Svět plný tanků: Co dokázala jedna počítačová hra

Právě v těchto dnech má v Rusku premiéru nový film s prostým názvem Tanky. Lze říci, že se jedná o nejčerstvější produkt nynější vlny zájmu o historickou obrněnou techniku, jež pramení hlavně z obrovského úspěchu hry World of Tanks. Lze sice jmenovat další počítačové hry, jež vydělávají více peněz, ovšem takřka určitě neexistuje jiná hra, která by ovlivňovala svět mimo počítačové monitory tak silně jako právě „tančíky“.

Jak vznikla oblíbená tanková hra
Pod hrou World of Tanks (často jen v podobě „WoT“) je podepsána firma Wargaming Group, jež (zřejmě kvůli daňovým a jiným úředním záležitostem) sídlí na Kypru. Původně ale vznikla v roce 1998 v běloruském Minsku a její personál tvoří převážně Bělorusové a Rusové, ačkoliv její pobočky po světě dnes zaměstnávají i příslušníky mnoha dalších národů včetně Čechů. Na trh poslala několik strategických her, ovšem na špičku ji katapultovala až on-line hra World of Tanks, jež byla oficiálně vydána v roce 2010 (a na Západě v roce následujícím). Jak známo, je to vlastně kombinace akční „střílečky“, simulátoru a taktické velitelské hry, v níž hráči mohou ovládat široké spektrum tanků a dalších obrněnců, různě je vylepšovat a utkávat se v bitvách o různá území. Zpočátku spíše jednoduchý fyzikální a grafický model se s postupem času stával stále komplexnějším a propracovanějším, aby hra takříkajíc držela krok s dobou. Pochopitelně se rozšiřovala i nabídka vozidel, jež nyní zahrnuje kolem 400 (!) tanků a jiných typů obrněnců deseti států, mezi nimiž figuruje i Československo. Zdejší komunita hráčů je totiž po té polské údajně druhá nejsilnější v Evropské unii. Vedle hraní na PC expandovala hra též na konzolové systémy Xbox a PlayStation 4 a na mobilní telefony. V současnosti už „tančíky“ mají po světě přes 150 milionů hráčů. Existují už také nepočítačové verze, a to desková hra World of Tanks: Rush a sběratelská karetní hra World of Tanks: Generals.

Další tituly a příchod konkurence
World of Tanks spadá mezi hry kategorie „freemium“, což je novotvar vzniklý z pojmů „free“ a „premium“. Drtivá většina hráčů tak využívá jen to, co hra nabízí bezplatně, kdežto menšina je ochotna si platit za přístup k prémiovým vozidlům, vylepšením apod. Právě tato menšina se stará o tvorbu zisků, díky kterým se „tančíky“ dosud drží mezi deseti nejvýdělečnějšími hrami světa. Vedle neustálého zdokonalování svého nejúspěšnějšího titulu se však firma Wargaming Group pustila do vývoje dalších her, které částečně přebíraly zavedený model, ale přenesly ho do oblasti bojových letadel a plavidel téže epochy (zhruba od 20. do 60. let 20. století). Tak se objevily hry World of Warplanes (2013) a World of Warships (2015); první z nich byla přijata dosti rozpačitě, kdežto ta druhá si vysloužila převážně pochvaly, přestože obliby „tančíků“ ani zdaleka nedosáhla. Původně se navíc spekulovalo, že by se všechny tři hry mohly propojit tak, aby mohly probíhat kombinované tankové, letecké a námořní bitvy, což ale nenastalo. Naopak se to zařadilo mezi velké devizy jedné ze dvou hlavních konkurencí pro World of Tanks, jíž je hra War Thunder ruské firmy Gaijin Entertainment. Původně se v ní počítalo jen s letadly, pak ovšem přibyla pozemní vozidla a od loňského roku i první válečné lodě. Hráči dnes tudíž mají k dispozici přes 800 typů zbraní z druhé světové války.

Spolupráce i s výrobcem obrněnců
Druhým silným konkurentem „tančíků“ je titul Armored Warfare, jenž pochází od ruské firmy My.com a zásadně se liší tím, že využívá moderní vozidla, resp. techniku zhruba od 60. let 20. století po blízkou budoucnost. Klade také vyšší důraz na strategii a nabízí též cosi jako příběh, neboť hráči tam jednají jako šéfové žoldnéřských korporací ve válčícím světě. Právě orientace na současnou techniku stojí za faktem, že se hra Armored Warfare stala i partnerem zbrojovky Uralvagonzavod, tedy dominantního ruského dodavatele tanků a jiných obrněnců, což dospělo tak daleko, že ruská edice hry obdržela (podle nového ruského tanku) podtitul Projekt Armata. Předtím korporace Uralvagonzavod spolupracovala s firmou Wargaming, takže logo World of Tanks zdobilo i několik obrněnců v ruském „tankovém biatlonu“ (více v č. 1/2016), ale potom jej tam vystřídalo právě logo Armored Warfare. Jako kuriozitu lze uvést, že ruský vicepremiér Dmitrij Rogozin pravil, že pro řízení perspektivních robotických tanků se budou ruské armádě hodit zkušení hráči „tančíků“. Nesporné je, že popularita těchto her dosáhla (a rozhodně nejen v Rusku) opravdu mimořádné úrovně a odráží se i v zájmu o tanky jako takové, jak dokazuje i vznik výše zmíněného filmu Tanki. Ten zpracovává skutečný příběh dvou obrněnců A-34, jak se nazývaly prototypy slavného tanku T-34, které na jaře 1940 podnikly cca 2000 km dlouhou cestu z Charkova do Moskvy s cílem potvrdit spolehlivost.

Pátrání po archivních informacích
Popularita World of Tanks se však odráží i v řadě dalších oblastí, často i s přímou účastí firmy Wargaming Group. Vozidla ze hry tedy inspirovala mj. výrobce plastikových modelů a knižní vydavatelství, na prvním místě ruské vydavatelství Taktikal Press, které je s autory hry zřejmě i finančně propojené. Začalo publikovat sérii působivých barevných knih, které nabízejí velice detailní popisy vývoje, výroby i bojového nasazení vybraných typů tanků, mezi nimiž nechybí ani vozidlo PzKpfw 38(t), tj. původně československý LT vz. 38 (více v č. 3/2016). Knihy se i navzdory kvalitnímu obsahu a zpracování vyznačují překvapivě nízkou cenou, což bývá občas vysvětlováno tím, že jsou takříkajíc „dotovány“ firmou Wargaming Group, jejíž vývojáři mají vlastně pořád „srdce nadšenců“. Tomu nasvědčuje též skutečnost, že zisky z „tančíků“ slouží i pro placení času a sil mnoha expertů, kteří pátrají v armádních, úředních i firemních archivech po nových či „ztracených“ informacích o tancích. Patrně jen s malou nadsázkou se tvrdí, že za uplynulých pět let jsme se o tancích z éry druhé světové války dozvěděli snad víc než za celou dobu od konce konfliktu. Autoři hry uvádějí, že jim jde o co nejvěrnější modelování vlastností obrněnců, ale nesporné je, že z takto získaných a zveřejněných informací má poté samozřejmě užitek celá komunita odborníků a fandů vojenské historie.
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