
Babylon 5 Game: New Age 

Rýchlo návod pre nováčikov 
 
Úvod 
 
Ahoj, vitaj v hre Babylon 5 Game: New Age!  

Babylon 5 je značne špecifická originálna browserová hra vytvorená podľa rovnomenného 
seriálu. Máš teda jedinečnú príležitosť pripojiť sa k štátom a rasám B5 univerza a po boku skúsených 
veliteľov a politikov povzniesť svoju rasu ku hviezdam… 

Kým sa ale postavíš do čela svojej flotily, s ktorou by si si mohol podmaniť galaxiu, čaká ťa 
mnoho práce. Najprv je potrebné vybudovať dobré ekonomické zázemie, zlepšiť zásobovanie, či 
modernizovať technológie na tvojej stanici. S prvými krokmi na ceste k moci a sláve ti môže pomôcť 
aj tento stručný, nováčikovský manuál. 

Na začiatok sa musíš samozrejme registrovať. Registrácia podlieha schváleniu 
administrátormi a väčšinou prebehne do 12 hodín. Buď trpezlivý, je to opatrenie voči multiúčtom 
a iným neželaným aspektom vo virtuálnom svete . Platí, že účet môžeš mať len jeden. Po registrácii 
sa ako prvé budeš môcť zapojiť do aktuálneho veku (nick môžeš vždy pri zapojení zmeniť) a budeš si 
môcť vybrať jeden zo štátov, ktoré v hre sú – v závislosti od veku (niektoré veky mame súboj 1vs1, 
niekedy máme v hre štáty vytvorené hráčmi). POZOR. Nie vždy ti musia byť ponúknuté všetky štáty 
na výber. Je možnosť, že v danom štáte je už plno a preto si ho nebudeš môcť vybrať. Alebo môže byť 
štát už v danom veku zničený. Môže sa ti teda stať, že si budeš môcť vybrať len jeden dva štáty. 
Nevadí, skús to a ďalší vek si budeš vyberať ešte pred začiatkom v predregistrácii! 

Tak poďme k veci. Si registrovaný a zapojený do veku a začínaš! 
 

1. Vyslanie ťažby 

Bez efektívnej a dobre riadenej ťažby tvoja ekonomika rýchlo skolabuje. Ťažba ti 
v pravidelných cykloch (viď nižšie) prináša rudy a kredity.  
 
Existujú tri typy ťažobných plavidiel: 

 Ťažobné lode – dodávajú rudu titánia (rTi) 

 Tankery – dodávajú rudu quantia 40 (rQ40) 

 Obchodní lode – dodávajú kredity (Cr) 
 
K vyslaniu a správe ťažby sa dostaneš podľa obrázka (menu Stanica/Ťažba) 
 

 
 
 
 
 



Postup vyslania ťažby: 
1. Vytvor novú ťažobnú skupinu (2. potvrď) 

 
 

3. Zadaj počty lodí, ktoré chceš do danej skupiny prideliť. Počet voľných ťažobných 
plavidiel k dispozícii je vidieť v tabuľke vpravo od formulára (A). 

4. Potvrď nastavenie ťažobných skupín– „Upraviť počet lodí v skupinách“.  
Poznámka: V tabuľke označenej ako (B) vidíš celkový počet nevyslaných ťažobných 
plavidiel. Ukazovateľ „Štátny limit ťažby“ (C) zobrazuje: počet ťažobných plavidiel, 
ktoré ešte môžeš vyslať / maximálny počet ťažby, ktorú môžeš vyslať.  

