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PARDUBICE – Vývojem her se začal zabývat již od osmi let. Již v té době přišla jeho vize, že 

by chtěl vymyslet hru pro všechny kategorie hráčů a jednou třeba i překonat legendární Člověče 

nezlob se. Hru Cestou hvězd vyvíjel Tomáš Urban přerušovaně natřikrát od roku 2003, rukou 

osudu vytáhl před čtyřmi lety rozpracovaný nápad z šuplíku a dnes se pomalu úspěšně blíží 

k vydání své první hry. Ta by měla být na trhu k mání nejpozději na Vánoce 2020, už nyní 

například na Czech Openu zaujala velkou pozornost řady hráčů. Urban má v hlavně koncepty 

dalších her, jak ale sám říká, vyvinout jakoukoliv atraktivní hru je časově i finančně velice 

nákladné. 

 

 

Kde se zrodil váš nápad vytvořit vlastní hru a jak vývoj postupně probíhal? 

Vývojem her jsem se v podstatě zabýval už od osmi let. Tehdy mě inspirovaly legendární hry 

jako Prince of Persia, šachy, mariáš nebo Člověče nezlob se, které mi už ale tenkrát přišlo, že 

úplně nemusí uspokojit náročnější hráče a zde přišla moje vize. Hru „Cestou hvězd“ jsem 

vyvíjel přerušovaně natřikrát od roku 2003, později zasáhla ruka osudu a po autonehodě jsem 

se ke hře opětovně vrátil před čtyřmi lety. Zjistil jsem, jaký potenciál mi leží v šuplíku, a hru 

jsem postupně vyvíjel a testoval. Věřil jsem, že jsem na správné cestě, protože mi začali do 

života přicházet zajímaví lidé. Velký dík patří panu Fořtíkovi z Centra nadání v Praze, kde jsou 

na prázdninových kempech jedny z nejchytřejších děti z Menzy ČR, které hru testovali.  

Hlavní myšlenkou bylo vymyslet hru, která bude „čistá“, to znamená, že si lidé řeknou „to je 

opravdu dobrá hra“ a nebude zde efekt nějakého krátkodobého trendu či reklamy. Zároveň mi 

šlo o jednoduchost s hratelností i pro ty náročnější, univerzálnost pro pobavení všech věkových 

kategorií a rozvoj hráčů jako např. intuice, rozhodnost a flexibilita, což jsou vlastnosti úspěchu 

dnešní doby. Hráči mají doporučenou posloupnost hraní, aby je co nejlépe rozvíjela, od té 

nejjednodušší pro ty nejmenší, až po opravdové hráče, a to v 50 různých verzích hry. Je to 

takové moderní Člověče nezlob se, mariáš a šachy v jednom. Bylo skvělé zde na Czech Openu 

sledovat děti, jak to postupně chápaly a každou hru byly lepší a lepší. 

 

Jak je náročné vymýšlet hru a kde jste bral inspiraci, aby vše fungovalo a mělo dosah na 

lidi? 

Inspirace postupně přicházela sama nejvíce hraním a testováním a také postupným zjištěním, 

že každá hra je opravdu jiná, což byl fakt, který doposud neomrzel. Hra se vývojem začínala 

tvářit jako takový proměnlivý živý organismus, což byl i prvotní záměr – to byl pro mne pohon 

do budoucna. Další inspirací bylo, že jsem viděl rodiče hrající hru a bylo na nich vidět, že mají 

radost, že se jejich dítě zlepšuje a baví ho to. Říkal jsem si, že když už rodiče tráví s dětmi čas, 

tak aby to bavilo i je. Záměr byl vymyslet něco, co upoutá pozornost lidí po celou dobu hry, 

což jsou tedy nečekané změny, jako je to v životě. Život je dnes tvrdý, mění se, jak se říká: 

„jediná jistota je změna“. Tato proměnlivost mi třeba u klasického Člověče naprosto chyběla, 



takže jsem se hodně zaměřoval, aby nikdo neměl nic jistého do konce hry, což se povedlo 

skvěle. Když hráči hru hrají, tak se odpoutají od starostí dnešního světa, a ještě se spolu baví. 

Ohledně náročnosti: hru jsem vyvíjel na několik etap. Základní kostru hry jsem vymyslel v roce 

2003, pak jsem se s tím snažil uspět v několika firmách, ale tenkrát jsem ještě neměl tolik 

zkušeností a hru úplně odložil. Zlomová pro mě byla těžká nemoc a později autonehoda, po 

které jsem se k vývoji hry vrátil. Obojí jsem přežil a slíbil jsem si, že už budu dělat jenom to, 

co mě baví a něco dokážu. Ke hře jsem se vrátil a začal vidět velký potenciál. Čistého času by 

se dalo říct asi dva až čtyři roky vývoje a testování. Profesionální tvůrci her vědí, že vymyslet 

dnes komplet hru jsou prostě dva roky čistého času se vším všudy.  

 

Jaký je princip hry a proč jsou vlastně vůbec hráči upoutaní pozorností? 

Jsou tři možnosti, jak vyhrát hru. Na hrací desce se snaží získat hvězdy, které se objevují na 

různých místech. Díky hernímu mechanismu se hvězdy objeví pokaždé jinde. Druhá možnost 

je, že postupně s náročností mohou hráči ostatní vyřadit ze hry a třetí možnost splním tajného 

úkolu. Tyto tři faktory se různě prolínají ve hře a jsou postupně dle náročnosti zařazovány do 

hry. Je to jako v životě, situace se velice rychle mění. Chce to vyzkoušet a zahrát si, pak každý 

pochopí a pozná. 

Hru může hrát dva až šest lidí na jednom hracím poli, jsou dvě hrací pole a je to zajímavé v 

tom, že pravidla jsou napsaná pro obě pole najednou, jsou tedy univerzální. Ve dvou hráčích 

hra trvá 7-9 minut, každá hra je jiná, dá se říct, že to člověka může bavit pořád. Nehraje se ale 

na obou deskách zároveň, hraje se buď na jedné, nebo na druhé s tím, že ta první je trochu 

rychlejší. Hra je koncipována díky množství verzí jako hra na celý život. Je to taková 

nevyzpytatelná intuitivní strategie.  

 

Jak probíhalo testování? 

Samozřejmě je potřeba, aby hra byla otestovaná pro všechny věkové generace a všechny typy 

hráčů, takže byla testována i v domově důchodců, spolku neslyšících a tak dále. Vyloženě jsem 

si vybíral i kamarády, kteří hry až tak často nehrají, a naopak jsem si vybíral i hráče, kteří tráví 

hraním svůj život. V dnešní uspěchané době mi hru spokojeně testují i typy hráčů, co přijdou 

domů z náročné práce, dají si pivo a chtějí se za 15 minut odreagovat. 

 

Co vše obnáší vytvořit hru a kdy právě tu vaši můžeme očekávat na trhu? 

Kdybych měl spočítat i čas, který do toho investuji, a veškerou výrobu, marketing a podobně, 

tak si myslím, že je to velmi náročné. V současné době jsem v konečné fázi testování a vybírám 

mezi vydavateli nebo možností vlastní výroby. Podle předpokladu bude hra „Cestou hvězd“ na 

Vánoce 2020 určitě k mání, ať už pod hlavičkou vydavatele či s vlastní značkou „Urban games“. 


