
Squabble je platformová, bojová 2D hra. Je vytvorená 
pre viacerých hráčov, ktorí hrajú proti sebe na jednom 
zariadení. Hráč môže v hre hrať za jednu z 12 
unikátnych postáv. 



Hlavné postavy Tim a Viki sú deti - súrodenci, žijúci v 
rodinnom dome na predmestí. Nie sú si úplne istí, 
ako dávno to začalo, a vlastne ani prečo, ale 
neznášajú jeden druhého do štipku kosti. Neznesú 
byť v prítomnosti toho druhého, neznášajú ako sa ten 
druhý oblieka, ako rozpráva, ako sa tvári a obaja sú 
presvedčení o tom, že ich súrodenec je úplný pako. 
Jasne to dávajú najavo a kedykoľvek sa ocitnú v 
rovnakej izbe nastane škriepka, ktorá sa rýchlo zmení 
na päste a kopance a to už je len krok od toho aby 
začali lietať vankúše, knihy, hračky a vlastne 
čokoľvek, čo je poruke. 



Keď sa mlátia, svet sa pre nich úplne zmení. Celý 
dom sa otriasa, z izieb sa stane bojisko, kde sa steny 
rúcajú a veci lietajú vzduchom - Tim a Viki už nie sú 
vo svojom dome, sú vo vlastnom svete. Svet vidia 
inak, ich izba sa zmení na hradnú zrúcaninu, kúpeľňa 
je zatopená a v pivnici majú hrobku faraóna. Ale oni 
toto veľmi neriešia a naďalej sa mlátia. 
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O HRE
Squabble je platformová, bojová 2D hra. Je vytvorená 
pre viacerých hráčov, ktorí hrajú proti sebe na jednom 
zariadení. Hráč môže v hre hrať za jednu z 12 
unikátnych postáv. 



Hlavné postavy Tim a Viki sú deti - súrodenci, žijúci v 
rodinnom dome na predmestí. Nie sú si úplne istí, 
ako dávno to začalo, a vlastne ani prečo, ale 
neznášajú jeden druhého do štipku kosti. Neznesú 
byť v prítomnosti toho druhého, neznášajú ako sa ten 
druhý oblieka, ako rozpráva, ako sa tvári a obaja sú 
presvedčení o tom, že ich súrodenec je úplný pako. 
Jasne to dávajú najavo a kedykoľvek sa ocitnú v 
rovnakej izbe nastane škriepka, ktorá sa rýchlo zmení 
na päste a kopance a to už je len krok od toho aby 
začali lietať vankúše, knihy, hračky a vlastne 
čokoľvek, čo je poruke. 



Keď sa mlátia, svet sa pre nich úplne zmení. Celý 
dom sa otriasa, z izieb sa stane bojisko, kde sa steny 
rúcajú a veci lietajú vzduchom - Tim a Viki už nie sú 
vo svojom dome, sú vo vlastnom svete. Svet vidia 
inak, ich izba sa zmení na hradnú zrúcaninu, kúpeľňa 
je zatopená a v pivnici majú hrobku faraóna. 
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ŠTÝL VIZUÁLU
Našou hlavnou prioritou pri hre Squabble je preniesť 
hráčov do sveta detských, súrodeneckých bitiek, čo 
bol jeden z hlavných dôvodov, prečo sme ako grafický 
štýl zvolili pixel art. Pixel art je precízna, detailná 
práca a zároveň je to forma tvorby, kde je mnoho 
detailov konečného diela komprimovaných, skrytých 
alebo samostatne nečitateľných. Avšak ľudský 
mozog dokáže napriek obmedzenému rozlíšeniu z 
takéhoto diela vyčítať komplexnú informáciu. To je 
perfektná metafora toho, čo sa deje v detskom svete. 
Pretože tak isto, ako si mozog doplní niekoľko 
detailov z pixel art-ového diela, tak si deti doplnia 
skutočný svet o magické prvky, pretože inak by bol 
pre nich nepochopiteľný. 



Jednotlivé levely sú rozdelené podľa miestností, 
pričom štýl každej z týchto miestností je unikátny. 
Každá miestnosť je rozdelená na tri stavy; v prvom z 
nich čo najviac pripomína skutočnú izbu v dome, 
druhý stav predstavuje izbu, v ktorej je cítiť, ako sa 
skutočná izba začína postupne prelínať s magickým 
svetom detí a v poslednom, treťom stave je už celá 
izba pohltená magickým, strašidelným svetom.