 
 

5. Zaškrtni políčko u skupín/y, ktorú chceš vyslať. 
6. Vyber sektor, do ktorého chceš ťažbu vyslať.  
7. Vyšli skupinu ťažiť 

 



Poznámka: Čísla v rámci sektorov sú indexy, ktoré udávajú aké množstvo surovín z maxima ti ťažba 
na konci ťažobného cyklu prinesie. Podrobnejšie informácie nájdeš v záložke „? Pomoc“ (D). 
Pokiaľ chceš vyslať ťažbu do iného sektora, než kde sa nachádza tvoja stanica, potrebuješ ťažobné 
plošiny. Na začiatku hry si však nejakú dobu vystačíš s ťažbou v HW (domovskom svete/sektore) 
svojho štátu (tam je aktuálne umiestnená tvoja stanica). 
Počet lodí, ktoré môžeš do daného sektora vyslať je ovplyvnený voľným miestom v sektore a štátnym 
limitom ťažby. Do HW svojho štátu môžeš vyslať maximálne 200 kusov ťažby. 
 

 
 
Ťažobný cyklus: základná dĺžka cyklu je 12 hodín. Dĺžka cyklu pre každú skupinu sa zobrazuje 
v tabuľke. Cyklus sa navyšuje úmerne so vzdialenosťou sektora, do ktorého je ťažba vyslaná. 
 
Pozor! Pri predčasnom ukončení ťažobného cyklu prinesie daná skupina iba časť surovín! Viď.  
„? Pomoc“ (časť Prerušenie ťažby pred skončením cyklu). 
Rada! Po prejdení kurzorom na odpočet, za ktorý ťažobná skupina dokončí cyklus, sa zobrazí čas 
doťaženia (= moment, kedy sa ti pripíšu dané suroviny). 
 
Ďalšie dôležité a hlavne praktické informácie o ťažbe nájdeš po kliknutí na zelenú záložku „? 
Pomoc“ (D) vpravo hore. (To platí o všetkých stránkach v hre! Často ti to ušetrí mnoho času a 
nedopustíš sa zbytočných chýb.)  
 
 

2. Výroba ťažby 

Je jasné, že aby si mohol/a vyslať ďalšiu ťažbu je potreba nejakú postaviť. To môžeš po kliknutí na 
menu Stanica / Výroba ťažby. 
 

 
 



Množstvo ťažobných plavidiel môžeš postaviť len toľko, koľko ti dovoľuje tvoja kapacita hangárov (1.) 
(viď Stanica). Počet obchodných lodí je navyše obmedzený vlastným limitom (2.), ktorý zodpovedá 
počtu postavených obchodných center (viď Stanice). Surovinové náklady na výrobu jednotlivých 
typov ťažobných plavidiel je pod tabuľkou (3.). 
 

 
 
Pozor! Po zadaní výstavby daných plavidiel nejde výstavba zrušiť a ani zadať ďalšia v rámci tej istej 
položky – dokiaľ sa nedokončí ta aktuálna. Rýchlosť výstavby sa odvíja od množstva lodí, ktoré dáš 
postaviť a počtu tovární, ktoré máš postavené na stanici (viď Stanica - 4.) 
 

 
 

3. Výstavba na stanici 

Stanica je miesto, v ktorom aspoň na začiatku budeš sústrediť najviac svojej pozornosti. Dostaneš 
sa na ňu cez menu Stanica / Stanica. 
 

 
 



Čo nájdeš v podstránke a ako stavať nájdeš na obrázku a tu v popise: 
 

1. K akejkoľvek výstavbe sú logicky potrebné suroviny: 

 Titánium (Ti) – 1 taviaca pec pretaví za prepočet 1000 rTi * efektivita taviacich 
pecí 

 Quantium 40 (Q40) – 1 rafinéria pretaví za prepočet 1000 rQ40 * efektivita 
rafinérií 

 Kredity (Cr) – prinášajú ich obchodné lode (viac v záložke „? Pomoc“ u ťažby) 
Pri každom objekte je napísané koľko surovín potrebuje na výstavbu jedného kusu. Je 
možné, že v priebehu veku sa budú náklady meniť – to záleží na tom, či budú v danom 
veku zapnuté pohyblivé ceny. (Niekedy sa môže stať, že sa vek od veku zmenia i základné 
ceny!) 
Rada! Pri zadávaní výstavby (2a) je dobré (pre šerenie času a teda efektívnosť výstavby) 
pozrieť po koľkých jednotkách je možné danú budovu stavať. Tzn. koľko kusov dané 
budovy môžeš stavať naraz. To nájdeš pri rozkliknutí „parametre budov“ (2b) v stĺpčeku 
„súčasná výstavba“ (2c). (Napr. 20 pecí sa teda bude stavať 2 hodiny, ale 30 už 4 hodiny – 
vytvoria sa skupiny po 20 a 10.) 

