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Dominions II 
– fantasy strategická hra

V roce 2004 společnost SharpnelGa-
mes uvedla na trh druhé pokračo-

vání strategické hry Dominions. Hra je 
impozantní pokud jde o zvuk a – co je 
nejdůležitější – hratelnost.

Co je to za hru?
Dominions II je strategická fantasy 
hra, která se trochu podobá jiným 
hrám tohoto typu, ale jak nás ujišťují 
její autoři, zásadně se od ní liší. Stejně 
jako v jiných hrách toho druhu vy-
stavíme armádu, dobýváme sousední 
království, kontrolujeme magické síly 
a staráme se o celkový vývoj naše-
ho království. Dominions II jde ale 
do hloubky, a to by mělo uspokojit 
i nejvybíravějšího milovníka strate-
gických her – v této hře nejde pouze 
o pravidelné bitvy se sousedními ze-
měmi, ale vyžaduje od hráče seznáme-
ní se se světem, ve kterém se odehrává 
dějství.

První dojmy
Autoři Dominions II si dali práci, aby 
hra už od začátku měla specifickou at-
mosféru. Ihned po spouštění nás vítá 
jemná středověká hudba a vypracova-
ná elegantní grafika. Možnosti spojené 
s prvním nastavením hry se nacházejí 
na krásném pozadí. Je to asketická za-
mlžená zeleno-hnědá krajina. Při klik-
nuti myší se ozývá zvuk, který je úplně 
sladěný s hudbou. Složitost hry je zřej-
má už od začátku, když si máme zvo-
lit hrdinu (boha), definovat parametry 
království a určit, kdo bude naším ne-
přítelem.

Michał Niwicki

Kvůli tomu všemu můžeme být pře-
kvapeni, že než vlastně začneme hru, 
tak uplyne spousta času – Dominions 
II skutečně umí zaujmout hráče.

Začínáme hru
Než přejdeme do hlavní části což je 
výstavba armády, rozšiřování hranic 
našeho království a luštění tajemství 
magických znalostí, musíme nejdříve 
věnovat trochu času nastavení parame-
trů, které mají vliv na průběh celé hry. 
Tvoříme boha (právě v něho se vtělíme 
během hry), určujeme, v jaké míře 
a jaké síly budeme kontrolovat (oheň, 
vodu, vítr, zemi, hvězdy, smrt, přírodu 
a krev) a volíme polohu našich zemí 
a jejich charakter. Pak tvoříme novou 
hru – vybíráme nové hráče (řízeny člo-
věkem nebo počítačem) a volíme jeden 
z dostupných scénářů. Na konec může-
me určit několik dodatečných možností 
pro všechny účastníky hry.

Po ukončení této etapy můžeme za-
čít hrát.

Hra po síti
V Dominions II může najednou hrát 
maximálně 17 hráčů. Protože každý 
pochyb je rozdělen na části a jedna 
část může trvat dokonce několik minut, 
výrobce umožnil hraní pomocí elektro-
nické pošty. Tradičně ale, pokud se lidé 
chtějí domluvit na tzv. session, je mo-

Systémové požadavky:
–   Paměť RAM: 64 MB
–   Harddisk: 250 MB
–   Procesor: Pentium II 300 MHz
–   Grafická karta s akcelerací 3D

Obrázek 1. Hrdina se vtěluje v jednu 
postavu, kterou jsme zvolili

Obrázek 2. Tato hra se pouze zdánlivě podobá typické strategii
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Scorched 3D
Světlo světa spatřila nejnovější verze 
Scorched 3D, skvělého klonu, klasické 
DOSové hry Scorched Earth. Scorched 
3D je zcela trojrozměrnou hrou, 
s podporou pro režim OpenGL. Autoři 
si dali záležet, aby nechali atmosféru 
a neobvyklou hratelnost originálu 
a přidali při tom skvělou grafiku a 
velmi mnoho nových možností. V této 
chvíli je možné hrát s jinými lidmi po 
síti LAN anebo po Internetu.
http://www.scorched3d.co.uk/

Xmame 0.89
Xmame je emulátor populárních 
automatů s hrami. Vyvíjí se od roku 
1997 a nyní na něm pracuje přes 100 
programátorů. Xmame obsluhuje 
v nejnovější verzi přes 2.000 různých 
her. V kódu aplikace bylo zavedeno 
mnoho oprav, je zlepšena obsluha 
OpenGL a byla rovněž přidána 
dodatečná experimentální možnost 
síťové hry. Bohužel kvůli nejasnému 
licenčnímu statutu je třeba strávit 
hodně času hledáním archivů s hrami 
na Internetu.
http://x.mame.net/