Prvé stavy miestností v dome sú ladené tak, aby v 
dostatočnej miere evokovali atmosféru izieb 
rodinného domu v reálnom svete. Pozadie v leveloch 
je vždy dôležitým grafickým prvkom, viac vrstiev 
pozadia dodáva levelu hĺbku a samotný vizuál, ktorý 
je vždy špecifický pre daný level, hráča vizuálne 
nevyrušuje pričom dotvára celkový charakter izby.
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PODOBNÉ 
PROJEKTY
Towerfall a Duck Game (GDD, str. 2) by mohli 
byť z grafickej stránky označené ako najviac 
podobné našej hre, nakoľko obe používajú 
grafický štýl pixel art. Duck Game však používa 
veľmi jednoduchý pixel art, ktorý pôsobí plocho 
a farebná paleta tejto hry je veľmi obmedzená. 



Vizuál Squabble je oproti Duck Game oveľa 
precíznejší, pestrejší a do levelov pridávame 
omnoho viac variácií zvislých alebo 
vodorovných stien, pozadie máme bohatšie na 
obsah, naše postavy majú viac detailov a sú 
vytvorené z viacerých farieb. 



Towerfall síce využíva hru so svetlom, avšak 
kompletne ignoruje tiene. Do Squabble sme 
pridali tiene za väčšinu objektov čím lepšie 
oddeľujeme postavy hráčov od vrstiev pozadia. 
Levely v Squabble tak pôsobia naproti levelom v 
Towerfall viac vystúpene v priestore. Postavy v 
Squabble sú aj v tomto prípade detailnejšie, s 
mierne vyšším rozlíšením.
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PROSTREDIA


Detská izba

V Squable sú levely tvorené z blokov, ktoré majú 
rozlíšenie 16x16 pixelov. 



V hre je dôležité znázornenie prelínania sa 
skutočného a magického sveta, čo je v tomto 
prípade zobrazené aj na vzoroch, tvaroch a 
farbách pozadia v stavoch levelu. V prvom 
stave levelu môžeme vidieť jemnejšie farby a 
tvary v pozadí evokujúce detskú izbu (ceruzky, 
knihy) pričom izba je viac presvetlená. V 
ďalšom stave vidíme ostrejšie tvary 
korešpondujúce s postupným prelínaním 
magického sveta - to čo boli predtým knihy sú 
teraz hradby a plošiny začínajú pomaly obrastať 
liany. V poslednom stave vidíme zvolenú 
najtmavšiu paletu farieb, ktorá evokuje magický 
a strašidelný svet v ktorom sa deti ocitli. Efekt 
postupnej eskalácie magického sveta dotvára aj 
fakt, že sú v pozadí zachované určité objekty z 
predošlých stavov ako knihy, prípadne časti 
hradieb.



Každá miestnosť je rozdelená na tri stavy; prvý 
z nich čo najviac pripomína skutočnú izbu v 
dome a každým ďalším stavom levelu sa 
prelíname hlbšie do magického sveta detskej 
fantázie.
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PROSTREDIA


Kúpeľna

V kúpeľni na prednej a strednej časti levelu po 
ktorej sa môžu hráči pohybovať je dominantná 
modrá farba, pričom celkovo v izbe prevládajú 
studené farby, ktoré evokujú oceán. V 
kúpeľňovom leveli sa postupne zo samotnej 
kúpeľne v dome, ktorá je opäť ladená do 
veselších výrazných farieb, dostávame v ďalších 
stavoch hlbšie a hlbšie do podvodné sveta, kde 
najprv budú môcť hráči využívať vodné víry a 
neskôr, v poslednom leveli, budú na hráčov 
číhať z vôd krvilačné pirane. 



Rozdelenie blokov na menšie štvorce vytvára 
pravidelné kachličky, typické pre kúpeľne 
pričom dbáme na to aby sme používali a 
striedali viacero variácii a tak predišli 
jednotvárnosti. Jedna z vrstiev pozadia je 
venovaná vyplneniu levelu uterákmi a 
oblečením čím umocňujeme atmosféru 
kúpeľne. S cieľom vytvorenia mýtickej 
podvodnej atmosféry sme do levelu umiestnili 
aj antické stĺpy.



Squabble | Art Design Document | Atomic Realm 2020 5



ZLOŽENIE 
ÚROVNÍ
Všetky úrovne sa skladajú z niekoľkých vrstiev 
a využívajú paralaxový efekt. Rôzne vrstvy sa 
pohybujú vzájomne inou rýchlosťou, čo vytvára 
ilúziu hĺbky. 