2. Každá jednotlivá budova na stanici zaberá určité miesto (3b). Koľko máš voľného miesta / 
z celkového miesta na stanici ti udáva pomer (3a). Miesto je možné upgradovať. Cenu 
nasledujúceho upgradu nájdeš po prejdení kurzorom na obdĺžnik. Upgrade sa pridá do 
stavebnej rady  
Rada! Upgraduj miesto pribežne, umožní ti to zadávať výstavbu plynulejšie. 

3. Hangáre ti umožňujú vytvárať ťažbu. Každý hangár ti zvýši množstvo ťažby, ktoré môžeš 
postaviť o 10 (4b)(4c). To neplatí u ťažobných plošín, tie môžeš stavať i bez miesta 
v hangároch. 
Rada! Na správu/výrobu ťažby sa môžeš dostať jednoducho i priamo zo stanice (4a). 

4. Zo začiatku určite nezadávaj výstavbu Tovární ani Vesmírneho doku. Najdôležitejšie 
v tomto momente sú  
- Pece – tavia naťaženú rudu Titánia,  
- Rafinérie – spracovávajú naťaženú rudu Quantia 40,  
- Obchodné centrá (OC) – umožňujú obchodovanie 1 obchodnej lodi 
- Hangáre - miesto pre ťažobné plavidlá (obchodné lode, ťažobné lode a tankery) a 

stíhače 
Na stavbu vesmírneho doku príde čas až po niekoľkých dňoch, keď sa budeš blížiť k limitu 
200 ťažobných plavidiel a budeš mať za prepočet dostatočný príjem. S tým ti ale prípadne 
poradí gestor (viď níže). 

5. Tak ako u ťažby, tak pri stanici ti ďalšie veci (napr. systém efektivít, množstvo 
spracovávanej rudy a podobne…) môže vysvetliť nápoveda – pravý horný roh, záložka  
„? Pomoc“. Aby sme sa tu nerozpisovali, sám si otvor ?Pomoc a tam sa dočítaš na čo 
budovy slúžia, o čom sú jednotlivé efektivity alebo koľko pretaví napr. 1 taviaca pec rudy. 

 



 
 
Tu je obrázok so zadanou prvou výstavbou na stanici.  
Rada! Čas dokončenia výstavby danej skupiny sa ti zobrazí po prejdení kurzorom na „zostávajúci čas“. 
 

 
 
 



4. Ekonomické tabuľky 

Vyzerá to síce fádne, ale tieto tabuľky ti môžu naozaj výdatne pomôcť pri rozvoji tvojej 
ekonomiky. Dostaneš sa k nim cez menu Štatistika / Ekonomika štátov. Tvoje štatistiky sa 
nachádzajú vždy v poslednom riadku.  
Tieto tabuľky ti napríklad môžu povedať, ako si na tom oproti ostatným hráčom vo svojom štáte  
a teda napovedať na akú výstavbu sa zamerať (1.). S tým ti, pokiaľ si nebudeš vedieť rady, najlepšie 
pomôže tvoj gestor – viď nižšie. 
V druhej tabuľke v okienkach (2.) nájdeš množstvo surovín, ktoré vyťažíš za 24 hodín (od prepočtu do 
prepočtu – tzn. od 20:00 do 20:00) a ktoré získaš za prepočet.  
Pozor! Nie sú tu odpočítané dane, ktoré od teba môže vyberať štát – počítajú sa vždy za prepočet. 
Podľa informácie, koľko vyťažíš rTi alebo rQ40 za deň, je dobré riadiť výstavbu ako ťažby, tak aj budov 
na stanici. Pokiaľ vyťažíš väčší obnos rudy, než zvládnu tvoje budovy za prepočet spracovať, potom je 
dobré zvýšiť počet budov a naopak. Teda, aby ti pece a rafinérie „nebežali naprázdno“ alebo aby boli 
využité všetky obchodné centrá. 

