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VAROVÁNÍ PŘED EPILEPSIÍ

U některých lidí se může po delším vystavení výrazným blikajícím svět-
lům dostavit epileptický záchvat. Tito jedinci proto mohou dostat záchvat 
také při hraní počítačových her. Může se to týkat i těch, u kterých dopo-
sud neexistuje žádný lékařský záznam o takovémto riziku nebo u kterých 
se žádné příznaky epilepsie doposud nevyskytly. Pokud jste vy nebo kte-
rýkoliv člen vaší rodiny někdy vykazovali příznaky epilepsie (záchvaty 
nebo ztrátu vědomí) po vystavení blikajícím světlům, prosím poraďte se 
před hraním této hry s  lékařem. V průběhu používání počítače a hraní 
počítačových her dětmi je třeba dohledu rodičů. Pokud byste vy nebo 
vaše dítě v  průběhu hraní hry zažili pocit omámení, prudké zhoršení 
vidění, svalové a oční tiky, ztrátu vědomí, pocit dezorientace, jakoukoli 
formu nekontrolovaných pohybů či křeče, okamžitě hru ukončete a před 
dalším hraním se poraďte s lékařem.

ZÁSADY PŘI POUŽÍVÁNÍ:
•  Neseďte příliš blízko u monitoru. Seďte tak daleko a tak pohodlně, jak 

jen to bude možné.
• Nehrajte, když jste unavení nebo nedostatečně vyspaní. 
• Zajistěte, aby byl pokoj, ve kterém hru hrajete, dostatečně osvětlen.
• Každou hodinu si v hraní udělejte 10–15 minut přestávku. 

SOFTWAROVÉ PIRÁTSTVÍ
Nepovolené kopírování, používání nebo distribuce tohoto počítačového 
programu, jeho částí či obchodní známky je trestné. Vytváření nelegál-
ních, pirátských kopií škodí zákazníkům, vývojářům, vydavatelům i auto-
rizovaným distributorům tohoto softwaru. Pokud máte podezření, že by 
ve vašem případě mohlo jít o nelegální kopii, nebo pokud víte o nějakém 
zdroji nelegálních kopií, kontaktujte prosím naše zákaznické centrum.
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I. ÚVOD

Vítejte ve hře Galactic Civilizations II: Ultimate Edition, tahové strategii, ve které se 
ujmete role vůdce mezihvězdné civilizace. Budete se muset rozhodovat, jak vyu-
žívat cenné zdroje, zda budovat armádu či vyvíjet nové technologie, budete zlep-
šovat své diplomatické schopnosti a budovat rozsáhlou říši. Bude toho mnoho, 
v čem se budete muset stát mistry, aby se vaše civilizace mohla postavit hrozbě 
dalších ras, s nimiž vesmír sdílíte.

K výběru budete mít ze dvanácti civilizací, z nichž každá má své silné a slabé strán-
ky. Pokud budete chtít, můžete si také vytvořit svou vlastní rasu.

Jakmile si zvolíte rasu, jejímž vůdcem se stanete, můžete začít hrát jako hrdý vlast-
ník jedné domovské planety, jedné kolonizační a jedné průzkumné lodi. Koloni-
zační loď vám umožní osídlit nové světy a zvýšit tak počet obyvatel, rozšířit sféru 
svého vlivu a vojenský potenciál. Každá planeta je jedinečná, některé jsou ovšem 
pro kolonizaci vhodnější než jiné, a tudíž právě ony jsou klíčem k úspěchu.

JAK SE VŠE UDÁLO…
Píše se rok 2225. Před padesáti lety vyvinuli lidé technologii zvanou hyperpohon, 
která jim umožnila cestovat vesmírem na obrovské vzdálenosti. Vydali se tedy do 
hloubi vesmíru a zjistili, že jsou jen jednou z mnoha ras, která se ho snaží prozkou-
mat. Cestou k úspěchu se pro ně stává kolonizace nových světů a dobytí galaxie.

Toto je jejich příběh.
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SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY
Pro hraní Galactic Civilizations II: Ultimate Edition budete potřebovat alespoň:

•	 Pentium III 1 GHz nebo odpovídající procesor AMD
•	 256 MB paměti
•	 32MB grafickou kartu s hardwarovou podporou T&L (nVidia GeForce 2 nebo 

ATI Radeon 7500 a lepší), kompatibilní s DirectX 9.0c
•	 DVD mechaniku
•	 2 GB volného místa na disku

Dále doporučujeme následující konfiguraci:

•	 Intel Pentium IV 2,2 GHz nebo odpovídající procesor AMD
•	 512 MB paměti
•	 128MB grafickou kartu s podporou DirectX 9.0c (většina moderních grafic-

kých karet, které nejsou součástí základní desky)
•	 2 GB volného místa na disku

Pro hraní hry je zapotřebí operačního systému Windows 98, ME, 2000, XP nebo 
Vista.

INSTALACE HRY
Vložte DVD do mechaniky. Automaticky se spustí úvodní nabídka hry Galactic 
Civilizations II: Ultimate Edition. Zvolte možnost „Instalovat hru“ (Install Game) 
a jakmile budete vyzváni, zvolte si adresář, kam se má hra nainstalovat. Po potvr-
zení volby počkejte na dokončení instalace.

AKTUALIZACE HRY
Součástí instalace hry Galactic Civilizations II: Ultimate Edition je také Impulse, 
nový manažer stahování od Stardocku, který bude vaši hru automaticky aktuali-
zovat s tím, jak budou vydávána nejnovější vylepšení. Získáte tak přístup ke všem 
aktualizacím a také možnost kdykoliv si stáhnout plnou verzi hry zdarma. 

Pozn.: Jakmile se zaregistrujete, stává se sériové číslo hry nepřenosným na dalšího 
uživatele.

SPUŠTĚNÍ NOVÉ HRY
Jakmile budete připraveni hrát, spusťte hru poklepáním na ikonu „Galactic Civili-
zations II – Ultimate Edition“. Objeví se spouštěcí okno, ve kterém si budete moci 
vybrat z následujících možností:
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•	 Hrát hru (Play the Game): Spustí novou hru aktivní kapitoly.
•	 Manuál (Manual): Přečtěte si PDF verzi anglického manuálu.
•	 Editory (Editors): Pomocí editorů můžete vytvářet vlastní mapy, technolo-

gické stromy, komponenty lodí a dokonce celé kampaně (pouze Twilight of 
the Arnor).

•	 Aktualizovat hru (Update Game): Stáhněte si nejnovější verzi hry.
•	 Aktualizovat sériové číslo (Update Serial): Pokud jste ho při instalaci 

zadali chybně, tady ho můžete opravit.
•	 Změnit kapitolu (Switch Chapter): Umožňuje přepínat aktivní kapitolu 

mezi díly Dread Lords, Dark Avatar a Twilight of the Arnor.
•	 Ukončení (Exit)

Po stisknutí tlačítka Hrát hru (Play the Game) se spustí herní rozhraní. Po zhléd-
nutí úvodního videa se vám naskytnou následující možnosti:

•	 Nová hra (New Game): Začnete hrát novou hru pro jednoho hráče.
•	 Pokračovat ve hře (Continue Game): Začnete hrát z poslední uložené pozi-

ce.
•	 Nahrát hru (Load Game): Načte se dříve uložená hra.
•	 Kampaň (Campaign): Zahrajete si kampaň s dějovou linií dané kapitoly.
•	 Metaverse: Začnete hrát novou hru pro jednoho hráče s pevnými pravidly, 

kde budete moci své výsledky porovnat s jinými hráči online.
•	 Turnaje (Tournaments): Zahrajte si na konkrétních bodovaných mapách 

(pouze Twilight of the Arnor).
•	 Nejvyšší skóre (High Scores): Seznam nejvyšších skóre, jichž jste na svém 

počítači dosáhli.
•	 Nastavení (Options): Zde můžete měnit jednotlivé vlastnosti hry.
•	 Výuka (Tutorials): Videoukázky, ve kterých se můžete podívat, jak hru hrát.
•	 Autoři (Credits): Kdo je za tohle všechno vlastně odpovědný?
•	 Ukončit hru (Quit)

NAČTENÍ ULOŽENÉ HRY
Pokud jste hru již hráli a svou herní pozici jste si uložili nebo pokud byla uložena 
automaticky, pak z tohoto místa můžete v hraní pokračovat. Docílíte toho pomo-
cí tlačítka Pokračovat ve hře (Continue Game).

HRANÍ NA METAVERSE
Metaverse umožňuje hráčům nepřímo spolu soutěžit pomocí internetu. Použí-
vá k tomu chráněné soubory s daty (tím pádem nefunguje pro modifikace hry), 
aby všichni hráči používali stejná pravidla. Jakmile hráč dokončí hru, má možnost 
zaslat své dosažené skóre pomocí internetu.
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Metaverse můžete používat pomocí svého konta na Stardock.net. Pokud ještě 
žádné nemáte, hra otevře internetové stránky, na kterých si budete moci takové 
konto zřídit zdarma. Pomocí něj pak budete moci dále získávat aktualizace hry (za 
pomoci sériového čísla) a další bonusový materiál, účastnit se diskuzí na fórech 
a spravovat své herní postavy.

Své postavy budete moci vytvářet, jakmile se přihlásíte, k čemuž budete potře-
bovat své sériové číslo. S postavou pak už můžete hrát klasické hry pro jednoho 
hráče a po jejich dokončení zasílat své dosažené skóre.

HRANÍ V TURNAJOVÉM MÓDU (TWILIGHT OF THE ARNOR)
Podobně jako hra na Metaverse jsou i turnaje hodnocené scénáře (mapy s před-
definovanými nastaveními galaxie). Každý turnaj má jedinečnou tabulku nejlep-
ších hráčů, jež je přístupná přímo ve hře. V této tabulce bude figurovat pouze vaše 
nejlepší skóre. 

KAMPAŇ
Galactic Civilizations II: Ultimate Edition je epickou hrou, která se dělí do tří samo-
statných kapitol.

KAMPAŇ: DREAD LORDS
Hrůzovládci (Dread Lords) jsou prastarou a kdysi mocnou civilizací, která téměř 
ovládla celou galaxii a vyhubila své nepřátele, rasu ze světa Arnor. Ale těsně před 
tím, než Hrůzovládci vše dokonali a zničili poslední domovský svět Arnorů, obě 
rasy záhadně zmizely.

O tisíce let později začala do hloubi vesmíru pronikat desítka mladších ras (včet-
ně lidí a jejich úhlavních nepřátel, Drenginské říše). Byly to ony, kdo našly známky 
existence těchto dvou dávných civilizací.

Jak deset mladších ras pronikalo stále hlouběji do vesmíru, napětí mezi nimi se 
stupňovalo. Vypukla válka, ve které se střetla lidmi vedená Terranská aliance, její-
miž členy byli Altariané, Toriané a  Arceané, s  drenginskou koalicí, jejímiž členy 
byla Drenginská říše, Yorové, Drathové a Thalané. Poslední dvě civilizace, Korxové 
a Iconiané, zůstaly neutrální.

Ale jak se měli brzy všichni dozvědět, ve vesmíru jsou mnohem horší věci než to, 
co zatím znali…
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KAMPAŇ: DARK AVATAR
Galaxie je v plamenech. Zlá Drenginská říše vládne železnou rukou a musí se roz-
hodnout, jak naloží s poraženými.

Uvnitř říše však existuje mnoho názorů, jak s  tímto vítězstvím naložit. Měli by 
poražené rasy zničit jednou provždy, nebo je začlenit do své společnosti jako 
otroky? Je to otázka tak palčivá, že říši přivedla až na samý pokraj občanské války.

Jako vůdce Drenginské říše musíte zastavit klan Korath, který se snaží převzít kon-
trolu nad celou říší. Chtějí nemilosrdně zničit vše, co by se mohlo vaší říši postavit 
do cesty, a takovouto genocidu nesmíte dopustit.

Pozn.: Dark Avatar obsahuje mnoho rozsáhlých vylepšení. Části hry, které do této 
kategorie spadají, zde budou označeny popiskem „(Dark Avatar)“. Všechna takováto 
vylepšení jsou také součástí kapitoly Twilight of the Arnor.

KAMPAŇ: TWILIGHT OF THE ARNOR
Válka mezi klanem Korath a Drenginy pokračuje a vojenští velitelé Terranů v ní 
správně vycítili svou příležitost. Zvědové objevili v jednom ze vzdálených kvad-
rantů pulzující zdroj energie. Může snad tato tajemná síla navrátit mezi vesmírem 
putující rasy rovnováhu?

Pozn.: Části hry jedinečné pro Twilight of the Arnor zde budou označeny popiskem 
„(Twilight of the Arnor)“. Tato vylepšení nejsou k dispozici v kapitole Dark Avatar. 
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II. ZÁKLADY

V této části se naučíte základy nutné pro hraní hry Galactic Civilizations II: Ultima-
te Edition.

VYTVOŘENÍ NOVÉ GALAXIE
Když začnete hrát novou hru, budete muset nastavit, v  jak velké galaxii chcete 
hrát, za jakou rasu a proti komu budete stát.

NASTAVENÍ GALAXIE
Obrazovka nastavení galaxie je prvním krokem při volbě toho, jakou hru byste si 
přáli hrát.

Velikost galaxie (Galaxy Size): Velikost galaxie udává, kolik sektorů bude vaše 
galaxie mít.

Scénář (Scenario): Běžné nastavení (Normal) ponechá aktivní základní podmín-
ky vítězství. V případě potřeby zde můžete jednotlivá nastavení měnit. Text kaž-
dého scénáře popisuje specifická pravidla a podmínky vítězství. Některé možnos-
ti mohou být v případě hraní scénáře nedostupné. Podrobnosti najdete pod tla-
čítkem „Detaily“ (Details).
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Nastavení možností (Galaxy Settings):
Zde vybíráte jednotlivé parametry, podle kterých bude vaše galaxie vytvořena:

•	 Obydlené planety (Habitable Planets): Určuje procento kolonizovatel-
ných planet v galaxii.

•	 Počet planet (Number of Planets): Určuje, kolik planet se bude nacházet 
v jednom sektoru.

•	 Počet hvězd (Number of Stars): Určuje počet hvězdných systémů na sek-
tor.

•	 Počet asteroidů (Number of Asteroids): Určuje, jak častá jsou ve vaší gala-
xii pole asteroidů (Dark Avatar).

•	 Rozmístění hvězd (Star Density): Určuje rozložení hvězd v prostoru. Těsné 
shluky (Tight Clusters) znamenají, že hvězdy se budou vyskytovat ve skupi-
nách, s  velkými vzdálenostmi mezi jednotlivými skupinami. Naproti tomu 
volné shluky (Loose Clusters) znamenají víceméně rovnoměrné rozmístění 
v prostoru. Roztroušené shluky (Scattered) znamenají v podstatě náhodné 
určení této četnosti.

•	 Anomálie (Anomalies): Určuje počet jedinečných objektů v galaxii. Jakmile 
se vaše průzkumná loď setká s anomálií, stane se něco nečekaného.

•	 Rychlost pokroku (Technology Rate): Toto je velice důležité nastavení. 
Pomocí něj totiž přímo ovlivníte tempo hry. Pokud chcete opravdu dlou-
hý herní prožitek, nastavte nízkou rychlost (Slow). Pokud chcete vše trochu 
urychlit, zvolte vyšší rychlost pokroku.

Podmínky vítězství (Victory Conditions):
Zde určíte podmínky vítězství.

•	 Výzkum (Research): Pokud je aktivní, můžete zvítězit vyzkoumáním tech-
nologie „Technologické vítězství“ (Technology Victory).

•	 Aliance (Alliance): Pokud je aktivní, můžete zvítězit uzavřením spojenectví 
se všemi ostatními rasami.

•	 Vliv (Influence): Pokud je aktivní, můžete zvítězit tak, že ovládnete 75 % 
galaxie.

•	 Povznesení (Ascension): V galaxii je roztroušeno pět krystalů skrývajících 
nepředstavitelnou moc. Spoutejte ji a  staňte se nesmrtelnými (Twilight of 
the Arnor). 

•	 Povolit kapitulace (Allow Surrenders): Protivníci ovládaní počítačem 
mohou kapitulovat, pokud uznají, že jsou již v bezvýchodné situaci. Pokud si 
to nepřejete, můžete jim tuto možnost upřít.
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Herní možnosti (Game Options):
Další možnosti přidané na základě požadavků hráčů.

•	 Vypnout obchodování s technologiemi (Disable Tech Trading): Vypnutí 
zamezí ve hře obchodování s technologiemi.

•	 Prozkoumávání neznámého (Blind Exploration): Po zapnutí hráči neuvi-
dí na minimapě sféry vlivu jiných hráčů a nezjistí tak, kde se tito hráči nachá-
zejí.

•	 Megaudálosti (Mega Events): Po zapnutí bude ve hře náhodně docházet 
ke globálním destabilizujícím událostem (Dark Avatar).

•	 Superschopnosti (Super Abilities): Pokud si budete chtít zahrát hru, ve 
které ani ostatní hráči nebudou mít své zvláštní schopnosti, stačí zapnout 
tuto volbu (Dark Avatar).

•	 Kradení technologií (Tech Stealing): Upřete zvědům a výsadkovým jed-
notkám uspokojení ze získání nových nepřátelských technologií (Twilight of 
the Arnor).

VÝBĚR CIVILIZACE
Vůdcem které z  civilizací se stanete? Na výběr máte ze 12 ras, můžete si také 
vytvořit svou vlastní.

Každá civilizace má své rasové bonusy a základní technologie. Navíc také každá 
dostává bonusové body, které může přiřazovat k těmto vlastnostem.

Vyberte si, za jakou civilizaci chcete hrát.
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NASTAVENÍ RASY
Můžete změnit vzhled své rasy a  její znak. Provedete to kliknutím na směrové 
šipky pod každým z obrázků.

Je zde také šest tabulek, ve kterých můžete měnit jednotlivé detaily týkající se 
vaší rasy. Pokud si vyberete jednu z předdefinovaných, jsou z těchto tabulek pří-
stupné pouze čtyři. 

Teď se možná zeptáte: „Proč bych měl používat nějakou přednastavenou civili-
zaci, když si můžu vytvořit svou vlastní?“ Odpověď zní, že výhoda tkví v tom, že 
přednastavené rasy jsou v  jistých ohledech mnohem silnější než jakákoliv rasa, 
kterou si vytvoříte sami. To, zda použít předdefinovanou rasu nebo si vytvořit 
svou vlastní, tedy závisí na vámi upřednostňované strategii.

Tip: Nezapomeňte si pro svou civilizaci vybrat svou oblíbenou barvu. Máte na výběr 
z 16,8 milionu barev... Hlavně si nevyberte černou!

RASOVÉ SCHOPNOSTI

Každá rasa má rozdílné schopnosti a vy si z nich budete moci vybrat, pokud se roz-
hodnete vytvořit vlastní rasu. Mezi tyto schopnosti patří:

•	 Odvaha (Courage): Poskytuje vašim lodím bonus v boji za předpokladu, že 
stojí proti protivníkovi silnějšímu, než jsou ony samy. Výše bonusu závisí na 
tom, o kolik pokročilejší váš protivník je.

•	 Kreativita (Creativity): Má za následek, že čas od času náhodně vyvinete 
novou technologii.

•	 Obrana (Defense): Zlepšuje obranné hodnoty lodí u všech typů obrany.
•	 Diplomacie (Diplomacy): Získáváte výhodu při jednáních s jinými civiliza-

cemi.
•	 Ekonomika (Economics): Poskytuje bonus k ziskům z daní.
•	 Špionáž (Espionage): Vaše výdaje na špionáž se využívají mnohem efek-

tivněji.
•	 Výdrž (Hit Points): Vaše lodě toho vydrží mnohem více.
•	 Vliv (Influence): Každá z vašich kolonií produkuje více vlivu.
•	 Loajalita (Loyalty): Snižuje civilizační vliv ostatních ras na vaše území 

a zmenšuje tak šanci, že se některá z kolonií vzbouří.
•	 Štěstí (Luck): Tajemná výhoda, díky které můžete lépe uspět v některých 

herních situacích. Může vám pomoci lépe zasáhnout protivníka nebo může 
snížit šanci na nepříjemnou náhodnou událost.

