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POPIS PROJEKTU
YesterMorrow je 2D plošinovka, ktorá kombinuje najzaujímavejšie herné mechaniky zo série Super
Mario a série Legends of Zelda do jedného celku:
Mario: plošinová skákačka, responzivita, akčnosť
Zelda: adventúrne prvky, puzzle, naratívnosť, využívanie predmetov a jednoduché RPG
prvky
Mladý hrdina so schopnosťou cestovať časom sa vydá na cestu naprieč časom do neznámeho a
nebezpečného sveta, aby zachránil svoju rodinu a skúsil opraviť stroj ovládajúci kolobeh času a
tak zachránil svoj svet pred večnou temnotou.
Iné projekty, ktoré slúžia ako referencia: séria Castlevania, séria Metroid, Superbrothers: Sword &
Sworcery EP, Terraria, Elliot Quest, Showel Knight, Hyper Light Drifter, Guacamelee, Dandara,
Alwa's Awakening, Hollow Knight, Life is Hard, Super Meat Boy, Rise & Shine, Flynn: Son of
Crimson, Celeste, OwlBoy, Iconoclasts

UNIKÁTNE PRVKY
‣

gameplay ovplyvnený striedaním dňa a noci

‣

puzzle založené na cestovaní v čase

‣

využitie japonskej techniky Kishōtenketsu

‣

osobitý PixelArt štýl

‣

viacero scenárov ako môže príbeh skončiť

ODHADOVANÁ DĹŽKA
Odhadovaná dĺžka potrebná na prejdenie celej hry je 2-3 hodiny čistého času.
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CIEĽOVÁ SKUPINA
Cieľová skupina sú hráči od veku 9 a viac rokov, herné mechaniky sú robené jednoduchou formou
s veľkým dôrazom na intuitívnosť.
Náš ideálny hráč spĺňa nasledujúce kritéria:
‣

muž / žena

‣

10-40 rokov

‣

obľubuje klasické 8-bit hry ako: Zelda, Donkey Kong Country, Mario

‣

obľubuje plošinovky (Cave Story, Elliot Quest, Showel Knight, Guacamelee, Dandara, Alwa's
Awakening, Hollow Knight, Flynn: Son of Crimson, Celeste, OwlBoy )

VEKOVÁ KLASIFIKÁCIA
Očakávaný kategória je PEGI 3. Hra obsahuje násilie prezentované len v komickom kontexte, ktoré
by si dieťa nemalo byť schopné spojiť s reálnym svetom. Celkove výtvarné stvárnenie, dizajn
postavičiek a grafická štylizácia hry jasne naznačujú, že sa jedná o fantáziu.

BUSINESS MODEL
‣

Platená hra - predpokladaná cena 14,99€

PL ATFORMY
‣

primárne Windows, macOS (distribúcia cez Steam, GOG)

‣

neskôr možnosť portu na Nintendo Switch
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PRÍBEH
Mladý hrdina so schopnosťou cestovať časom sa vydá na cestu naprieč časom do neznámeho a
nebezpečného sveta, aby zachránil svoju rodinu a skúsil opraviť stroj ovládajúci kolobeh času a
tak zachránil svoj svet pred večnou temnotou.

SETTING HRY
‣

Fiktívne súostrovie inšpirované ázijskými krajinami (Čína, Japonsko, Tibet, Mongolsko)

‣

Dej odohrávajúci sa v bližšie neurčenom čase vo veľmi dávnej minulosti

‣

Mystické fantasy prvky (nadprirodzení nepriatelia, bossovia, atď)

‣

Technologické prvky po zabudnutej civilizácii

‣

Dej sa odohráva v 2 časových pásmach, medzi ktorými sa môže hráč presúvať
Minulosť - idylická krajina, strieda sa tu deň a noc, hrdina je mladý (10 rokov)
Súčasnosť - zničená krajina plná nebezpečenstva, zastal tu čas - stále je noc, hráč
je teenager (17 rokov)

OPIS PRÍBEHU
Hiro žije so svojím bratom v spustnutej dedine, rodičia im zahynuli pred 7 rokmi , keď Hasatori
zabil všetkých Strážcov Času. Ovládol tak ClockTower - stroj ovládajúci kolobeh času a získal
nadvládu nad súostrovím.
Od tej doby čas stojí, trvá nekonečná noc a svet pomaly umiera. V noci na svet prichádzajú
nebezpeční noční duchovia Geist-i.
Hiro sa ráno prebudil sám v dome, brat mu zanechal iba odkaz, že získal indície o tom, že ich
rodičia sú možno nažive a vydal sa tú informáciu overiť. V odkaze popísal miesto kde sa majú
spolu stretnúť. Hiro príde na miesto, ale brat tam nie je, na mieste našiel iba tajomný amulet
umožňujúci cestovanie časom.
Pomocou amuletu sa vráti v čase 7 rokov späť do minulosti, kde získa informácie o Strážcoch
Času, ClockTower a Hasatori.
Cestuje po ďalších ostrovoch a naučí sa tam ovládať schopnosti, ktoré mali iba Strážcovia Času.
Pomocou týchto schopností sa mu podarí opraviť ClockTower a poraziť Hasatori.

