy RPG jménem 
Nioh. Tento rok na nás čeká hra 
Wo Long: Fallen Dynasty, ve které 
se podíváme do starověké Číny.

Gameplay a příběh

Hra by měla být v jádru akční 
RPG zasazená do temného fantasy 
světa, který nám nedá nic zadar-
mo. Za pomoci magie a různých 
předmětů si budeme moct projít 
obří otevřený svět, který skrý-
vá nejedno tajemství. Soubojový 

systém by se dal přirovnat ke hře 
Sekiro: Shadows Die Twice. Mu-
síte správně odhadnout, odkud a 
kdy nepřítel zaútočí, abyste jeho 
útok vykryli a zasadili smrtící 
protiúder.
    A příběh? Hra je zasazena do 
období Tří království, kde byly 
boje a války na denním pořádku. 
Vy se stáváte pouhým milicionář 
snažící se v této nehostinné době 
přežít. A věřte, že se nejedná o 
snadný úkol. Proti vám se postaví 
jak vojáci i bandité, tak i nebez-

pečná stvoření číhající na kaž-
dém kroku.

Datum vydání

Wo Long: Fallen Dynasty by měl 
dorazit již 3. března 2023 a to na 
PC, PlayStationu 4 a 5 a na konzo-
lích Xbox One a Series X/S. Pokud 
si předplácíte službu 
Xbox Gamepass, tak 
si hru zahrajete už v 
den vydání.

Jednou z hlavních hardwarových 
novinek letošního roku je pro fa-
noušky systému PS VR 2. Otázkou 
však zůstává, kolik originálních 
her pro PS VR si na ní zahrajeme.

Beat Saber je pravděpodobně 
nejznámější hrou kolekce PS VR. 
Hra pravidelně dostává bezplatné 
aktualizace, například v podobě 
hudebních balíčků. Tato velmi 
oblíbená komunitní hra bude k 
dispozici také pro systém PS VR2. 
Kdo by nevěděl tak smutnou sku-
tečnost, že původní hry pro virtu-
ální realitu nejsou na nové genera-

ci podporovány. Vývojáři hry Beat 
Saber nedávno potvrdili, že jejich 
hra bude podporována i na nové 
generaci.
    Zatím není stoprocentně zná-
mo, zda bude aktualizace zdar-
ma, nebo se bude muset koupit 
zvlášť jako nová hra. Stále exi-
stuje možnost, že hráči, kteří 
vlastní původní hru, dostanou 
bezplatnou verzi pro VR 2ku. 
Například Gran 
Turismo 7 do-
stane aktualizaci 
zdarma.

Poslední sezóna pro Diablo 3? PlayStation VR 2 obohatí Beat Saber

Ano, je tomu tak. S blížícím se 
datem vydání Diabla 4 se třetí díl 
setká pravděpodobně s poslední 
sezónou.

Diablo 4 má datum vydání stanove-
ný na 6. června 2023, vývojáři však 
lákají hráče na předprodej, ve kte-
rém se fanoušci série mohou dostat 
do hry v open betě. Blizzard Enter-
tainment proto s blížícím se datem 
vydání nového dílu plánuje vydat 
poslední sezónu pro Diablo 3.
    Aktuální 27. sezóna nesoucí ná-
zev Light’s Calling byla zahájena 26. 
srpna minulého roku. Vývojáři na 

subredditu Diabla uvedli, že konec 
PTR nastane v koncem ledna. Před-
pokládaný začátek sezóny 28 tak 
můžeme očekávat začátkem února 
a trvat by měl do vydání Diabla IV.
    Prozatím není jasné, v jakém 
duchu se ponese Season 28. 
Portál Ginx.tv uvádí, že hráči se 
mohou těšit na nové kosmetické 
předměty a mechaniky exklu-
zivní pro novou sezónu. Bliz-
zard by měl při 
této příležitosti 
ukázat také něco 
speciálního.
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Blíží se vydání Wo Long: Fallen Dynasty

Výběr novinek z komunitního webu GAMERS GENERATION
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Přijemná hra pro děti se skrývá 
pod názvem Vrána k Vráně sedá. 
Samotnou hru si můžete zcela 
zdarma zahrát na webu Déčka – 
České televize. Jedná se o pěkně 
ilustrovanou adventuru s krátkým 
příběhem. I když je hra především 
pro ty menší, musím říct, že i mě 
velmi bavila, a myslím, že pobaví i 
mnohé další starší jedince, kteří už 
z těch dětských let vyrostli.