•	 Vojenská produkce (Military Production): Zvyšuje produkci, díky které 
doplňujete lodi do svých flotil, a to ve všech vašich koloniích.

•	 Morálka (Morale): Zvyšuje morálku ve všech vašich koloniích, a tím snižuje 
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rizika plynoucí z jejího poklesu.
•	 Kvalita planet (Planet Quality): Zvyšuje počet využitelných polí planety 

poté, co ji kolonizujete.
•	 Populační růst (Population Growth): Zvyšuje populační růst na všech 

vašich planetách.
•	 Dosah (Range): Dovoluje vašim lodím letět mnohem dále od vašich zákla-

den a planet.
•	 Opravy (Repair): Opravy vašich lodí budou probíhat mnohem rychleji, než 

je obvyklé.
•	 Výzkum (Research): Zvyšuje výzkumný potenciál každé z  vašich kolonií, 

takže budete vyvíjet nové technologie mnohem rychleji, než je obvyklé.
•	 Senzory (Sensors): Zvyšuje dosah senzorů (a tím i počet parseků), na který 

jsou vaše lodě schopny rozpoznávat cizí objekty.
•	 Civilní výroba (Social Production): Zvyšuje civilní výrobní potenciál vašich 

kolonií, takže budovy stavíte mnohem rychleji.
•	 Vojenství (Soldiering): Přidává bonus pro pozemní boj.
•	 Rychlost (Speed): Zvýší počet parseků, které vaše lodě překonají v jednom 

kole.
•	 Obchod (Trade): Zvyšuje příjmy z obchodních tras vedoucích k jiným pla-

netám.
•	 Obchodní trasy (Trade Routes): Zvyšuje počet obchodních tras, které vaše 

civilizace dokáže v jednu dobu spravovat.
•	 Zbraně (Weapons): Zvyšuje bojové schopnosti vašich lodí pro všechny tři 

typy zbraní.

POLITICKÁ SDRUŽENÍ
Jako vůdce civilizace také patříte k nějaké politické straně. Pokud má vaše stra-
na převahu v senátu, získáváte další bonusy. Jestliže ovšem ztratíte nad senátem 
kontrolu, budou bonusy vládnoucí strany fungovat jako váš postih.

VZHLED
V tabulce vzhledu si můžete zvolit, jak budou vypadat jednotlivé součásti hry a jak 
budou vypadat vaše lodě. Můžete dokonce měnit fyzickou podobu vašich lodí.

TECHNOLOGIE
Pokud si vytvoříte vlastní rasu, budete si také moci vybrat, s jakými technologie-
mi budete hru začínat.
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JEDINEČNÉ TECHNOLOGICKÉ STROMY (TWILIGHT OF THE ARNOR)
Na výběr máte z více než dvanácti technologických stromů, jejichž volba ovlivní 
také ideální herní strategii a styl hry. Ujistěte se, že si volíte ten, který bude vyho-
vovat potřebám vašeho impéria. 

•	 Lidé (Terran): Technologický strom lidí se nejvíce blíží úvodní kampani 
Dread Lords. Skvěle všestranná volba.

•	 Drenginové (Drengin): Posilte svou moc otrokářstvím a později také tech-
nologiemi pro vysávání životní síly. Vaše diplomacie nebude zrovna na výši, 
což ovšem bohatě kompenzují silnější lodě a nižší náklady na průmyslová 
vylepšení.

•	 Altariané (Altarian): V tomto technologickém stromu naleznete technolo-
gie, které čerpají sílu z moci mytických předků této rasy. Výzkumem správ-
ných technologických větví můžete dokonce získat přístup k některým tech-
nologiím samotných Hrůzovládců.

•	 Arceané (Arcean): Cestování je hlavní předností technologického stromu 
Arceanů, kteří staví speciální planetární vylepšení, jež jejich lodím dovolují 
cestovat rychleji. Mají také přístup k jedinečným systémům planetární obra-
ny a planetárních vylepšení.

•	 Toriané (Torian): Jedinečná morálka a výzkumná vylepšení, stejně jako tré-
nink v „obranném transu“ činí z torianského stromu dovedností jedinečnou 
volbu pro pacifisty.

•	 Yorové (Yor): Nevládnou diplomacií, ale jejich pravá moc spočívá v  robo-
tických technologiích, díky kterým vyrábějí rychleji a nemusí se příliš obá-
vat ztráty morálky.

•	 Korxové (Korx): Bonusy k  zisku z  obchodu a  snížení cen nakupované-
ho zboží jsou prioritami ve výzkumu Korxů. Jedinečná schopnost „Černý 
obchod“ dovoluje této rase profitovat z cizích konfliktů.

•	 Drathové (Drath): Jejich technologický strom je podobný altarianskému. 
Dovednosti „Neviditelná ruka“ a „Černý obchod“ dovolují Drathům profito-
vat z konfliktů vedených jinými rasami – manipulátorův sen.

•	 Thalané (Thalan): Thalané jsou velice obtížně zvládnutelnou rasou, jejíž tech-
nologický strom je jedním z nejexotičtějších, ale také jedním z nejmocnějších.

•	 Iconiané (Iconian): Tento technologický strom rovněž zahrnuje některé zapo-
menuté dovednosti Předků, včetně významných bonusů ke schopnostem 
oprav iconianských lodí a jedinečných vylepšení obchodních schopností.

•	 Korathové (Korath): Technologický strom Korathů je téměř stejný jako 
drenginský, se dvěma významnými rozdíly: prvním je technologie biologic-
kých zbraní, která je více než užitečná při dobývání a ničení cizích světů, dru-
hým pak technologie umožňující čerpání životní síly planety samotné, která 
posiluje rychlost růstu impéria.

•	 Krynnové (Krynn): Technologický strom Krynnů poskytuje bonusy ke špio-
náži a také významná vylepšení vztahující se k „Cestě Krynnů“.
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OSOBNOST (DARK AVATAR)
Při vytváření rasy si budete moci vybrat, jakou superschopnost bude vaše rasa 
mít. Zbytek možností bude uzamčený, zpřístupní se ovšem, pokud budete chtít 
nastavit také svého protivníka.

SUPERSCHOPNOSTI (DARK AVATAR)
Každá z civilizací je něčím jedinečná. Mezi superschopnosti patří:

•	 Skvělí diplomaté (Super Diplomat): Dokážou si při vyjednáváních zajistit 
mnohem lepší postavení než ostatní rasy.

•	 Silní vládci (Super Dominator): Když jdou do války, obdrží skupinu korvet. 
Jejich počet závisí na vojenské síle civilizace.

•	 Skvělí organizátoři (Super Organizer): Když na ně někdo zaútočí, jiné 
civilizace s  obdobným etickým kodexem jim často přispěchají na pomoc, 
pokud mezi sebou mají dobré vztahy. Navíc jim takové civilizace také málo-
kdy vyhlásí válku.

•	 Skvělí válečníci (Super Warrior): V  průběhu bitev mají výhodu prvního 
úderu. To znamená, že jejich lodě zaútočí jako první a jejich protivník může 
opětovat palbu, až pokud přežije.

•	 Velice plodní (Super Breeder): Pokud uznání dosahuje 100 %, roste jejich 
populace čtyřnásobným tempem.

•	 Velcí izolacionisté (Super Isolationist): Mohou kolonizovat pusté světy 
a cizí lodě se v jejich prostoru nesmí pohybovat rychleji než tři pole za kolo.

•	 Skvělí obchodníci (Super Trader): Od počátku hry znají vše z technologic-
kého stromu obchodu a také z něj mají dvojnásobné zisky.

•	 Výborní manipulátoři (Super Manipulator): Dokážou skvěle manipulovat 
s jinými rasami a dostávat je tak do vzájemných konfliktů.

•	 Silná základna (Super Hive): Začínají s nemalým vzdálenostním bonusem 
a všechny jejich továrny jsou provozuschopné během jediného týdne.

•	 Skvělá přizpůsobivost (Super Adapter): Od počátku dokážou kolonizo-
vat toxické vodní světy.

•	 Superničitel (Super Annihilator): Dokážou stavět obří lodě pro biologic-
ké vedení války, které při použití k útoku na bezbrannou kolonii zabijí všech-
nu populaci a změní planetu na toxickou stejné třídy, avšak pod jejich kon-
trolou.

•	 Skvělí špehové (Super Spy): Získávají agenta schopného stavět na plane-
tách protišpionážní centra, která zabrání infiltraci špiónem a posilují morál-
ku na planetě.

Tip: Pokud stále můžete rozdělit několik bodů, bude tabulka označena žlutě. Ujis-
těte se, že jste před začátkem hry rozdělili všechny body, které máte k  dispozici.
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VÝBĚR PROTIVNÍKŮ
V každé hře můžete čelit až devíti protivníkům. Seznam těch, z nichž si můžete 
vybrat, je přehledně zobrazen na pravé straně obrazovky.

V horní části obrazovky uprostřed jsou zobrazeni vybraní protivníci. Vpra-
vo vidíte v seznamu protivníky, které ještě můžete přidat. Tlačítko „Vytvo-

řit nového protivníka“ (Create New Opponent) vám umožní vytvořit si 
nového protivníka dle vlastního uvážení.

V nabídce klikněte na protivníka a poté ho přidejte pomocí tlačítka „Vybrat“ (Ena-
ble) (můžete je také přidávat či odebírat dvojklikem myši).

ÚROVNĚ OBTÍŽNOSTI

Jedním z klíčových faktorů obtížnosti hry je inteligence každého vašeho protiv-
níka.

Úroveň penalizace pak ovlivňuje, jaké postihy nebo bonusy získá váš protivník 
v porovnání s vámi.

Tyto volby je možno nastavit pro každého protivníka zvlášť. Je také možno zvo-
lit celkovou obtížnost hry a jednotlivá nastavení budou uzpůsobena automaticky.
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Umělá inteligence Popis

Hlupák (Fool) Ekonomika počítačem řízeného hráče má postih 90 % a pou-
žity jsou jen ty nejjednodušší algoritmy.

Trouba (Dunce) Ekonomika počítačem řízeného hráče má postih 75 % a pou-
žity jsou jen ty nejjednodušší algoritmy.

Začátečník (Beginner) Ekonomika počítačem řízeného hráče má postih 50 % a pou-
žity jsou jen ty nejjednodušší algoritmy.

Horší průměr (Sub-Normal) Ekonomika počítačem řízeného hráče má postih 30 % a pou-
žity jsou jen ty nejjednodušší algoritmy.

Průměr (Normal) Ekonomika počítačem řízeného hráče má postih 20 % a pou-
žity jsou běžné algoritmy.

Chytrý (Brigit) Ekonomika počítačem řízeného hráče má postih 10 % a pou-
žity jsou pokročilé algoritmy.

Inteligentní (Intelligent) Ekonomika počítačem řízeného hráče je stejná jako vaše 
a použity jsou pokročilé algoritmy.

Nadaný (Gifted) Ekonomika počítačem řízeného hráče je posílená o 5 % 
a použity jsou pokročilé algoritmy.

Génius (Genius) Ekonomika počítačem řízeného hráče je posílená o 10 % 
a použity jsou pokročilé algoritmy.

Neuvěřitelný (Incredible) Ekonomika počítačem řízeného hráče je posílená o 25 % 
a použity jsou pokročilé algoritmy.

Božský (Godlike) Ekonomika počítačem řízeného hráče je posílená o 50 % 
a použity jsou pokročilé algoritmy.

Definitivní (Ultimate) Ekonomika počítačem řízeného hráče je posílená o 100 % 
a použity jsou pokročilé algoritmy.

Při samostatném nastavení se inteligence jednotlivých protivníků sčítá a stanovu-
je obecnou úroveň obtížnosti, jak je uvedeno v následující tabulce:

Úroveň obtížnosti Průměrná úroveň inteligence počítače

Pohoda (Cakewalk) Hlupák (Fool)

Velmi nízká (Easy) Trouba (Dunce)

Nízká (Simple) Začátečník (Beginner)

Začátečník (Beginner) Horší průměr (Sub-Normal)

Normální (Normal) Průměr (Normal)

Vyšší (Challenging) Chytrý (Brigit)

Vysoká (Tough) Inteligentní (Intelligent)

Velmi vysoká (Painful) Nadaný (Gifted)

Extrémní (Crippling) Génius (Genius)

Masochista (Masochistic) Neuvěřitelný (Incredible)

Neuvěřitelná (Obscene) Božský (Godlike)

Sebevrah (Suicidal) Definitivní (Ultimate)



21

Dokonalého uzpůsobení protivníků podle svých představ dosáhnete tak, že buď 
změníte jejich konkrétní nastavení ručně nebo si vytvoříte protivníky sami.

NASTAVENÍ A VYTVOŘENÍ PROTIVNÍKŮ

Vytváření protivníků se v mnohém podobá vytváření vlastní hráčské rasy. Můžete 
měnit vzhled jejich lodí, vzhled rasy samotné, jaké barvy budou používat a mno-
hem více…

Zde můžete měnit detaily vybraného protivníka.

VÝBĚR VZHLEDU LODÍ PROTIVNÍKA

V průběhu úprav protivníka nebo vytváření nového můžete měnit vzhled jeho 
lodí. Každý z přednastavených protivníků má vlastní styl designu lodí, který bude-
te moci použít.

 

Vzhled lodí můžete měnit také u nově vytvořeného protivníka.

Pokud máte rádi modifikace, můžete rovněž vytvořit vlastní styl lodí (viz sekce 
Modifikace).
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Tímto tlačítkem se dostanete k velice zajímavému tvoření designu lodí.

Pokud jste již dříve lodě vytvářeli a uložili si je jako nákresy určitého stylu lodí, 
můžete dokonce určit, aby protivník používal pro stavbu svých lodí tyto vaše 
návrhy. Pokud máte oblíbený seriál a chtěli byste, aby některý z protivníků simu-
loval některou z ras z tohoto seriálu, zde k tomu máte příležitost.

Dříve vytvořené lodě (uložené jako nákresy) mohou být 
přiřazeny protivníkům pro použití ve hře. 

OSOBNOST PROTIVNÍKŮ
Tato poslední tabulka obrazovky úprav protivníka vás možná trochu vyleká. Nabí-
zí ovšem detailní možnosti nastavení chování protivníka.

Své protivníky můžete upravovat v dosud nevídaných detailech.
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Jednotlivé možnosti jsou:
•	 Chování rasy (Race Behavior): Určuje, jaké vzorce pro komunikaci a  jaká 

osobnost bude u protivníka použita. Galactic Civilizations II: Ultimate Edition 
nemá běžný AI engine (umělou inteligenci), má jich totiž hned několik! A každý 
má své silné a slabé stránky. Zde můžete vybírat, který z nich bude použit.

•	 Vrozené schopnosti (Natural Abilities): Toto nastavení určuje, které algo-
ritmy bude AI používat. AI se snaží simulovat nedostatek herních dovednos-
tí tím, že záměrně dělá chyby nebo provádí zjednodušená rozhodnutí. Aby 
k tomu nedocházelo příliš často, můžete zde zvolit vyšší nastavení. Nastave-
ní „Inteligentní“ (Intelligent) nebo vyšší bude mít za následek využití maxi-
málního potenciálu AI.

•	 Agrese (Aggression): Určuje, jak agresivně se v průběhu hry bude protivník 
chovat. Bude válčit často, nebo se bude boji spíše vyhýbat?

•	 Etika (Ethical Alignment): Co je vlastně standardem pro vaše protivníky? 
Už jste někdy chtěli, aby Drenginové byli raději miloučcí a roztomilí? Tohle 
je vaše šance.

•	 Finanční zdroje (Financial Resources): Zde nastavíte počáteční zdroje 
svého protivníka v porovnání s vlastními. 100 % odpovídá tomu, s čím bude-
te začínat vy. Tuto hodnotu můžete měnit až k výsledné výhodě rovné dvoj-
násobku. V  kombinaci s  vrozenými schopnostmi tak můžete docílit velice 
zajímavého výsledku.
Například můžete hrát proti velmi bohatému, ale hloupému protivníkovi, 
nebo také proti chudému, ale velice nebezpečnému.

•	 Využití procesoru (CPU Use): Toto nastavení určuje, kolik výpočetní kapa-
city vašeho počítače dovolíte AI využít. Čím vyšší využití nastavíte, tím více 
kol dopředu bude moci AI propočítat. Nastavení na maximum dovolí AI vyu-
žít nejrafinovanější algoritmy, které byly speciálně vytvořeny pro hráče hle-
dající opravdovou výzvu. Čím vyšší nastavení zvolíte, tím vyšší je potenciální 
prodleva mezi jednotlivými koly.

INTERAKCE V GALAXII
Galaxie je rozčleněna do sektorů, jejichž počet si můžete zvolit v Obrazovce nasta-
vení galaxie. Každý sektor představuje pole o rozměru 15x15 parseků. Každý par-
sek je popsán standardními souřadnicemi x a y a může obsahovat hvězdu, plane-
tu, anomálii, zdroje, hvězdnou základnu nebo lodě.

Kolem hvězd může obíhat až pět planet rozdělených do tříd od 0 do 15 (pokud 
vyvinete některé technologie, tak i více). Čím vyšší je toto číslo, tím vhodnější pro 
život planeta je. Toto číslo také udává množství prostoru na planetě využitelné-
ho po její kolonizaci.

V  kapitole Dark Avatar také můžete narazit na planety označené jako toxické 
(Toxic) nebo s vysokou gravitací (Heavy Gravity). To, zda je lze kolonizovat, udává 
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barevná ikona. Pokud je červená, znamená to, že k jejich kolonizaci je třeba znát 
určité technologie. Žlutá ikona zase znamená, že planeta sice může být kolonizo-
vána, ale ztratíte polovinu jejího potenciálu. Zelené ikony označují planety plně 
kolonizovatelné.

Anomálie je možné zkoumat loděmi s průzkumným modulem – takovými, jako 
je například vlajková loď, kterou každá civilizace dostane na počátku hry. Někte-
ré anomálie přidají vašemu impériu permanentní bonusy, jiné zase mohou tele-
portovat vaši loď na druhý konec galaxie, případně nebudou mít vůbec žádný vliv.

Zdroje jsou vyobrazeny jako krystaly. Stavbou základen v jejich blízkosti získáte 
nejrůznější bonusy. Vesmírné základny mohou také zajišťovat obranu určitého 
území, rozšiřovat pásmo vlivu vaší civilizace a zvyšovat dolet vašich lodí.

Lodě slouží k průzkumu a boji.

V kapitole Dark Avatar naleznete v některých parsecích také pole asteroidů, většinou 
ve skupinách po dvou až čtyřech. V těchto asteroidových polích je možné těžit a zdro-
je pak posílat na nejbližší planety. Rovněž můžete rozvíjet technologie těžby ve ves-
míru, a tak vylepšovat možnosti úprav těžebních základen, které můžete zřizovat.
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HLAVNÍ OBRAZOVKA
Hlavní obrazovku dělíme do tří hlavních částí:

1.  Horní okraj obsahuje tlačítko Menu, zobrazuje právě vybraný sektor a aktuál-
ní herní datum.

2.  Hlavní mapa je centrálním motivem hlavní obrazovky a  ukazuje pozice pla-
net, lodí, hvězd apod. 

3.  Ovládací panel ve spodní části obrazovky zobrazuje informace o vaší civiliza-
ci a také o právě označeném objektu. Najdete zde též ovládací tlačítka, která 
slouží k ovládání hlavních prvků hry Galactic Civilizations II: Ultimate Edition.

HORNÍ OKRAJ
U  horního okraje obrazovky najdete tlačítko Menu, které vám umožní přístup 
k ukládání a nahrávání herních pozic. Najdete zde také vyobrazen právě vybraný 
sektor a aktuální herní datum.

•	 V Galactic Civilizations II: Dread Lords začínáte hrát v roce 2225.
•	 V Galactic Civilizations II: Dark Avatar začínáte hrát v roce 2226.
•	 V Galactic Civilizations II: Twilight of the Arnor začínáte hrát v roce 2227.

Jako výchozí je nastavena kapitola „Twilight of the Arnor“.