 



5. Nastavenie zdieľania mapy 

Ďalším dôležitým krokom na začiatku hry je nastavenie zdieľania mapy. Dostaneš sa naň cez 
menu Mapa / Zdieľanie informácií. Pokiaľ nehráš za Kolóniu Drakhov, potom je to jednoduché: 
klikneš na tlačítko (3.). Pokiaľ áno, potom musíš postupne zadať zdieľanie pre každého občana v štáte 
(svojom alebo i aliančnému partnerovi). Štát potom musí zadať zdieľanie mapy s tebou, ale o to sa 
postarajú predstavitelia vlády.  
Zdieľanie slúži k jednoduchšiemu odhaľovaniu mapy a pohybu flotíl. 
 

 
 

6. Kde hľadať ďalšiu pomoc 

Babylon 5 je predovšetkým tímová hra a svojim spôsobom aj komunita. Dôležitú časť tvoria fóra. 
Na zoznam všetkých fór sa dostaneš v menu Komunikácia / Výber fóra. 
Pozornosť venuj predovšetkým nasledujúcim: 

Červenou (viď obrázok): Doslova životne dôležité fóra. Patrí sem:  

 Admin oznamy – teda správy o priebehu veku, zmenách v hre a ďalšej organizácii. 
Sem môžu prispievať iba Admini – Technomágovia (TM).  

 Fórum pro nováčikov – užitočný zdroj informácií. Určite sa neboj na čokoľvek spýtať, 
vždy sa nájdu ochotní hráči, ktorí odpovedia.  

 Národné fórum – tu nájdeš v priebehu veku všetky dôležité informácie týkajúce sa 
tvojho štátu. Často krát sa tu dohovára stratégia i postup národa, časy útoku  
a mnoho ďalšieho. Je to také ďalšie miesto, kde môžeš žiadať radu alebo prosto 
„pokecať“ so spoluhráčmi. Tvoj národ ti tiež môže pomôcť s rozvojom a uľahčiť 
začiatky v hre. 

 Zoznam gestorov pre nováčikov – na tomto fóre nájdeš aktuálny zoznam gestorov 
pre nováčikov – každý štát má svojho. Gestori sú vybraní z radov skúsenejších hráčov. 
Gestor pre tvoj štát by sa ti mal v blízkej dobe po prihlásení do hry ozvať. (Pokiaľ nie, 
pripomeň sa mu na Národnom fóre.) Na gestora môžeš smerovať všetky svoje 
nejasnosti, otázky, žiadosti o radu, či pomoc s rozvojom. 

Modrou: Sú to ďalšie dôležité fóra, ktoré ti pomôžu s orientáciou vo veku a jeho udalostiach. 

 V osobných fórach často nájdeš niektoré špeciálne označené (na obrázku napr. „! – 
Vládne pokyny NR). Tieto fóra v podstate vytvoria sami hráči a slúžia k lepšej 
organizácii daného štátu, či pre dohováranie so spojencom atď… Je dobré ich preto 
sledovať. 

 Eventy/udalosti vo veku – na tomto fóre nájdeš zoznam eventov, pri ktorých splnení 
(štát alebo jednotlivec) niečo získa. Eventy nie sú implementované v hre, takže sa ich 
splnenie musí hlásiť TM. O to sa ale starajú predstavitelia vlád štátov a v prípade 



nováčikovského eventu (! – určite si prečítaj) by na jeho splnenie mal dohliadať 
gestor. 

Zelenou:  

 Galaktické fórum – sem majú prístup všetci hráči. Je to miesto zábavy, zdieľania a aj 
hádok… Áno, i hádok. Hra často vyvolá, hoci sa to nemusí zdať, celkom silné emócie. 
Ale je potrebné to brať s rezervou – čo je v hre, zostáva v hre ;).  

