Kapitola 12
Seznámení s kategoriemi her
a tvorba tycoonů
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Existuje mnoho různých kategorií her, s nimiž byste se měli seznámit, včetně tycoonů (podnikatelských her na magnáty), stříleček, RPG (z angl. Role
Playing Games neboli „hra na hrdiny“) a spousty dalších. Několik nejoblíbenějších žánrů her je níže:






Střílečky
Hledání vraha
Živé hry na hrdiny
Akční hry na hrdiny






Tycoony (hry na
magnáty)
Hororovky
Katastrofické hry
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Překážkové dráhy
a dobrodružné hry
Bojové hry
Sportovní hry

pro sebe zaberete tím, že těmito dveřmi
projdete, nebo do tohoto tlačítka narazíte – podle okolností.

Nyní si podrobněji vysvětlíme některé
kategorie her, což vám může pomoci
získat lepší představu o tom, co všechno máte v Robloxu k dispozici.

Co jsou to tycoony?
Jedna z nejoblíbenějších robloxových
her, jaká kdy byla stvořená – Bread Factory Tycoon (továrna na chléb) – v roce
2007 skončila, když si připsala na svůj
účet více než 500 000 návštěv. Její programátor, který si říkal Uber, se rozhodl odstranit zámek proti kopírování, tak
aby ji mohli používat i další hráči. To
vedlo k tomu, že si další programátoři
začali vytvářet své vlastní tycoony a dokonce i tycoonové sady, které pomáhaly ostatním hráčům vytvářet tycoony.

Ve většině tycoonů najdete automatický stroj zvaný dropper (dávkovač), který se používá k výrobě kostek. Tento

Jak se hraje tycoon
V tycoonu se začíná tím, že musíte prozkoumat okolí, dokud nenajdete nějakou prázdnou budovu, která má nějaké
dveře nebo tlačítko. Tento tycoon si pak

stroj má tři části: výrobník kostek, dopravník a sběrač kostek, z nichž každá
má svůj účel. Výrobník kostek pokládá
kostky na dopravník, který je přepravuje. Sběrač kostek pak kostky odstraňuje
a dává vám za ně peníze. Někdy můžete
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narazit i na tlačítko zvané upgrader (vylepšovač), což je tlačítko, které umí vyrobit další stroj nebo přepracovat kostky rychleji, případně vám dát za každou
kostku více peněz.

Tycoony na těžbu
či zpracování dřeva
V tycoonech, v nichž se něco doluje
nebo řeže, musejí hráči manuálně pracovat. Obvykle tam budete mít k dispozici nějaký nástroj, s nímž je třeba dojít
k nějakému objektu a pak do něj s tím
nástrojem bušit nebo bodat.

Automatické peníze
V některých tycoonech se používají peníze, které hráč automaticky dostává.
Čím více věcí si koupíte, tím rychleji vám
plynou peníze.
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Jak získat upgrade
Upgrady (vylepšení) mohou být za vydělávání peněz, rekreaci nebo výzdobu. Abyste získali upgrade, musíte obvykle stoupnout na nějaké tlačítko, což
vám sebere peníze, vloží do hry upgrade a pak toto tlačítko zase odstraní. Ve
hrách, jako je Lumber Tycoon II, si upgrady kupujete v podobě krabic, které
si pak odnášíte na svůj pozemek.

Jak dát někomu
v tycoonu dar
Abyste mohli něco darovat, musíte
k tomu téměř vždy použít nějaké tlačítko na obrazovce. V některých hrách můžete darovat nějaký nástroj, který může
pomoci hráčům, již si potřebují půjčit.

Dokončení hry

Pokud jsou vaším šálkem kávy právě
tycoony, nezapomeňte sledovat robloxové události, jako byla například nedávná akce Innovation Tycoon Event. Při
této události byly aktualizovány nejoblíbenější tycoonové hry a hráči dostali příležitost chopit se nabídnutých výzev a vyhrát zdarma některé virtuální
věci a ceny. Mezi oblíbené tycoonové
hry, jež byly součástí této události, patřila například hra Theme Park Tycoon,
v níž jste mohli vyhrát exkluzivní doplňky pro vašeho avatára; dále hra Retail
Tycoon, v níž jste mohli pro svého avatára vyhrát speciální virtuální předmět;
a Miner’s Haven, kde jste také mohli získat nový virtuální předmět.
To všechno jsou vysoce úspěšné tycoonové hry, jejichž návštěvnost jde
do miliónů. Nicméně jelikož fanoušci
Robloxu neustále vytvářejí nové a lepší hry, nikdy nevíte, který tycoon se ocitne brzy na špici!

Jakmile si hráč zakoupí poslední upgrade, hra končí. Tento poslední upgrade
je obvykle něco drahého. Nicméně podobně jako u většiny her na Robloxu hra
pokračuje, dokud ji hráč neopustí. Někdy můžete při dokončení tycoonu získat odznak.
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