Nasleduje alternatívny koniec hry:
Hiro sa vydá znovu do minulosti, aby porazil Hasatori ešte predtým ako ovládol ClockTower a
porazil Strážcov Času. Tým Hiro predíde smrti rodiny.
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POSTAVY
HL AVNÝ HRDINA HIRO
VŠEOBECNÝ POPIS
‣

otec bol členom Strážcov Času

‣

jeho starší brat mal vstúpiť do chrámu-školy Strážcov Času, kde v
prípade, že uspeje stane sa z neho Strážca času

‣

u hrdinu sa už od 10 rokov objavovali schopnosti, ktoré získali
Strážcovia času až po dokončení štúdia v Chrámoch Strážcoch času

MINULOSŤ
‣

vek: 10 rokov, nižšia postava

‣

keďže je menšia, dokáže prejsť nízkymi chodbami (ROLL), kam sa ako staršia nedostane

‣

nevie vyskočiť tak vysoko ako v súčasnosti

SÚČASNOSŤ
‣

vek: 17 rokov, normálna postava

‣

keďže je väčšia, nedokáže prejsť nízkymi chodbami (ROLL)

‣

vie vyskočiť vyššie ako keď bola v minulosti

HL AVNÝ NEPRIATEĽ HASATORI
‣

bývalý šéf Strážcov Času, ktorý sa snažil zneužiť svoju moc

‣

ostatní strážcovia ho porazili vo veľkej bitke známej ako "Bitka o čas” a porazený strážca
zmizol

‣

pri návrate pokazil ClockTower, tak že z Čiernych Monolitov, ktoré ho poháňajú ukradol runové
kamene.

‣

ClockTower pokazil naschvál uprostred noci, aby mohol ovládať Geistov, ktorí sa objavujú iba v
noci

ST VORITELIA ČASU
‣

dávna civilizácia, ktorá stvorila kolobeh času a svetlo

‣

na tento účel postavila ClockTower a naučila Strážcov Času ako sa o ňu starať a ovládať
špeciálne schopnosti

STRÁŽCOVIA ČASU
‣

Mali na starosti udržiavať a strážiť ClockTower, ktorý zabezpečuje chod času.

‣

Svojich členov si vyberajú z chlapcov, ktorích v 17 rokoch prijmú na štúdium v chrámoch. Iba u
malej časti z nich sa prejavia špeciálne schopnosti potrebné na dokončenia štúdia.

‣

V súčasnosti už nikto z nich nežije, kedže ich v minulosti Hasatori porazil.

GEISTI
‣

nebezpeční noční duchovia, ktorí sa objavujú iba v noci

‣

pôvodní obyvatelia sveta, kým ešte nebolo svetlo stvorené Stvoriteľmi
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‣

obyvatelia ostrovov sa im bránia tak, že udržiavajú večné svetlo pri vchode do dediny

OBYVATELIA OSTROVOV
‣

obyčajní dedinčania

‣

vedia, že Strážcovia Času sú dôležití, a že sa starajú o ClockTower, ktorá zabezpečuje
fungovanie času a tým pádom ich ochranu pre Geist-ami. Ale nevedia ako presne to robia a
aké schopnosti majú Strážcovia.

PROSTREDIE / LEVELY
VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
‣

Herný svet sa skladá z 4 prostredí: Lesné, Púštne, Zimné, ClockTower

‣

O existencii tohoto súostrovia okolitý svet nevie, existujú iba legendy o mieste odkiaľ sa ovláda
čas

‣

V každom z týchto prostredí sa nachádza Chrám Strážcov Času a nachádzajú sa tu aj Čierne
Monolity, ktoré dodávajú ClockTower potrebnú energiu na fungovanie

POSTUP LEVELMI
Postup hráča levelmi je nelineárny a je teda na rozhodnutí hráča, ktorým smerom sa vydá a v akom
poradí bude získavať jednotlivé schopnosti. Niektoré dôležité momenty v príbehu si však vyžadujú,
aby pre ďalší postup hrou, mal hráč už splnené konkrétne úlohy, takže v týchto momentoch sa hra
stáva lineárnou. Keďže hra ponúka hráčovi slobodu v jeho rozhodnutiach, príbeh má viacero
scenárov ako sa môže skončiť.

Lesný ostrov
(MegaStomp,
Bomby)

Púštny
ostrov
(WallJump,
Lampa)

ClockTower
(Dash)
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Zimný ostrov
(DoubleJump,
Vejár)

JEDNOTLIVÉ PROSTREDIA
LESNÝ OSTROV
Rodisko hrdinu a miesto kde sa začína príbeh. Ostrov je zobrazovaný ako ideálne miesto, plný
zelene, lesov, vodopádov.

PÚŠTNY OSTROV
Na púštnom ostrove sídli národ Tottori-ov. Ostrov je typický silnými veternými prúdmi, ktoré sťažujú
život na ostrove, ale zároveň ich hráč môže využiť pri zdolávaní prekážok.

ZIMNÝ OSTROV
Ťažko dostupný ostrov, kde po väčšinu roka vládne tuhá zima. Sneh a šmykľavý ľad budú
predstavovať pre hráča nové výzvy.

CLOCKTOWER OSTROV
Nachádza sa v strede medzi ostatnými 3 ostrovmi. Je prepojený s okolitými ostrovmi podzemnými
chodbami.
Na ostrove sa nachádza ClockTower, čo je vlastne veža-stroj s rozsiahlou podzemnou časťou,
ktorá ovláda plynutie času (ak stroj zastane, nebude sa striedať deň a noc). ClockTower postavili
Stvoritelia Času.