A o co ve hře přesně jde? Kriminál-
ka 5.C alias vaše třída (Petr, Eliška 
a Kája) řeší další zapeklitý případ. 
Pomozte dětským detektivům v této 

napínavé adventuře odhalit pašerá-
ky zvířat, kteří z místní zoo unesli 
pižmovku bělokřídlou. Pokud se 
rozhodnete si zahrát tuto hru, tak 
nad ní strávíte přibližně 20 – 30 
minut, takže vás moc nezdrží, ale 
za to velmi pobaví.
     Ve hře si zahrajete za celkem tři 
malé hrdiny. Tím prvním je Petr 
Mikina, se kterým budete pátrat v 
samotné zoo. Ve škole pak budete 
pátrat za Elišku a 
ve finále se vžijete 
do role Káji. Jak to 
celé dopadne?
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Dětská adventura: Vrána k Vráně sedá

Do systému PlayStation 5 konečně 
přichází dlouho očekávaná forma 
komunikace mezi hráči. Ve stejné 
aktualizaci se hráči mohou těšit na 
další novinku.

Aktualizace s názvem 7.00 přinese 
kromě plnohodnotné hlasové služby 
také službu Discord. Budeš moci pro-
pojit svůj účet PlayStation a komuni-
kovat s přáteli na jiných platformách. 
Zatím není stoprocentně známo, jak 
bude Discord fungovat na systému 
PS5, ale předpokládá se, že bude mít 
stejné funkce jako verze pro Xbox. 
Hráči na Xboxu si novou funkci hla-

sového chatu užívají již několik týdnů 
a hráči na PlayStationu se k nim prav-
děpodobně připojí již 8. března 2023.
    Možnosti streamování budou roz-
šířeny také o hry pro PlayStation 5. 
Vylepšení budou k dispozici pouze 
předplatitelům služby PlayStation 
Premium. Hráči alespoň nebudou 
muset čekat na stažení hry a budou 
ji moci hrát prakticky okamžitě. 
Otázkou stále zůstává, zda bude 
možné díky před-
platnému streamo-
vat všechny nové 
hry.

Na PlayStation dorazí další velký update

Vývojáři z IO Interactive zveřej-
nili nový trailer, ve kterém lákají 
na free update Freelancer, který 
do Hitmana přináší zbrusu nový 
režim. Na co se můžeme těšit?

Nejnovější díl Hitmana již koncem 
ledna obohatil nový režim nesoucí 
název Freelancer. Hráči si v něm 
podle oficiálních informací budou 
muset vybudovat a udržovat veš-
kerý arzenál vybavení a cílem se 
stanou členové různých syndikátů.
    Vývojáři z IO Interactive uvá-
dějí, že tento režim se velmi liší 
od základní verze hry. Hráči tak 
budou nuceni zvažovat každý svůj 

krok, své vybavení a volbu mise. 
Fanouškům série se tak dostane v 
novém režimu mnohem větší svo-
body. Na hráčích bude záležet také 
volba, proti kterému členu syndi-
kátu se postaví. Hitman Freelan-
cer spoléhá na náhodné prvky, 
které fungují nezávisle na sobě. 
Update Freelancer je k dispozi-
ci od 26. ledna 2023 na všechny 
platformy. Nový režim dorazil 
ve stejný den, kdy se poslední tři 
díly Hitmana spo-
jily v „Hitman The 
World of Assassi-
nation“.
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Hitman se dočká nového režimu

Není divu, že tato hra, která se od 
svého oznámení v roce 2017 dočkala 
jednoho odkladu za druhým. Do-
čkáme se hry ještě letos?

Po nedávném článku o tom, kdy se do-
čkáme nového Avatara, nově přichází 
další odklad oné nechvalně proslulé 
hry Skull and Bones. Hra už dostala 
tolik odkladů, že ani někteří fanoušci 
nevěří, že se jí dočkají tak brzy, Pro-
hlášení vývojářů se opírá především o 
argument, že chtějí hru doladit k do-
konalému konci.
    Přímo ze hry jsme toho zatím moc 
neviděli. Poslední video z hraní ani ne-
ukazovalo přímo hratelnost, ale spíše 

možnosti přizpůsobení lodi. Některá 
novější videa z hraní nám ukázala tro-
chu více, ale stále byla spíše naskrip-
tovaná a možná měla daleko k finální 
verzi hry. Na jedno z videí se můžete 
podívat pod článkem níže. Nad hrou 
stále visí spousta otazníků a neustálé 
odklady jejímu budoucímu úspěšné-
mu uvedení na trh rozhodně nepo-
máhají. Stále čekáme, zda bude do 
hry včas přidána kampaň pro jedno-
ho hráče. Čistě online hra by nemu-
sela dopadnout pří-
liš dobře především 
kvůli zkušenostem 
se servery Ubisoftu.