HLAVNÍ MAPA
Na hlavní mapě uvidíte většinu toho, co se ve hře bude dít. Narazíte zde na:

•	 Planety, kolonie a hvězdy
•	 Lodě
•	 Anomálie
•	 Galaktické zdroje
•	 Asteroidy (Dark Avatar)

Hlavní mapa je rozdělena do polí, která jsou označována jako parseky. Loď, která 
se může pohybovat rychlostí tři parseky za kolo, tak v jednom kole překoná vzdá-
lenost odpovídající třem polím.
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1 Tlačítko Menu 13 Průzkumná loď

2 Hluboký vesmír 14 Civilní projekty

3 Aktuální jmění 15 Planeta

4 Vytváření shromaždiště 16 Měsíc (dodatečné zdroje)

5 Umisťování agentů 17 Zvětšení minimapy

6 Aktuální výzkum 18 Skok na další loď schopnou pohybu

7 Uznání 19 Minimapa

8 Galaktická rovnováha sil 20 Tlačítko konce kola

9 Kolonizační loď 21 Skrytí konzole

10 Ukazatel vybraného objektu 22 Ovládání minimapy

11 Kontrolní panel 23 Asteroid

12 Aktuálně zobrazovaný sektor 24 Těžební loď

Další informace: Mapa není navržena tak, aby vyjadřovala přesné poměry vzdále-
ností, ale spíše tak, aby z ní byly jasně patrné poměry doby letu. Stejným způsobem, 
jako je deformovaná mapa Země, když je natištěna na plochém papíře, je deformo-
vaná i tato mapa galaxie. Hyperpohon funguje na principu ohybu prostoru. Čím více 
hmoty prostor obsahuje, tím menšího ohybu je hyperpohon schopen. Výsledkem toho 
je, že planety ve hvězdných systémech a stejně tak jednotlivé hvězdné systémy se vůči 
sobě zobrazují v na první pohled mnohem menších vzdálenostech, než je tomu ve sku-
tečnosti. Skutečná vzdálenost, kterou každé pole představuje, se může mezi jednotli-
vými případy značně lišit. Políčko v mezihvězdném prostoru může představovat vzdá-
lenost několika světelných let, zatímco políčko uvnitř solárního systému klidně jen pár 
milionů kilometrů.
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PLANETY, KOLONIE A HVĚZDY

Když vyberete planetu, uvidíte v pravém 
horním rohu jejího kontextového okna 
číslo. To je třída planety, která  udává 
počet využitelných polí na jejím povr-
chu, a tím i její výrobní potenciál. V kapi-
tole Dark Avatar je před kolonizací 
některých druhů planet zapotřebí vyvi-
nout určité technologie. 

Nad koloniemi se na hlavní mapě zobra-
zují symboly vyjadřující další podrobnosti:

Symbol Význam

Kolonie má nevyužitá pole a nic nevyrábí

Kolonie má nevyužitá pole a momentálně pracuje na zvláštním projektu

Kolonie má vesmírný dok a momentálně vyrábí vesmírnou loď

Kolonie má vesmírný dok, ale momentálně nevyrábí vesmírnou loď

U kolonie hrozí, že se v brzké době přidá na stranu jiné civilizace

Kolonie je momentálně pod ochranou lodí na oběžné dráze a nemůže být napadena

 Kolonii infiltroval nepřátelský agent

Obyvatelé kolonie jsou velice nespokojení

OVLÁDÁNÍ HLAVNÍ MAPY
Mapu můžete ovládat pomocí klávesnice a myši. Myš lze použít následovně:
KLIKNUTÍ LEVÝM TLAČÍTKEM: Vybírá objekt, na který právě ukazujete kurzorem.
KLIKNUTÍ PRAVÝM TLAČÍTKEM: Pošle vybraný objekt na místo, kam právě uka-
zujete (pokud to je možné).
KLIKNUTÍ PROSTŘEDNÍM TLAČÍTKEM: Ovládá herní pohled. Přiblížení a oddá-
lení můžete ovládat také pomocí kolečka myši.

Přidržením klávesy Shift můžete vybrat více objektů.

Třída Popis

0 Nekolonizovatelná

1 až 3 V podstatě bez využití

4 Jako Mars

5 Toto JE Ceti Alpha V!

6 až 8 Velmi nepříznivé podmínky

9 Nepříjemné prostředí

10 až 14 Jako Země

15 Ráj

16 a více Velmi vzácné místo,
kde chcete strávit důchod
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ZOBRAZENÍ PLANET A LODÍ
První tlačítko na panelu vám dovoluje nahlédnout do seznamu aktuálně vlastněných 
planet a lodí. Jako první budou zobrazeny planety. Zobrazené položky můžete třídit 
podle několika kritérií, jako jsou populace, příjem, uznání, výdaje, jméno atd.

Můžete zde sledovat průběh všech planetárních vylepšení a  stavbu lodí. Klik-
nutím na ukazatele výroby můžete měnit typ vyráběné lodi nebo planetárního 
vylepšení.

V horní části tohoto okna najdete tři nepříliš výrazná tlačítka. Ta ovládají celé toto 
okno a zobrazují seznam lodí, seznam planet a zavírají tento náhled.

Pokud kliknete na tlačítko seznamu lodí, zobrazí se všechny vaše lodě. Vedle 
každé lodi je malé tlačítko „x“ sloužící k nasměrování vaší lodi do právě sledova-
ného sektoru.

Poklepáním na loď v tomto seznamu zaměříte pohled na její pozici.

VÝZKUM
Obrazovka výzkumu vám poskytne přístup ke všem dostupným technologiím. Ve 
spodní části obrazovky poté najdete strom technologií. 
Různé technologie jsou také různě náročné, ale nejde o fixní hodnoty. Jak vyvíjíte 
nové technologie, jejich další rozvoj je stále náročnější.

Jakmile vyvinete novou technologii, dojde k vylepšením, jako je například získá-
ní nové planetární stavby, nové schopnosti pro vaši rasu, nové lodě, jejích sou-
částí apod.

Ve stromu technologií jsou jednotlivé položky roztříděny do skupin. Takovou tvoří 
například technologie laserových zbraní. Místo výčtu Laser 1, Laser 2 atd. jsou 
všechny tyto vývojové stupně zařazeny do skupiny Laserové zbraně.

Tip: Pokud máte na myši kolečko, můžete s  jeho pomocí měnit přiblížení ve stromu 
technologií.

GALAKTICKÁ EKONOMIKA
Stavění a výroba něco stojí. Prostředky můžete získat z několika zdrojů, například:

•	 Daně
•	 Cestovní ruch
•	 Obchod
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Prostředky pak můžete investovat do oblastí jako:

•	 Vojenské výdaje
•	 Civilní výdaje
•	 Výdaje na výzkum
•	 Výdaje kolonií
•	 Špionáž
•	 Výdaje flotily
•	 Půjčky
•	 Bonusová produkce

Své příjmy a  výdaje můžete ovládat pomocí  okna Finančního managementu 
(Finance Management).

V okně Finančního managementu řídíte svou ekonomiku.

Nastavení daní (Taxation) určuje, jak vysoké daně budete vybírat. Nastavení výda-
jů (Spending) zase kolik procent kapacity produkce hodláte využít.

Níže pak najdete tři ukazatele, pomocí kterých můžete nastavit, čemu se bude 
vaše pracovní síla věnovat přednostně. Lidské zdroje můžete přidělit výzkumu 
(Research), výrobě lodí v továrnách (Military) nebo dalšímu rozvoji planet (Social).

Tip k  výdajům: To, co vlastně ovládáte, je najímání pracovní síly. 100 % znamená 
plnou zaměstnanost, obdivuhodný, ale velice těžko dosažitelný cíl.
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PŘÍJEM Z DANÍ
Váš příjem z daní určuje počet obyvatel. Čím je vyšší, tím více peněz z daní získá-
te. Když vaši lidé platí daně, odvádějí vám část výdělku za svou práci. Kolik toho 
vydělají, závisí na tom, jak je vaše civilizace silná ekonomicky a  jaká planetární 
vylepšení máte postavena.

Se zvyšováním daní klesá vaše uznání. Pokud spadne příliš nízko, ztratíte kontro-
lu nad senátem, vaši obyvatelé začnou odcházet a jejich počet se bude snižovat.

Další informace: Do celkového počtu obyvatel se počítají pouze obyvatelé z vašich 
světů. Vaši obyvatelé se mohou vašeho občanství vzdát, pokud nebudou šťastní, 
a jejich počet se začne snižovat. Stejně tak se lidé, kteří nepatří k vaší civilizaci, mohou 
přidat k vám a bleskově tak navýšit počet vašich obyvatel.

PŘÍJEM Z CESTOVNÍHO RUCHU
Příjem z cestovního ruchu závisí na celkovém počtu jedinců v galaxii a na tom, 
jak velkou její část máte pod kontrolou. Za každých 100 milionů lidí vzniká příjem 
ve výši 1 miliardy kreditů. Váš díl je vypočítáván podle toho, jaká část galaxie se 
nachází ve sféře vašeho vlivu.

PŘÍJEM Z OBCHODU
Zkoumáním obchodu můžete vyvinout transportní lodě, které budou obchodovat 
s jinými planetami. Čím dále planety jsou a čím bohatší mají zdroje, tím větší je zisk.

VÝDAJE – VOJENSKÝ A CIVILNÍ SEKTOR, VÝZKUM
Vaši zaměstnanci dostávají plat a také musíte platit za suroviny potřebné ke stavě-
ní a výzkumu. Tyto výdaje určují celkové náklady na stavbu lodí, nových planetár-
ních vylepšení a na vývoj nových technologií.

VÝDAJE KOLONIÍ
Mnoho planetárních vylepšení má také po postavení stabilní náklady na údržbu, 
které se každý týden odečítají z vašeho rozpočtu.

VÝDAJE NA ŠPIONÁŽ
Až 25 % svého příjmu z daní můžete investovat do výcviku špionů, kteří pak mohou 
zkoumat cizí technologie a vylepšení nebo bránit vaše vlastní světy a kulturu.

Pozn.: Při hraní kapitoly Dread Lords je špionáž automatická a žádné agenty nikam 
umisťovat nemusíte.
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VÝDAJE FLOTILY
Vojenské lodě mají vysoké náklady na provoz, které činí asi 3 % z jejich pořizovací 
ceny (v jednotkách výroby). Takže pokud přišla výroba lodi na 100 jednotek, každý 
týden budou její náklady na provoz 3 miliardy kreditů.

BONUSOVÁ VÝROBA/VÝDAJE NA VÝZKUM
Měsíce a vesmírné stanice mohou být zdrojem bonusové výroby. Měsíc u kolonie 
znamená 10% bonus k výrobě. Vesmírné stanice mohou mít továrny, které ještě 
více vylepší vaše planetární výrobní zařízení.

Bonusová výroba je propočítávána samostatně, jelikož její náklady jsou pouze 
poloviční. Takže pokud máte bonusovou produkci 1, její efekt je vlastně dvojná-
sobný, jelikož je započítávána pouze polovina nákladů.

ŠPIONÁŽ
Špionáž umožňuje hráčům špehovat jiné civilizace, krást technologie a destabili-
zovat jejich světy.

Funguje to tak, že v okně finančního managementu (Finance Management) zadá-
te, jak velké prostředky jste ochotni vynakládat na špionáž. To může být až 25 % 
příjmů z daní (hráči se schopností „Super Spy“ mohou investovat až 50 %). Toto 
jsou peníze sloužící k najímání agentů.

V okně finančního managementu je dále záložka „Špionáž“ (Espionage), kde se 
můžete podívat, jak si vaši agenti vedou. Každý nový agent bude stát o něco více 
s tím, jak jejich počet poroste, takže je najímejte uvážlivě.
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Jakmile budete mít agenta k dispozici, tlačítko „Přidat agenta“ (Place Agent) se 
rozsvítí červeně. Stiskněte ho a kurzor myši se změní na kurzor umístění agenta. 
Pak už stačí kliknout na planetu, kam chcete agenta umístit.

Na konkrétní planetě pak můžete agenty umisťovat do většiny planetárních zaří-
zení (nebo je můžete nasadit na nepřátelské agenty na svých planetách a tak je 
neutralizovat). Jakmile je agent umístěn do některého zařízení, sabotuje jeho pro-
voz. Jsou však i další způsoby, jak agenty použít. Můžete například kliknout na cizí 
planetu a pak zmáčknout tlačítko „Špehovat“ (Spy), které také budete mít k dispo-
zici v okně umístění agenta.

Agenti také mohou být zaúkolováni výhradně sháněním informací. Ti poté udá-
vají maximální možnou míru špionáže určité rasy a jsou též imunní proti kontra-
špionáži. 

Když některý z protivníků začne proti vám používat agenty, můžete je na obra-
zovce finančního managementu, na záložce špionáže, snadno vysledovat.

ZAHRANIČNÍ POLITIKA A DIPLOMACIE
Čtvrté tlačítko kontrolního panelu otevírá okno zahraniční politiky (Foreign Policy).

Právě zde bude probíhat vaše interakce s ostatními civilizacemi ve hře. Tabulka 
„Vztahů“ (Relations) vám poskytne přehled o tom, jaké vztahy s ostatními rasami 
máte, a vyhodnotí jejich vojenský a ekonomický potenciál v porovnání s vaším. 
Vztah každé rasy k vám je vyznačen na barevném ukazateli, a to někde mezi čer-
venou (nepřátelé) a zelenou (přátelé).

STATISTIKY CIZÍCH MOCNOSTÍ
Statistiky (Stat) v okně zahraniční politiky (Foreign Policy) vám poskytnou další 
informace o  jiných rasách. Více informací zjistíte tak, že k dané rase vyšlete své 
agenty.

HLÁŠENÍ

Záložka „Hlášení“ (Report) uvádí, co si o  vás cizí rasa myslí a  proč, navíc se zde 
dozvíte další zajímavosti o konkrétní rase.

DOHODY
Záložka „Dohody“ (Treaties) zobrazuje, jaké dohody momentálně s různými civi-
lizacemi máte.
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SJEDNOCENÉ PLANETY
Záložka „Sjednocených planet“ (United Planets) zobrazuje sílu jednotlivých civili-
zací v případě hlasování a také to, jaké zákony byly přijaty a platí.

OBRAZOVKA VYJEDNÁVÁNÍ

Obrazovka vyjednávání je přístupná z  okna zahraniční politiky (přes tlačítko 
„Speak to“ pod portrétem rasy) nebo kliknutím na cizí svět a stisknutím tlačítka 
„Speak to“ v kontextovém menu. 

Zobrazí se rasa, se kterou vyjednáváte. Výběrem další položky z  vysouvacího 
menu pod portrétem ho můžete nahradit informacemi o  stavu vašich vzájem-
ných vztahů s  touto civilizací, vzájemných obchodech a  o  tom, jak se vaše dva 
druhy navzájem vnímají.

V pravé části obrazovky naleznete věci, které vám mohou nabídnout. Vlevo jsou 
zase vaše aktiva. Z těchto seznamů můžete vybírat položky tak, abyste vytvořili 
pro vás přijatelnou nabídku. AI vaši nabídku ohodnotí a v závislosti na její výhod-
nosti, na vašich vztazích a na vašich diplomatických dovednostech ji buď přijme 
nebo odmítne. Diplomatické dovednosti jsou vyšší u ras, které je mají jako svou 
základní schopnost, dále je pak zlepšují vylepšení, jako jsou „Diplomatické překla-
dače“ (Diplomatic Translators) nebo výzkum určitých technologií.



34

Mezi obchodovatelnými komoditami se nachází peníze, body vlivu (které lze pou-
žít při hlasováních Sjednocených planet), zboží, které bylo vytvořeno jako pro-
jekt na některé z vašich kolonií, dohody jako útok na jinou civilizaci, uzavření míru 
s  jinou civilizací, spojenectví, kapitulace, kolonie, technologie a  některé druhy 
lodí.

Další informace o  svých vztazích s  určitou civilizací zjistíte v  záložce „Hláše-
ní“ (Report), která shrnuje pozitivní a negativní stránky vašeho vztahu. Tabulka 
„Dohody“ (Treaties) zobrazuje přehled o vzájemných vztazích všech civilizací.

Záložka „Nevýznamných ras“ (Minor Races) slouží k  interakci se slabými rasami, 
které neexpandují a nebudou figurovat v boji o celkové vítězství (takové rasy není 
kupříkladu nutné ovládnout pro dosažení vítězství typu „Dobývání“ (Conquest)). 
Počet těchto ras je přímo úměrný velikosti herní mapy.

UZAVÍRÁNÍ DOHOD (DARK AVATAR)
S  cizími civilizacemi je možné uzavírat speciální dohody. Některé možnosti pro 
dohody se týkají pouze specifických ras a  jsou platné permanentně, kromě pří-
padu napadení. 
•	 Ekonomické dohody: Zde bude 10 % vašeho ekonomického potenciálu 

věnováno cílové rase (tedy třeba i vám, pokud nabídka přijde z jejich stra-
ny). O tento výdělek nepřicházíte, takže není důvod to neudělat. Tuto doho-
du můžete uzavřít pouze s jedinou rasou a je permanentní za předpokladu, 
že rasa není vyhubena nebo na ni nezaútočíte.

•	 Dohody o výzkumu: Tyto dohody přidělí 10 % vašeho výzkumného poten-
ciálu určité rase (nebo naopak). O tyto hodnoty nepřicházíte. Tuto dohodu 
můžete uzavřít pouze s jedinou rasou a je permanentní za předpokladu, že 
rasa není vyhubena nebo na ni nezaútočíte.

Varování: Hráči, kteří vstoupí do války s někým, s kým mají uzavřenou dohodu, dosta-
nou až do konce hry postih k diplomacii. Ostatní civilizace to, co jste udělali, nebudou 
vnímat dobře a zvednou laťku pro veškeré budoucí dohody s vámi.
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SPRÁVA CIVILIZACE

Správa civilizace (Civilization Manager) je navržena tak, aby poskytovala kvalit-
ní přehled o vaší civilizaci. Naleznete zde záložku kolonií, časový graf, statistiky 
a grafy, přehled guvernérů, informace o vládě a etice a podmínky vítězství.

KOLONIE

Zde uvidíte přehled všech kolonií své civilizace, jejich jména, třídy, vojenskou pro-
dukci, civilní produkci, výzkum, uznání, právě realizované projekty a právě stavě-
né lodě.

Tento seznam můžete kliknutím na příslušné položky setřídit. Kliknutím na právě 
stavěnou loď zde také můžete měnit vyráběné lodě.

ČASOVÝ GRAF

Časový graf zobrazuje, jak si vaše civilizace vede v  průběhu času v  porovnání 
s ostatními civilizacemi. Můžete zde nastavit časový rozsah od posledního kola až 
po celou dobu hry nebo jakýkoliv časový úsek hraní. Poté můžete klikáním na pří-
slušná tlačítka porovnávat civilizace podle následujících kategorií: 
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•	 Ekonomika (Economy): Porovnává příjmy z daní.
•	 Vojsko (Military): Porovnává hodnotu všech lodí civilizace schopných útoku 

(přesný vzorec zní: útočná kapacita + obranná kapacita + výdrž/10).
•	 Populace (Population): Porovnává celkovou populaci civilizace ve všech kolo-

niích.
•	 Výzkum (Research): Porovnává body výzkumu každé civilizace za kolo.
•	 Výroba (Manufacturing): Porovnává body výroby generované všemi koloniemi.
•	 Civilní výroba (Social Production): Porovnává celkovou civilní produkci všech 

kolonií.
•	 Vliv (Influence): Porovnává celkový vliv každé civilizace.
•	 Uznání (Approval): Porovnává průměrné uznání ve všech koloniích civilizace.
•	 Popularita (Popularity): Porovnává oblíbenost civilizace u  ostatních hvězd-

ných impérií.
•	 Diplomacie (Diplomacy): Porovnává diplomatické schopnosti každé civilizace.
•	 Finanční rezervy (Treasury): Porovnává množství kreditů, které má každá civi-

lizace k dispozici.

STATISTIKY A GRAFY
Tato záložka vám poskytne přehled o dalších detailech týkajících se vaší civiliza-
ce, snad i více, než byste potřebovali vědět. Nicméně pokud chcete o chodu svého 
impéria vědět opravdu vše, musíte se podívat právě sem.

GUVERNÉŘI
Guvernéři pomáhají s  řešením mikro-managementu, který je potřeba, aby ve 
vašem impériu bylo vše tak, jak má.

