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Staňte se součástí neustále se rozšiřujícího světa hardcore střílečky Hell Let Loose viděné z vlastního 
pohledu, která je zasazená do období druhé světové války a která umožňuje rovné stovce hráčů zapojit 
se do impozantních bitev na dynamicky se měnící frontové linii s pěchotou, tanky i dělostřelectvem  
a navíc i s unikátní metahrou zaměřenou na problematiku omezených zdrojů, inspirovanou žánrem 
real-time strategií. 
 
Zúčastněte se nejznámějších bitev západní fronty, včetně vylodění na pláži Omaha, bojů  
o francouzské město Carentan nebo belgickou vesnici Foy a dalších, a prožijte konflikt zcela nového 
rozměru, ve kterém bojišti dominují rachotící tanky, ve kterém dění na frontě závisí na včasném 
zásobování a ve kterém nejste nic než pouhé kolečko v kolosálním válečném tažení skládajícím se ze 
všech dostupných vojenských prostředků. Hell Let Loose vás zavede do válečného chaosu a nabídne 
vám detailně zpracované dopravní prostředky ovládané hráči, dynamicky se měnící frontovou linii  
a především hratelnost zaměřující se na efektivní spolupráci menších oddílů schopných zvrátit průběh 
bitvy. 
 
Hra obsahuje víc než devět rozsáhlých map vymodelovaných podle skutečných dobových průzkumných 
fotografií i moderních satelitních snímků, přičemž celé bojiště je rozděleno do velkých sektorů 
určených k postupnému obsazení, čímž vzniká intenzivní, neustále se měnící herní zážitek, ve kterém 
dvě skupiny padesáti hráčů stojí proti sobě v boji na život a na smrt na polích, mostech, v lesích i ve 
městech. Poté, co některý sektor obsadíte, získá vaše strana jeden ze tří možných zdrojů (munici, palivo 
nebo lidské zdroje) představujících základní kámen komplexní metahry, která dokáže ovlivnit cestu 
vašeho týmu k vítězství. 
 
Epické válčiště 
Vstupte na bitevní pole ve hře padesáti hráčů proti padesáti na obrovských mapách a vyberte si jednu 
ze čtrnácti hratelných tříd v rámci pěchoty, průzkumu nebo obrněných jednotek, z nichž každá 
disponuje jinými zbraněmi, dopravními prostředky i vybavením. Hrajte za důstojníka, průzkumníka, 
kulometčíka, zdravotníka, ženistu nebo třeba velitele tanku a poznejte každou stránku boje za druhé 
světové války. 
 
Hardcore hratelnost 
Hell Let Loose vás bez lítosti vysadí na některém z více než devíti známých bojišť druhé světové války. 
Každý historický dopravní prostředek, zbraň i uniforma jsou do detailu vymodelované a všechny střety 
jsou stejně surové a krvavé jako tehdy. Bitvy se odehrávají na obrovských mapách vytvořených podle 
míst skutečných bojů, zrekonstruovaných do ohromujících podrobností v Unreal Enginu 4 s pomocí 
archivních leteckých fotografií a moderních satelitních snímků. 
 
Bojujte společně – zvítězte společně 
V Hell Let Loose nejde o váš poměr počtu zabitých nepřátel k počtu vlastních úmrtí – středobodem 
hratelnosti tu je týmová spolupráce a vzájemná komunikace je zásadní. Hráči spolupracují pod vedením 
svých důstojníků a svého velitele s cílem ovládnout strategická místa bojiště a podmanit si protivníka. 
Hell Let Loose je hra, která vyžaduje týmovou spolupráci a komunikaci nejenom kvůli vítězství, ale  
i kvůli samotnému přežití. 
 
Unikátní metahra 
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Doprovodná metahra spočívající v obsazování sektorů vyžaduje po týmech provádět za pochodu 
zásadní taktická rozhodnutí ohledně toho, kde zaútočit a kde se bránit. Spravujte omezené zdroje  
a zásoby, přivolávejte s nimi speciální pomoc, bombové nálety, nové dopravní prostředky nebo 
kulometné nálety, posilujte opěrné body nebo napadněte nepřátele z boku. Strategie je klíčem 
k úspěchu. 
  

• Bojujte v masivních bitvách padesáti hráčů proti padesáti. 

• Dva odlišné herní režimy: Ofenziva, při které jeden tým útočí a druhý se brání, a Válka, ve které se 
situace na bojišti neustále přelévá a útočení střídá bránění. 

• Devět map a další průběžně přidávané: Vyloďte se na pláži Omaha, probojujte se francouzským 
městem Carentan, pronikněte do zamrzlých lesů kolem belgické vesnice Foy nebo vystoupejte na 
kopec Hill 400 poblíž německého Bergsteinu. 

• Nikdy nebojujte dvakrát ve stejné bitvě: 99 různých variací na to, jaká místa je nutné na každé 
mapě obsadit, znamená tisíce potenciálních bitev. 

• Hrajte za a dokonale ovládněte jednu nebo i víc ze čtrnácti unikátních tříd, včetně důstojníka, 
zdravotníka, kulometčíka, velitele, člena posádky tanku, odstřelovače a dalších. 

• Hra je neustále aktualizována novými mapami, zbraněmi, funkcemi a opravami. 

• Věrně zpracovaná balistika a zpětný ráz zbraní přinášejí uspokojení ze střelby vyžadující určitou 
zručnost. 

• Plné využití možností herní komunikace: Odposlechněte, co si povídají nepřátelé, poslouchejte 
rozkazy svého velitele a koordinujte činnost se spolubojovníky. 

• Brutální souboje: Těžké zbraně dokážou roztrhat na kusy protivníky i spojence. 

• Trvalý herní postup: Zvyšujte svou úroveň v rámci každé herní třídy, jakož i své herní postavy 
obecně a dejte na odiv svoje zkušenosti prostřednictvím nově odemčených uniforem, novou 
výbavou a dalšími možnostmi úprav. 

• Ovládejte různé dopravní prostředky z druhé světové války, včetně tanků Tiger, Sherman  
a Stuart, bojového vozidla pěchoty Puma a dalších, které stále přibývají. 

• Nechte nepřítele vybombardovat nebo ho vymažte z bitevního pole tím, že se sami chopíte 
ovládání těžkých zbraní, jako jsou protitankové kanony a houfnice. 

• Stavějte na bitevním poli obranné struktury a upevněte svou pozici. 

• S pomocí týmové spolupráce prorazte nepřátelskou frontovou linii a dosáhněte vítězství. 

• Hrajte za velitele, organizujte svoje jednotky na taktické mapě a s využitím jeho unikátních 
schopností doveďte svou stranu k triumfu. 

 
Pokud si hru včas předobjednáte, získáte zdarma DLC Iron Vanguard, které obsahuje americkou 
bundu s logem „Hell on Wheels“ pro velitele i řadového člena posádky tanku, sovětskou přilbu SSh-
40 s maskováním typu „Ameba“ a německé uniformy s vyhrnutými rukávy pro jedenáct herních tříd. 
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