Skull and Bones se opět odkládá
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Po téměř deseti letech od vydá-
ní druhé hry se fanoušci mohou 
těšit na pokračování této mini-
série. Dokáže však přilákat nové 
hráče?

Payday 3 je velmi očekávaným 
pokračováním jedné z nejpopu-
lárnějších kooperativních stříle-
ček všech dob. Od jejího vydání 
si hráči Payday libují ve vzrušení 
z dokonale naplánované a prove-
dené loupeže.
    Švédské studio Starbreeze Stu-
dios připravovalo tento díl něko-

lik let. Datum vydání stanovené 
na letošní rok je jen důsledkem 
mnoha problémů, kterými si vý-
vojáři museli projít. Stále není 
známa konkrétní část roku, tak-
že zatím musíme trpělivě čekat.
    Zatím víme, že se hra bude 
odehrávat v New Yorku a příběh 
by měl navazovat na předcho-
zí díl. Více informací prozatím 
není k dispozici.
    Na oficiální tra-
iler se můžete po-
dívat na webu.
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Payday 3 dorazí již tento rok

V minulém roce bylo oznámeno 
vesmírné RPG Starfield od vývojá-
řů populárního Skyrimu. Bethesda 
se nyní zavazuje, že hra vyjde již v 
první polovině letošního roku.

Očekávané vesmírné RPG Starfield 
od vývojářů z Bethesda Game Stu-
dios se podle oficiálních stránek 
podpory objeví na konzolích Xbox 
Series X/S a PC již v první polovině 
letošního roku. Tvůrci hry na strán-
kách podpory uvedli: „Starfield do-
razí exkluzivně na Xbox Series X/S a 
PC v první polovině roku 2023.“

    Po odhalení hry se na internetu 
rozšířily teorie o možném datu vy-
dání. Někteří dokonce uvádějí, že 
hra by mohla dorazit již 12. dubna 
2023 na Mezinárodní den kosmo-
nautiky. Oficiální datum vydání 
tak dosud není znám, předpoklá-
dáme však, že jej vývojáři oznámí 
v nejbližších týdnech.
    Starfield od studia Bethesda 
Game Studios, byl 
oznámen již v roce 
2018 na herní kon-
ferenci E3.

Starfield dorazí v první polovině roku

Dlouho očekávaný seriál na 
motivy herní série The Last of 
Us dorazí již v neděli 15. ledna. 
První recenze jsou pro tvůrce 
více než potěšující. 

Již delší dobu platí, že filmy zalo-
žené na hrách nebudí u herní ko-
munity příliš mnoho vášně. Před 
nedávnem tuto kletbu herních 
adaptací prolomil seriál Arcane či 
Cyberpunk: Edgerunners. Nyní se 
herní komunita připravuje na se-
riál z produkce HBO podle stejno-
jmenné herní série The Last of Us.

    Očekávaný seriál se podle ne-
dávno zveřejněných recenzí může 
stát nejlepším televizním zpraco-
váním herního díla. Na interneto-
vé platformě Rotten Tomatoes 
se hodnocení první série u 59 
kritiků pohybuje okolo 97 %.
    Co se týká hodnocení dal-
ších kritiků, i ti nešetří chvá-
lou. Portál Gizmodo například 
uvádí, že se jedná 
o nejlepší adapta-
ci videohry všech 
dob.
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The Last of Us od HBO sklízí u kritiků 
chválu

Company of Heroes je série histo-
rických strategií odehrávající se za 
2. světové války. Brzy se série dočká 
třetího dílu, a tak vývojáři dolaďují 
poslední detaily. Ale ne všechno do-
káží sami prozkoušet, proto žádají 
hráčskou komunitu o pomoc.

V Company of Heroes 3 se podíváme 
na italskou frontu, kde se postavíme 
Mussoliniho fašistickému režimu, 
stejně jako třeba ve hře Sniper Elite 4. 
Ve třetím díle si zahrajeme nejen za 
spojenecké jednotky různých specia-
lizací (pěchotní divize, tanková divize 

a mnohé další) na velkých rozlehlých 
mapách. Hra nabídne i kampaň pro 
jednoho hráče, kde si budete moct 
zažít ty největší bitvy této války.
    Hra bude mít i v den vydání k 
dispozici multiplayer, ve kterém si 
vychutnáme velké bitvy společně s 
našimi přáteli. A právě s tím chtějí 
vývojáři pomoct od hráčské komu-
nity, aby vyzkoušeli 
svoje servery při 
velké zátěži, která by 
mohla nastat při vy-
dání hry.