Existuje několik základních typů guvernérů, kteří vám pomohou se správou planet:

•	 Guvernér pro výstavbu lodí (Starport Construction Governor): Umož-
ňuje vám nařídit všem planetám, které stavějí jeden typ lodi (nebo nic), aby 
začaly s výrobou lodí určitého typu (nebo výrobu ukončily).

•	 Guvernér pro logistiku lodí (Starship Rally Point Governor): Umožňuje 
vám nařídit všem lodím, které směřují k určitému shromaždišti, aby vyrazily 
k jinému nebo se zastavily.

•	 Guvernér pro logistiku kolonií (Colony Rally Point Governor): Koloniím 
můžete nařídit, aby všechny vyrobené lodě byly automaticky posílány na 
určité místo.

•	 Guvernér pro navigaci lodí (Reroute Ship Types): Přiřazuje cílová místa 
všem lodím určitého typu (Dark Avatar).

•	 Guvernér cílené výroby (Colony Reassignment): Nastaví typ lodí vyráběných 
na planetách podle toho, kam po vyrobení budou směřovat (Dark Avatar).
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VLÁDA
Když začnete hrát Galactic Civilizations II: Ultimate Edition, budete galaktickou 
mocností s  absolutní kontrolou nad senátem. Díky tomu získáte bonusy, které 
vaše politické smýšlení nabízí.

Můžete ale vyvinout i pokročilejší formy vlády. Republika, demokracie a federace 
nabízejí mnohem více, například vyšší výnosy z daní, ale nevýhodou je, že o kont-
rolu v takovémto zřízení budete muset neustále bojovat.

Na novou formu vlády přejdete tak, že vyvinete příslušnou technologii a v okně 
„Správa civilizace“ (Civilization Manager), v  záložce „Vláda“ (Government), pře-
pnete na nové politické zřízení.

Imperiální vláda nezná volby, zato všechna ostatní zřízení ano. A pokud ztratíte 
kontrolu nad senátem, čekají vás významné postihy.

Typ vlády Ekonomický bonus

Mezihvězdné impérium 0 %

Mezihvězdná republika 10 %

Mezihvězdná demokracie 20 %

Hvězdná federace 40 %

Pokročilé formy vlády mohou vyžadovat hlasování o tom, zda skutečně vstoupí-
te do války. Dříve než zaútočíte na jinou civilizaci, se proto musíte ujistit, že máte 
mezi svým lidem dostatečné uznání.

Mezihvězdné impérium: Toto je základní forma vlády. Všechny planety jsou zde 
kontrolovány z domovské soustavy.

Mezihvězdná republika: Po přechodu na zřízení mezihvězdné republiky získá-
vají jednotlivé planety malé hlasovací právo a mohou se podílet na jejím řízení. 
Tato flexibilita vám také poskytuje jisté ekonomické výhody. 

Mezihvězdná demokracie: Jednotlivé planety zde mají značný vliv na politický chod. 

Hvězdná federace: Konečná forma společenského zřízení. Zde se stáváte vůd-
cem masivní koalice svobodných světů. Je obtížná na řízení, ale poskytuje znač-
né ekonomické výhody.

ETICKÉ SMÝŠLENÍ
V  Galactic Civilizations II existují tři základní etická smýšlení: dobro, neutralita 
a zlo. Každé z nich má zvláštní bonusy, technologie a části lodí.
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V průběhu kolonizování nových světů budete muset čelit mnoha důležitým etic-
kým rozhodnutím. Tyto volby ovlivní, ke kterému smýšlení se přikloníte. Některé 
rasy mají smýšlení od počátku hry určené (Drenginové jsou zlí a Altariané dobří).

Jakmile vyvinete xenoetiku (Xeno Ethics), budete si moci jednu z těchto filozo-
fií vybrat, ovšem za cenu odvíjející se od toho, jaká rozhodnutí jste mezitím pro-
vedli. Hráč, který činil rozhodnutí směřující ke zlu, bude muset zaplatit více, aby si 
mohl zvolit filozofii dobra.

Každá možnost vám zpřístupní jisté výhody a nevýhody:

Civilizace dobra:
•	 Občané jsou loajálnější a mají menší tendence přebíhat k protivníkovi, jak-

mile se jejich planeta dostane do jeho sféry vlivu.
•	 Pět největších planet nemá žádné náklady na chod pro základní stavbu kolo-

nie.
•	 Obchod s ostatními civilizacemi dobra produkuje o 25 % vyšší výnosy.
•	 Při jednáních s ostatními civilizacemi dobra obdržíte diplomatický bonus.
•	 Jedinečné technologie zahrnují například „Dokonalou obranu“ (Superior 

Defense).
•	 Galaktický div „Chrám spravedlnosti“ (Temple of Righteousness) je přístup-

ný pouze civilizacím dobra.

Civilizace neutrality:
•	 Občané jsou klidnější a získáváte bonus k uznání.
•	 Pokud loď místo stavění rovnou koupíte, získáváte ji se slevou.
•	 Všechna pole planety, která mohou být vylepšena, se přemění automaticky.
•	 Získáváte bonus ke všem pozemním invazím proti rasám, které nejsou neut-

rální.
•	 Jedinečné technologie obsahují další zbraně a druhy obrany.
•	 Galaktický div „Chrám rovnováhy“ (Temple of Balance) je přístupný pouze 

civilizacím neutrality.

Civilizace zla:
•	 Vylepšení hvězdných základen jsou zadarmo.
•	 Planetární vylepšení „Centrum propagandy“ (Propaganda Center) sníží 

v koloniích šanci na vzpouru.
•	 Tajná policie vylepšuje vaše uznání.
•	 Jakmile se do vaší sféry vlivu dostane obchodní trasa jiné civilizace, plyne 

vám z ní zisk 1 kredit za kolo.
•	 Jedinečné technologie zahrnují například „Dokonalé zbraně“ (Superior Weapons).
•	 Galaktický div „Chrám zloby“ (Temple of Malice) je přístupný pouze civilizacím zla.

Své smýšlení si můžete ověřit v okně civilizace.
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PODMÍNKY VÍTĚZSTVÍ
Záložka „Vítězství“ (Victory) zobrazuje, jak blízko k dosažení určitého typu vítěz-
ství jste. Pokud hrajete kapitolu Twilight of the Arnor, budete si zde také moci ově-
řit úspěchy AI.

DOKY
Své lodě můžete navrhovat v doku (Shipyard), kam se dostanete kliknutím na tla-
čítko na pravé straně centrálního panelu hlavní obrazovky.

V  hlavním okně doku uvidíte seznam všech svých návrhů lodí. Tento seznam 
můžete setřídit kliknutím na kategorie v jeho horní části. Můžete tak zobrazit buď 
všechny návrhy, jen základní návrhy nebo pouze ty vámi vytvořené.

Každý typ lodi v seznamu má v závorce uvedeno číslo, jež udává počet takovýchto 
lodí, kterými již disponujete. V okně se také trojrozměrně zobrazuje vybraná loď, 
níže pak její vlastnosti. Pohled je možné měnit tlačítky v pravé horní části okna 
nebo přidržením prostředního tlačítka a pohybem myši.

V doku můžete kliknout na tlačítko „Nový“ (New). Tím vymažete aktuální nastave-
ní a budete připraveni navrhnout novou loď. Tlačítko „Vylepšení“ (Upgrade) vám 
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umožní uzpůsobit již existující návrh tak, aby vám vyhovoval (to ovšem nepla-
tí pro základní návrhy). Tlačítko „Zastaralý“ (Obsolete) vymaže návrh ze seznamu 
a sešrotuje všechny lodě tohoto typu, které již byly vyrobeny. Tlačítko „Smazat“ 
(Delete) odstraní návrh, aniž by tím nějak byly ovlivněny příslušné lodě.

VAŠE NÁVRHY
Základem lodí je trup (Hull), do něhož jsou vkládány komponenty. Na počátku hry 
budete mít k dispozici jen velice málo druhů trupů a komponent, ale jak budete 
vyvíjet nové technologie, objevíte další.

ŠABLONY
Hráči mohou také ukládat své návrhy jako předlohy. Díky tomu není třeba vytvá-
řet nové návrhy pokaždé, když začnete novou hru.

Šablonu použijete tak, že kliknete na záložku „Předlohy“ (Templates), vyberete 
konkrétní předlohu a kliknete na „Použít“ (Use). Pak můžete pokračovat v navrho-
vání lodi, rozdílem je jen to, že většina práce je již hotová.

JAK NAVRHNOUT VESMÍRNOU LOĎ
Navrhnout vlastní vesmírnou loď je jednoduché. A  to říkáme proto, abychom 
sami před sebou obhájili fakt, že to vlastně zase až tak jednoduché není. Kdyby-
chom totiž uznali, že to není snadné, museli bychom vymyslet hezčí a jednoduš-
ší způsob, jak to udělat. Ale protože to je jednoduché, jste to vy, kdo musí tu kom-
plexitu zvládnout.

Toto je šest základních kroků při navrhování lodí:

1) Výběr trupu (Hull).
2) Výběr designu lodi.
3) Přidání motorů (Engines).
4) Přidání zbraní (Weapons).
5) Přidání obrany (Defenses).
6) Přidání modulů (Modules).

Komponenty můžete přidávat na volné pozice:

A) Poklepáním na komponentu, kdy necháte hru, aby automaticky vybrala 
vhodnou pozici.

B) Vybráním komponenty a stisknutím tlačítka „Umístit“ (Place) ve spodní části okna vlevo.
C) Vybráním komponenty ze seznamu a poté výběrem montážní pozice klik-

nutím tlačítka myši.
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VÝBĚR TYPU TRUPU

Prvním krokem při navrhování lodi je výběr typu trupu. Zpočátku hry nebudete 
mít mnoho možností, z čeho si vybírat, ale jak budete vyvíjet nové technologie, 
rychle se to zlepší.

Typ trupu určuje, o jak velkou loď se bude jednat. Čím větší loď, tím více vybavení 
pojme, ale tím nákladnější na výrobu a provoz také bude.

Lodě mají tzv. „montážní pozice“, tedy body vhodné pro umístění komponent, 
symbolizované červenými tečkami. Sem je možné přidat další zařízení.

LOGISTIKA: TICHÝ ZABIJÁK
Vaše logistické dovednosti rozhodují o tom, kolik můžete mít ve flotile lodí. 

Trup Velikost Cena Výdrž Logistika

Velmi malý (Tiny) 16 25 5 2

Malý (Small) 24 40 8 3

Střední (Medium) 48 80 20 5

Velký (Large) 80 160 42 7

Obrovský (Huge) 150 320 84 10

S rostoucí velikostí lodi roste i její výdrž a náročnost na logistiku.

Mezi velikostí trupu, jeho cenou, výdrží, kterou lodi poskytuje, a logistikou exis-
tuje křehká rovnováha. Pokud máte dostatek prostředků, vězte, že větší lodě sice 
jsou lepší pro útok, ale pouze za cenu vysokých nákladů.

PŘIDÁVÁNÍ VYLEPŠENÍ
Vylepšení jsou pouze kosmetická záležitost. Nemají jiný smysl než ovlivnit, jak 
bude vaše loď vypadat. Prostě si zvolte vzhled, který vám bude vyhovovat.

Vylepšení mají montážní pozice, kterými je lze připojit k dalším montážním pozi-
cím. Počet těchto vylepšení tak není nijak omezen.

Samozřejmě čím více vylepšení přidáte, tím náročnější budou vaše lodě pro váš 
hardware, obzvláště pokud na obrazovce budou tisíce lodí.
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Vylepšení (jako všechny komponenty) lze upravovat z hlediska velikosti a můžete 
s nimi otáčet ve všech třech osách.

ANIMACE VYLEPŠENÍ (TWILIGHT OF THE ARNOR)
Pomocí tlačítka „Animace“ (Animate) můžete také rozpohybovat některé z kom-
ponent lodí. Vyskakovací okno vám nabídne možnosti nastavení rychlosti rotace 
a její osy. Pokud se bude některý díl otáčet, budou se otáčet i ostatní díly k němu 
připojené.

PŘIDÁNÍ MOTORU
V  základu se vaše lodě pohybují rychlostí jednoho parseku za kolo (1 políčko). 
Pokrokové pohonné technologie mohou tento základ zvýšit.

Rychlost svých lodí můžete nicméně dále zvyšovat přidáváním motorů. Ty sice 
spotřebují značný prostor, ale významně zvýší dolet vaší lodi v jednom kole.

PŘIDÁNÍ ZBRANÍ
Jakmile budete mít jasno v  tom, s  kým budete v  nejbližší době bojovat, bude-
te snad již mít přístup ke zbraňovým technologiím vhodným proti danému pro-
tivníkovi.

Existují tři základní typy zbraňových systémů:
•	 Paprskové zbraně (Beam Weapons)
•	 Projektilové zbraně (Mass Driver Weapons)
•	 Raketové zbraně (Missile Weapons)

Rakety jsou drahé, ale účinné. Projektilové zbraně levné, ale slabé. Paprskové 
zbraně jsou zlatou střední cestou.

Stejně jako u dalších částí i  zbraně vyberte a potom je umístěte na montáž-
ní pozici.

PŘIDÁNÍ OBRANY
Když vybíráte obranu, měli byste přidat co nejvíce komponent toho typu, který je 
nejlepší proti zbraním vašeho protivníka.

•	 Štíty (Shields) proti paprskovým zbraním.
•	 Pancéřování (Armor) proti projektilovým zbraním.
•	 Protiopatření proti raketám.
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Bojové vzorce: V průběhu boje se bude vaše obrana pohybovat v rozmezí 0 a hodno-
ty obrany. Nicméně v případě, že se budete bránit proti typu zbraně, kterou vaše obra-
na nedokáže zachytit naplno, bude se obrana pohybovat pouze v rozmezí 0 a druhé 
odmocniny hodnoty obrany.
Takže pokud váš protivník vystřelí proti vaší lodi vybavené pouze štítem o síle 16 rake-
tu, bude se vaše hodnota obrany pohybovat pouze v rozmezí 0-4, nikoli 0-16.

Obranné komponenty jsou méně náročné na prostor než zbraně, navíc nejsou 
zdaleka tak drahé.

PŘÍDAVNÉ MODULY
Moduly jsou nejrůznější speciální komponenty, které poskytují vašim lodím další 
schopnosti. Patří sem například:

•	 Kolonizační moduly (Colony Modules): Přepravují kolonisty schopné 
obydlet novou planetu.

•	 Pěchotní moduly (Troop Modules): Přepravují invazní jednotky a umožňu-
jí lodi zaútočit na nebráněné planety.

•	 Senzory (Sensors): Zvyšují dosah senzorů lodi, a tím také kontaktní vzdá-
lenost.

•	 Podpůrné moduly (Support Modules): Zvyšují dolet lodi.
•	 Obchodní moduly (Trade Modules): Umožňují lodi vytvářet obchodní 

trasy.
•	 Těžební moduly (Mining Modules): Umožňují lodi těžit na asteroidech 

(Dark Avatar).
•	 Konstrukční moduly (Constructor Modules): Umožňují lodi stavět vesmír-

né stanice.
•	 Pohonné moduly (Driver Nodes): Zvyšují rychlost lodí ve flotile (Twilight 

of the Arnor).
•	 Taktické moduly (Fortitude Nodes): Zvyšují výdrž lodí ve flotile (Twilight 

of the Arnor).
•	 Útočné moduly (Atlas Attack Nodes): Zvyšují útočný potenciál lodí ve flo-

tile. Některé jsou použitelné pouze v oblasti ovládané hráčem (Twilight of 
the Arnor).

•	 Obranné moduly (Atlas Defense Nodes): Zvyšují obranný potenciál lodí 
ve flotile. Některé jsou použitelné pouze v oblasti ovládané hráčem (Twilight 
of the Arnor).

DOKONČENÍ NÁVRHU
Jakmile je vaše loď hotová, můžete ji uložit, pojmenovat a  přidat popis. Pokud 
zvolíte možnost „Předloha“ (Template), bude loď uložena také pro použití v dal-
ších hrách.
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Takto uložené lodi budete mít k dispozici i v dalších hrách, jakmile vyvinete tech-
nologie na úroveň, která je připouští. Odpadá tím potřeba stále znova navrhovat 
lodě, které vám vyhovují.

III. ŘÍZENÍ GALAKTICKÉ CIVILIZACE

Osud bilionů lidí, robotů, hub a krystalických forem života závisí na vaší schopnos-
ti řídit svou civilizaci.

Naším úkolem je vysvětlit vám, jak to dělat správně.

Zpočátku budete pracovat pouze s několika typy zdrojů:

•	 Peníze: Peníze je možné získat z mnoha různých zdrojů.
•	 Výzkum: Ten „vyrábí“ vaše planety a slouží k vývoji nových technologií.
•	 Vojenská produkce: Toto je starost vašich planetárních továren.
•	 Vliv: Přímý důsledek planet a jejich osídlení.

V této části manuálu se dozvíte, jak tyto zdroje vyrábět a jak s nimi nakládat tak, 
abyste dosáhli svých cílů pro dobro své civilizace.
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VAŠE KOLONIE
Každý hráč začíná hrát s jednou kolonií a jednou kolonizační lodí, pomocí které 
může kolonizovat jednu další planetu. Poté již musí každý podle svého vlastního 
uvážení vyrábět ve svých hvězdných přístavech nové kolonizační lodě, aby mohla 
říše nadále expandovat.

Kolonie pro vaši civilizaci produkují lodě, příjem z daní a body výzkumu. 
Jejich výrobní kapacitu ovlivňují budovy, které v nich postavíte.

Základními parametry kolonií, se kterými musíte počítat, jsou:

•	 Třída planety (Planet Class), na které se kolonie nachází
•	 Počet obyvatel (Population)
•	 Výzkum a vojenská a civilní výroba (Research / Military & Civil Production)
•	 Uznání (Approval)
•	 Vliv (Influence)
•	 Produkce jídla (Food Production)
•	 Příjmy / Výdaje / Náklady (Income / Spending / Maintenance)
•	 Stavba planetárních vylepšení (Planetary Improvements)

To vše spravujete z obrazovky „Správy kolonií“ (Colony Management).
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TŘÍDY OSIDLOVANÝCH PLANET
Na obrazovce Správy kolonií uvidíte každou planetu rozdělenou do 72 polí. 
Některá z nich jsou zelená, což znamená, že na nich můžete něco postavit. Někte-
rá pole mohou být žlutá. Ta vyžadují použití technologie úpravy prostředí (Terra-
forming), než mohou být využita obdobně jako pole zelená.

Počet těchto polí je přímo závislý na třídě planety. Planeta třídy 10 má 10 využitel-
ných polí. Vaše domovská planeta bude již mít dvě z těchto polí obsazena – jedno 
zabere hlavní město civilizace a druhé vesmírný přístav.

POPULACE PLANETY
Množství obyvatel planety je závislé na produkci jídla a na uznání. Vaše produkce jídla 
v megatunách za týden udává, kolik obyvatel v miliardách může planeta mít.

Na obrazovce Správy kolonií vidíte také maximální populační limit. Populace na pla-
netě bude růst do té doby, dokud vás bude uznávat mezi lidmi více než 50 % obyvatel. 
Čím vyšší uznání bude, tím více lidí na planetě se přidá k vašemu impériu jako občané.

Příklad z historie: Sjednocená Země, hlavní planeta Terranské aliance, měla v roce 
2225 asi 12 miliard obyvatel. Nicméně pouze 8 miliard lidí se dobrovolně přihlásilo 
k občanství Sjednocené Země. Zbytek jich dále žije v dalších národních státech, které 
nejsou členy globální vlády. Proto se může zdát, že osídlení rychle roste nebo klesá – 
nejde o to, že by lidé měli nebo neměli děti, ale o to, jestli za vámi stojí, nebo ne.

Charakter Sjednocené Země (a také jiných civilizací) je takový, že se všichni obyvatelé 
planet mohou stávat občany tak, jak mají chuť. Pokud odejdou, ztratí výhody a také 
ochranu, kterou jim civilizace nabízí.

Sjednocená Země byla zformována v polovině 22. století jako následovník Spojených 
národů. Samostatné státy stále existují, rozhodly se ale sjednotit své zdroje pod spo-
lečnou zahraniční a obchodní politiku.