CHRÁM STRÁŽCOV ČASU
‣

Slúži ako Škola a zároveň ako vstup do podzemných chodieb, ktorými je prepojený každý ostrov
s ostrovom ClockTower.

‣

Do školy v chráme sa prijímajú chlapci vo veku 17 rokov, aby sa z nich stali Strážci Času.Avšak
len niektorí majú schopnosti, aby zložili záverečné skúšky.

‣

Na každom ostrove sa vyučuje iná schopnosť (viď Rozšírené akcie hráča)

8

OPIS PRIEBEHU HRY
Hra začína v minulosti keď bol hlavný hrdina ešte malý chlapec. V deň keď prebieha slávnosť
zápisu chlapcov do školy-chrámu Strážcov Času. Hráč prichádza ku škole, kde už čakajú jeho
rodičia s bratom.
V rámci cutscény sa zjaví hlavný nepriateľ Hasatori a napadne chrám a Stážcov času. Pri útoku
zomierajú hráčovi rodičia. Počas tohoto útoku sa na obrazovke zobrazujú rôzne glitch-efekty,
ktorých intenzita sa stupňuje.
Hrdina sa prebúdza sám vo svojom dome a zisťuje, že to čo sa doteraz udialo, bol zlý sen.
Udalosti z neho sa mu však skutočne stali. V súčasnosti už má 17 rokov a v jeho svete je stále
večná noc a svet mimo dediny nie je bezpečný.
Hráč odchádza zo svojho domu a na dverách si všimne odkaz od brata, ktorý tam bol pripnutý:
“Rodičia sú možno nažive. Stretneme sa za dedinou pri Netopierej jaskyni.”
Hráč opúšťa dom a ocitá sa v dedine zahalenej v tme - na pahorkoch svietia iba okná v niektorých
domoch. Prechádza dedinou okolo domov. Pri zvláštnom vchode do podzemia stretne NPC a
dozvedá sa informáciu “Dole sa veru nikto nedostane. Teda pokiaľ nemáš magické schopnosti, ha
ha ha”
Hráč prechádza ďalej dedinou smerom k jaskyni. Cestou musí preskočiť rôzne malé prekážky.
Vchod do jaskyne je veľmi nízky, hráč použije ROLL a ocitá sa v jaskyni. V jaskyni sa nachádzajú
špicaté drevené koly, ktoré musí hráč preskočiť. Pohybuje sa tu aj zelený červ, ktorému hráč pri
pokuse o preskočenie dopadne na hlavu (STOMP) a zabije ho.
Hráč vychádza z jaskyne a zbadá vysoko nad vchodom záhadnú truhlice, netuši však ako sa k nej
dostať
Hráč pokračuje teda ďalej, ale k truhlici sa ešte vráti.
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OPIS HERNÉHO SYSTÉMU/HERNEJ
MECHANIKY
JADRO HRY
Základné jadro hry je založené na využití arkádových herných mechaník, ako sú skákanie,
načasovanie akcií, akčné súboje v kombinácii s nachádzaním predmetov a ich následným
využívaním pri riešení rébusov a hádaniek, doplnené o cut-scény a dialógmi.
Pri implementácii herných mechaník využívame japonskú naratívnu techniku Kishōtenketsu, ktorú
využíva aj legenda v hernom priemysle Shigeru Miyamoto, tvorca legendárnych hier ako sú Zelda,
a Mario. Princíp spočíva v tom, že hráčovi najprv predstavíme základy hernej mechaniky, nasleduje
fáza kde hráč môže tuto techniku trénovať v bezpečnom prostredí. Nasledujú zložitejšie situácie a
následne zvrat. Na konci hráč musí predviesť majstrovské zvládnutie hernej mechaniky.

HRÁČ
ZÁKL ADNÉ AKCIE HRÁČA
Tieto pohyby vie hráč vykonávať od začiatku hry bez obmedzení.

CHÔDZA
Jednoduchý pohyb smerom doprava a doľava, rozšírené o automatické prechádzanie smerom
hore/dole po šikmých plošinách v maximálnom sklone 45 stupňov.

POHYB PO REBRÍKU
Jednoduchý pohyb smerom hore/dole po rebríku.

SKOK
Jednoduchý skok, ktorý je možné vykonať len keď hráč stojí na zemi, platforme alebo objekte
(môže byť aj nepriateľ). Jednoduchým skokom je možné vyskočiť a prekonať malé prekážky a
takisto preskočiť jednoduchých nepriateľov a tak sa vyhnúť kolízii.

STOMP
Stomp je forma útočného pohybu, pri ktorej sa hráč snaží z výšky dopadnúť na nepriateľa.
Typ nepriateľa

Stompovatelny nepriateľ

Hit pre
nepriateľa

Kickback pre
nepriateľa

✔

Bounce pre
hráča

Hit pre hráča

✔

NeStompovatelny nepriateľ

✔

Geist

✔

✔

ZOSKOK Z 1WAYUP PL ATFORIEM
Z týchto platforiem môže hráč zoskočiť stlačením tlačidla SKOK a DOLE, alebo vyskočiť na ne
zospodu.