Vývojáři Company of Heroes 3 žádají 
hráče o pomoc s multiplayerem
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Z oficiálního videa od vývojářů 
hry, které se věnuje samotnému 
řediteli uznávané školy, jsme zjis-
tili, že mu hlas propůjčí oblíbený 
Simon Pegg, známý například z 
filmové série s Tomem Cruisem 
nesoucí jméno Mission Impossi-
ble.

Tehdejšího ředitele školy čar a kou-
zel, prapradědečka Siriuse Blacka, 
Phinease Nigelluse Blacka hlasově 
ztvární Simon Pegg. O něm se ov-
šem v knize píše, že jde o nejméně 
oblíbeného ředitele, který kdy pro-

zatím byl, zda to je, či není pravda, 
budeme moci sami zjistit, Hog-
warts Legacy se odehrává v době ře-
ditelování již zmíněného Blacka.
    Postava má být údajně aro-
gantní a připadající si nadřazená 
ostatním, jak říkal samotný Si-
mon Pegg: „Je to prostě tak trochu 
idiot.“
    Ti z vás, kteří vůbec neznají Si-
mona Pegga, jde 
o 52letého komi-
ka, herce, scéná-
ristu a dabéra.
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Známe hlas ředitele Bradavic 
v Hogwarts Legacy

Rok 2023 není pro Ubisoft zatím 
příliš úspěšný, o čemž svědčí další 
odložení hry Skull and Bones. Ke 
všem problémům se přidává stáv-
ka zaměstnanců.

Hlavním důvodem stávky je vysoká 
míra inflace, na kterou Ubisoft za-
tím nedokázal účinně reagovat. Její 
vysoká sazba se nepromítla do pla-
tů, což se zaměstnancům nelíbí. K 
tomu všemu se přidává špatný za-
čátek fiskálního roku, který neklid-
né situaci rozhodně neprospívá. 
Ubisoft možná zažívá nejhorší za-

čátek roku za posledních deset let.
    Odborový svaz zaměstnanců 
již nechce situaci řešit pokojnou 
cestou a prostřednictvím stávky 
vznesl několik požadavků: oka-
mžité zvýšení všech platů o 10 % 
bez ohledu na roční nárůst, aby 
se kompenzovala inflace. Díky 
stovkám milionů eur, které obdr-
žel od společnosti 
Tencent, jsou pe-
níze v pokladnách 
zaměstnavatelů.

V Ubisoftu se schyluje ke stávce

Call of Duty: Warzone 2.0, které 
vyšlo již v listopadu minulého 
roku, se připravuje na druhou se-
zónu. Ta však byla odložena o dva 
týdny. Jaké jsou důvody a na co se 
fanoušci mohou těšit?

Vývojáři z Activisionu ve svém 
oficiálním příspěvku na Twitteru 
uvedli, že Season 2 pro Warzone 
2.0 se odkládá o dva týdny. Začátek 
druhé sezóny je nyní naplánován 
na 15. února 2023.
    Za zpožděním podle tvůrců sto-

jí nový obsah a celá řada nových 
funkcí, která překope základní 
hru. Chystaný update tak přine-
se režim Resurgence (nová vari-
anta battle royale) či zrychlené 
sledování minimapy. Activision 
připravuje také další změny na 
základně poznatků komunity.
    Samozřejmostí budou také 
nové mapy, zbra-
ně, kosmetické 
předměty, módy a 
„mnoho dalšího“.
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Season 2 pro Warzone 2 se odkládá

O Gears of War jsme již delší dobu ne-
slyšeli. Fanoušci série se však mohou 
v letošním roce těšit na novou karetní 
hru, která je inspirovaná právě touto 
sérií. A podle všech dostupných infor-
mací bychom se mohli dočkat brzy.