Zájemci o  přistoupení museli být státy demokratickými, uznávat dobré mravy 
v obchodu a vzdát se vnitřních obchodních poplatků (přejít na volný obchod v rámci 
aliance). Prosperita Sjednocené Země brzy přesvědčila také ostatní státy, aby se přida-
ly, v některých případech měla dokonce tato chuť za následek změnu státního zříze-
ní. Celý proces se významně urychlil, když se lidstvo poprvé setkalo s mimozemskou 
rasou Arceanů.

Bylo ironií, že při všem násilí v průběhu staletí lidského vývoje se s ním mimozemské 
rasy setkaly pouze v lidských učebnicích historie. Některé z nich, jako například Dren-
ginové, z toho mylně vyvodily závěr, že lidé nejsou schopni vést válku.
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VOJENSKÁ, CIVILNÍ A VÝZKUMNÁ PRODUKCE
Na obrazovce globálního finančního managementu ovládáte, kolik procent oby-
vatel bude pracovat (0-100 %). Volíte zde také, na co se vaše pracovní síly soustře-
dí (vojenská, civilní nebo výzkumná produkce).

Vaši lidé vytvářejí pracovní (IU – Industrial Unit) nebo výzkumné (RU – Research 
Unit) jednotky. Ty používáte k výrobě nových lodí, ke stavění planetárních vylep-
šení a k vývoji nových technologií.

Pokud na planetě nepracujete na civilním projektu, můžete pracovní sílu nasmě-
rovat do vojenského sektoru. Pokud nevyrábíte nic, vaše investice se vám vrátí 
a lidé si najdou práci v civilním sektoru, který se vás nijak netýká.

UZNÁNÍ V KOLONII
Hodnota uznání představuje počet obyvatel, kteří uznávají to, co děláte. Pokud přesune-
te kurzor myši nad procentuální hodnotu, zobrazí se popis, odkud se tato hodnota vzala.

Věci, které mohou uznání zhoršit:
•	 Vysoké daně
•	 Nesplacený dluh
•	 Poměr občané/služby 

Jsou i další faktory, ale toto jsou ty hlavní. A všechny tři můžete přímo ovlivňovat. 
Daně a dluh jsou jasné termíny. „Poměr občané/služby“ znamená, že čím více je 
obyvatel, tím vyšší životní standard si žádají. Platí daně, takže co jim z nich zařídí-
te? Můžete stavět třeba zábavní centra, to je uklidní.

BODY VLIVU KOLONIE
Vaše kolonie produkují také vliv. Tento vliv určuje, kam až sahá celková sféra vlivu 
vaší civilizace kolem jejích planet. Vliv se odvíjí od schopností vaší rasy, počtu oby-
vatel, postavených planetárních vylepšení a základní hodnoty planet. 

PRODUKCE JÍDLA
Hlavní město vaší civilizace produkuje 12 megatun jídla za týden. To stačí k nakr-
mení 12 miliard lidí. Aby počet obyvatel ještě vzrostl, budete muset stavět farmy.

Dokud je vaše uznání vyšší než 50 %, budou ve vaší kolonii každý týden přibývat 
noví občané až do maxima určeného produkcí jídla.

Zábavné, ale beze smyslu: Kliknutím prostředního tlačítka myši můžete v okně kolo-
nií uchopit planetu a pohybovat jí tam a zase zpět.
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SHRNUTÍ
Tlačítko „Shrnutí“ (Summary) ve Správě kolonií zobrazí detaily, kde se jednotlivé hodno-
ty vzaly.

V pravé spodní části obrazovky Správy kolonií je tlačítko, 
které otevře okno „Shrnutí vylepšení“ (Improvement Summary). 

Díky němu zjistíte, odkud se všechny vaše zdroje berou.

DETAILY
Obrazovka detailů planety (Planet Details) vám umožňuje přiřazovat planetám 
guvernéry, přejmenovávat je a dokonce rušit kolonie.

Poznejte historii svých světů – historii, kterou sami vytváříte.

Ale opravdový smysl této obrazovky tkví v její statistické hodnotě. Pokud jste si tuto 
hru koupili, pravděpodobně si v takových věcech libujete. To je v pořádku. Zůstane 
to mezi námi. Bude to naše tajemství. Najdete zde nejrůznější zajímavé údaje. Vše od 
počtu obyvatel v porovnání s jinými planetami až po to, jak lidé nahlížejí na vaše roz-
hodnutí. Dokonce zde narazíte i na krátký popis historie planety.
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GALAKTICKÝ VLIV
Každá planeta produkuje v  závislosti na počtu obyvatel, rasových bonusech 
a projektech (jako jsou ambasády) určitý vliv. Ten reprezentuje dosah vašeho kul-
turního prostředí a na hlavní mapě ho představují barevně odlišené hranice. Hlav-
ní výhodou velkého vlivu jsou příjmy z turistiky, které se odvíjí od toho, jak vel-
kou část galaxie máte pod svou kontrolou a kolik obyvatel v této části galaxie žije.

Vliv může také vyvolat vzpouru. Pokud se kolonie dostane do sféry vlivu jiné civi-
lizace, jejíž vliv zde bude čtyřnásobný či ještě vyšší než váš vlastní vliv, bude každé 
kolo existovat šance, že se kolonie vzbouří a přejde na stranu protivníka. Pokud 
u kolonie vidíte pirátskou vlajku, měli byste okamžitě podniknout kroky ke zvýše-
ní vlivu této kolonie. Rasové schopnosti a projekty zvyšující loajalitu snižují tlak, 
který na planety vyvíjí vliv jiných civilizací.

Vliv, který vaše planety produkují, se navíc každé kolo sčítá, aby mohl být poté 
každý prosinec využit při hlasování Sjednocených planet. Tyto „Body vlivu“ (Influ-
ence Points) můžete totiž využít při obchodování s ostatními civilizacemi, čímž lze 
zvrátit výsledek hlasování na potřebnou stranu.

SJEDNOCENÉ PLANETY
Sjednocené planety představují celogalaktický statutární orgán, který se schází každý 
prosinec, aby projednal nejrůznější návrhy. Ty jsou určovány náhodně, ale pokud 
máte dostatečné schopnosti ve špionáži, můžete ještě před samotným hlasováním 
zjistit, čeho se bude daný návrh týkat. Počet hlasů, který každá civilizace obdrží, je 
určován podle počtu shromážděných Bodů vlivu. Před hlasováním se zobrazí celko-
vý počet hlasů všech civilizací. Nakonec také uvidíte, jak každá civilizace hlasovala.

Záložka Sjednocených planet na  obrazovce „Zahraniční politiky“ (Foreign Poli-
cy) zobrazuje všechny aktuálně platné návrhy. Klikáním na další ikony ve spodní 
části obrazovky můžete také označovat jiné civilizace a zjišťovat jejich potenciální 
sílu při hlasování. Sjednocené planety můžete opustit kliknutím na tlačítko v pra-
vém horním rohu, ale bude to mít ten následek, že už nebudete moci spravovat 
obchodní trasy, které mohou být zdrojem značných příjmů. Jakmile odejdete ze 
Sjednocených planet, není už cesty zpět.

LODĚ
Lodě slouží mnoha účelům - ke kolonizování nových světů, obchodu, k invazím 
na cizí planety, těžbě i ke konstruování vesmírných zařízení. Nejběžnějším typem 
lodí jsou samozřejmě vojenská plavidla.
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Lodě se staví na planetách disponujících vesmírnými přístavy. Hráči vybírají 
z dříve navržených plavidel a vyrábějí je v docích přístavů na základě produkce 
vytvářené v továrnách.

Když je vybrána loď, zjistíte mnohé o  tom, jak je vybavená, jakou má výzbroj, 
a pokud dostatečně ovládáte špionáž (nebo pokud jde o vaši loď), můžete zjis-
tit také to, kam směřuje. 

Další informace o lodi se také dozvíte, pokud kliknete na tlačítko „I“ v okně lodi.

Vedle názvu lodi jsou dvě tlačítka.
První otevře okno s informacemi o lodi, 

druhé vám umožní loď přejmenovat.



51

Všechny lodě mají následující vlastnosti:

•	 Útok (Attack): Tato hodnota závisí na zbraních, jimiž je loď vybavena, 
a odvíjí se od jejich typu.

•	 Obrana (Defense): Tato hodnota závisí na obranných prostředcích, jimiž je 
loď vybavena, a odvíjí se od jejich typu.

•	 Výdrž (Hit Points): Výdrž lodi závisí především na typu trupu, ale může být 
ovlivněna rasovými schopnostmi a některými projekty.

•	 Rychlost (Speed): Typ a počet motorů určuje, kolik parseků za kolo je loď 
schopna uletět.

•	 Dosah senzorů (Sensor Range): Lodě „vidí“ na určitou vzdálenost, která je 
měřena v parsecích (políčkách mapy) a která se přímo odvíjí od toho, jaký-
mi senzory jsou vybaveny.

•	 Dosah (Range): Podpora udržení života na lodi určuje, v  jaké vzdálenos-
ti od domácích planet nebo základen se může bezpečně pohybovat. Tato 
vzdálenost je udávána v sektorech (každý má 15 parseků). Vaše lodě budou 
mít zpočátku jen velmi malý dosah, nakonec se ale budou schopny vzdálit 
mnoho sektorů.

•	 Zkušenost (Experience): Když se loď zapojí do boje, získává body zkuše-
nosti v závislosti na tom, proti jak silnému protivníkovi stála.

•	 Úroveň (Level): Když loď získá dostatek bodů zkušenosti, dostane se na 
další úroveň. Každá další úroveň zvýší výdrž lodi.

•	 Náklady (Maintenance): Náklady na provoz každé lodi odpovídají 2,5 % 
původní ceny za kolo.

•	 Zvláštní schopnosti (Special Abilities): Některé moduly poskytují lodím 
zvláštní schopnosti, jako je kolonizování planet, vytváření obchodních tras, 
prozkoumávání anomálií apod.

Kliknutí na tlačítko „I“ nebo na „Detaily“, pokud je loď ve flotile, 
otevře u cizí lodi „Okno špionáže“ (Intelligence Report).
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Kliknutím na tlačítko „I“ u své lodi otevřete okno „Detailů lodi“ (Ship 
Details). Odtud se také můžete kliknutím na tlačítko ve spodní části dostat 

do „Okna špionáže“. Kromě toho odtud můžete vydávat lodi příkazy.

VELENÍ LODÍM
Svým lodím můžete vydávat následující příkazy:

•	 Hlídka (Sentry): Loď bude držet pozici, dokud se k ní nepřiblíží jiná loď – 
přátelská nebo nepřátelská.

•	 Stráž (Guard): Příkaz, kdy loď drží pozici, dokud se nepřiblíží nepřítel.
•	 Automatický průzkum (Auto Survey): Přikáže lodi prozkoumat anomálie, 

které jste objevili (vyžaduje průzkumný modul).
•	 Automatické mapování (Auto Explore): Přikáže lodi automaticky prohle-

dávat dosud nenavštívené sektory a vyhledávat nové civilizace.
•	 Shromaždiště (Rally Point): Přikáže lodi dostavit se na shromaždiště, které 

jste dříve vytvořili.
•	 Automatický útok (Auto Attack): Přikáže lodi automaticky zaútočit na 

nepřátele, kteří se k ní přiblíží.
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FLOTILY
Flotilu můžete vytvořit kliknutím na tlačítko „Vytvořit flotilu“ (Create Fleet), jakmi-
le se v nějakém sektoru nachází více lodí. Počet lodí ve flotile je omezen hodno-
tou vaší dovednosti logistiky. Své logistické dovednosti můžete vylepšit výzku-
mem nových technologií. Každá loď spotřebovává body logistiky v závislosti na 
své velikosti:

•	 Velmi malé lodě: 2 body
•	 Malé lodě: 3 body
•	 Střední lodě: 4 body
•	 Velké lodě: 5 bodů
•	 Obrovské lodě: 6 bodů

Flotily jsou v boji obzvláště užitečné, protože je při výpočtech používán součet 
parametrů jednotlivých lodí.

VESMÍRNÉ STANICE
Vesmírné stanice jsou stacionární platformy, které lze postavit kdekoliv ve vesmí-
ru, ovšem pouze v parsecích, které neobsahují planety nebo hvězdy.

Vesmírné stanice zvyšují dosah lodí, těží zdroje, 
poskytují bonusy, zvyšují vliv apod.

Vesmírnou stanici postavíte tak, že na cílové místo vyšlete loď, jež disponuje kon-
strukčním modulem, jako je např. základní konstrukční loď (Constructor). Jakmile 
je loď na místě, klikněte na tlačítko „Postavit“ (Construct), které se nachází na cen-
trálním panelu hlavní obrazovky. Pokud chcete těžit galaktické zdroje, stačí k nim 
vyslat konstrukční loď a výstavba stanice bude zahájena automaticky.
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Vesmírné stanice stavějí konstrukční lodě.

Je důležité si zapamatovat, že vesmírné stanice jsou nejefektivnější, když je vyba-
víte dalšími přídavnými moduly. Každý nový modul vám umožní vybrat si ze 
seznamu nabízených vylepšení, která mohou zlepšit bojové vlastnosti stanice, její 
obranu, těžbu zdrojů nebo bonus vztahující se na lodě a planety v okolí.

Dosah vlivu stanice zobrazíte jednoduše kliknutím na stanici. Každý modul dále 
ovlivňující vlastnosti stanice bude mít vliv pouze v tomto poli působnosti stanice.

Na nepřátelském území můžete stavět vojenské stanice, stanice posilující eko-
nomiku a  stanice posilující vliv. Typ stanice ovlivňuje výběr modulů, kterými 
může být stanice vylepšena. Stanice mohou poskytovat bonusy lodím a plane-
tám vzdáleným až osm parseků. Mohou také zvyšovat hodnoty obchodních tras, 
které vedou v jejich blízkosti.

Vesmírné stanice jsou obzvláště užitečné při těžbě zdrojů, které jsou reprezento-
vány barevnými polygony. Podle barvy poznáte, jaký bonus poskytují tomu, kdo 
je má pod kontrolou: fialová znamená výzkum, zelená ekonomiku, světle modrá 
vliv, červená vojsko (zvyšuje útočný potenciál všech vašich lodí nezávisle na vzdá-
lenosti od stanice) a žlutá uznání. Bonus, který zdroje poskytují, může být zvyšo-
ván přidáváním dalších těžebních modulů.

Nezapomeňte také základně přidat moduly, abyste vylepšili její obranu.

Bonusy modulů základen se sčítají, takže platí „čím více, tím lépe“.

TĚŽEBNÍ STANICE
Těžební stanice lze postavit pouze u galaktických zdrojů. Ty jsou velice mocným 
prostředkem posílení vaší civilizace a z výhod jimi poskytovaných se budete moci 
těšit tak dlouho, dokud nad nimi budete mít kontrolu.

Samostatná vesmírná stanice přidává +5 k příslušnému zaměření (vojsko, výzkum, 
vliv, uznání a ekonomika). 
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Těžební modul Bonus Technologické požadavky

Těžařská ubytovna +4 není

Těžební centrum +5 Xenostrojírenství (Xeno Engineering)

Velení těžby +5 Xenoprůmyslová teorie (Xeno Industrial Theory)

Důlní práce +5 Xenostavba továren (Xeno Factory Construction)

Centrum důlních prací +5 Výrobní centra (Manufacturing Centers)

Extrakční komplex +5 Výrobní centra (Manufacturing Centers)

Sektor zdrojů +5 Průmyslový sektor (Industrial Sector)

Těžební moduly mohou tyto bonusy zvyšovat, ale aby je bylo možné postavit, 
vyžaduje každý z nich předchozí vylepšení a splnění příslušného technologické-
ho požadavku.

GALAKTICKÉ ZDROJE
Jedním z klíčů k vítězství je získat co nejvíce galaktických zdrojů rozdělených do 
šesti typů. Jejich těžbu zahájíte stavbou těžebních stanic u těchto zdrojů.

Zdroje morálky: Tyto zdroje obsahují kapalinu, která zlepšuje zdraví všech živých 
bytostí. Příjemné je na nich to, že čím lépe z nich dokážete těžit, tím spokojenější 
jsou vaši lidé. (A vyšší morálka rovná se vyšší uznání.) 

Ekonomické zdroje: Tyto zdroje představují extrémně vzácný kov, který je neob-
vykle cenný v obchodu. Čím více vytěžíte, tím lépe se vám bude dařit z obchod-
ního hlediska.

Vojenské zdroje: Tyto zdroje produkují speciální druh energie, který doká-
že posílit výkon vašich zbraní a štítů. Díky tomu budou vaše lodě ještě mocněj-
ší a smrtonosnější.

Zdroje vlivu: Tyto zdroje zvyšují kulturní dovednosti vašeho lidu. Jejich těžbou 
docílíte vyšší důvěryhodnosti při přesvědčování jiných ras k tomu, aby se přida-
ly na vaši stranu.

Výzkumné zdroje: Z  těchto zdrojů můžete získávat krystaly, které významně 
zvyšují výpočetní kapacitu vašich počítačů. A lepší počítače znamenají rychlejší 
průběh výzkumných simulací.

Zdroje povznesení: Jde o pozůstatky krystalu, s jehož pomocí byl podle legendy 
stvořen vesmír. Jejich získáním se přiblížíte k vítězství skrze „povznesení se“ (Twi-
light of the Arnor).



56

STANICE POSILUJÍCÍ VLIV
Stanice posilující vliv znásobí vliv, který máte v dané části galaxie,  s ohledem na 
to, jakými dodatečnými moduly je osazena. Efekt zesílení vlivu se omezuje pouze 
na oblast dosahu stanice, což je dobré si zapamatovat.

Tyto stanice lze postavit kdekoliv, nicméně cizí civilizace si jich na svém území 
určitě všimnou – to, jak na ně následně zareagují, se bude pochopitelně u každé 
civilizace lišit.

Při vylepšování stanic posilujících vliv můžete zvolit jednu ze dvou možností. 
První je založena na diplomatické části stromu technologií, druhá na technologi-
ích kulturního rozmachu:

Modul vlivu Modifikátor 
 vlivu

Vyžadovaná technologie

Diplomatická základna (Diplomatic Outpost) 5 % není

Centrum diplomatického styku (Foreign Rela-
tions Center)

7 % Univerzální překladač 
(Universal Translator)

Mezihvězdná ambasáda (Interstellar Embassy) 10 % Diplomatické vztahy 
(Diplomatic Relations)

Galaktické fórum (Galactic Forum) 15 % Pokročilá diplomacie 
(Advanced Diplomacy)

Fórum souznění (Supreme Forum) 25 % Diplomatičtí experti  
(Expert Diplomacy)

Druhá možnost vyžaduje již postavené centrum diplomatického styku:

Modul vlivu Modifikátor 
vlivu

Vyžadovaná technologie

Mezihvězdné konsorcium (Interstellar Con-
sortium)

20 % Xenoobchod 
(Xeno Business)

Licenční centrum (Franchise Center) 25 % Kulturní převaha  
(Cultural Domination)

Licenční centrála (Franchise Headquarters) 30 % Asimilace historie 
(Historical Assimilation)

Centrum maximalizace kultury (Cultural Maxi-
mization Center)

40 % Xenokulturní trendy  
(Xeno Cultural Trends)

Koordinátor převratu (Insurrection Coordi-
nator)

60 % Kulturní převrat 
(Cultural Insurrection)

Centrum kulturního rozmachu (Cultural Con-
quest Center)

100 % Kulturní rozmach 
(Cultural Conquest)

Když se tyto bonusy sečtou, mohou ovlivnit dění daleko od vašich planet. Pokud 
je váš vliv dostatečně velký, mohou dokonce cizí světy začít přecházet na vaši stra-
nu. Cílem je dosáhnout toho, aby byl váš vliv 4x vyšší než vliv cizích světů. Kliknu-



57

tím na planetu můžete zjistit, jak silný na ni má váš protivník vliv. (Pokud se hod-
nota zobrazuje jako „??“, budete muset investovat do špionáže, abyste zjistili přes-
né údaje.) Vedle vlivu, který planeta vytváří, je v  závorce druhá hodnota, která 
vyjadřuje poměr cizího vlivu a vlivu domácího.

