
 

Loot River – Art Design Document 

Loot River je hra primárne štylizovaná do pixel artu. Nie pixel art ako technická nutnosť, 

ale pixel art ako forma expresie – vhodná umelecká forma dopĺňajúca koncepciu 

samotných blokov z ktorých je hra vyskladaná – základná stavebná jednotka hry je 

priznaný štvorec, rovnako ako pri pixelartovej forme zobrazovania. 

Pixelart je taktiež vhodnou formou z pragmatického hľadiska – nakoľko hráč nevidí 

všetky detaily v HD rozlíšení, jeho predstavivosť si sama dopĺňa chýbajúce informácie. 

Nízke rozlíšenie umožňuje vykresliť množstvo krvavého násilia, bez toho aby bolo nutne 

grafické, no zároveň umožňuje hráčovi doplniť si detaily. 

Pixelart ako forma videohier je v súčasnosti veľmi populárna, najmä v plošinovkách 

nakoľko je táto metóda nesmierne prácna – vykresľovať každý frame ručne pre každý 

uhol a postavu je nesmierne náročné – Loot River túto požiadavku šikovne obchádza – 

viď TDD. Táto náročnosť je umocnená pohľadom zhora – nakoľko každá postava má 

minimálne 8 uhlov pohybu, to znamená že každá animácia každej postavy musí byť 

kreslená 8 krát. 

Ukážky relevantného súčasného pixelartu v pohľade zhora a porovnanie s LR: 



 

Hyper Light Drifter – Mimoriadne úspešná akčná hra obchádza pixelartové reštrikcie 

a náročnosť pomocou veľmi abstraktného art štýlu. 

 

Titan Souls – Hra ktorá ma obchádza náročnosť pixelartu nízkym počtom nepriaťeľov – 

bojujete iba s bossmi. 



 

Children of Morta - úspešná akčná hra, používa často len 4 pohľady na postavu, bola 

však vo vývoji cez 6 rokov. 

 

Eitr – Akčná hra, originálne naplánovaná na 2016 vo vývoji cez 5 rokov, podľa 

posledných informácií developerom došli peniaze a hra sa nemusí nikdy dočkať 

vydania. 

 



Loot River je hrou ktorá nielen obchádza limitácie týchto hier svojou technickou 

stránkou, ale aj posúva pixel art ďalej - použitím 3D realtime osvetlenia a GI. 

 

Pixelart s pridanou hodnotou 3D nasvietenia, depth of field, dramatickými tieňami, 

fluidnými animáciami, realistickými reflekciami, atď. 

 

Hra The Last Night bola hra s pixelovou grafikou, ktorá využívala podobné prvky ako 

Loot River – údajne. Z hry bolo zatiaľ vidieť len prerendrované cinematic intro, skoro 

ako krátky film, developer sa dostal do kontroverzie kvôli extrémistickým pravicovým 

vyhláseniam, došiel mu rozpočet, a dostal sa do právnych problémov, takže nie je 

jasné, či hra niekedy vyjde. 



 

Niektoré lokácie a prechody medzi nimi majú unikátne navrhnuté assety. 

 

Komplikované objekty sú často kompozit 2D a 3D prvkov, čo umožňuje využiť pokročilé 

animačné techniky. Viac v TDD. 



 

 

 

Ilustrácie Francesca Lonatra, zodpovedného za pixelart prostredí. 



 

 

 

Art pipeline: Koncept, 3D model, in-engine, pixelart 

 

Dizajn nepriateľov v súčasnom stave. 

 

 



 

 

Animácie: 

Unikátnosť LR spočíva aj vo fluidite animácii. Animácie bežia na 60fps, čo by tradične 

vyžadovalo 60 ilustrácií za sekundu animácie na jeden uhol pohľadu.  

LR obchádza túto požiadavku 3D workflowom (TDD), ktorý umožňuje veľmi rýchly 

prototyping vzhľadu, a neobmedzené uhly, čo výborne kontrastuje s tradičným 

pixelartom. 

 

Ukážky 4 možných kombinácií zbraní a outfitov. Okrem rozdielneho vzhľadu a zvuku 

majú zbrane aj rozdielne animácie. 

 

Prostredia: 

Loot river  by malo obsahovať pri launchi Early Access minimálne 5 rozdielnych biómov. 

Detaily biómov sú k náhľade v GDD, momentálne je pripravený iba “dungeon“ bióm – 

avšak celková príprava iných oblastí spočíva len vo výmene textúr v procedurálnom 

systéme. 



 

 

Vzorka Tilesetov z “Dungeon“ mapy. 



UI: 

Grafické rozhranie Loot River je rozdelené na dva typy: world space rozhranie a screen 

space rozhranie. World space zahŕňa UI nachádzajúce sa priamo vo svete, ako 

nápovedy a dialógy, text s efektami a veĺkosťou poškodenia, atď, zatiaľ čo screen space 

zahŕňa základné rozhranie ako inventár, statusy, skilly, obchod atď. 

Grafické rozhranie je v súčastnosti najmenej rozvinutý element hry, okrem Health 

a Stamina bar, ktoré sú dokončené aj s animáciami. Ostatné prvky čakajú na definitívny 

funkčný profil, a málokedy sú v inom stave ako mockup alebo placeholder art. 

 

 

Ukazovateľ života a výdrže je plne animovaný, ostatné screen space UI je 

nedokončené. 

 

World space UI – je z veľkej časti hotové aj animované. 

 



 

World space UI – dialógy sú rendrované na vyššom rozlíšení, aby boli jednoducho 

čitateľné. 

 

Screen space UI mockup – mockup bol navrhnutý veľmi skoro vo vývoji a nemusí 

odzrkadľovať skutočný produkt, nakoľko sa môže zmeniť nie len výzor, ale aj 

funkcionalita  

 



 

Screen space UI – inventár. Súčasný stav funkčného menu pre inventár. Ikony objektov 

sú placeholderi. Konečná funkcionalita inventára nebola zatiaľ rozhodnutá, a môže dôjsť 

k zásadným zmenám. 

 