Odborníci na deskové a karetní hry 
ze Steamforged Games oznámili ve 
svém oficiálním příspěvku na sociální 
síti Twitteru, že se již brzy dočkáme 
karetní hry Gears of War. Hra vzniká 
ve spolupráci s Xboxem a vývojáři ze 
studia The Coalition. Plány na karet-

ní hru byly oznámeny již v roce 2020. 
Nyní se věci daly do pohybu a fanoušci 
série se tak mohou brzy dočkat fyzické 
karetní hry. Na oficiálních stránkách 
BoardGameGeek karetní hru popi-
sují následovně: „Gears of War: The 
Card Game nabízí pohlcující způso-
bu, jak si Gears of War užít ve zcela 
novém formátu. V této příběhové 
hře ve stylu kampaně 
mají rozhodnutí, kte-
rá učiníte, vážné dů-
sledky na bojišti.“
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Gears of War přijde letos 
v karetní formě

https://www.gamers-generation.com/
https://www.gamers-generation.com/zname-hlas-reditele-bradavic-v-hogwarts-legacy/
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https://www.gamers-generation.com/season-2-pro-warzone-2-se-odklada/
https://www.gamers-generation.com/gears-of-war-prijde-letos-v-karetni-forme/
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Máte rádi hry jako Xcom nebo 
Darkest Dungeons? Potom by vás 
mohla bavit nová hra We Are The 
Caretakers, ve které se podíváme do 
budoucnosti Afriky.

Hry jako Xcom, Darkest Dungeon, 
Divinity nebo Baldur’s Gate jsou 
považovány za špičky svého žánru a 
mnoho vývojářů se snaží napodobit 
jejich úspěch. Například malé stu-
dio Heart Shaped Games přichází s 
novou hrou We Are The Caretakers, 
která se inspirovala těmito velikány 
žánru. Umělecký ředitel Anthony  
Jones popisuje svět hry jako „afro-

futurismus“, což je podobné jako 
drsnější Wakanda z Marvelu s vy-
lepšenými technologiemi. Vizuální 
styl hry odpovídá této koncepci, kdy 
příroda a flóra jsou barevné a smě-
šovány s futuristickým vizuálem. 
Hratelnost hry je rozdělena do dvou 
fází, které do sebe krásně zapadají. 
První fází je vaše základna, kde se-
stavujete a trénujete svůj tým, stejně 
jako v sérii Xcom. Druhou fází jsou 
bojové sekvence, 
které probíhají tah 
po tahu a styl se po-
dobá starým JRPG.
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Co nabídne hra We Are The Caretakers?

Nový díl Tomb Raider dorazí podle 
posledních spekulací pravděpodob-
ně ještě v letošním roce. 

Společnost Square Enix se chystá před-
stavit nový díl hry, který je naplánován 
na konec tohoto roku. Po neúspěchu 
hry Marvels Avengers je hra oficiálně 
dokončena. Vývojáři již nebudou hru 
podporovat a nebude do ní přidáván 
žádný nový obsah. Zaměstnanci, kteří 
pracovali na jeho vývoji, budou přesu-
nuti na přípravu hry Tomb Raider.
    Bylo také potvrzeno, že hra bude 
od vydání dostupná na všech platfor-
mách. Hra Rise of the Tomb Raider 

byla časově omezenou exkluzivitou 
pouze pro Xbox a na PlayStation a PC 
se dostala až o rok později. Společ-
nost Square Enix se pravděpodobně 
chce poučit ze své chyby a přinést 
hru všem hned první den, aby na 
ní mohla vydělat co nejvíce peněz. 
Nyní se čeká na oficiální trailer a 
gameplay video, které ukáže nové 
prvky hry. Na to vše se můžeme těšit 
ještě letos. Prozatím jsme samozřej-
mě dobře zásobeni 
novými hrami ozná-
menými na tento 
rok.

Další díl Tomb Raider dorazí pravděpo-
dobně ještě letos

V nadcházejícím období se Call 
of Duty: Modern Warfare II a 
Warzone 2.0 dočkají nové aktu-
alizace Season 2, která přinese 
řadu důležitých změn.

Infinity Ward oznamuje v nadchá-
zející aktualizaci pro Warzone 2.0 
několik významných změn, jako 
standardizaci systému batohů a 
pancéřových plátů, vylepšení uži-
vatelského rozhraní s lepší navi-
gací, zvýšení počtu pancéřových 
plátů na začátku hry, nový režim 

1v1 Gulag, úpravy hotovostní eko-
nomiky a novinky v režimu DMZ.
    Vývojáři také avizují, že in-
formace o opravách chyb bu-
dou zveřejněny před 15. úno-
rem a další novinky, jako nové 
mapy a režimy, budou postupně 
sdíleny s komunitou. Kromě 
toho se očekává, že tvůrci hry 
budou pracovat na optimaliza-
ci hry pro různé 
platformy, včetně 
konzolí a počíta-
čů.
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Call of Duty: Warzone 2.0 se připra-
vuje na druhou sezónu

V roce 2009 vyšlo na počítačích ne-
nápadné RPG jménem Risen. Hra 
se však stala natolik populární, že 
dostala pokračování a brzy se jed-
nička dostane na konzole.