STANICE POSILUJÍCÍ EKONOMIKU
Tento druh stanic je široce využitelný a  značně vás posílí. Tyto stanice totiž ve 
svém dosahu výrazně zvyšují zisky z  obchodních tras, kdykoliv touto oblas-
tí prolétají vaše dopravní lodě. Na stanici musí být pochopitelně nainstalovány 
obchodní moduly.

Na mapě vidíte obchodní trasy, které vedou skrze vámi ovládaný prostor. Maxi-
malizace zisku dosáhnete tak, že podél této trasy postavíte sérii stanic. Takto 
můžete využitelnost těchto stanic zněkolikanásobit.

Stanice posilující ekonomiku mohou navíc pomocí výrobních modulů posilo-
vat výrobu na planetách ležících v jejich sféře vlivu. Jedna taková stanice dokáže 
pokrýt třeba i tři nebo čtyři planety.

Jelikož stanice se mohou posilovat navzájem, můžete takto značně zefektivnit 
výrobu na svých planetách.

Výrobní modul Bonus výroby Vyžadovaná technologie

Vesmírná továrna (Starbase Factory) 5 % není

Vylepšená vesmírná továrna (Advanced Star-
base Factory)

4 % Xenoprůmyslová teorie 
(Xeno Industrial Theory)

Centrum vyšší efektivity (Massive Scaling Center) 4 % Stavba xenotováren 
(Xeno Factory Construction)

Chytří roboti (Smart Drones) 4 % Pokročilé počítače 
(Advanced Computing)

Mezihvězdné kolektory (Interstellar Collectors) 4 % Výrobní centra 
(Manufacturing Centers)

Orbitální replikátory (Orbital Replicators) 3 % Průmyslový sektor 
(Industrial Sector)

Moduly, které mohou posílit váš obchod, jsou tyto:

Obchodní modul Bonus k výnosu 
z obchodní trasy

Vyžadovaná technologie

Obchodní základna (Trading Post) 10 % Obchod (Trade)

Vylepšená obchodní základna 
(Advanced Trading Post)

20 % Vylepšený obchod 
(Advanced Trade)

Obchodní centrála (Trade Center) 30 % Obchodní experti (Master Trade)
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VOJENSKÉ STANICE
Primární úlohou vojenských stanic je posilovat vaše lodě. Můžete je využít k posí-
lení obranných flotil na oběžných drahách planet nebo k posílení svých jednotek 
na nepřátelském území. 

Vzhledem k tomu, že i bonusy plynoucí z použití tohoto typu stanic se s rostou-
cím počtem stanic sčítají, mějte se na pozoru, pokud zjistíte, že váš protivník jich 
v některé oblasti staví více.

Navíc existuje několik modulů, které budete mít k dispozici, jakmile vyvinete urči-
té klíčové technologie. Každá z těchto stanic může být také osazena robotickými 
útočnými jednotkami, které budou napadat nepřátelské lodě poblíž.

Zde je několik zajímavých modulů:

Systém oprav (Repair System): Zdvojnásobí rychlost obnovování výdrže všech 
lodí v oblasti. 

Odpuzující paprsek (Interdiction Beam): Tento systém zpomalí nepřátelské 
lodě v oblasti o plný jeden warp faktor (-1 bod k pohybu). 

Obranné pole (Protective Fields): Přidává všem lodím v dosahu +1 bod k obra-
ně. Vyžaduje technologii „Obrana lodí“ (Starship Defense).

Vojenský modul Útok 
paprskem

Útok pro-
jektilovou 

zbraní

Útok  
raketa-

mi

Vyžadovaná 
technologie

Vychylovací paprsek (Beam 
Intercepter)

- - - Mobilizace stanic 
(Starbase Mobilization)

Pole posílení paprsku (Beam 
Multiplier Field)

1 - - Mobilizace stanic 
(Starbase Mobilization)

Energetická síť (Energy Grid) - - - Mobilizace stanic 
(Starbase Mobilization)

Omega kanón (Omega Can-
non)

- 1 - Mobilizace stanic 
(Starbase Mobilization)

Raketové baterie (Missi-
le Bloom)

- - 1 Mobilizace stanic 
(Starbase Mobilization)

Pole posílení paprsku III 
(Beam Multiplier Field III)

2 - - Projektování stanic 
(Starbase Projection)

Omega kanón III (Omega Can-
non III)

- 2 - Projektování stanic 
(Starbase Projection)

Raketové baterie III (Missile 
Bloom III)

- - 2 Projektování stanic 
(Starbase Projection)
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Pole posílení paprsku IV 
(Beam Multiplier Field IV)

3 - - Dominantní stanice 
(Starbase Domination)

Omega kanón IV (Omega Can-
non IV)

- 4 - Dominantní stanice 
(Starbase Domination)

Raketové baterie IV (Missile 
Bloom IV)

- - 3 Dominantní stanice 
(Starbase Domination)

Pole posílení paprsku V (Beam 
Multiplier Field V)

4 - - Útočné stanice 
(Starbase Conquest)

Omega kanón V (Omega Can-
non V)

- 5 - Útočné stanice 
(Starbase Conquest)

Raketové baterie V (Missile 
Bloom V)

- - 4 Útočné stanice 
(Starbase Conquest)

STANICE POVZNESENÍ (TWILIGHT OF THE ARNOR)
Pokud je v blízkosti krystalu povznesení zbudována vesmírná stanice, začne vaše 
civilizace z tohoto krystalu získávat jeho moc. Jakmile jí je dost, vaše říše zvítězí 
díky přechodu na vyšší úroveň existence.

Stanice povznesení není možné vylepšovat, takže klíčem k úspěchu je vybudo-
vání vnější obrany.

HVĚZDY SMRTI (TWILIGHT OF THE ARNOR)
Jednou ze tříd vesmírných stanic jsou také Hvězdy smrti, které jsou schopné ničit 
celé hvězdy. Jsou nákladné a pomalé, ale co jim chybí na obratnosti a rychlosti, je 
vyváženo maximální palebnou silou.

Jakmile je dokončena, můžete Hvězdu smrti vyslat do nepřátelského hvězdného 
systému. Pak zaměřte hvězdu a sledujte ten ohňostroj!

Tip: Ze zničených planet vzniknou pole asteroidů vhodná k těžbě. Pokud najdete neo-
bydlený hvězdný systém, využijte ho, zničte planety a vytěžte veškeré cenné suroviny!

OCHRANA VAŠICH STANIC
Všechna vylepšení vašich vesmírných stanic nebudou moc platná, pokud je necháte 
bez ochrany. Technologie „Opevnění vesmírných stanic“ (Starbase Fortification) vám 
naštěstí nabízí nejrůznější obranné moduly sloužící k vylepšování stanic. Konkrétně tu 
mluvíme o zbraních, pancíři, štítech a protiraketových obranných systémech. Obranu 
stanic mohou vylepšit i některé další technologie, ale pokud chcete své stanice oprav-
du ochránit, je „Opevnění vesmírných stanic“ vaší jedinou možností.
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Zbraně, které můžete kvůli obraně na vesmírné stanice umístit:

Zbraňový modul Paprsek Projektilo-
vé zbraně

Rakety Vyžadovaná technologie

Podprostorový blaster 
I (Subspace Blaster I)

5 - - Opevnění vesmírných stanic I 
(Starbase Fortification I)

Odstřelovač lodí I (Ship 
Pounder I)

- 5 - Opevnění vesmírných stanic I 
(Starbase Fortification I)

Hvězdné kopí I (Star 
Javelin I)

- - 5 Opevnění vesmírných stanic I 
(Starbase Fortification I)

Podprostorový blaster 
II (Subspace Blaster II)

10 - - Opevnění vesmírných stanic II 
(Starbase Fortification II)

Odstřelovač lodí II (Ship 
Pounder II)

- 10 - Opevnění vesmírných stanic II 
(Starbase Fortification II)

Hvězdné kopí II (Star 
Javelin II)

- - 10 Opevnění vesmírných stanic II 
(Starbase Fortification II)

Podprostorový blaster 
III (Subspace Blaster III)

30 - - Opevnění vesmírných stanic III 
(Starbase Fortification III)

Odstřelovač lodí III 
(Ship Pounder III)

- 30 - Opevnění vesmírných stanic III 
(Starbase Fortification III)

Hvězdné kopí III (Star 
Javelin III)

- - 30 Opevnění vesmírných stanic III 
(Starbase Fortification III)

Obrana, která pomůže stanicím odolat útoku:

Obranný modul Paprsek Projektilo-
vé zbraně

Rakety Vyžadovaná technologie

Energetický štít I (Ray 
Shielding I)

5 - - Opevnění vesmírných stanic I 
(Starbase Fortification I)

Bojové pancéřování 
I (Combat Armor I)

- 5 - Opevnění vesmírných stanic I 
(Starbase Fortification I)

Raketová obrana I (Mis-
sile Defender I)

- - 5 Opevnění vesmírných stanic I 
(Starbase Fortification I)

Energetický štít II (Ray 
Shielding II)

10 - - Opevnění vesmírných stanic II 
(Starbase Fortification II)

Bojové pancéřování II 
(Combat Armor II)

- 10 - Opevnění vesmírných stanic II 
(Starbase Fortification II)

Raketová obrana II 
(Missile Defender II)

- - 10 Opevnění vesmírných stanic II 
(Starbase Fortification II)

Energetický štít III (Ray 
Shielding III)

20 - - Opevnění vesmírných stanic III 
(Starbase Fortification III)

Bojové pancéřování III 
(Combat Armor III)

- 20 - Opevnění vesmírných stanic III 
(Starbase Fortification III)

Raketová obrana III 
(Missile Defender III)

- - 20 Opevnění vesmírných stanic III 
(Starbase Fortification III)

-----
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DŮLNÍ ZÁKLADNY (DARK AVATAR)
V kapitole Dark Avatar můžete vysílat těžařské lodě s úkolem stavět na asteroi-
dech důlní základny. Ty budou následně dodávat suroviny planetě, kterou vybe-
rete. Čím dále planeta je, tím méně zdrojů získáte.

Důlní základny budou posilovat výrobu cílové planety.

Existují tři stupně důlních základen, které dodávají různé množství zdrojů:

•	 Základní (Basic): 5 jednotek
•	 Střední (Intermediate): 10 jednotek
•	 Pokročilé (Advanced): 20 jednotek

Zlepšíte je vylepšováním technologie „Vesmírná těžba“ (Space Mining).

-----
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BOJ
Boj je jednoduchý. Přesuňte loď do stejného parseku, ve kterém se nachází nepřá-
telská loď či základna, a boj započne automaticky. Funguje přitom následovně:

LOĎ PROTI LODI
Když se utkají dvě lodě, porovnává se vzájemně jejich útok a obrana. Útočník dis-
ponuje jedním ze tří typů útoku a obránce jedním ze tří typů obrany.

Zbraně dělíme na:
•	 Paprskové zbraně
•	 Projektilové zbraně
•	 Raketové zbraně

Odpovídající obranu dělíme na:
•	 Štíty proti paprskovým zbraním
•	 Pancéřování proti projektilovým zbraním
•	 Protiopatření proti raketám

Když loď zaútočí na protivníka, je vyhodnocena jeho obrana a  útočníkovi je 
náhodně přiřazena hodnota od 1 po sílu zbraně. Obránci je zároveň přiřazena 
hodnota od 1 po sílu obrany. Pokud obrana neodpovídá typu zbraně, je jako její 
maximální hodnota použita pouze druhá odmocnina síly obrany.

Například: Pokud pancíř čelí útoku laserem a padne mu 4, je konečná hodnota 
přiřazená obraně 2, jelikož pancíř není optimální obranou proti útoku paprskem.

Lodě takto bojují útok za útokem, dokud zbraně neprorazí obranou a nezačnou 
způsobovat poškození. V  každém kole zaútočí nejprve útočník a  poté obránce. 
Obě strany dostanou vždy možnost vystřelit, pokud ovšem útočník nemá doved-
nost „Skvělý válečník“ (Super Warrior), kdy pro sebe získává první úder.

Jakmile výdrž lodi klesne na 0, je zničena. Pokud na nulu klesnou obě lodě, pak je 
obránce zničen a útočník získává 1 bonusový bod výdrže za přežití.

BITVY FLOTIL
V bitvách flotil se projeví kvalita vašich návrhů lodí. Protože boj je založen na zbra-
ních a ne na lodích, může teoreticky každá vaše loď zaútočit na N protivníků, kde 
N je počet zbraní vaší lodi.

Takto může například flotila stíhačů zaútočit na velikou loď. Potom jde jenom 
o to, zda dokážou stíhači oslabit obranu většího protivníka a zničit ho dřív, než je 
pomalu rozseká na kusy jednoho po druhém.
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OBRAZOVKA BOJE
Na obrazovce boje flotil vidíte své lodě v závislosti na nastavení.

Obrazovka boje je uzpůsobená tomu, aby vám ukázala vaše výtvory přímo v akci. 
Kromě toho, že to vypadá skvěle, si zde můžete také prohlédnout to, jak si vaše 
zbraňové systémy vedou proti protivníkově obraně.

Pokud například velíte lodi s phasery V s hodnotou útoku 6 a vylepšenými deflek-
tory s obranou 4, mohli byste předpokládat, že bez potíží porazíte loď vybavenou 
slabými raketami Harpoon s útokem 4 a deflektory s obranou 4. Vaše loď je konec 
konců ve všech směrech lepší. Ve skutečnosti byste ale prohráli prakticky každý 
takový souboj, jelikož rakety projdou vaší obranou jako horký nůž máslem (vaše 
štíty by proti nim měly obrannou hodnotu pouze 1–2).

Bojová obrazovka vám umožňuje sledovat každý vypálený výstřel a každý utržený 
zásah. Byla záměrně navržena tak, aby připomínala spíše filmovou sekvenci. V její 
spodní části najdete následující ovládací prvky:

•	 Přetočení zpět (Rewind): Vrátí vás zpět na začátek bitvy.
•	 Spuštění (Play): Přehraje bitvu.
•	 Pauza (Pause): Přeruší bitvu.
•	 Přetočení vpřed (Fast Forward): Posune bitvu na konec.

Na ovládacím panelu najdete také tlačítka:
•	 Zpráva (Report): Poskytne vám přesný popis toho, co se právě v bitvě událo.
•	 Rychlost (Speed): Určuje rychlost, jakou je celá bitva přehrávána. (0,5× – 10×)

A v neposlední řadě zde najdete tlačítko s ikonou kamery sloužící k přepínání zob-
razení. Pomocí něj měníte:

•	 Osa 1 (Top-Down 1): Sledujte bitvu, kde bojující strany začínají vlevo a vpravo.
•	 Osa 2 (Top-Down 2): Sledujte bitvu, kde bojující strany začínají nahoře a dole.
•	 Otáčení (Orbiting): Otáčejte kamerou kolem bitvy při pohledu na její střed.
•	 Ze středu (From Center): Sledujte bitvu přímo ze středu všeho dění.
•	 Volný pohyb (Free Camera): Ovládejte kameru sami pomocí myši (levé tla-

čítko uchopí obraz, prostřední tlačítko otáčí pohled).
•	 Filmový pohled (Cinematic): Kamera se pokusí automaticky zachytit nej-

zajímavější dění na bojišti tak, aby se z něj stal opravdový zážitek.

OPRAVENÍ POŠKOZENÍ
Lodě se opravují automaticky v  průběhu času. Rychlost těchto oprav mohou 
ovlivnit rasové schopnosti a některá vylepšení vesmírných stanic. Lodě na oběž-
né dráze planet budou opraveny 2× rychleji.
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PLANETÁRNÍ INVAZE
Abyste mohli podniknout invazi na planetu, potřebujete mít k  dispozici loď 
s transportním modulem. Každý transportní modul pojme 500 legií, tedy 500 000 
vojáků. Pokročilé moduly pak dvojnásobek.

Před samotnou invazí budete muset zničit všechny lodě na oběžné dráze. Pak pře-
suňte transportéry k planetě a zahajte útok.

V průběhu invaze je pro obě strany spočítán tzv. faktor výhody. Ten se odvíjí od 
mnoha hledisek, jako jsou výcvik vojáků, jejich odvaha, stav obrany, technologic-
ké úrovně obou civilizací atd. Tyto výhody jsou vyjádřeny v bodech.

Útočící civilizace automaticky získává bonus 5 bodů za vzdušnou převahu. Útoč-
ník může také volit mezi několika variantami útoku tak, aby získal co největší 
výhodu. Jakmile je vše připraveno, začne invaze a obě strany utrpí nemalé ztráty. 

Zvítězí strana, jejíž vojáci přežijí.

VÍTĚZSTVÍ VE HŘE
Pokud nehrajete přímo některý ze scénářů z obrazovky „Nastavení galaxie“ (Gala-
xy Setup) se speciálními podmínkami vítězství, pak existují čtyři základní vítěz-
né konce. Podmínky pro každý z nich jsou blíže specifikovány v záložce „Vítězství“ 
(Victory Status) na „Obrazovce civilizace“ (Civilization Manager), kde je také zob-
razen ukazatel, nakolik jste se danému způsobu výhry přiblížili.

Dobývání (Conquest Victory)
Zde vyhrává poslední přeživší. Pokud porazíte ostatní hlavní rasy, stáváte se vítě-
zem.

Diplomacie (Diplomatic Victory)
Pokud vstoupíte do aliance se všemi ještě neporaženými hlavními rasami, vítě-
zíte. Můžete toho dosáhnout také tak, že vstoupíte do aliance s několika rasami 
a zbylé vyhubíte.

Vliv (Influence Victory)
Můžete vyhrát tak, že svůj vliv rozšíříte na většinu galaxie. Rozšiřování vlivu záro-
veň zvýší vaše příjmy z turistiky. To z tohoto způsobu vítězství činí velmi lukrativ-
ní volbu.

Technologie (Technological Victory)
Technologické vítězství je posledním krokem na dlouhé cestě výzkumu techno-
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logií. Pokud to zvládnete, nikdo se vám nebude moci rovnat po technologické 
stránce a zvítězíte.

Povznesení (Ascension Victory)
Pokud z Krystalů povznesení roztroušených po celé galaxii získáte dostatek ener-
gie, povznese se vaše rasa na vyšší úroveň existence a zvítězíte (Twilight of the 
Arnor).

Obrazovka shrnutí hry
Zde se dozvíte množství informací o celé hře a zde se také zobrazí vaše celkové 
skóre. Tato obrazovka rozděluje vaše skóre do několika kategorií, které jsou dále 
rozděleny do záložek Technologie, Vojsko, Ekonomika a Civilní sektor (Technolo-
gy, Military, Economy, Social). Časový graf vám umožňuje promítnout tato čísla do 
vývoje v průběhu času.
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IV. DALŠÍ PODROBNOSTI

Ještě toho nemáte dost? Fajn. Tak tohle je ta pravá pasáž pro vás.

PLANETÁRNÍ VYLEPŠENÍ
Kolonizace planet sama o sobě má jen velmi malý význam. Pravým cílem koloni-
zace je získávání světů, které vám pomohou dosáhnout vašich cílů. A zde se do 
hry dostávají planetární vylepšení. Jako vůdce budete rozhodovat o tom, jak zís-
kané planety využijete.

PRÉMIOVÝ PROSTOR
Třída planety určuje, kolik použitelných polí bude mít kolonie k dispozici. Každé 
pole poskytuje prostor pro jedno vylepšení. Některá pole nabízejí pro určitá 
vylepšení bonusové efekty:

• Artefakty (Artifacts): Zvyšuje výzkum na daném poli o 200 % (neobvyklé). 
•  Úrodná zemina (Fertile Soil): Zvyšuje produkci jídla na daném poli o  200 % 

(neobvyklé). 
•  Minerální bohatství (Mineral Rich): Zvyšuje výrobu na daném poli o  200 % 

(neobvyklé).
•  Tajemný pramen (Mystic Spring): Zvyšuje uznání na daném poli o  200 % 

(neobvyklé). 
• Ruiny (Ruins): Zvyšuje vliv na daném poli o 200 % (neobvyklé). 
•  Artefakty Předků (Precursor Artifacts): Zvyšuje body technologie na daném 

poli o 400 % (vzácné). 
•  Rajská zahrada (Splendid Soil): Zvyšuje produkci jídla na daném poli o 400 % 

(vzácné). 
•  Vzácné prvky (Rare Elements): Zvyšuje výrobu na daném poli o 400 % (vzácné). 
•  Knihovna Předků (Precursor Library): Zvyšuje body technologie na daném 

poli o 800 % (legendární).
•  Důl Předků (Precursor Mine): Zvyšuje výrobu na daném poli o 800 % (legendární). 

