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Prison Break: The Conspiracy (2010) 

 

Úvodem 

Děj se odehrává ve věznici Fox River, kde hlavní hrdina Tom Paxton má za úkol zjistit, proč Michael Scofield, 

stavební inženýr, vykradl banku a při zatčení ani nekladl odpor. Tajné služby si myslí, že to má souvislost s 

popravou Licolna Burrowse,který má být popraven za vraždu.  

  

 

 

Žádná zbraň 

Ačkoli se může zdát, že se ve vězení dostanete ke střelné zbrani, není tomu tak vždy. K dispozici máte jen svoje 

svaly a nic jiného. Hra nabízí mimo hlavní kampaně i mód VERSUS, kde si můžete svoje schopnosti procvičit a 

nevyjít tak ze cviku při plnění úkolů, kde moc akce není. 

 

 



Grafika, ovládání, zvuky a obtížnost 

Grafické zpracování hry není nejhorší, ovšem autoři hry nevyužili plný potenciál a tak grafika v některých 

ohledech zaostává za  jinými hrami. V grafickém nastavení hry je opravdu málo možností, jak si hru přizpůsobit. 

Na výběr máte rozlišení, zapnutí či vypnutí stínů nebo míru detailů, což není mnoho. Mimika hlavních postav je 

na velmi dobré úrovni, stejně jako zvuky. Hlavní hrdiny nadabovali jejich skuteční představitelé a tak je požitek 

opravdu úchvatný. Nevýhodou je ovšem kamera, která je těsně za hrdinou a to v některých případech kazí 

výhled a tedy celkový požitek z hraní. Hra využívá krycí systém, kde stisknutím klávesy se hrdina doslova přilepí 

k nějaké překážce a může přeskočit pomocí kotoulu třeba přes úzkou chodbu či se dostat na druhou stranu 

dveří. Při výběru obtížnosti máte na výběr ze tří možností. Nejlehčí, normální a nejtěžší. Na nejlehčí máte 

k dispozici mapku, kde vidíte všechen personál věznice (bachaři, uklízeči…) a taky máte přehled o vězních. 

Naopak na nejtěžší obtížnost tyto informace nemáte a musíte sami vše logicky odvodit. 

 

Herní možnosti 

Předem daná cesta a žádné možnosti. To je největší zápor na této hře. Pokud se chcete vydat jinam, než 

vývojáři naplánovali tak máte smůlu. Předem vytyčené místo, kam půjdete, dodává svazující pocit a odebírá 

možnost improvizovat. Třešničkami na dortu jsou pak žebříky a rampy, které jsou na takových místech,kde by je 

čekal jen málokdo. Příkladem je střecha ve výšce zhruba 2,5 m.Máte za úkol se dostat na střechu.Střecha je 

oplocená ostnatým drátem kolem dokola,ale tam kudy máte jít žádný plot nenajdete a tak máte volnou cestu 

třeba na známý sklad,kde se partička v čele s bratry v seriálu scházela.Pokud by architekti dělali svoji práci takto 

všude, tak by vězení nebylo vězením,nýbrž pouze krátkou zastávkou pro trestance.  

 

 



Neustále ve střehu 

Jedna z mála věcí, která vás nenechá pořádně odpočinout, jsou momenty,  kde musíte v rychlém sledu 

několikrát zmáčknout levé tlačítko myši a poté pravé tlačítko myši a nakonec ještě třeba mezerník. Pro příklad 

uvedu část úkolu,kde vás napadne trestanec pomocí injekční stříkačky,kterou do vás zapíchne. Vy se poté 

musíte dostat ven na vzduch a po cestě musíte otevřít dveře právě pomocí výše zmíněných tlačítek. Pokud 

tlačítka zmáčknete špatně tak Paxton padne k zemi a vy musíte od předešlého checkpointu pokračovat znovu. 

 

Hra na schovávanou 

Při plnění misí narazíte na místa, kde máte možnost se schovat do skříně a škvírou koukat ven. Nebo musíte 

použít stropní útroby, kde chodíte po trubkách (shoda se seriálem při záchraně doktorky při vzpouře) a přejdete 

tak mnoho strážných bez téměř jakéhokoliv stresu, že vás chytí. Proč téměř? Tu a tam se trubka uvolní a musíte 

stisknout mezerník, aby bylo možné pokračovat dále. 

 

Závěrečné hodnocení: 

Tvůrci si mohli dát více zaležet a do hry dát více možností. Téměř nulová reklamní kampaň hru moc nezviditelní 

a tak se dostane do podvědomí jen skalním fanouškům seriálu a hru také zkusí hráči hrající třeba hru Splinter 

Cell z důvodu jisté podobnosti. Nečekejte žádnou revoluci v herním průmyslu s příchodem této hry, hra 

nepřináší nic nového, co by jinde nebylo 

ČÍSELNÉ OHODNOCENÍ 
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Pár screenů ve formě videa 

 

První gameplay video na stream.cz 

 

Druhé gameplay video na stream.cz 

 

240 obrázků ze hry 

 

Obrázky ke stažení,které jsou v recenzi 

http://www.stream.cz/video/446354-prison-break-the-conspiracy-2010
http://www.stream.cz/video/446380-prison-break-the-conspiracy-prvni-gameplay-video-na-stream-cz
http://www.stream.cz/video/446414-prison-break-the-conspiracy-druhe-gameplay-video-na-stream-cz
http://elitegun.galerie.cz/4479984-prison-break
http://www.edisk.cz/stahni/73797/obrazky.rar_2.23MB.html

