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Úspěšná česká hra Scratch Wars září invencí a inovuje žánr CCG
Successful Czech game Scratch Wars amazes with inventiveness and
innovate genre CCG
Původní česká hra Scratch Wars, je hybridní sběratelskou karetní hrou, ve které v jako jediné na světě
můžete mít stejnou sbírku karet fyzicky i digitálně a hrát s nimi jak offline tak online podle stejných
pravidel. Hra byla v soft launchi vydána v ČR v roce 2017 (jako papírové karty a velmi základní aplikace)
a během roku 2020 byla k fyzické verzi spuštěna i plnohodná aplikace na telefony pro iOS a Android,
která si nezadá s jinými úspěšnými tituly tohoto CCG žánru.
Hra do herního průmyslu přináší více jak 5 inovací:
1. Stírací papírové karty které se stíráním nepoškozují. Stírání dopřává hráčům pocit překvapení a v
příběhu hry znamená zlomení kletby (seškrabáním karty je kletba zlomena).
2. Každá karta je unikátní. Ano, generujeme miliońy karet a každá má unikátní jméno a staty.
3. Speciální systém rarity, kdy od každého druhu karty existují velmi vzácné sběratelské kousky
vydané jen v jednotkách ks. Tyto karty mají obrovskou cenu i na sekundárním trhu.
4. Patentovaná mechanická točna pro fyzickou hru, která nahrazuje hrací kostku a na rozdíl od ní je
praktičtější a přehlednější.
5. Možnost nakoupit papírové stírací karty, které lze skenovat do aplikace přímo v aplikaci za
ingame měnu. To znamená, že si hráči na papírové karty mohou teoreticky vydělat i jenom
hraním hry.
Hra představuje duely hrdinů vybavených zbraněmi. Tito hrdinové spolu svádějí rychlé souboje plné
strategie a taktiky (které v digitální podobě oživuje množství animací soupeře viděných z vlastního
pohledu). Hráči nejdříve musí k hrdinovi dobře nakombinovat zbraně. Během souboje se pak snaží
volit ty správné zbraně ve správný čas, protože každá zbraň má jinou pravděpodobnost, že na ni padne
potřebný herní efekt (např. útok). Další úrovní strategie je rozhodování, zda hráč bude útočit na
soupeře, na jeho zbraně či se bránit, léčit atd… Hra se svým komiksovým vzhledem a humorem, budí
dojem, že jde o jednoduchou hříčku. Ale opak je pravdou. Pod jejím kabátkem se ukrývá široká paleta
strategií, která prověří mozkové závity ne jednoho hráče.
V aplikaci hrdinové získávají zkušenosti a lze je vylepšovat. Hráči svádějí souboje s jinými živými hráči
(PvP) a snaží se získat co nejvíce vítězných pohárků, aby mohli postoupit do vyšší ligy nebo odemkli
nové funkce na cestě hráče. Pokud hráči preferují kooperaci, mohou společně vyrazit na zlé bosse.
Hra je určena milovníkům strategií a karetních či deskových her od 10 let. Díky propracovaným herním
možnostem, hloubce hry a dalším herním módům zabaví i dospělé. V ČR již byly vydány 4 tematické
edice. Každá edice přináší cca 2 nové herní efekty a tak se mírně rozšiřují pravidla a hra je stále
propracovanější a zajímavější. Celkem je nyní ve hře již více jak 100 druhů hrdinů a 150 zbraní.
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