ROLL
Kotúľ je možné vykonať iba na zemi, keď hráč stlačí tlačidlo ROLL. Behom kotúlu má hráč
zmenšený kolízny box na polovičnú výšku. Hráč sa kotúľa obmedzené dobu.
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Typ nepriateľa - prekážky

Hit pre nepriateľa

Kickback pre

Bounce pre

Hit pre

nepriateľa

hráča

hráča
✔

Stena
Rollovatelny enemak

✔

✔

✔ STOP

Nerollovatelny enemak

✔

Geisti

✔

✔

WALL CLINGING
V prípade, že hráč padá popri stene môže držaním Šípky smerom k stene spomaliť svoj pád.

POUŽÍVANIE PREDMETOV Z INVENTÁRU
V inventári sú zobrazené predmety, ktoré hráč získal a vie ich používať stlačením tlačidla POUŽI.
Výber aktuálneho predmetu prebieha podržaním tlačidla POUŽI a následným výberom zo zoznamu
predmetov.

INTERAKCIA NPC A DIALÓGOVÝ SYSTÉM
Hra obsahuje NPC postavičky, s ktorými môže hráč komunikovať . Dialógy sa aktivujú pomocou
tlačidla INTERAKCIA alebo automaticky. Dialógy sa odvíjajú podľa progresu hráča v príbehu a
podľa aktuálnej situácie, navyše obsahujú rôzne varianty, aby sme sa vyhli tomu, že rovnaké
dialógy budú opakované príliš často.

ROZŠÍRENÉ AKCIE HRÁČA
Tieto akcie hráč získa v priebehy hry:

DVOJITÝ SKOK
Možnosť druhého skoku ak je už hráč vo výskoku. Hráčovi sa vďaka tomu sprístupnia nové
predtým neprístupne miesta. Používanie schopnosti je obmedzené cez cooldown time.

WALL JUMP
Hráč je schopný používať tento skok na kolmých stenách. Vie sa od steny odraziť ďalším skokom.

DASH
Dash je forma útočného pohybu, jedná sa o rýchly útok smerom dopredu. Jeho využitie je hlavne
pri nepriateľoch - prekážkach, ktoré sú chránené z vrchu ale takisto aj pre prekonanie prekážok.
Napríklad nepriateľ, ktorý má na hlave helmu so ostňami. Jedna z možností ako zabiť Geistov.
Používanie schopnosti je obmedzené cez cooldown time.
Typ nepriateľa - prekážky

Kickback pre

Hit pre

Hráč Bounce /

nepriateľa

nepriateľa

Kickback
✔

Stena
Dashovatelny enemak

✔

✔

✔ STOP
✔

Nedashovatelny enemak
✔

Geisti
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Hit pre hráča

MEGASTOMP
Hráč vo vzduchu môže aktivovať Mega Stomp (stlačením tlačidla DOLE), ktorý je prezentovaný ako
útok smerom dole. Pri dopade vytvori nárazovú vlnu, ktorá omráči nepriateľov v dosahu a
nepriateľa, na ktorého dopadne priamo zabije. Jedna z možností ako zabiť Geistov.
Používanie schopnosti je obmedzené cez cooldown time.
Typ nepriateľa - prekážky

Kickback pre

Hit pre

Hráč Bounce /

nepriateľa

nepriateľa

Kickback

✔

MegaStomovatelny enemak

Hit pre hráča

✔ STOP
✔

NeMegaStomovatelny enemak
✔

Geisti

ŽIVOT Y A “SMRŤ” HRÁČA
Hráč má na začiatku hry 3 životy, ktoré stráca pri kolízii s nepriateľom alebo prekážkou (vždy 1
život). Po strate života je 3 sekundy nesmrteľný.
Počas hry môžu byt životy doplnené pomocou HEARTH a BIG HEARTH. Takisto si môže zvýšiť
maximálny počet životov až na 10 zbieraním HEARTH UPGRADE PIECE.
V prípade, že hráč stratí všetky životy, na mieste po sebe zanechá oblečenie a časť nazbieraných
kryštálov. Hráč je automaticky presunutý na posledne aktivovaný Checkpoint. Progres v hre sa
neresetuje.
Smrť hráča nie je prezentovaná ako smrť, ale ako istá forma reinkarnácie.

PRESUN MEDZI ČASOVÝMI PÁSMAMI
Hráč sa medzi časovými pásmami (minulosť a súčasnosť) premiestňuje na určených miestach
(TIMETRAVEL PORTAL) až po získaní predmetu Amuletu. Hráčovi ostávajú všetky schopnosti aj
majetok. Zmeny na objektoch sa synchronizujú iba smerom z minulosti do súčasnosti.

RÝCHLY PRESUN
Aby sme hráčovi zjednodušili tzv. back-tracking, bude mať k dispozícii možnosť rýchleho presunu.
Pomocou lode, ktorá sa nachádza vždy v najbližšom prístave k hráčovi sa hráč môže preplaviť na
iný ostrov alebo na iné miesto v rámci aktuálneho ostrova. Výber miesta je prezentovaný formou
dialógu s NPC postavičkou.