TYPY VYLEPŠENÍ

•	 Běžná: Vylepšení, která mohou být v každé kolonii postavena několikrát.
•	 Superprojekty: Každá civilizace může postavit pouze jeden exemplář kaž-

dého superprojektu. Není možné je bourat, a  tak jejich umístění pečlivě 
zvažte.

•	 Galaktické divy: V celé galaxii může být postaven pouze jeden galaktický 
div, který nemůže být zničen.
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•	 Zboží: Každý druh zboží může vytvořit pouze jedna civilizace. Jakmile tak 
učiní, může ho okamžitě začít prodávat ostatním (viz Obrazovka vyjednávání).

•	 Koloniální projekty: Jediným omezením těchto vylepšení je, že je lze na 
každé planetě postavit maximálně 1× (Twilight of the Arnor).

SDÍLENÁ VYLEPŠENÍ
V kapitolách Dread Lords a Dark Avatar sdílí všechny rasy stejný strom technologií, 
a tudíž i vylepšení. V těchto kapitolách najdete mezi planetárními vylepšeními toto:

Vylepšení Výhoda

Obchodní centra, Banky (Market Centers, 
Banks)

Zvyšují příjmy z daní.

Farmy (Farms) Zvyšují produkci jídla a podporují populační růst.

Ambasády, Centra kulturní výměny (Embassies, 
Cultural Exchange Centers)

Zvyšují vliv planety.

Výzkumné laboratoře (Research Labs) Poskytují planetě technologické body.

Zábavní sítě (Entertainment Networks) Zvyšují uznání na planetě.

Správa orbitální flotily (Orbital Fleet Manager) Umožňuje lodím na oběžné dráze bránit planetu 
jako jedna flotila.

Planetární obrana (Planetary Defense) Zvyšuje výdrž lodí na oběžné dráze.

Továrny (Factories) Zvyšují výrobu na planetě.
 
Superprojekty zde obsahují:

Superprojekt Výhoda

Hyperionská správa flotil (Hyperion Fleet Mana-
ger)

Poskytuje vašim flotilám zdarma správu flotil na 
oběžné dráze.

Hyperionský dok (Hyperion Shipyard) Zvyšuje základní rychlost lodí vyrobených na 
dané planetě.

Hyperionské zásobovací centrum (Hyperion 
Re-supply Center)

Zvyšuje dolet lodí o 25 %.

Hyperionský miniaturizátor (Hyperion Shrinker) Zvyšuje dovednost miniaturizace o 15 %.

Hyperionská obrana (Hyperion Fleet Defense) Všechny lodě na oběžné dráze se stávají součás-
tí obranné flotily.

Hyperionské logistické centrum (Hyperion 
Logistics Center)

Vylepšuje logistiku o 6 bodů.

Centrum výroby (Manufacturing Capital) Zdvojnásobuje výrobu na dané planetě.

Formování planety (Orbital Terraformer) Všechna potenciálně využitelná pole na planetě 
jsou okamžitě k dispozici.

Politické centrum (Political Capital) Zdvojnásobuje vliv planety.

Převýchovné centrum (Re-educational Center) Zamezuje, aby byla planeta ztracena kvůli cizí-
mu vlivu.

Technologické centrum (Technology Capital) Zdvojnásobuje výzkum na planetě.

Ekonomické centrum (Economy Capital) Zdvojnásobuje výnosy z daní na dané planetě.
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Galaktické divy zahrnují:

Galaktický div Výhoda

Oči vesmíru (Eyes of the Universe) Umožňují vám vidět na minimapě všechny 
lodě a zvyšují dosah senzorů.

Galaktické tržiště (Galactic Bazaar) V okně diplomacie zvyšuje zdánlivě hod-
notu všeho, co nabízíte, na dvojnásobek.

Galaktická příručka (Galactic Guidebook) Všechny vaše lodě mohou zkoumat ano-
málie.

Galaktičtí korzáři (Galactic Privateer) Vaše dopravní lodě nelze napadnout.

Galaktický příklad (Galactic Showcase) Zvyšuje diplomatické schopnosti o 25 %.

Galaktická miniaturizace (Galactic Miniaturization) Zvyšuje vaše dovednosti miniaturiza-
ce o 10 %. 

Obranný systém Omega (Omega Defense System) Zvyšuje výdrž všech lodí vyrobených na 
planetě na dvojnásobek.

Výzkumné centrum Omega (Omega Research Center) Zvyšuje výzkum na planetě o 50 %.

Doky Omega (Omega Shipyard) Lodě vyrobené na dané planetě mají 
o 50 % větší výdrž.

Stroje na propagandu (Propaganda Machine) Vesmírné stanice posilující vliv jsou o 50 % 
účinnější.

Restaurant Věčnosti (Restaurant of Eternity) Posiluje vliv o 15 %.

Gravitační manipulátor (Spin Control Center) Lodě na oběžné dráze se díky manipula-
ci jeví při pozorování zvenčí jako 5x silnější.

Tir-Quanský výcvik (Tir-Quan Training) Vylepšuje dovednost Vojenství (Soldie-
ring) o 15 %.

A mezi zboží patří:

Zboží Výhoda

Afrodisiaka (Aphrodisiac) Zvyšují populační růst o 50 %.

Diplomatické překladače (Diplomatic Translators) Vylepšují diplomacii o 25 %.

Bezotěrové tkaniny (Frictionless Clothing) Vylepšují uznání o 10 %.

Gravitační urychlovače (Gravity Accelerators) Přidávají +1 bod k základní rychlosti všech 
vašich lodí.

Harmonické krystaly (Harmony Crystals) Zvyšuje uznání na planetách o 10 %.

Hyperpočítače (Hypercomputers) Vylepšují výzkum na všech planetách 
o 20 %.

Mikroopraváři (Micro Repair Robots) Zdvojnásobují rychlost oprav lodí.

Skvělé koření (Ultra Spices) Zvyšuje uznání o 15 %.

Xinathiové pancéřování (Xinathium Hull Plating) Přidává 15 % k výdrži všech lodí.

Existují také planetární vylepšení, superprojekty a  divy, které jsou dostupné 
pouze v závislosti na volbě mezi dobrem, zlem a neutralitou.
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JEDINEČNÁ VYLEPŠENÍ (TWILIGHT OF THE ARNOR)
S přidáním rasových technologických stromů přišla také rasová planetární vylepšení. 
Mnohá z těch původních zůstávají stále dostupná, ale jednotlivé rasy začínají rovněž 
s jedinečnými vylepšeními typickými pouze pro ně.

Terrané: Jejich technologický strom je podobný původnímu, takže disponují „arze-
nálem“, se kterým se velice rychle seznámíte.

Drenginové a Korathové: Tito bratranci mají množství obdobně proradných vylep-
šení jako dříve. Vždyť otrokářství o tolik snižuje náklady.

Altariané: Uvažují podobně jako pozemšťané a také mají přístup k zábavním sítím, 
výzkumným laboratořím a  tradičním továrnám. Rovněž začínají hru s  jedinečným 
galaktickým divem, „Sociální matricí“ (Social Matrix).

Yorové: Robotičtí Yorové začínají s vylepšeními, která by organickým formám živo-
ta nebyla k ničemu.

Arceané: Jejich expanze začíná se zábavními sítěmi, výzkumnými laboratořemi a tra-
dičními továrnami. Také mají k dispozici galaktický div „Hvězdnou pec“ (Stellar Forge).

Toriané: Kromě obchodních center jsou všechna jejich vylepšení pro jejich rasu jedi-
nečná.

Korxové: Brzy získávají přístup k  „Ekonomickému centru“, „Galaktickému tržišti“ 
a  „Restaurantu Věčnosti“. Kromě těchto nákladných vylepšení mohou stavět také 
zábavní sítě, výzkumné laboratoře a tradiční továrny, stejně jako vylepšení „Slavnost 
kapitalismu“ (Festival of Capitalism).

Drathové: Drathové jsou jedinou rasou, která nemá od počátku k dispozici jedinečná 
vylepšení. Mají k dispozici pouze zábavní sítě, výzkumné laboratoře a tradiční továrny.

Thalané: Mohou stavět pouze tři galaktické divy, a tak se jejich začátky mohou zdát 
krušné, jelikož každý div mohou postavit jen jednou. Naštěstí jsou to vylepšení mocná 
a nenákladná.

Iconiané: Dlouho vylepšovali svůj um v robotice a od počátku hry mají k dispozici 
mnoho mocných vylepšení.

Krynnové: Krynnové disponují podobnými vylepšeními jako ostatní rasy (zábav-
ní sítě, výzkumné laboratoře a tradiční továrny), ale také získávají velice brzy přístup 
k „Centru kontrašpionáže“ a svému specifickému konzulátu.
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MODIFIKACE
Hra Galactic Civilizations II: Ultimate Edition byla navržena tak, aby se dala modifi-
kovat. Jednotlivé modifikace se ukládají do jediného adresáře (složka „Dokumen-
ty“ a podsložka „My Games“):

Dokumenty\My Games\GalCiv2\Mods
Dokumenty\My Games\GC2DarkAvatar\Mods (Dark Avatar)
Dokumenty\My Games\GC2TwilightArnor\Mods (Twilight of the Arnor)

K nahlédnutí zde již máte připravenu ukázku modifikace.

Modifikace fungují tak, že pokud do příslušné složky umístíte nové soubory, bude 
jimi nahrazeno cokoliv se stejným jménem aktuálně používaného ve hře. Můžete 
tak upravovat grafiku, menu či cokoliv jiného.

Nově přidané soubory budou v rámci modifikace použity automaticky.
Soubory, které je možné upravovat, najdete standardně ve složce
„C:\Program Files\Kalypso\GalCiv2Ultimate“:

..\Data\English

..\DarkAvatar\Data\English

..\Twilight\Data\English

Soubory grafiky najdete tady:

..\Gfx

..\DarkAvatar\Gfx

..\Twilight\Gfx

Grafika je uložena v souborech s příponou .X (3D modely) nebo .PNG (bitmapy).

Menu najdete v souborech .dxpack (Stardock DesktopX – www.desktopx.net).

Modifikace zapnete v menu „Nastavení“ zaškrtnutím volby „Používat modifikace“ 
(Use Mods) a výběrem modifikace, kterou chcete použít.

Modifikace vytvořené jinými uživateli můžete stahovat na stránkách www.gal-
civ2.com v oddělení archivu (Library) (jinými slovy: library.galciv2.com).
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HERNÍ MENU
V  herním menu (po výběru myší nebo stisknutí klávesy Esc) budete moci volit 
z následujících možností:

•	 Rychlé uložení (Quick Save)): Uloží aktuální pozici.
•	 Nahrání/Uložení (Load/Save): Otevře možnosti ukládání a nahrávání her-

ních pozic.
•	 Vzdát hru (Retire): Vzdáte aktuální hru a budete si moci prohlédnout shr-

nutí.
•	 Ukončit hru (Quit): Ukončí hru a vy se vrátíte zpět na plochu.
•	 Hlavní menu (Main Menu): Vrátíte se do hlavního menu.
•	 Pokračovat (Continue): Opětovně spustí přerušenou hru.

Možnosti nastavení se dělí do čtyř skupin: herní nastavení, nastavení rozhraní, 
nastavení zvuku a nastavení obrazu.

HERNÍ NASTAVENÍ

Výzva k vylepšení stanice (Prompt To Upgrade Starbase): Pokud není volba 
zapnuta, konstrukční lodě budou automaticky vylepšovat vesmírné stanice 
v dosahu jednoho parseku.

Výzva k  zaplacení modulu stanice (Prompt to Pay for Starbase Module): 
Pokud není volba zapnuta, bude zvolený modul automaticky přidán ke stanici 
a cena za jeho pořízení automaticky odečtena z vašeho účtu.

Výzva k těžbě (Prompt To Harvest Resource): Pokud není volba zapnuta, posta-
ví konstrukční loď automaticky základnu, jakmile se přiblíží do vzdálenosti jedno-
ho parseku.

Upozorňovat na dokončení speciálního vylepšení (Notify When Special 
Improvement Complete): Zobrazí upozornění při každém dokončení speciální-
ho vylepšení, jako jsou galaktické divy a superprojekty.

Upozorňovat na nalezené anomálie (Show Found Anomaly Popup): Informu-
je vás, jakmile narazíte na novou anomálii.

Používat modifikace (Use Mods): Zde aktivujete používání souborů modifika-
cí z adresáře modifikací.

Aktuální složka modifikací (Current Mods Directory): Zde se zobrazuje slož-
ka, kde Galactic Civilizations II: Ultimate Edition aktuálně hledá modifikace, spolu 
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s  upozorněním, která modifikace je právě používána, a  s  tlačítkem pro výběr 
nového adresáře.

Ukládat návrhy lodí na disk (Save Ship Designs to Hard Drive): Pokud je tato 
volba zapnuta, budou se návrhy lodí ukládat do adresáře Dokumenty\My Games\
GC2DarkAvatar tak, abyste je mohli znovu použít v dalších hrách. V opačném pří-
padě zůstanou tyto návrhy v paměti do doby, než hru ukončíte, nahrajete jinou 
herní pozici nebo přepnete mezi normální hrou a Metaverse.

Přeskakovat kontrolu připojení (Skip Internet Available Test): Po zaškrtnutí 
nebude hra při spuštění kontrolovat, zda máte aktivní připojení k internetu.

Zapnout automatické ukončení kola (Enable Auto Turn): Po zapnutí automa-
ticky ukončí herní kolo ve chvíli, kdy všechny lodě využijí možnost pohybu.

Přeskakovat pohyb zbylý po autopilotovi (Skip Moves Left Over From Auto 
Pilot): Po zapnutí zruší hlášení, že lodi po navedení autopilotem k cíli stále zbývá 
volný pohyb.

Zapnout zaměření na vybranou loď (Enable Auto Focus to Move Camera to 
Selected Ship): Pokud hra automaticky vybere další loď, protože předchozí došel 
pohyb, přepne tato volba na novou loď také pohled kamery. Pokud je tato mož-
nost vypnutá, nezruší to automatické přepnutí výběru nové lodi.

Zapnout automatické ukládání (Enable Auto Save): Po zapnutí se bude hra 
v pravidelných intervalech automaticky ukládat.

Počet kol automatického ukládání (Turns Before Auto Save): Určuje, jak často 
se bude hra automaticky ukládat (0-24 kol).

Vyrábět stejné lodě až do odvolání (Build Same Ship Until Cancelled): Až do 
doby vašeho zásahu budou vaše hvězdné přístavy vyrábět stejný typ lodi, jaká 
v nich byla postavena naposled.

Ukazovat správy GNN (Show GNN News): Při každém úspěšném dokončení 
výzkumu budete na dosažené výsledky upozorněni.

Zobrazovat vylepšení pouze při prázdné frontě (Show Social Events Only 
If Empty Queue): Upozornění na dokončení vylepšení budou přicházet pouze 
tehdy, když nebudou zvolena další.

Zobrazovat čtvrtletní vyhodnocení (Show Quarterly Reports): Po zapnutí 
obdržíte každé tři měsíce vyhodnocení výsledků všech civilizací.
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NASTAVENÍ ROZHRANÍ

Zobrazovat tipy (Show Tool Tips): Budou zobrazovány tipy k některým herním 
elementům, jakmile nad ně na chvíli umístíte kurzor.

Zobrazit mřížku (Show Grid): Temně modré linie rozdělí vesmír na parseky.

Zobrazovat obchodní trasy (Show Trade Route Lines): Budou zobrazovány 
trasy přepravních lodí mezi domovskou a cílovou planetou.

Zobrazovat trasu autopilota (Show Auto-Pilot Lines): Bude zobrazována trasa, 
kterou se autopilot vydal k cíli.

Zobrazovat bonusy asteroidů (Show Asteroid Field Bonus Lines): Budou zob-
razovány linie udávající, která planeta získává bonus z pole asteroidů (Dark Avatar).

Zobrazovat lodě na oběžné dráze (Show Ships in Orbit Around Planets): Po 
zapnutí budou u planet zobrazovány lodě na oběžné dráze (Dark Avatar).

Návrat z rotace (Snap-Back When Rotating): Pokud je tato volba zapnuta, vrátí 
se pohled do původní pozice, jakmile pustíte prostřední tlačítko myši.

Hustota hvězd v pozadí (Background Star Density): Určuje, kolik hvězd je vidi-
telných na herním pozadí.

Hustota mlhovin v pozadí (Background Nebula Density): Určuje, kolik mlho-
vin je viditelných na herním pozadí.

Taktické přiblížení (Tactical View Zoom Level): Určuje, jak rychle se při oddalo-
vání přepne pohled do taktického zobrazení.

Rychlost posunu (Edge Scrolling Speed): Určuje, jak rychle se bude pohled 
posouvat po najetí kurzorem k okraji obrazovky.

Zakrývat hvězdy a mlhoviny v náhledu lodí (Hide Nebulae and Stars in Ship 
Preview Windows): Při zapnutí nebudou v pozadí za loděmi při náhledech (jako 
je okno doku) zobrazovány mlhoviny a hvězdy.

Sledovat autopiloty (Follow Auto Pilot Ships): Pokud je loď řízená autopilotem, 
bude na konci kola sledován její pohyb.

Přesunout kameru do místa útoku (Move Camera to View Attacks): Jakmile 
dojde k boji lodí, přesune se k nim kamera.
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Zobrazovat bojové sekvence (Show Battle Sequence): Když dojde k boji dvou 
lodí, budou zobrazovány efekty boje (výstřely, zásahy).

Zobrazovat bojové sekvence protivníků (Show Opponent’s Battle Sequen-
ce): Když dojde k  boji dvou lodí protivníků, budou zobrazovány efekty boje 
(výstřely, zásahy).

Zobrazovat poškození (Show Ship Damage): Když jsou lodě poškozeny, zobra-
zí se příslušné efekty (požáry, výboje…).
 
Zobrazovat výbuchy (Show Explosions): Když je loď zničena, zobrazí se výbuch.

Jednoduché výbuchy (Simple Explosions): Po zapnutí budou zobrazovány jed-
nodušší animace výbuchů, aby skončily rychleji.

Vypnout stopy motorů v  bitvách (Disable Engine Trails in Full Battles): 
U slabších počítačů to může prospět výkonu.

Pokaždé sledovat bitvy hráče (Always Watch Player Ships In Full Battles): 
Jakmile dojde k boji hráčových lodí, budou vždy sledovány, i kdyby šlo o vesmír-
né stanice, přepravní lodě a jiné nedůležité objekty.

Délka bitev (okamžité, rychlé, normální, plná délka) (Battle Length (Instant, 
Quick, Normal, Full)): Mění délku zobrazování boje od žádného, přes simultán-
ní výstřely, normální délku boje v krocích až po dlouhé náhledy na boj v bojo-
vém zobrazení.

Bitvy flotil (Full Fleet Battles): Bitvy flotil budou zobrazovány v bojovém zob-
razení.

Zobrazovat bitvy flotil, pouze pokud jsou flotily na obou stranách (Show 
Full Fleet Battles Only If Both Sides Are Fleets): Je zapotřebí něco dodávat?

Automatické bojové zobrazení (Auto-Play Full Battles): Jakmile dojde k boji, 
bude bojové zobrazení zapnuto automaticky (jinak ho musí hráč spustit ručně).

NASTAVENÍ ZVUKU

Zde můžete nastavit, jaké zvuky se budou přehrávat.



75

Hlasitost hudby (Music Volume): Ovládá hlasitost hudby.

Hlasitost efektů (Sound Effects): Ovládá zvuky rozhraní a herní zvuky.

Hudba v pozadí (Background Music): Zapíná hudbu ve hře.

Hudba událostí (Event Music): Zapíná speciální hudbu u některých událostí.

NASTAVENÍ OBRAZU

Vyšší kvalita obrazu (Video Quality Preset): Vypnutím zvýšíte výkon hry na 
úkor grafické propracovanosti.