Klasické RPG je stále populární žánr. 
To dokazuje i hra jménem Risen, kte-
rá vyšla v roce 2009 na počítačích a 
její hratelnost a svět si získal nejed-
noho fanouška tohoto žánru. Po tak 
masivním úspěchu na sebe pokračo-
vání nenechalo dlouho čekat a druhý 
a třetí díl se tak objevily záhy. Ty se 

však nedočkaly takového úspěchu 
jako první díl. První hra série Risen 
se však brzy podívá na konzole.
    Asi se teď ptáte, zda se bude 
jednat o remake či remaster? 
Podle vývojářů se nejedná ani o 
jedno. Již 24. ledna se dočkáme 
kompletního portu na konzolích 
PlayStation 4, Xbox One a Nin-
tendo Switch. Pokud jste hráli 
původní díl ještě 
na PC, tak vás port 
ničím novým ne-
překvapí.

Risen se brzy podívá na konzole
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Arkane Studios oznámili na pre-
zentaci Developer Direct konečné 
datum vydání jejich nadcházející 
upírské akční hry Redfall.

Arkane Studios během přenosu De-
veloper_Direct odhalili nové 10ti 
minutové záběry z chystané upírské 
akce Redfall.
    Vývojáři hry Redfall ukázali nové 
záběry, které odhalily rozmanitost 
zbraní a speciálních vychytávek, 
které budou hráči moci používat 
během hraní. Ukázali také strom 
dovedností postav a možnosti ote-
vřeného světa, které zajistí, že hráči 

budou mít dostatek prostoru pro 
svou tvorbu a interakci s prostře-
dím. Hra bude rovněž obsahovat 
režim kooperace, kde si hráči bu-
dou moci spolupracovat na splnění 
úkolů a bojovat proti nepřátelům. 
Tvůrci hry slibují také více akce, 
zábavné mise a hororové prostředí, 
které by mělo zajistit napínavý zá-
žitek pro hráče.
    Hra by tak měla 
dorazit 2. května 
letošního roku na 
PC a konzole Xbox 
Series X/S. 
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Upírská akce Redfall dorazí v květnu

Zombie survival World War Z se 
dočkal aktualizace, která přidává 
nový herní režim. Hráči také mo-
hou naplno využít potenciál nové 
generace konzolí.

Hra původně vyšla v roce 2019 a za 
tu dobu si dokázala získat poměrně 
velké množství fanoušků tohoto typu 
her. Vývojáři pokračují v aktualiza-
cích hry. V poslední době to byly vět-
šinou aktualizace na současnou gene-
raci, ve které se objevila i samostatná 
verze hry.
    Dnes si hráči mohou zahrát nový 
herní režim Horde XL pro PlayStati-

on 5 i Xbox Series X/S. Nový režim 
má otestovat plný potenciál této her-
ní konzole s Endless Horde. Hra na 
PlayStation 5 běží v rozlišení 4K 60 
fps, takže kdo ji dosud nehrál kvůli 
nízké snímkové frekvenci, měl by jí 
dát šanci. Kromě hordy byly na sys-
témech PS4 a PS5 vylepšeny také 
upgrady zbraní. Vylepšení zbraní již 
nebudeme odemykat více cestami, 
ale pouze jednou. 
Hráči, kteří začínají 
hru, tak nebudou 
zmateni, co mají vy-
lepšit jako první.

World War Z dostává důležitý update

Nejnovější aktualizace The Callis-
to Protocol přináší opravy chyb 
a přidává novou funkci New 
Game+, díky které si hráči mohou 
zahrát hru znovu s již získanými 
zbraněmi a upgrady.

Vývojáři ze studia Striking Distance 
Studios tento týden vydali nový up-
date pro jejich nejnovější počin, The 
Callisto Protocol. Ten láká na režim 
New Game+ a opravu řady důleži-
tých chyb, které hru sužovaly od 
svého vydání 2. prosince 2022.

    Režim New Game+ umožňuje hrá-
čům pokračovat ve hře s již získaný-
mi zbraněmi, upgradem a penězi po 
dohrání hry. Update přináší mimo 
jiné opravu achievmentů (trofejí) 
či problémy s kamerou. V nejno-
vějším updatu se vývojáři zamě-
řili také na optimalizaci na všech 
platformách. Tyto úpravy by měly 
umožnit hře běžet 
rychleji a plynuleji, 
což by mělo zlepšit 
herní zážitek.