TAJNÉ MIESTNOSTI
Tajné miestnosti sú oblasti v hre, kde sa na prvý pohľad nedá dostať alebo sú pred hráčom skryté.
Hráč ich musí vytušiť a naslepo do nich vojsť. Sú umiestnené na ťažšie prístupných alebo
nenápadných miestach a obsahujú truhlice s pokladmi alebo iné bonusy.
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ZVITKY A PREDMET Y
ZVITKY SCHOPNOSTÍ
Zvitky o bojovom umení Strážcov Času odomknú hráčovi novú rozšírenú akciu. Zvitky sú uložené v
kláštore na každom ostrove.
Popis

Akcia

Zvitok rýchlosti

Umožní hráčovi využívať Dash

Zvitok skákania

Umožní hráčovi využívať Dvojitý skok

Zvitok sily

Umožní hráčovi využívať Megastomp

Zvitok šikovnosti

Umožní hráčovi využívať WallJump

PREDMET Y
Nájdením týchto predmetov hráč získa nové možnosti, používajú sa automaticky.

AMULET
Amulet, ktorý umožňuje hráčovi používať TIMETRAVEL PORTAL a tým sa presúvať medzi časovými
pásmami (minulosť a súčasnosť).

VAK NA KRYŠTÁLY
Vak potrebný na zbieranie kryštálov. Základnú verziu s obmedzenou kapacitou má hráč k dispozícii
od začiatku hry.
Možnosti rozšírenia:
Popis

Kapacita

Malý - základná verzia

100 kryštálov

Stredný

200 kryštálov

Veľký

500 kryštálov

INVENTÁROVÉ PREDMET Y
Pre ich použitie ich hráč musí vybrať v inventári. Zvolený vie mať iba jeden z nasledovných
predmetov. Výber a používanie - viď Používanie predmetov z inventára v časti Hráč.

VAK NA BOMBY
Vak potrebný na zbieranie a používanie bômb, ktoré hráč hádže pred seba po balistickej krivke.
Bomby dokážu ničiť obrnených nepriateľov a kamenné zátarasy.
Možnosti rozšírenia:
Popis

Kapacita

Malý - základná verzia

5 bômb

Stredný

10 bômb

Veľký

20 bômb
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L AMPA
Lampa, ktorá osvetľuje tmavé priestory v blízkom okolí hráča. Bez osvetlenia sú tmavé a hráč
nevidí prekážky a terén. Kryštály slúžia ako zdroj energie.
Možnosti rozšírenia:
Popis

Rádius svietenia

Malý - základná verzia

5*šírka hráča

Stredný

10

Veľký

20

VEJÁR
Obrovský vojenský vejár. Hráč vie využiť vzdušné prúdy, ktoré ho vynesú na inak nedostupné
miesta.

COLLECTABLES

Kryštály

Na ostrove sa používajú ako platidlo a zároveň ich Strážcovia Času
používajú na aktivovanie niektorých objektov (bežný ľudia o tomto
využití nevedia). napr. TIMETRAVEL OLTÁR.
Vypadávajú iba z "magických" nepriateľov (Geist, Boss), okrem toho
ich hráč môže nájsť v truhliciach.

HEART

Doplní hráčovi život. Môžu vypadnúť iba z bežných nepriateľov (nie
z geistov).

BIG HEART

Doplní hráčovi všetky životy.

HEART UPGRADE PIECE

21 častí roztrúsených po svete. Hráčovi zvyšujú maximálny počet
životov, ktorý môže mať. Na zvýšenie životov o jeden dielik bude
musiet nájst 3 časti.

Runové kamene

Používajú sa na aktiváciu Čiernych Monolitov.

Kľúče

Otvárajú zamknuté dvere, truhlice.
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INTERAKTÍVNE OBJEKT Y
ŠPECIÁLNE
TRUHLICE
Truhlice obsahujú rôzne bonusové predmety.
Popis

Obsah

Bežná

malý počet kryštálov

Zriedkavá

vačší počet kryštálov, big heart

Vzácna

heart upgrade piece

OLTÁR SO ZVITKAMI
Nachádza sa iba v chrámoch a sú tu uložené Zvitky Schopností.

OBJEKTOVÝ OLTÁR
Nachádza sa na rôznych miestach vo svete a hráč si
tu môže doplniť bomby (ak vlastní Vak na bomby)
alebo olej do lampy (ak vlastní Lampu).

CHECKPOINT
Manuálna aktivácia Checkpointu uloží aktuálny stav
hry. Po strate životov sa hráč objaví na poslednom
aktivovanom Checkpointe.

TIMETRAVEL OLTÁR
Slúži na presun medzi časovými pásmami.
Na jeho aktiváciu je potrebný istý počet
Kryštálov.

ČIERNE MONOLIT Y
Slúžia ako zdroj energie pre Clocktower. Majú spoločný
pôvod s kryštálmi používanými ako platidlo. Na aktiváciu
je potrebné vložit 2 konkrétne Runové kamene (denný a
nočný) zobrazené v slotoch.

MAPA
Symbolická mapa celého ostrova nachádzajúca sa v Clocktower na utajenom mieste. Zobrazuje
hrubé obrysy sveta a približnú polohu dôležitých vecí a ich stavu - napr. Čierne Monolity, Runové
kamene, …

OBCHOD
V obchode si hráč môže za nazbierané kryštály doplniť Bomby, Lampu do oleja, Životy, atď. Nákup
je spravený formou interaktívnych objektov.
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OSTATNÉ
Kvôli obmedzeniam na rozsah GDD uvádzame len niekoľko príkladov.

