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Hry
Zde najdete výběr z oblíbených her spustitelných na
Ubuntu. Tento seznam v žádném případě
není konečný, na Linux existuje velké množství her. Pro inspiraci ostatním se zde snažíme vypsat ty
známé a oblíbené.

Nekomerční hry
FPS
AssaultCube - akční multiplayer střílečka
Alien Arena - akční multiplayer střílečka plná mimozemšťanů
America's Army - týmová střílečka simulující vojáky v U.S. armádě
Counter-Strike 2D - 2D klon oblíbené týmové střílečky
Dark Horizons - Lore Invasion - staňte sa pilotom bojového robota
Enemy Territory - týmová akční hra na motivy druhé světové války
Excalibur Morgana's Revenge - střílečka s dobrým příběhem
Hidden & Dangerous Deluxe - skvělá strategická střílečka z 2. světové války
Nexuiz - akční multiplayer střílečka se skvělou graﬁkou
OpenArena - svobodný klon střílečky Quake 3
Sauerbraten - singleplayer i multiplayer 3D střílečka
Smokin' Guns - akční střílečka z prostředí divokého západu
Tremulous - týmová akční hra znázorňující souboj lidí a vetřelců
TrueCombat Elite - realistická týmová střílečka boje teroristů a speciálních jednotek
Urban Terror - akční střílečka, na enginu Quake 3
War§ow - multiplayer střílečka v cartoon graﬁce
World of Padman - rychlá multiplayer střílečka v komiksové graﬁce
Zero Ballistics - kombinace multiplayer střílečky a taktické hry s tanky

Strategie
Battle for Wesnoth - tahová fantasy strategie
Bos Wars - futuristická strategická hra
FreeCol - tahová strategie z období kolonizace Ameriky
Globulation 2 - netradiční realtimová strategie
MegaGlest - realtimová strategie
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OpenTTD - svobodný klon strategie Transport Tycoon Deluxe s rozšířenými možnostmi
Savage - 3D realtime fantasy hra spojující prvky FPS, RPG a strategie
Savage 2 - pokračování velmi originální hry
SimCity3000 - budovatelská strategie, kde je hlavním cílem budování města
Simutrans - klon strategie Transport Tycoon
Spring - 3D strategie z budoucnosti
Sudden Strike 2 - nebudovatelská realtimová strategie zasazená do období 2. světové války
Theme Hospital - budovatelská strategie z nemocničního prostředí
UFO Alien Invasion - kolová strategie na motivy slavného XCOM
Warzone 2100 - realtime sciﬁ strategie

RPG
Flare - dark fantasy 2D RPG ala Diablo 2
FreeDroid RPG - akční RPG s mixem sciﬁ a fantasy prvků
S.C.O.U.R.G.E. - 3D fantasy RPG
SoulFu - 3D skoro bez děje, ale s pěknou graﬁkou
Summoning Wars - 3D RPG podobná Diablu nebo Dinkovi (FreeDinkovi)

Arkády
AstroMenace - arkádová vesmírná střílečka
Blobby Volley 2 - zábavný volejbal dvoch guličiek
Grand Theft Auto 2 - netradiční akční hra zobrazovaná z 2D pohledu
GridWars 2 - velice netradiční 2D střílečka
Hedgewars - klon Wormsů s ježky
Mtp Target - 3D závod tučňáků
Nikwi Deluxe - plošinovka ze země plné sladkého pokušení
Teeworlds - zábavná 2D strielačka
Those Funny Funguloids - houbaření ve vesmíru
Tuxánci - souboj tučňáků
Yo Frankie! - 3D arkáda s překrásnou graﬁkou
OpenTyrian - 2D vesmírná střílečka
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Simulátory
ARMA II Free (testování) - free-to-play verze komerečního „mil-sim“ simulátoru; verze není
prozatím plně hratelná!
Danger from Deep - simulátor bojové ponorky německé armády za II. světové války
Flight Gear Flight Simulator - hardcore letecký simulátor
ManiaDrive - kaskadérský simulátor aut
Racer - velice pěkný 3D simulátor závodu aut
Vertigo - letecký simulátor
Tile Racer - kaskadérský závodní simulátor aut
Vega Strike - vesmírný letecký a bojový simulátor z prvního pohledu
VDrift - automobilový simulátor, který se snaží o vysokou realističnost

MMO
Vendetta online - vesmírná MMORPG střílečka
Daimonin - fantasy MMORPG z 2D isometrického pohledu
Eternal Lands - fantasy MMORPG
PlaneShift - fantasy MMORPG
Regnum Online - fantasy MMORPG
Second Life - simulátor virtuálního života

Hudební
Frets on Fire - simulátor hraní na kytaru, velice zábavná hra pro různé společenské akce
FoFiX - simulátor hraní na kytaru, vychází z Frets on Fire, podporuje změnu vzhledu
UltraStar NG - karaoke hra
StepMania - hra ovládaná chodidly na taneční podložce
sm-ssc - hra ovládaná chodidly na taneční podložce s rozšířenými možnostmi

Logické
Eliot - Scrabble v počítači

Dětské a vzdělávací
Dětské hry - seznam her pro nejmenší pro zábavu i poučení

Menší hry
Menší hry - seznam menších, zábavných her přímo z Ubuntu zdrojů, často bez potřeby 3D
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akcelerace

Komerční hry
Čtěte Komerční hry.
Steam - Známá herní služba, která poskytuje hlavně komerční hry

Staré hry
Čtěte Staré hry.

Emulátory
Wine - svobodný emulátor systému Windows, funguje pro některé hry
ATARI - emulátor osmibitového minipočítače ATARI
Cedega - komerční emulátor systému Windows, funguje pro mnoho her
DOSBox - svobodný emulátor pro staré DOSové hry
Fuse - svobodný emulátor ZX Spectra
E-UAE - emulátor počítače Amiga
ePSXe - emulátor Playstation 1
SDLMame - emulátor arkádových automatů známých z poutí
Mupen64Plus - emulátor herní konzole Nintendo 64

Ostatní
Kecal - Textový rozhovor s PC
Mumble - software určený pro hlasovou komunikaci při hraní online her
Ventrilo - komunikační program využívaný v hraní týmových internetových her
Hamachi - vytvoření virtuální LAN sítě přes Internet
Odkazy - odkazy na další seznamy her a portály věnující se linuxovým hrám
Časté problémy - časté problémy řešené při hraní her

Instalátory
Steam - Známá herní služba, která poskytuje hlavně komerční hry
PlayOnLinux - nástroj pro jednoduchou instalaci aplikací a her využívající Wine
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Djl - Nástroj pro jednoduchou instalaci her
LokiInstaller - automatický instalátor a odinstalátor pro mnoho linuxových her
Autopackage - nástroj pro zjednodušení instalace linuxových programů
MojoSetup - nástroj pro zjednodušení instalace linuxových programů

Mohlo by vás také zajímat
Ovladače graﬁckých karet - instalace ovladačů graﬁckých karet a zprovoznění 3D akcelerace
Spustitelný příznak - Jak označit soubor jako spustitelný a následně jej spustit. Nutné u mnoha
instalátorů.
Skryté soubory - Co jsou a jak se zobrazí skryté soubory. Kam si ukládají programy své
konﬁgurační soubory.
Pokud se chystáte sepsat nový návod na hru, prosím rozmyslete si, zda nejlépe patří do této
sekce, do menších her, do starých her, nebo by ji bylo vhodné úplně vypustit. Nesnažíme se
zde čtenáře zahltit nekonečným seznamem malých linuxových hříček, ale spíše vybrat ty
známé, oblíbené, kvalitní. Děkujeme.
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