 
Poznámka! Je tu tiež, ako si určite všimneš, fórum nazvané „Kronika“. Sem môžu prispievať všetci 
hráči (hoci prístup všetci nemajú). Pokiaľ si teda aspoň trochu literárnejší typ, máš nápad, inspiráciu, 
chuť sa podeliť, určite neváhaj a niečo napíš. Príspevky najčastejšie reagujú na aktuálne dianie vo 
veku, ale fantázii sa medze nekladú. Text potom môžeš poslať buď niekomu z TM alebo z vlády tvojho 
štátu a dotyčný tvoj príspevok do Kroniky vloží.  
 
 

 
 

7. Záložka Hlavné menu 

Cez Hlavné menu / Moje konto sa môžeš dostať späť na úvodnú stránku po prihlásení do hry. 
 

 



Tu si môžeš zmeniť niektoré užitočné nastavenia svojho profilu (1.) (doporučujeme aspoň pozrieť) 
alebo zistiť informácie o tvojich bojových bodoch a leveli za tento vek (3.), o tom sa viac dočítaš 
v Manuáli (viď nižšie).  
Ďalšou dôležitou vecou (okrem upozornení na zmeny v hre, či nové administrátorské oznámení), 
ktoré sa tu môžu niekedy objaviť je upozornenie na zhodu IP adresy s iným hráčom (2.). Pokiaľ sa 
pripojíš pomocou mobilných dát alebo nevieš o tom, že by z rovnakej IP adresy hral niekto iný, tak 
môžeš tuto hlášku ignorovať. V prípade nejakých nezrovnalostí sa ti určite ozve niekto z TM. Pokiaľ 
však vieš, že z rovnakej IP adresy hrá napríklad niekto z rodiny alebo taká situácia môže nastať na 
internátoch apod., tak je potrebné taký prípad nahlásiť TM. Pre hráčov s rovnakou IP adresou totiž 
platia zvláštne pravidlá (viď nižšie). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ako už bolo spomenuté vyššie, tak ďalšie vecí, ktorým je dobré venovať pozornosť, sú „Pravidlá“  
a „Manuál“. 
 

 
 

 Pravidlá: Mnoho vecí v hre nie je striktne zahrnutých do kódu hry. To síce dáva hráčom väčšiu 
voľnosť, ale zároveň sa otvárajú možnosti, ako toho zneužiť. Preto sú tu pravidlá. V pravidlách, 
ktoré pre hru platia, by sa aspoň zhruba mal orientovať každý hráč. Predídeš tak 
nedorozumeniam a zbytočným problémom. 
Pre teba sú najdôležitejšie okruhy pravidiel vyznačené na obrázku pod textom. (Napríklad 
pravidlá, ktoré určujú podmienky víťazstva veku, nie je nutné, aby si poznal naspamäť. Je dobré 
si ich však prečítať pre prehlaď.)  
Tu sa tiež môžeš dočítať viac o pravidlách pre rovnakú IP adresu hráčov. 

 Manuál: To je doslova encyklopédia Babylonu 5. Nájdeš tu podrobné informácie nielen o 
všetkých prvkoch v hre, ale tiež o samotnom Babylone 5, rasách, s ktorými sa môžeš stretnúť, 
plavidlách atď… Pokiaľ ťa teda niečo bude zaujímať podrobnejšie, určite to nájdeš v manuáli 
(napr. to, čo sú to vlastne bojové body…). 

 

 
 

To je z prvých krokov a dôležitých informácií asi všetko. Pokiaľ si s niečím nebudeš vedieť 
rady, nebude ti jasné, prečo niečo funguje tak, jak to funguje alebo sa len budeš chcieť uistiť, tak sa 
určite neboj opýtať. Možností je skutočne veľa a vždy sa nájde niekto ochotný, kto rád pomôže. 
 

Na záver za celý Kruh Technomágov (administrátorov) i celú komunitu prajeme príjemné 
hranie a budeme sa tešiť na spoluprácu. 
 
 
 

 
 
 
 
 