Popis

Obsah

Dvere

Slúžia ako vchody do budov alebo ako vchody do podzemia
príp. iných častí sveta. Aktivujú sa tlačítkom INTERAKCIA.

Prisunovacia kocka

Dá sa posúvať, následne na ňu vyskočiť a a tým pádom
skočiť ďalej a vyššie.

Tlačítko/plošina na zemi

Na aktiváciu stačí na ňom stáť alebo presunúť naňho predmet
(prisunovacia kocka). Po odídení sa sám vypne. Priradený
objekt sa aktivuje (napríklad sa otvoria dvere).

Veľké tlačítko/plošina na zemi

Na aktiváciu treba použiť Megastomp. Priradený objekt sa
aktivuje (napríklad sa otvoria dvere).

Tlačitko na stene

Na aktiváciu treba použiť Dash. Priradený objekt sa aktivuje
(napríklad sa otvoria dvere).

Tlačítko lampáš

Na aktiváciu treba použiť Lampu. Po zapálení aktivuje
priradený objekt. Po čase dohorí a objekt sa deaktivuje.

PREKÁŽKY
Kvôli obmedzeniam na rozsah GDD uvádzame len niekoľko príkladov.

VŠEOBECNÉ
Popis

Obsah

Otváracia stena

Na jej prerazenia a uvoľnenie cesty treba použiť Dash

Pavučina

Na jej prerazenia a uvoľnenie cesty treba použiť Dash.

Otváracia podlaha

Na jej prerazenia a uvoľnenie cesty treba použiť
Megastomp

Vystreľovacia plošina

Na aktiváciu treba použiť Megastomp. Následne je hráč
vyhodený vysoko do vzduchu

Kamenný zával

Dá sa zničiť iba bombami.

Uberá
život

Ostne
✔
Vysúvajúce ostne

Statická prekážka s pohybujúcimi sa ostňami.

Kyselinové kvapky

Zo stropov v určitých intervaloch kvapkajúca kyselina

✔
✔

Kyselinová podlaha
✔
Blato

Spomalľuje hráčov pohyb. Ak sa ponorí celý, tak sa hráč
utopí.
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✔

Popis

Obsah

Voda

Ak sa ponorí celý, tak sa hráč utopí.

Sklápajúce sa plošiny

Plošiny, ktoré sa v pravidelných časových intervaloch
sklopia a po čase znovu vysunú.

Vysúvacie plošiny

Platformy ktoré sa v intervaloch horizontálne vysúvajú a
zasúvaju.

Pohyblivé plošiny

Plošiny, ktoré sa presúvajú po určenej dráhe

Elektrické delo

Delo, ktoré v intervaloch horizontálne vystreľuje guľový
blesk.

Pohyblivý terén

Kus zeme, ktorý sa presunie

Lávový projektil

Zo zeme v určitých intervaloch vystreľujúca láva

Uberá
život
✔

✔

✔
Lávové jazierko

✔

Padajúce ostne

✔

Vylietavajúce bubliny
✔
Ostnaté kolesá statické
✔
Ostnaté kolesá pohyblivé
Vodné lekná

✔
Lekná na jazerách, na ktoré keď hráč stúpi, začne sa
ponárať

…

NEPRIATELIA
Správanie nepriateľov je vytvorené kombináciou rôznych AI komponentov, pre daný typ hry nie je
potrebné využívať zložitú AI. Rozhodovanie je na úrovni výberu smeru pohybu postavičky a
použitia útoku v správnej vzdialenosti od hráča. Viac informácii sa nachádza v TDD.

SMRŤ/RESPAWN NEPRIATELOV
Pri porazení nepriateľa z neho vypadnú Kryštály alebo HEARTH UPGRADE PIECE (okrem Geistov a
bossov). Každý nepriateľ ma nastavený typ “respawnu” (Vzdialenosť, Smrť hráča, Nikdy}

BEŽNÍ NEPRIATELIA
Objavujú sa cez deň aj v noci. Kvôli obmedzeniam na rozsah GDD uvádzame len niekoľko
príkladov.

Názov

Popis

Počet životov

Netopier

Nepriateľ čakajúci na mieste. Ak je v dohľade hráč tak zaútočí.
komponenty: AI_FLY, AI_ATTACK_ON_SIGHT
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Názov

Popis

Počet životov

Červ

Nepriateľ pohybujúci sa po zemi. Keď narazí na prekážku alebo
dieru, zmení smer.
komponenty: AI_WALK, AI_PATROL_AUTOMATIC

Ryba

Nepriateľ plávajúci vo vode v definovanej zóne. Na
preddefinovaných miestach vyskakuje a útočí.
komponenty: AI_SWIM, AI_ATTACK_ON_SPOT

Žaba

Nepriateľ skákajúci po zemi. Keď narazí na prekážku alebo
dieru, zmení smer. Ak je v dohľade hráč tak zaútočí.
komponenty: AI_JUMP, AI_PATROL_AUTOMATIC,
AI_ATTACK_ON_SIGHT

Sršeň

Nepriateľ lietajúci v definovanej oblasti. Ak je v dohľade hráč tak
zaútočí.
komponenty: AI_FLY, AI_ATTACK_ON_SIGHT

