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1.Úvod
Kdybych se měl charakterizovat, mohl bych o sobě říct, že nemám mnoho koníčků a
jsem asi jeden z těch kluků, kteří většinu svého volného času tráví doma u počítače.
Když už to tak je, proč z toho tedy neudělat něco, co by se dalo využít i ve škole?
Jedna z nejznámějších videoher současné doby se jmenuje Fortnite a musím uznat,
že mě pohltila tak, že u ní trávím velkou část svého volného času. Rád bych vás
s touto hrou seznámil a řekl o ní pár základních informací.

Obrázek 1

Obrázek 2
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2. Základní informace
Zakladatelem hry je společnost Epic Games, konkrétně Tim Sweeney a Mark Rein.
Vydána

byla

roku 2017.

Při

vývoji

se

inspirovali

hrou

PlayerUnknown´s

Battlegrounds. Hra je rozdělena na tři kapitoly, ty se dále dělí na sezony s jiným
dějem hry, který má na sebe návaznost. Při hraní můžeme použít více zařízení, hráči
nejčastěji používají počítače, PlayStation nebo Xbox. Výhodou hry je spojení hráčů
po celé Evropě a navazování komunikace mezi nimi, což je třeba pro mě způsob, jak
si můžu nenásilně procvičit angličtinu.

Obrázek 3
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3. Historie
Ze začátku Epic Games ani sám nevěděl ze Fortnite Battle Royale vydá.
Předchůdcem Fortine byla totiž hra Save the World, která byla úspěšná. Jedinou
nevýhodou hry bylo její dohrání až do samého konce a pokračování nebylo nereálné.
Z tohoto důvodu Epic Games napadla nová hra s podobou tématikou. Hra měla a
stále má velký úspěch pro všechny věkové kategorie hráčů po celém světě.

Obrázek 4
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4. Pravidla
Hned ze začátku je hráčům zakázáno používat externí program, který mění vlastnosti
hry nebo zvýhodňuje hráče nad spoluhráči. Mezi nejpoužívanější cheaty patří např.
aimbot a wallhack. Ve hře se občas mohou objevit chyby (bugy), kterých lidé
využívají bez postihu a je na vývojářích, aby tyto chyby opravili. Poté tu je týmování,
které je zakázáno, protože může ovlivnit jak vás, tak ostatní hráče na mapě hry.
Týmování spočívá v tom, že ačkoli pravidla hry staví každého hráče proti sobě, tak
po celou dobu hry na sebe někteří hráči vědomě neútočí, a tím si zvyšují šance
na výhru. Nakonec se tu objevuje stream-sniping, ten spočívá v tom, že kazíte hru
hráči, který streamuje na jakékoliv platformě, kde se streamovat dá. Následně
pozorujete, kde se na herní mapě hráč nachází a konkrétně se na něj zaměříte.
Tímto způsobem se dostáváte blíže k výhře.

Obrázek 5
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5. Moje úspěchy
Fortnite hraji už 4 roky. Začínal jsem hrávat na Xboxu, na kterém jsem hrál ve
volných chvílích. Poté jsem se zlepšoval a šlo mi to čím dál lépe. Začal jsem hrát
tedy turnaje, které mi ale nešly, protože jsem hrál proti výrazně lepším hráčům, než
jsem já sám. I přes mé neúspěchy jsem na hru nezanevřel a začal jsem ji hrát na
počítači. Ze začátku mě to vůbec nebavilo, protože jsem byl zvyklý hrát na ovladači,
klávesnice s myší byla ale mnohem složitější varianta. Nic jsem nevzdal a stále hraní
zkoušel. Postupně jsem se zlepšoval a hru začal brát vážněji. Díky hře jsem si našel
kamarády, se kterými jsme si řekli, že se někam chceme posunou, tak jsme začali
hrát častěji. Byl to cíl, který nás poháněl. Společně jsme hrávali kolem 6 hodin denně
a po měsíci jsme začali vidět výsledky. Po roce mého hraní jsem se hodně posunul,
dokonce jsem hru hrával se slavným českým hráčem. F1shyxx Opět jsem se vrátil
k turnajům, ve kterých jsem se postupně zlepšoval a získával první úspěchy. Podával
jsem dobré výkony, několikrát jsem se objevil mezi tisíci nejlepšími hráči v Evropě.
Nyní už se hře nevěnuji.

