
Elite (1984) 

 

Kratky popis 

Elite (1984) — Elite je hrou, ktorá definovala žáner 

strategicko-obchodný vesmírny simulátor a stala sa 

v ňom legendou. Prvú verziu naprogramovali David 

Braben s Ianom Bellom pre počítače Acorn Electron 

a BBC Micro. Vektorová grafika, neuveriteľne 

rozľahlý vesmír, medziplanetárny obchod, 

vylepšovanie vlastnej lode, akčné súboje s pirátmi. 

 
 

Gameplay 

Elita nemá pribeh. Elite je v 

prvom rade simulátor a 

hlavnou postavou hry ste vy, 

takže nemáte na výber 

žiadny príbeh ani postavu. 

Hra začína na hlavnej 

obrazovke, kde sa nám 

zobrazí ponukaju vitvorit 

nového pilota. BBC Micro a 

Acron Electron nemali myš, 

preto používame textové 

príkazy ako Y / N. Potom 

budeme musiet vybrali loď. Je ich 22. (24 v zlatej edícii). 

 

 

Hra ponúka osem galaxií na preskúmanie, 

každa ma 256 planetárnych system. Hráč, hra 

pod menom Commander Jameson, začína hru 

na orbitálnej stanici planéty Lave so 100 

kreditmi a ľahko vyzbrojenou Cobrou Mk.3. 

Väčšina lodí v hre dostala svoje mená podľa 

hadov a iných plazov. Peniaze (kredity) môžete 

zarábať rôznymi spôsobmi: predajom roznych 

materialov, pirátstvom, vojenskými misiami, 

 

Lode (nie Gold Edition) 

 

Screenshot gameplay 
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ťažbou asteroidov, a ako nájomný zabijak. Hráč môže získané peniaze 

použiť na vylepšenie lode – na získanie lepšej zbraní, ochrany, zväčšenia 

nákladného priestoru a pod. 

 

V hre nie je žiadny cieľ ako taký. Formálne má hra od dvoch do siedmich 

misií - záchrana ľudí zo systémy, hviezda ktoréj je supernova; extrakcia 

maskovacieho zariadenia (Cloaking Device); zničenie orbitálnej stanice 

Thargoid. Zvyšok času sa hráč môže venovať prieskumu vesmíru a 

dosiahnutiu najvyššej hodnosti - Elite. 

 

 

 

Vizual 

Elite je vyrobený v pseudo 3D grafike, to znamená, že vyzerá ako skutočné 3D, ale je to 

2D. (Nazýva sa aj 2.5D) V porovnaní s inými tohtoročnými hrami má Elite ďaleko od 

najlepšej grafiky, keďže tvorba ilúzie trojrozmernosti spomalovala vykon autori museli 

robiť kompromisy v grafike. 
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