Na posledné dve vrstvy je aplikovaný efekt 
rozmazania (angl. blur effect), ktorý rozostruje 
pozadie a prirodzene tak vedie hráčove oči na 
podstatné časti obrazovky.
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POSTAVY
Tim a Viki

Hlavné postavy Tim a Viki sú súrodenci, malé 
deti, neustále vyrábajúce neplechu. Inšpiráciu 
pri ich tvorbe sme čerpali z animovaných 
rozprávok a seriálov ako Simpsonovci - Bart a 
Líza alebo Gravity Falls - Mabel a Dipper.



Pri tvorbe hlavných postáv sme dbali na to, aby 
boli  čo najviac odlíšiteľné od pozadia. Farebná 
paleta, ktorú sme pre postavy zvolili pozostáva 
zo sýtych farieb a obkreslenia (angl. outline) 
aby boli postavy v leveli dominantné a tak 
predišli problému, kedy by postavy, či už v 
pohybe alebo nie, splývali s pozadím.



Rovnako dôležité pre nás bolo čo 
najdôveryhodnejšie zobraziť postavy ako deti. 
Veľké hlavy v porovnaní so zvyškom tela 
rovnako ako veľké oči umocňujú dojem, že sa 
jedná o malé deti pre ktoré sú šarvátky typické.



Nakoľko sa jedná o pixel art, postavy sú 
animované metódou snímkových animácii 
(angl. spritesheet animations).



V hre sa okreme hlavných postáv Tima a Viki 
nachádzajú aj ďalšie postavy ako Hugo, Wendy 
alebo Veronica.Pre jednoduché rozlišovanie 
postáv sa snažíme každej z nich pridať 
unikátne, dominantné charakteristické prvky, 
ktoré spravia postavu ľahšie zapamätateľnou. 
Ide hlavne o rôzne účesy a doplnky oblečenia 
ako napríklad okuliare alebo črty tváre - pehy 
prípadne jazvy. Snažíme sa aby si aj pri veľkej 
rôznorodosti postáv každý z hráčov našiel tú 
svoju obľúbenú s ktorou sa najlepšie stotožní.
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ANIMÁCIE

Pri animovaní postáv a objektov v hre je použité 
snímkové animovanie. Vo veľkej miere 
využívame rozmazanie (angl. smearing), kedže 
animácie majú malý počet snímkov, zobrazenie 
pohybu je imitované pridaním snímkov, ktoré sú 
rozmazané na kľúčových miestach. Prehnané 
natiahnutie alebo sploštenie a rýchlosť snímkov 
pomáha lepšie odkomunikovať hmotnosť a 
materiál objektov.
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FAREBNÉ PALETY

ZBRANÍ
Všetky zbrane sú nakreslené v čierno-bielej 
verzií a farba sa pridáva pomocou farebnej 
palety jednotlivých zbraní. Tímto spôsobom je 
veľmi ľahké pridávanie nových postáv s 
unikátnou farebnou schémou.
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HUD

Na odkomunikovanie a reprezentáciu životnosti 
objektu, ktorý hráč aktuálne drží v ruke, sme 
zvolili jednoduché bodky viditeľné nad 
hráčovým životom. Výber postupne za sebou 
usporiadaných bodiek bol podmienený tým, že 
sme chceli poskytnúť hráčom informácie o 
životnosti objektu na čo najmenšej ploche tak, 
aby vizuálne nevyrušovali hráča pri hre. 
Informácia o aktuálnej životnosti objektu 
podporuje hráčove rozhodnutie ohľadom 
možností jeho využitia. Životnosť objektu sa 
najčastejšie pohybuje okolo hodnoty 10, čo 
predstavuje dva rady bodov (jeden riadok je 6 
bodov = 6 životov objektu). Tento koncept sme 
overili aj medzi hráčmi a prišiel im ako 
najvyhovujúcejší.
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UI & TYPOGRAFIA

Výber levelu prebieha pri pohľade spredu na 
prierez rodinného domu v ktorom sa 
nachádzajú všetky izby, ktoré predstavujú 
hrateľné levely. Hráč má možnosť sa presúvať  
medzi jednotlivými izbami v dome. Takto 
zvolené grafické rozhranie výberu levelu sme 
zvolili aby sme umocnili dojem, že sa šarvátky 
naozaj odohrávajú v skutočných izbách 
rodinného domu a pri samotnom výbere má 
hráč jasnú predstavu, ktorý konkrétny level z 
domu vyberá.



Všetky použité písma v hre sú bitmapové, v 
štýle pixel art a sú nami ručne kreslené. To nám 
dodáva väčšiu kontrolu nad písaným textom a 
taktiež možnosť vytvoriť variácie toho istého 
fontu, prípadne slová ručne animovať.
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