O
br

áz
ek

: p
la

ys
ta

tio
n.

co
m

O
br

áz
ek

: p
la

ys
ta

tio
n.

co
m

Už brzy vyjde očekávaná virtuální 
realita PlayStation VR2. Sony nově 
láká na více než 30 her, které budou 
k dispozici pro tento headset.

Virtuální realita PlayStation VR2 
bude uvedena již 22. února s cenov-
kou stanovenou na 549 USD (zhruba 
12 100 CZK). Sony se již koncem mi-
nulého roku pochlubilo některými 
tituly, nyní však společnost zveřejnila 
více než 30 her, které budou na head-
setu k dostání. Sony ve svém oficiál-
ním blogovém příspěvku uvádí:

     V listopadu jsme odhalili 11 titu-
lů přicházejících na PlayStation VR2 
v roce 2023 a dnes jsme nadšeni, 
že můžeme nejen odhalit 13 dal-
ších úžasných her v knihovně PS 
VR2, ale také potvrdit tituly, které 
se očekávají do jednoho měsíce od 
uvedení na trh 22. února. Japonský 
gigant láká hlavně na Horizon Call 
of the Mountain, 
No Man´s Sky, Re-
sident Evil Village 
či Gran Turismo 7.
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Na PlayStation VR2 míří více než 30 her The Callisto Protocol obdrželo zásadní 
update, přináší New Game Plus

https://www.gamers-generation.com/
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Vyrazit jen tak na cesty a mít s 
sebou svoji nadupanou herní 
knihovnu. To je přání snad každé-
ho hráče, který čas od času potře-
buje strávit nějakou tu dobu mimo 
domov. Abyste se z podobných 
výhod mohli těšit, potřebujete 
samozřejmě kvalitní herní maši-
nu na cesty, ale neméně důležitou 
součástí života kočovného hráče je 
také přenosný disk, který zaplníte 
herními tituly až po okraj. Společ-
nost SureFire nabízí rovnou čtyři 
zajímavé kousky pro hráče, kteří 
touží po kompaktnosti a pohodlí.

Herní disky SureFire Bunker sklou-
bí rychlost, pohodlí a kompatibilitu 
do jedné malé krabičky a nabídnou 
vám od 512GB až po 2TB kapacity 
úložiště. V případě běžného pevné-
ho disku jsou varianty 1TB a 2TB. 
Pokud radši sáhnete po SSD, na-
bídne vám SureFire 512GB, nebo 
1TB. Je tak jenom na vás, kolik her 
chcete na svůj přenosný disk vlastně 
vmáčknout, ze strany 
výrobce zde rozhod-
ně omezení nebudete. 
Nejen praktické, ale 
také stylové bude vaše úložiště díky 

elegantnímu designu s RGB podsví-
cením, který pyšně hlásí, že patří do 
rodiny SureFire.
    Na výběr máte z variant kla-
sických pevných disků i SSD, 
které rozhodně ocení především 
majitelé nové generace konzolí. 
Ta totiž právě z potenciálu SSD 
disků těží nejvíce. Fo
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Herní disky SureFire GX3 Gaming
Philips před koncem roku před-
stavil zajímavou novinku – herní 
headset Philips TAG5106. Sluchát-
ka mají svůj styl, 50mm měniče a 
odnímatelný směrový mikrofon. 
Nabízí pokročilé dvojité připoje-
ní 2,4 GHz a Bluetooth 5.2, použít 
však můžete i kabel. Sluchátka jsme 
vyzkoušeli a dopadlo to ná-
sledovně.

Sluchátka jsou vyrobena z 
kvalitního plastu, což pozná-
te na první dotyk. Nezůstáva-
jí zde otisky prstů. Při pohle-
du zvenku nás zaujal velmi 
osobitý, pěkný hranatý tvar. 
Hlavový most je dostatečně 
velký, takže jsme se vešli i s 
velkou hlavou.
    Headset nabízí 50mm 
měniče, vyrobené z pěkné, 
jemné koženky a paměťové pěny. 
Jsou velmi pohodlné. Změnu jsme 
nepocítili ani při několika hodinách 
používání. Náušníky z venku optic-
ky rozděluje pruh LED 
osvětlení, které lze na-
stavit do několika zá-
kladních barev. Červe-
ná, zelená a modrá, případně měnící 

se barvy. Osvětlení lze také vypnout.
    Připojení k PC, nebo čemukoliv 
jinému (Mac, PlayStation), probíhá 
intuitivně. Do USB portu připojíte 
dongle, sluchátka se automaticky na-
staví během několika vteřin a můžete 
je používat. 3,5 mm kabelové připo-
jení nabízí kompatibilitu s ještě více 

platformami.
    Co se týká obsluhy, resp. ovládání 
sluchátek, vše obstaráte pomocí tla-
čítek a konektorů na sluchátkách.

