
 Téma počítačových her na Internetu je tak široké, že by se o 
něm dalo napsat několikastránkové pojednání. Proto si je 
nastíníme pouze v hrubých rysech a vybereme to 
nejdůležitější. 

 

 Na Internetu najdeme na téma počítačové hry úplně vše. Od 
různých recenzí, návodů, češtin, aktualizací, přes stažitelné 
demoverze, až po hraní přímo on-line her. Dokonce, pokud 
víme kde, se dají z Internetu získat i plné verze dnes 
aktuálních her, můžeme si je stáhnout.  

 

 Za návštěvu určitě stojí stránky nejpopulárnějších českých 
herních časopisů Score a Level (www.score.cz, www.level.cz ).  

 Časopis Level má dokonce svoji herní stránku – www.hrej.cz.  

http://www.score.cz/
http://www.level.cz/
http://www.hrej.cz/


 Stránky s tématikou her 

 Hrám se věnuje řada webových stránek, na kterých 
najdeme řadu užitečných věcí. Pro ilustraci uvádím:  
www.hrej.cz, www.abecedaher.cz, www.gamecenter.cz, 
www.gamesweb.sk, www.score.cz, www.doupe.cz, 
http://bonusweb.idnes.cz/ , www.games.tiscali.cz a řada 
dalších.   

 Na Internetu najdeme také stránky s češtinou do většiny 
her. Velmi známý je server http://cestiny.idnes.cz/.  

   

 Dema, freeware hry, shareware hry – stažení 

 Několik typů, kde získat na Internetu hru, demoverzi hry, 
plnou nebo omezenou verzi. 

 http://plnehry.idnes.cz/,  www.freegame.cz/, www.hrej.cz, 
www.gamershell.com ... 
 

http://www.hrej.cz/
http://www.abecedaher.cz/
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http://www.freegame.cz/
http://www.hrej.cz/
http://www.gamershell.com/


 Řada her se dá hrát přímo přes webové prostředí na 
stránkách.  

 

 České -  http://www.1000her.cz/, http://www.superhry.cz/, 
www.gameweb.cz, http://onlinehry.idnes.cz/, 
http://www.ceskehry.cz/,  http://www.hry-online.com/, 
http://hry-online-hry.cz/, http://cs.freeonlinegames.com/, 
www.onlinehry.biz  …………….. 

 

  Zahraniční - http://www.onlinegames.net/, 
http://www.freeonlinegames.com/, 
http://www.freegaming.de/, http://www.onlinegames.com/, 
http://www.gamenode.com/, http://www.playedonline.com/, 
www.online-games-zone.com . ……….. 
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 Na Internetu najdeme oficiální stránky jednotlivých her a jejich 
výrobců a vydavatelů. 
 

 Oficiální stránky vydavatelů her 
 

 Velmi populární World of Warcraft, nebo hra Starcraft pocházejí od 
tvůrců z Blizzard Entertainment (http://eu.blizzard.com/en-gb/). 
 

 The Sims, různé verze Need For Speed, Fifa, NHL, NBA, Harry 
Potter, Medal of Honor a mnoho dalších od Electronic Arts 
(http://www.ea.com) . 
 

 FPS Half Life vyvinutá Valve Software (http://valvesoftware.com/), 
mezi její modifikace patří populární Counterstrike.  
 

 Tomb Raider (Lara Croft) od Eidos Interactive (www.eidos.com) , 
Call of Duty od společnosti Activision (www.activision.com). 
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 Doom, Quake, Wolfenstein od společnosti id Software 
(www.idsoftware.com) , různé verze hry GTA od Rockstar 
Games (www.rockstargames.com) a řada dalších…. 

 

 Hry Far Cry, Assassins Creed, Rayman nebo Prince of Persia 
od Ubisoftu ( www.ubisoft.com) . 

 

 Populární Jazz Jackrabbit, nebo známá serie Unreal a Unreal 
Tournament od Epic Games (www.epicgames.com). 

 

 Spousta závodních her, např. Race, GTR aj. od Simbim Studios 
(www.simbimstudios.se), nebo známý ježeček Sonic od 
společnosti SEGA (www.sega.com).  
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 Mezi hry z dílny českých tvůrců patří např hra Mafia vyvinutá v 
roce 2002 českým vývojářským týmem Illusion Softworks (dnes 2K 
Czech – Mafia 2, Hidden & Dangerous1,2, Vietcong aj -   
http://www.2kczech.com ). Česká hra je také Operace Flashpoint 
od týmu Bohemia Interactive (http://www.bistudio.com/). 

 

 Ty nejpopulárnější hry mají svoje stránky - 
http://www.needforspeed.com/, 
http://www.tombraiderchronicles.com/.  

 

  Najdeme také stránky příznivců jednotlivých her s různými 
komentáři, tipy a triky, případně doplňky a dodatky ke hrám. 
Příkladem jsou třeba různé herní klany. 
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 Nutno podotknout, že dnes se již nejedná o hraní pouze 
počítačových her, ale že se velmi rozšířilo hraní na jiných 
platformách, jako jsou Playstation, XBOX, SONY PSP, Nintendo 
WII, aj.  

 Velké množství kvalitních her lze hrát také na Iphonech nebo 
Ipodech od Apple, také na tzv. inteligentních telefonech se 
systémy Android a Symbian.  

 

 Hry v síti (multiplayer) 

 Přes Internet lze hry také hrát. Jak? Můžeme po síti hrát proti 
konkrétním živým protihráčům připojeným k Internetu. Již 
většina dnešních her je koncipována jak pro hraní pouze proti 
počítači, tak pro hraní po síti Internet (např. WOW, Starcraft, 
Trackmania, Half Life 2, NFSU2,COD 5,6,7….). 

 

 



 STEAM 

 Velmi zajímavý je projekt Steam  vytvořený společností Valve.  

  Jedná se o webové prostředí určené k poskytování  her a softwaru 
prostřednictvím internetu. Projekt zároveň zajišťuje multiplayerové 
a komunikační zázemí pro hráče                    
(http://store.steampowered.com/). 

 Na oficiálních stránkách Steamu lze zdarma stáhnout aplikaci, která 
po instalaci vytvoří ovládací rozhraní, přes které má uživatel přístup 
ke všem funkcím. 

 Pomocí této aplikace zde lze zakoupit, stáhnout a hrát spoustu her 
zahrnujících mnoho herních žánrů. 

 Své produkty zde nabízí i mnoho vydavatelů her, např  Activision, 
Codemasters, Eidos Interactive,  id Software,  Rockstar Games,  Sega,  
LucasArts,  Epic Games , Ubisoft.  Seznam her čítá již přes 1000 
položek a koncem roku 2010 bylo zaevidováno přes 30 milionů 
aktivních uživatelů. 

 Systém vylučuje používání nelegálních programů.  
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