Rozlišení (Resolution): Zde měníte rozlišení hry tak, aby co nejvíce vyhovova-
lo vám a vašemu monitoru. Uživatelské nastavení (Custom) je speciální nastave-
ní pro pokročilé uživatele, které použije nastavení definované v souboru prefs.ini.

Anti-Aliasing (0-6x): Nastaví vyhlazování hran ve hře. To ovlivňuje, jak „hladké“ 
jsou jednotlivé grafické prvky. Vypnutím podstatně zvýšíte výkon hry.

Celá obrazovka (Fullscreen): V základním nastavení je tato volba zapnutá. Urču-
je, jestli se bude hra spouštět v celoobrazovkovém režimu nebo v okně. Pokud 
nastavené rozlišení odpovídá rozlišení vaší obrazovky, zobrazí se hra na celé obra-
zovce, i pokud máte vybránu možnost hrát v okně.

Hardwarový kurzor myši (Hardware Mouse Cursor): Určuje, zda je kurzor myši 
vykreslován v  softwarovém nebo hardwarovém módu. Hardwarový kurzor je 
obyčejný kurzor Windows, zatímco softwarový je větší a detailnější.

Jas (Brightness): Nastavuje úroveň jasu.

Kontrast (Contrast): Nastavuje kontrast.

Světlo prostředí (Ambient Light): Nastavuje množství světla prostředí a  jas 
hvězd.

Intenzita světla (Specular Intensity): Mění intenzitu světla dopadajícího na 
lodě.

Vypnout hardwarové světelné efekty (Disable Hardware Transform and 
Lighting) (pokud jsou k dispozici): Vypne shadery při renderování lodí a polí 
asteroidů, což může u některých grafických karet zvýšit výkon.
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Vypnout textury lodí (Disable Ship Textures): Lodě budou zobrazovány bez 
textur, ale stále budou rozlišitelné podle barev.

Vypnout textury planet/měsíců/prstenců (Disable Planet/Moon/Ring Textu-
res): Vypne textury na planetách, měsících a jejich prstencích.

Vypnout světla měst na temné straně planet (Disable City Lights on Dark 
Side of Planets): Vypíná zobrazování světel obydlených oblastí na nočních stra-
nách planet.

Vypnout textury anomálií (Disable Anomaly Textures): Vypíná textury ano-
málií.

Vypnout textury zdrojů (Disable Resource Textures): Vypíná textury zdrojů.

Vypnout textury hvězd (Disable Star Textures): Vypíná textury hvězd.

Vypnout textury poškození (Disable Damage Textures): Vypíná textury 
poškození.

Vypnout textury zbraní/obrany (Disable Weapon/Defense Textures): Vypíná 
textury animací zbraní a obranných prvků.

Vypnout textury shromaždišť (Disable Rally Point Textures): Vypíná textury 
shromaždišť.

Vypnout textury asteroidů (Disable Asteroid Field Textures): Vypíná textury 
asteroidů (Dark Avatar).

Vypnout Bump-Mapping (Disable Bump-Mapping): Sníží detaily textur.

Vypnout bodové textury (Disable Point Sprites): Vypne všechny animace 
a obrázky využívající bodové textury, jako jsou hvězdy v pozadí a efekty někte-
rých zbraní. Jejich vypnutí může zvýšit výkon hry.

Nastavit frekvenci snímkování (Throttle Frame Rate): Zabrání grafické kartě 
v přehřátí nastavením pevné frekvence snímkování za sekundu.

Variabilita povrchů planet (Planet Surface Variety) (%): Pokud není v databá-
zi nalezen povrch odpovídající dané třídě planety, bude vygenerován nový. Tato 
volba určuje, kolik procent bude použito z databáze a kolik bude nových.
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JAK SE JEŠTĚ VÍC PONOŘIT DO HRY

Cože? Že tenhle manuál nestačí? To si pište, že ne!

Na internetu existuje mnoho zdrojů, ze kterých můžete čerpat další informace 
o hře, včetně následujících:

Galactic Civilizations Wiki:
http://galciv.wikia.com/

Databáze:
http://www.galciv2.com/Databanks.aspx

GalCiv II Fórum:
http://forums.galciv2.com

VI. VÍC NEŽ HRANÍ

V této části uvedeme další podrobnosti o hře, které nejsou pro hraní přímo nutné. 
Snad vás i tato pasáž zaujme a poskytne vám spoustu užitečných informací.

Poznámky designéra sepsané Bradem Wardellem

Většina lidí se o Galactic Civilizations doslechla teprve nedávno. Ne všichni vědí, 
že první verze spatřila světlo světa už v roce 1994. Veřejná beta dokonce v roce 
1993.

Existuje mnoho klasických vesmírných strategií, z nichž některými jsme se pou-
čili a jinými se nechali inspirovat. Mluvíme tu o hrách jako Stars, Master of Orion, 
Twilight Imperium, Spaceward Ho a mnoha dalších. V jádru ovšem zůstala Galac-
tic Civilizations tím, čím byla už v roce 1993, tedy vesmírnou strategií založenou na 
budování mezihvězdného impéria.

Snažil jsem se o vytvoření hry, ve které by počítačem řízení protivníci představo-
vali stejně kvalitní soupeře jako lidé. Hraní s živými protihráči je úžasné, ale důle-
žité je mít možnost zahrát si právě tehdy, když to vyhovuje vám, a proti protivní-
kům, kteří neukončí hru předčasně nebo nevyužijí nějaké chyby ve hře, aby vám 
váš herní prožitek zkazili.

Vytváření hry založené na umělé inteligenci je velice náročný počin, jelikož zna-
mená rozsáhlou přípravu při vybírání klíčových elementů hry. Neustále nad vámi 
visí pokušení přidávat do hry to, co by si přáli hráči, a občas zapomenete, jak těžké 
by bylo vše udělat tak, aby tyto věci dokázali využít také hráči řízení počítačem.
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V Galactic Civilizations II například není skutečný taktický boj. Vím, že ho lidé chtě-
jí. Já sám ho chci! Ale otázkou zde bylo, jestli dokážeme vytvořit umělou inteligen-
ci, která by ho uměla využít efektivně.

Mnoho herních elementů samo o sobě žádné hře nepřidá na hloubce nebo pro-
pracovanosti. To, díky čemu opravdu hra stojí za to, je přítomnost protivníků, kteří 
dokážou využít jejích možností naplno.

Hlavním herním elementem se umělá inteligence stává u  těch her, které mají 
mnoho detailů hraní ukrytých pod povrchem. Níže nastíním pár věcí, které to ilu-
strují.

Hraní za jiné civilizace
Nezapomeňte si dříve nebo později zkusit hraní za všechny civilizace. Interakce 
a chování každého hráče závisí na tom, za jakou rasu hraje. 

Pokud máte výkonný počítač, využívejte naplno možnosti procesoru
V době psaní této pasáže už mnoho domácích počítačů disponovalo čtyřjádro-
vými procesory.

V Galactic Civilizations II používá AI (umělá inteligence) dvě vlákna výpočtů, takže 
automaticky dokáže využít předností dvou- i  čtyřjádrových procesorů. V  době 
původních návrhů časování AI jsme ovšem nepředpokládali tak razantní vývoj.

Napsal jsem několik AI_CPUX_ funkcí, které pro strategické plánování využívají 
mnohem pokročilejších algoritmů. Ty jsou ovšem využívány, pouze pokud máte 
zapnutou volbu používání pokročilých funkcí pro silnější počítače.

Ovšem už standardní AI by měla být pro většinu hráčů více než rovnocenným 
partnerem. Většinu svého života se zabývám kódováním AI pro potřeby počítačo-
vých her a vzhledem k pokrokům v technologii jsou mé návrhy AI velmi efektivní. 
Vlákna jsou výkonná už na počítačích srovnatelných s Pentiem IV. Určitě si všim-
nete, že když ukončíte kolo, nemusíte na nic čekat.

Neustále hru aktualizujte
Jedno z temných tajemství u Stardocku zní, že designér hry ovládá také její rozpo-
čet. To není zrovna typické, protože to obyčejně není dobrý nápad.

Ani teď to není řešení, které by společnosti prospívalo, ale je skvělé pro hráče 
samotné. Důsledkem je, že je hra stále doplňována o novinky, které ji dále vylep-
šují. Určitě se proto podívejte na www.galciv2.com a stáhněte si nejnovější aktu-
alizaci.
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V budoucnu určitě s vylepšováním a doplňováním AI nepřestanu.

Pozadí příběhu
Galactic Civilizations se odehrává v herním vesmíru, který byl vylepšován téměř 
dvě desetiletí. Níže najdete další informace o hře.

O Hrůzovládcích
Před dávnými časy existovalo pět strážců vesmíru. Říkali si Mithrilar. Tito nesmrtel-
ní tvorové tu byli, aby chránili všechen život.

S  plynoucím časem se nejmocnější z  nich, Draginol, rozhodl použít krystalický 
nástroj stvoření nazývaný Telenanth k vytvoření rasy Arnorů.

Draginol ještě nebyl zkažený a  jeho záměry byly ryzí. Arnory vytvořil ve dvou 
skupinách - Dred’niry a Elas’niry. Dred’nirů bylo jen málo, protože jejich vytvoře-
ní věnoval Draginol mnoho času a úsilí. Duchem i formou se jeho obrazu přiblíži-
li nejvíce. Elas’nirové byli mnohem početnější a také jednodušší. Například vůbec 
nechápali koncept plynutí času a ani svou mocí se Dred’nirům zdaleka nevyrovnali.

Nakonec mezi nimi došlo k válce, jež byla způsobena právě rozdílem ve vnímání času. 
Ale před ní zažily tyto dva rody bohatou éru plnou tvoření a mnoha velkých divů.

Pohroma, která Mithrilary postihla, dala taktéž v celé galaxii vzniknout novému živo-
tu. Jak přesně život vzniknul, nevíme, víme ale, že když se tak stalo, Mithrilarové už 
nebyli.

První z  ras, která začala vnímat své okolí, byli Iconiané. Alespoň tak je Arnoro-
vé nazývali. Iconiané byli smrtelní a také vnímali plynutí času. S pomocí Arnorů 
vstoupili do věku technologie a společně se pak vydali napříč galaxií.

Mezi ostatními mladými rasami byli Arnorové známí pouze jako Předkové, první 
civilizace, všemocní a nesmrtelní tvorové, kteří vládli všemu.

Dred’nirové vnímali vzestup nových mladých ras jako hrozbu. Poznali, že s postu-
pem času se tito smrtelníci svou mocí Arnorům vyrovnají. Elas’nirové toto nikdy 
nepocítili a žádnou hrozbu nevnímali.

Pro Dred’niry byli Iconiané perfektním příkladem takového vývoje. Byli stále 
sebejistější a stále své technologie zdokonalovali. Někteří otevřeně dávali najevo 
svou nespokojenost s životem v područí Arnorů a bažili po jejich moci.

Iconiané si dokonce vytvořili vlastní služebníky, které nazvali Yorové. Tyto stroje 
jim pak bez výhrady sloužily a svým vlastním způsobem značně přispívaly k jejich 
stále rostoucí moci.
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Názorové rozdíly Arnorů nakonec vedly k válce, v níž Elas’nirové Dred’niry zapudi-
li až na samotný okraj známého vesmíru. Od těch dob se vítězové začali označo-
vat za Arnory a Dred’nirové začali být známí jako Hrůzovládci.

Před koncem války dali Hrůzovládci Yorům dar sebeuvědomění a ti s velkým hně-
vem zaútočili na Iconiany a téměř je zničili. To je však popsáno na jiném místě.

Arnorové odešli a civilizace smrtelníků se dále vyvíjely a rostly vlastním tempem. 
Schopnost překonávat velké galaktické vzdálenosti ovšem zůstala výsadou Arno-
rů a ostatní rasy ji postrádaly.

O hyperpohonu a hvězdných branách
Pouze Arnorové dokázali překonat velké galaktické vzdálenosti a s jejich odcho-
dem zmizela tato schopnost navždy.

S postupem času přišly dvě z mladších civilizací – Drenginové a Arceané – s vlast-
ním řešením tohoto problému.

Tím řešením bylo stavění monstrózně velkých staveb zvaných hvězdné brány. 
Dokud na sebe byly napojeny, mohly mezi nimi lodě cestovat vyšší než nadsvě-
telnou rychlostí.

Hvězdné brány v tomto vesmíru nefungují okamžitě, cesta jimi připomíná spíše 
cestování po dálnici. I lodi, která mezi nimi cestuje, může trvat roky, než se dosta-
ne ke svému cíli.

Když Arceanská říše na počátku 22. století navázala kontakt se Spojenou Zemí, 
podělili se s lidmi o plány na stavbu těchto zařízení.

Lidé zase byli více než schopní v jiném technologickém odvětví – fúzi. Zkombino-
vání fúze s technologií zakřivení prostoru vedlo k novému typu pohonu, kterému 
se začalo říkat hyperpohon.

Díky hyperpohonu byly od té doby jednotlivé lodi schopné cestovat bez použi-
tí bran.  Vzhledem k rychlému vývoji hyperpohon brzy brány předčil i v rychlosti. 
V roce 2170 bylo tajemství této technologie prozrazeno a začaly ji využívat i ostat-
ní civilizace.

O Terranské alianci
Lidé jsou opravdovou záhadou této galaxie. Na první pohled budí dojem rasy 
mírumilovných obchodníků.

Drenginská říše lidem nejprve nevěnovala pozornost a považovala je za slabé, ale 
s postupem času už nemohla jejich rostoucí moc a potenciál přehlížet.
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Lidé ještě stále žili v  jeskyních, když Drenginská říše a  Arceané zvládli štěpení 
atomu. Ale lidé to v mžiku dokázali také a zakrátko nato se už vydali ke hvězdám.

A i přes své zdánlivě pokojné způsoby mají lidé velice krvavou minulost. Z někte-
rých by dokonce byli skvělí Drenginové.

V roce 2178, když začal velký galaktický závod (viz Galactic Civilizations I), byli lidé 
jen nevýznamným hráčem.

Drenginové si lidí poprvé vážněji povšimli až v roce 2215 v průběhu xendarsko-
lidské války. Xendarové byli méně významnou rasou, která se smýšlením velice 
podobala Drenginům.

Když Xendarové napadli několik  torianských a ashellianských kolonií, uvalili na 
ně lidé ekonomické embargo. V reakci na to Xendarové zničili celou lidskou kolo-
nii s více než 34 milióny obyvatel a v přípravách útoku na Zemi samotnou sesku-
pili značnou vojenskou sílu.

V průběhu dalších několika měsíců tuhých bojů lidé Xendary zničili. Žádná xen-
darská civilizace tak už není. Je pryč. Tato schopnost vypořádat se s hrozbou jak 
po stránce vojenské, tak i bez lítosti nezůstala u Drenginů bez povšimnutí.

Terranská aliance vznikla z popudu Spojené Země a byla zformována krátce po 
prvním kontaktu s Arceanskou říší. Sama Země byla sjednocená teprve od konce 
21. století. A  sjednocením je zde myšlena spíše globální ekonomická aliance, 
jejímž členem byla pouze třetina populace. Dostatečným popudem pro oprav-
dové sjednocení se stalo až poznání, že se lidstvu otevřela cesta do galaxie, v níž 
není samo.

Terranská aliance je financována především Spojenými státy, Evropskou unií, Oce-
ánií, Japonskem, Čínou a Ruskem, které v ní stále fungují jako suverénní státy.

O Thalanech
Thalané jsou tajemnou rasou, která se v  roce 2224 objevila doslova odnikud. 
Rychle rozvinuli svůj domovský svět, a i když se jeví jako přátelský druh, o Terran-
skou alianci jeví nezdravý zájem.

Podle zpráv jsou Thalané z jiné dimenze – z budoucnosti, ve které bude po vojen-
ském tažení lidí vinou několika málo jedinců ve vedení Aliance galaxie zničena. 
Thalané tvrdí, že do této galaxie přišli, aby tomu zabránili, ale že se sem dostali 
o pět let dříve, než měli.

O Torianech a Drenginech
Toriané kdysi byli mírumilovnou rasou žijící na prestelárním světě Torii.



82

Asi před 100 000 lety Toriany objevila drenginská sonda a Drenginové se rozhod-
li Toriany zotročit. Představte si, jaké to bylo – Drenginská říše se rozhodla obsa-
dit planetu, která ještě neznala pohon rychlejší než světlo. Tomu se říká výzva.

Celý proces zahrnoval zkonstruování nové hvězdné brány a její dopravu volným 
prostorem pomocí lodí bez posádky až k samotné Torii. To trvalo více než 70 000 
let.

Hvězdná brána po své aktivaci snížila dobu letu k planetě asi na 5 let. Pak přišla 
na řadu invazní flotila Drenginů, která již neměla s obsazením planety těžkosti.

V průběhu následujících let čelili Drenginové hrozbě torianské vzpoury. Ti se totiž 
nepoddali drenginské nadvládě tak snadno, jak Drenginové čekali, a reakční doba 
deseti let byla velice nepraktická.

Drenginové nakonec Torii a Toriany nechali svému osudu a ti, nyní vybavení nově 
získanou drenginskou technologií, hvězdnou bránu zničili. To bylo podle lidského 
počítání času v roce 2050. O století později by už Drenginové byli vybavení hyper-
pohonem, který by jim umožnil reagovat na hrozbu vzpoury v průběhu týdnů.
 
Ale po získání této technologie měli již Drenginové mnohem lepší cíle. Galaxie 
byla plná bohatých světů bez majitele a v tomto světle bylo vynakládání prostřed-
ků na opětovné obsazení Torie neopodstatněné.

VII. INŠTALAČNÝ MANUÁL (SK)
Upozornenie! Obsahom tohto balenia je SW počítačový program v cudzom jazy-
ku, ktorý je dielom podla §6 odst 1 písm. A autorského zákona a z toho dôvodu sa 
na SW vzťahuje právna úprava a ochrana autorského zákona (Zákon č. 383/1997 
Zb. v znení Novely zák. č. 234/2000 Zb.).

POŽIADAVKY NA POČÍTAČ
Minimálne požiadavky sú uvedené na obale hry.

INŠTALÁCIA HRY
Pre nainštalovanie hry na váš počítač vložte DVD do DVD-ROM mechaniky. Po 
vložení tohto DVD sa spustí inštalačný program, ktorý vás prevedie inštaláci-
ou hry. Ak máte vypnuté automatické spúšťanie DVD, spustite súbor setup.exe 
alebo autorun.exe z DVD. Ak nemáte nainštalované ovládače DirectX 9 alebo vyš-
šie, pomocou inštalačného sprievodcu ich nainštalujte a reštartujte počítač.
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VIII. TECHNICKÁ PODPORA

NEJČASTĚJŠÍ PROBLÉMY

Stabilita, výkon a grafika
UJISTĚTE SE, ŽE MÁTE NAINSTALOVÁNY NEJNOVĚJŠÍ OVLADAČE GRAFICKÉ KARTY.

Pokud jsou ovladače vaší grafické karty více než rok staré, nebude tato hra prav-
děpodobně pracovat správně. Využívá totiž nové způsoby zpracování textu obsa-
žené v DirectX 9.0c, kvůli čemuž museli výrobci své ovladače zaktualizovat. 99 % 
problémů, na které jsme v průběhu testování narazili, bylo způsobeno zastaralý-
mi ovladači grafických karet. Pokud používáte Windows Vista, může to být velmi 
důležité, jelikož dřívější verze některých ovladačů byly značně problematické.

Další možností je snížení kvality v  možnostech nastavení obrazu přímo ve hře. 
Pokud hra neběží plynule, jako první zkuste vypnout anti-aliasing. 

Jak hru aktualizovat
K aktualizacím se dostanete pomocí Stardock Central. Budete k tomu potřebovat 
připojení na internet a sériové číslo kvůli ověření pravosti.

Pokud na počítači, na kterém hru hrajete, nemáte přístup k internetu, postupujte 
podle instrukcí na obrazovce, které udávají, jak to udělat ručně.

V případě problémů se obraťte na naši technickou podporu /
V prípade problémov sa obráťte na našu podporu:

Email: faq@hypermax.cz, Web: www.hypermax.cz
Tel./fax: +420 257 327 239
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