Pavúk

Nepriateľ čakajúci na mieste.
komponenty: AI_IDLE

Had

Nepriateľ pohybujúci sa po zemi v definovanej oblasti. Ak je
hráč v tesnej blízkosti, tak zaútočí.
komponenty: AI_PATROL_AREA, AI_ATTACK_ON_SIGHT

Krokodíl

Nepriateľ pohybujúci sa po zemi v definovanej oblasti. Ak je
hráč v tesnej blízkosti, tak zaútočí.
komponenty: AI_PATROL_AREA, AI_ATTACK_ON_SIGHT

Vážka

Nepriateľ lietajúci v definovanej oblasti. Ak je v dohľade hráč tak
zaútočí.
komponenty: AI_FLY, AI_ATTACK_ON_SIGHT

Nočná moľa

Nepriateľ lietajúci v definovanej oblasti. Ak je v dohľade hráč tak
zaútočí.
komponenty: AI_FLY, AI_ATTACK_ON_SIGHT

GEIST NEPRIATELIA
Objavujú sa len v noci resp. v súčasnosti, kde je neustále noc

Názov

Popis

Počet životov

Skomey

Pomalý nepriateľ pohybujúci sa po zemi v definovanej oblasti. Ak
je hráč v dohľade začne ho naháňať alebo útočiť.
komponenty: AI_PATROL_AREA, AI_ATTACK_ON_SIGHT

1

Floater

Nepriateľ lietajúci v definovanej oblasti. Ak je hráč v dohľade
začne ho naháňať alebo útočiť.
komponenty: AI_FLY, AI_ATTACK_ON_SIGHT

1

Chodiaci

Nepriateľ pohybujúci sa po zemi v definovanej oblasti. Ak je hráč
v dohľade začne ho naháňať alebo útočiť.
komponenty: AI_PATROL_AREA, AI_ATTACK_ON_SIGHT

1
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BOSSOVIA
Po porazení Bossa hráč získa Runový kameň
Kvôli obmedzeniam na rozsah GDD uvádzame len niekoľko príkladov.

Miniboss WORM
Popis

Červ, ktorý sa plazí pod zemou, potom sa zahrabe pod zem a v preddefinovaných
intervaloch vyskočí zo zeme na mieste v okolí hráča.

Kolízia

Hráč pri kolízii stratí 1 život.

Útok

Vztýči sa a snaží sa zavaliť hráča svojím teľom.

Útok 2

Rýchlym vymrštením dopredu útočí na hráča.

Stratégia

Sklada sa z 5 opancierovaných častí - každý Blob je 1 život.
Aby hráč zabil MiniBossa, musí mu najprv deaktivovať pancier a až následne
zničiť jeden Blob po druhom.
Deaktivovať pancier je možné pomocou ROLL do spodnej časti enemáka. To
je možné len vtedy, keď sa enemák pripravuje na útok a "postaví" sa.
Ak je pancier deaktivovaný, môže hráč spraviť STOMP na jeden Blob.
Následne sa pancier znovu aktivuje a celú akciu treba opakovať pokiaľ nemá
enemák zničené všetky Bloby.

Názov

Popis

Typ

Baller

Ide z jednej strany na druhu , tam sa vždy
miniboss
rozhodne ci bude hádzať gule alebo sa zmení
na guľu a kotúľa sa na hráča
komponenty: AI_MINIBOSS_BALLER,
AI_WALK, AI_PATROL_AREA,
AI_ATTACK_ON_SIGHT

20

miniboss

20

boss

50

boss

50

6x Miniboss
Stone dragon

Lieta nad hráčom a keď je hráč v dostrele
začne chrliť oheň
komponenty: AI_BOSS_STONEDRAGON,
AI_FLY, AI_PATH_MOVEMENT,
AI_ATTACK_ON_SIGHT, AI_FOLLOW

1x Boss
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Počet životov

OVLÁDANIE
KLÁVESNICA
‣

Ingame Menu

‣

Použi
predmet z
inventára

‣

Roll

‣

Dash

Skok
‣ Dvojitý skok
‣ WallJump
‣ Potvrdenie
položky v menu
‣

‣

‣

Interakcia

‣

Chôdza
Pohyb po
rebríku
Ovládanie
menu

+

Zoskok z
1WayUp
platforiem

‣

MegaStomp
(vo vzduchu)

‣

‣

XBOX OVL ÁDAČ
‣
‣

‣

‣
‣

‣

Ingame Menu

Interakcia

MegaStomp
(vo vzduchu)

Chôdza
Pohyb po
rebríku
Ovládanie menu

‣

Použi
predmet z
inventára

‣

Roll

‣

Dash

Skok
Dvojitý skok
‣ WallJump
‣ Potvrdenie
položky v menu
‣
‣

‣

+
Zoskok z
1WayUp
platforiem
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GRAFICKÉ ROZHRANIE/INTERFACE
Počas hry hráč na obrazovke vidí:

ŽIVOT Y HRÁČA
Indikátor koľko životov má hráč k dispozícii, viac v sekcii Životy hráča

KRYŠTÁLY
Indikátor koľko kryštálov hráč získal

PREDMET Y / COLLECTABLES
Predmety, ktoré má hráč k dispozícii a zozbierané collectables: Amulet, Vak na kryštály + kryštály,
HEARTH PIECE UPGRADES, Runové kamene, Kľúče

INVENTÁROVÉ PREDMET Y
Práve zvolený inventárový objekt (bomba, lampa, vejár). Resp. výber aktívneho interaktívneho
predmetu.