Battle for Wesnoth 0.8.8
Battle for Wesnoth je strategická 
(rozdělená do několika částí) hra ve 
stylu fantasy. Postavy, které řídíme 
získávají během hry zkušenosti 
a postupně dobývají úrovně. Můžeme 
také hrát s jinými hráči pomocí 
Internetu. V nejnovější verzi je 
opraveno mnoho chyb, jsou přidány 
nové mapy a oddíly. Je vyměněna 
část grafik ve hře, zkorigována 
lokalizace, kód ve hře je „očištěn” od 
nepotřebných elementů.
http://www.wesnoth.org/

Lux 4.4
Objevila se – označena číslem 
4.4 – nová verze multiplatformní 
startegické hry Lux. V tomto vydání 
bylo opraveno mnoho chyb, zvláště 
co se týče síťové hry. Obsluha editoru 
map je zlepšena, a také jsou uvedeny 
výhody v oblasti psaní vlastních 
skriptů pro počítačové nepřátele. Byly 
rovněž udělány korekce v překladu 
a nové lokalizace jsou přidány. 
http://sillysoft.net/

Apricots 0.2.6
Objevila se další (stále raná, ačkoliv 
hratelná) verze hry Apricots, ve 
které řídíme malé letadlo a snažíme 
se střílením a bombardováním 
vyeliminovat nepřátelské objekty. 
Úmyslem autorů bylo stvořit hru, která 
bude rychlá a zajímavá. Na ploše se 
najednou může najít 6 letadel, z nichž 
2 mohou být kontrolována hráči. Hra 
je zatím ve velice ranné verzi: nemá 
žádné menu a po spuštění aplikace 
přecházíme ihned do hraní; neexistuje 
také možnost nahrávání stavu hry 
a možnost síťové hry stále čeká na 
seznamu to do.
http://www.fishies.org.uk/apricots.html

Obrázek 2. Bitevní scény, i když jsou atraktivní, jsou pouze pěknou součástí hry

Hodnocení
–   Grafika: 2/5 
–   Hudba: 1/5 
–   Hratelnost: 1/5 

žné se připojit na server, který kontro-
luje průběh hry. 

Shrnutí
Dominions II je strategickou hrou v ka-
ždé oblasti – začínaje od nastavení pa-
rametrů hry, přes vyvíjení, modernizaci 
a plánování budoucnosti královstvím 
a konče na takových maličkostech 
jako srážky oddílů nebo vybírání 
daní od lidí. Pochvalu si rozhodně 
zasloužila skvělá grafika a středověká 
hudba, která je moc dobře sladěna 
se scénářem. I přes svou složitost ne-
ní těžké zvládnout základní dovedno-
sti, jež jsou potřebné. Tato hra se bu-
de určitě líbit všem milovníkům strate-
gických her a bezpochybně by se měla 
najít v každé sbírce. Je jasné, že zřej-
mou vadou Dominions II je její cena, 
ale i přesto bychom měli začít uvažo-
vat, zda bychom si vlastně neměli po-
řídit takový dárek na dlouhé zimní ve-
čery. 

Po několika hodinách hraní...
...které jsme strávili výstavbou králo-
vství, rozšiřováním armády, hledáním 
magie, zkoumáním mapy a analyzo-

váním, proč se nám vlastně během 
jedné bitvy z ničeho nic ztratila něk-
de v mlze část našich oddílů, najed-
nou nám dojde, že se nezabýváme stra-
tegickou hrou typu Command and Co-
nquer, Warcraft, či Settlers. V Domi-
nions II totiž takové elementy jako je 
rozšiřování království, bitevní scény 
(také dobré) nebo cvičení vojáků jsou 
pouze elementy jistého celku. Důraz je 
položen na strategii, čili plánování, co, 
kde a jak udělat, abychom mohli po 
několika rundách mít radost z přírůst-
ku zlata v pokladě anebo vyhrané 
srážky.

Co je v plné verzi Dominions II?
Demo verze Dominions II po několi-
ka rundách (několika hodinách hry) 
je přerušena informací o tom, jak si 
můžeme koupit plnou verzi hry. Po 
zaplacení 50 dolarů dostaneme navíc 
téměř stostránkový průvodce, možnost 
hraní novými postavami (dvě národno-
sti žijí pod mořem) a mnoho různých 
rozšíření, jež mají vliv na průběh hry. 
Kromě toho můžeme oživovat zemře-
lé vůdce, a pak je vést jako mumie po 
různých zemích. Dostupná jsou ta-
ké další monstra a dodatečné elemen-
ty magie. 

http://www.sharpnelgames.com/illwinter/dz/