Obrázek 6
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6. Nejlepší hráči
V současné době je nejlepším evropským hráčem Tai Starčič přezdívaný jako
TaySon, který pochází ze Slovinska. Jeho výkony za poslední dobou jsou až šokující.
Je vidět, že se této hře musel věnovat několik let, což mu přineslo jeho úspěchy
a popularitu. Reprezentuje i tým, který nese název Falcon Esport.EU. Na každém
turnaji ve hře se umisťuje nejhůře do 5. místa a spolu s ostatními hráči si touto hrou
velmi slušně vydělává. Doposud si takto vydělal v přepočtu již 19 500 000 Kč.
I na československé scéně máme pár dobrých hráčů. Mezi známější patří Lukáš
Vajdik přezdívaný jako Bubakfn, který pochází ze Slovenska. Na herní scéně se
ukázal před rokem. Pro československou scénu byl Lukáš naprosté překvapení, měl
velký talent a mnoho fanoušků. Během jeho působení v této hře si vydělal okolo
1 000 000 Kč a dostal se mezi 50 nejlepších hráčů v Evropě. Nyní už se hře
nevěnuje, ale všichni jeho fanoušci a hráči hry doufají v jeho návrat.

Obrázek 7

Obrázek 8
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7. Průběh Hry
Hned ze začátku vás hra automaticky pošle do lobby, kde si vyberete, zda chcete
hrát solo, duo, trio nebo squad. Poté zapnete hru, načtete ji a hra vás pošle na jeden
z ostrovů, které se v celé hře nacházejí. Dále nastává 2minutová pauza, ve které
dojde k načtení všech spoluhráčů. Po načtení se vaše postava objeví v létacím
autobuse, ze kterého hráč skočí přímo na daný ostrov z mapy. Snažíte se najit
zbraně. Ty můžete najit na zemi nebo se ve hře nachází truhly, ze kterých zbraně
získáte. Důležitou součástí hry je sbírka materiálů na stavění, tím pádem se můžete
bránit před nepřáteli. V průběhu hry se objevuje fialové pole, které se zmenšuje více
a více. Pole je podmínka z odstranění ostatních hráčů ze hry, pokud se vám povede
hráče odstranit, můžete si vzít jeho materiály a zbraně, které si v průběhu hry
nasbíral. Fialové pole nesmíte opustit, hrozí vám odebrání bodů, které jsou důležité
pro účast ve hře. Pokud chcete ve hře skórovat a vyhrát, můžete využít taktiky, kdy
se pouze schováváte před ostatními hráči, aby vás ze hry neodstranili. Vyhrává hráč,
který zůstane sám ve fialovém poli a odstraní všechny hráče ze hry.

Obrázek 9

11

8. Stavění
Hra Fortnite se od ostatních her se střílecí tématikou liší stavěním a sbíráním
materiálů.
Z čeho se dá stavět?
Ve hře se objevuje materiál, ze kterého těžíme dřevo, kameny a železo. V podstatě
jde ale těžit vše, co se objevuje v průběhu hry. Pokud chcete mít více materiálů a
stavět různé potřebné věci k přežití, ve hře musíte ničit vše, co vás napadne a co hra
umožňuje. Podstatou je obrana vašeho hráče před ostatními.

Obrázek 10

Obrázek 11

12

9. Kapitoly
Chapter 1 byla první kapitolou Fortnite a měla zajímavý příběh, v průběhu kapitoly
byly přidány nové skiny, vozidla a lokace. Kapitola 1 se skládala z 10. celých sezón
se spoustou nových věcí, které byly přidané, některé však byly časem odstraněny.
Chapter 2 Season 1 byla jedenáctá sezona ve hře, která znamenala začátek nové
kapitoly. Začala 15. října 2019 a skončila 20. února 2020, což z ní činí dosud nejdelší
sezonu ve hře, která trvala 128 dní.
Chapter 3 Season 1 byla 19. sezona hry a 1. sezonou kapitoly 3, která začala
5. prosince 2022 a skončila 16. března 2022, jelikož tato Chapter má zatím jen 2
sezony. V kapitole Chapter 3 můžeme očekávat dalších 8 sezon, než začne kapitola
Chapter 4.

Obrázek 12

Obrázek 13
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10. Závěr
Moje práce zobrazuje jednu z mých největších zálib a zájmů, kterou je hra Fortite.
Snažil jsem se vám představit její hlavní znaky, pravidla a průběh celé hry. Dále jsem
vás seznámil s nejlepšími hráči v žebříčku a zároveň se svými výsledky. Je docela
možné, že se vám hra zalíbí natolik, že se z vás stanou její zapálení fanoušci, nebo
dokonce noví aktivní hráči.
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11. Resumé
My work show sone of my hobbies, which is a game called Fortnite. I would like to
introduce to you the main theme, riles and gameplay. It is possible that somebody will
like the game and it gains more fans and active players.
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