123

2/5
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MENU PROJEKTU
OBRAZOVKY

ŠTARTOVACIA OBRAZOVKA

NASTAVENIA

Obrazovka s úvodným obrázkom k hre a s
logom firmy.

NAHRÁVANIE

Tu je možné upraviť nastavenia hry: hlasitosť
hudby, hlasitosť zvukov, zvoliť ovládanie,
rozlíšenie, celo-obrazovkový alebo okenný
režim.

Obrazovka s jednoduchou animáciou, ktorá sa
zobrazuje počas nahrávania ďalšieho obsahu

TITULKY
Obrazovka s informáciami o tvorcoch hry

HL AVNÉ MENU

INGAME MENU

Úvodná interaktívna obrazovka, hráč má z nej
možnosť výber: herného profilu, nastavenia,
prezretia titulkov a vypnúť hru.

Obrazovka pri zastavení hry, hráč má možnosť
návratu do hlavného menu alebo zmeny
nastavení, pokračovať v hre.

VÝBER PROFILU
V menu si vie hráč zvoliť jeden z troch profilov.
Po zvolení profilu, ktorý je rozohraný má
možnosť pokračovať, skopírovať alebo
zmazať tento profil. Behom výberu profilu sa
zobrazuje obsah inventára a čas, kedy bol
profil uložený.

SCHÉMA PRECHODU MEDZI OBRAZOVKAMI

Spustenie

Štartovacia obrazovka

Ukončenie

Hlavné menu
Titulky
Výber profilu
Nastavenia

Nahrávanie

Ingame menu

Hra
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VIZUÁLNA STRÁNKA PROJEKTU
Hra je nakreslená grafickým štýlom Pixel-Art s využitím inovatívnych prvkov pri jeho implementácii,
ako sú: kosťové animácie, deformácie meshov, osvetľovanie povrchov, dynamické svetlá a tiene,
partiklové systémy a iné.
Keďže sa v hre strieda deň a noc a rôzna denná doba má vplyv na gameplay, potrebovali sme dať
hráčovi vizuálny feedback o aktuálnom čase. to sme docielili osvetlovaním a zafarbovaním
objektov podľa dennej doby.
Grafiku je primárne kreslí Stefan “Coja” Bogdanovic, ktorý patrí medzi najlepších pixel-artistov
(https://80.lv/articles/best-pixel-art-of-the-last-5-years/) a tvorbe grafiky do hier a grafickému
dizajnu sa venuje už viac ako 7 rokov.
Dohľad na technickým spracovaním a konzultácie poskytuje Ľuboš “Scape” Lednár, ktorý pôsobí
ako Art Director v spoločnosti Bohemia Interactive.

HUDBA A ZVUKY
Pre navodenie dobrodružnej a objaviteľskej atmosféry sme zvolili hudbu s jemným orchestrálnym
podfarbením s využitím klasických japonských hudobných nástrojov, ktorá je síce náročnejšia na
výrobu, avšak poskytuje najviac možností ako hráča vtiahnuť do deja a navodiť požadovanú
atmosféru. Hudba aj zvuky nerušia pri hraní hry, avšak poskytujú spätnú väzbu.
Každý z ostrovov obsahuje originálnu hudbu, ktorá ešte viac podporí atmosféru ostrova a jeho
prostredia. Okrem samotných hudieb a zvukov, hra obsahuje aj hudobné sekvencie pre špeciálne
príležitosti ako sú súboje, významný posun v príbehu atď.
Hudba a zvuky skladá Ľubomír Ruttkay, ktorý sa skladaniu hudby do hier venuje už viac ako 10
rokov a podieľal sa na hrách ako sú Conan pre TDK alebo Knights of the Temple 2 pre Activision.

MARKETINGOVÁ STRATÉGIA
Hru sme prvý krát už v stave Prototyp prezentovali širšej odbornej verejnosti na Game Developers
Session Praha 2017, kde sa zúčastnilo viac ako 1000 odborníkov z rôznych oblastí herného
priemyslu. Tu sme získali pozitívne ohlasy a okrem iného nám bola do budúcna sľúbená mediálna
podpora z viacerých médií, či už vo forme recenzie samotného diela alebo vo forme interview s
autormi. (časopisy: Level, Score, portál IsThereAnyDeal)
Pri vytváraní marketingovej stratégie sa aj naďalej plánujeme sústrediť na komunikáciu s médiami,
či už priamo s hernými časopismi alebo konkrétnymi influencermi na YouTube a tým pádom na
vytvorenie si fanúšikovskej základne.
Budovať fanúšikovskú základňu budeme aj cez sociálne siete (Twitter, Facebook) priebežným
zverejňovaním Work-In-Progress ukážok z vývoja hry.
Ako vystavovatelia plánujeme navštíviť herné festivaly Reboot Develop Dubrovnik, GDS Praha,
Game Access Brno, kde predstavením hry získame nielen prípadnú mediálnu odozvu, ale aj cenný
feedback od hernej komunity, ktorá bude môcť otestovať hru v rôznych štádiach.
Hra bude distribuovaná primárne cez Steam a GOG (Windows + Mac), ale hru pripravujeme aj na
prípadný port pre Nintendo Switch.
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