Herní sluchátka Philips TAG5106

Pokud hledáte moderní doplněk 
do vaší kanceláře, který zároveň 
můžete využít i pro váš volný 
čas, tak na jeden takový produkt 
jsme se právě v našem AVERIA 
TECH LABu podrobněji podíva-
li. Je to poměrně „čerstvý“ mo-
del od výrobce monitorů značky 
AOC, takže se v 
naší redakci dlouho 
neohřál a putoval 
do dalších redak-
cí. Měli jsme tedy 
na něj krátký čas, 
takže vám řekneme 
alespoň naše první 
dojmy a později se 
mu podíváme po-
řádně na zoubek.

Pojďme se tedy spo-
lečně podívat na monitor, který se 
nachází v cenové kategorii monito-
rů do 8.000 korun a jeho celý název 
je AOC Q32V5CE/BK. Tento mo-
nitor je osazen 32” VA panelem s 
Quad HD (QHD) rozlišením.
    Pod rozlišením Quad HD 
(QHD) můžete očekávat 
2 560 x 1 440 px, což vám 
zajistí velmi slušnou kvalitu 
obrazu. Širokoúhlý poměr stran 16 

: 9 je dnes u monitorů již standar-
dem a to i vzhledem k tomu, že se 
většina filmů celosvětově natáčí v 
tomto formátu.
    75Hz obnovovací frekvence
    A co to znamená? No zname-
ná to, že při obnovovací frekvenci 
75 Hz se na panelu zobrazuje 75 

snímků za sekundu. Monitory s 
obnovovací frekvencí 75 Hz mají 
až o 25 % rychlejší zobrazování 
snímků oproti většině základ-
ních monitorů nabízejících frek-
venci 60 Hz. Fo
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Moderní doplněk do domácí kanceláře
USB-C standard bude, zejména 
díky směrnici Evropské unie, do-
minovat na trhu spotřební elektro-
niky. Výrobci se budou muset při-
způsobit, ať se jim to líbí, nebo ne, a 
tak se také děje. Společnost 
Verbatim nedávno předsta-
vila novinku v podobě flash 
disku s USB-C konektorem, 
který lze použít pro všechna 
kompatibilní zařízení.

USB-C flash disk Verbatim-
Flash disk Verbatim Store ‚n‘ 
Go umožňuje rychle a snad-
no ukládat a přenášet sou-
bory mezi zařízeními kom-
patibilními s USB-C. Disk se 
jednoduše zapojuje do portů 
typu C, což je nyní běžný standard 
pro notebooky, telefony a tablety, a 
není třeba žádný adaptér. Díky roz-
hraní 3.2 Gen 1 a přenosové rychlosti 
až 100 BM/s, lze bez problémů flash 
disk Store ‚n‘ Go použít k rychlému 
přenosu větších souborů nebo více 
souborů najednou.
    Tento velmi elegantní 
USB disk má zasouvací 
konektor USB-C, díky 
kterému je ideální pro 
použití na cestách, protože tak ne-

ztratíte kryt a konektor je chráněn v 
pouzdře, i když jej zrovna nepouží-
váte.
    Flash disk Store ‚n‘ Go USB-C, 
nejnovější ze široké řady USB klí-

čenek od společnosti Verbatim, je 
nyní k dispozici v kapacitách 32 GB 
(PN49457), 64 GB (PN49458) a 128 
GB (PN49459).
    Flash disk je kompatibilní s USB-
-C / USB-C 3.2 Gen 1 a s operační-
mi systémy Windows 10/8/7 a Mac 
OS X 10.6 a vyšší.

Flash disk Verbatim Store ‚n‘ Go USB-C
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https://www.gamers-generation.com/herni-disky-surefire-gx3-gaming/
https://www.gamers-generation.com/herni-sluchatka-philips-tag5106/
https://www.gamers-generation.com/moderni-doplnek-do-domaci-kancelare/
https://www.gamers-generation.com/flash-disk-verbatim-store-n-go-usb-c/

