
achivements (trofeje pro cleny)ˇ
Ocenění Popis ocenění 
Pěšák Dosáhni úrovně 2 – Pěšák  
Paragán Dosáhni úrovně 3 – Paragán 
Kapitán Dosáhni úrovně 4 – Kapitán  
Generál Dosáhni úrovně 5 – Generál  
Lasermaster Dosáhni úrovně 6 – Lasermaster  
Laserelite Dosáhni úrovně 7 – Laserelite 
Zelenáč Odehraj alespoň 5 her. 
Začátečník Odehraj alespoň 10 her. 
Učeň Odehraj alespoň 25 her. 
Dobrodruh Odehraj alespoň 50 her. 
Profík Odehraj alespoň 100 her. 
Elita Odehraj alespoň 250 her. 
Lovec začátečník Získej alespoň 5.000 skóre v normální hře. 
Pokročilý lovec Získej alespoň 10.000 skóre v normální hře. 
Zkušený lovec Získej alespoň 15.000 skóre v normální hře. 
Profi lovec Získej alespoň 20.000 skóre v normální hře. 
Elitní lovec Získej alespoň 25.000 skóre v normální hře. 
První stovka! Získej celkem 100.000 skóre. 
Čtvrtina v kapse Získej celkem 250.000 skóre. 
Půlka v kapse Získej celkem 500.000 skóre. 
Milionář Získej celkem 100.000.000 skóre. 
Cvičná střela Dokonči normální hru s úspěšností alespoň 30% (minimálně 50 výstřelů). 
Dobrá muška Dokonči normální hru s úspěšností alespoň 50% (minimálně 50 výstřelů). 
Odstřelovač Dokonči normální hru s úspěšností alespoň 80% (minimálně 50 výstřelů). 
Střelec Dokonči normální hru s úspěšností alespoň 90% (minimálně 50 výstřelů). 
Dokonalá hra Dokonči normální hru s úspěšností alespoň 100% (minimálně 50 výstřelů). 
Samopal patří mě! Získej samopal alespoň 10x ve standardní hře. 
Vládce štítu Získej nezranitelnost alespoň 5x ve standardní hře. 
Neprůstřelný mnich Získej nezranitelnost alespoň 10x ve standardní hře. 
Korunní princ je zpět Použij odplatu alespoň 5x ve standardní hře. 
Návrat krále Použij odplatu alespoň 10x ve standardní hře. 
Odpal raketu Odpal raketu alespoň 1x ve standardní hře. 
Zaměřen Odpal raketu alespoň 5x ve standardní hře. 
Neoblomný Použij reset alespoň 5x ve standardní hře. 
Nedokonalá smrt Použij reset alespoň 10x ve standardní hře. 
Zkáza Odpal atomovku alespoň 1x ve standardní hře. 
Preventivní úder Odpal atomovku v první minutě hry. 
Strýček skrblík Získej alespoň 99 speciálních bodů ve standardní hře. 
Všechny terče patří mně! Znič všechny terče během jedné hry. 
Nedotknutelný Nenech se trefit víc jak 19x ve standardní hře. 
Za pět dvanáct Deaktivuj nepřítele v posledních dvou vteřinách hry. 
Rychlá střela Deaktivuj nepřítele v prvních dvou vteřinách hry. 

 



Ocenění Popis ocenění 
Černý pátek Zahraj si hru v pátek třináctého. 
Trick or treat Zahraj si hru přes půlnoc na Halloween. 
Jednou nestačí Vrať se a zahraj si laser game jiný den. 
Deja vu Zahraj si laser game v pěti různých dnech. 
Hrdlořez Zahraj si laser game ve dvaceti různých dnech. 
Iron man Odehraj alespoň 6 her v jednom dni. 
Iron man 2 Odehraj alespoň 15 her v jednom dni. 
Jen na skok Zahraj si laser game ve dvou různých arénách (Laserforce).  
Světoběžník Zahraj si laser game v pěti různých zemích (Laserforce). 
Branná povinnost Zahraj si hru Space Marine 5 (SM5). 
Mariňák Zahraj si za všechny profese v misi SM5. 
Štěstí před smrtí Přežij misi SM5 s posledním životem a jako poslední z týmu. 
Univerzita obrany Odehraj alespoň 20 her SM5. 
Škola léčení Odehraj 5 her jako medik v SM5. 
Polní medik Získej alespoň 4.000 skóre jako medik v misi SM5. 
Profi medik Nesmíš dopustit smrt jediného člena týmu v misi SM5. 
Super medik Dokonči misi jako medik s patnácti životy. 
Muniční cvičení Odehraj 5 her jako munice v SM5. 
Zásobování Získej alespoň 7.000 skóre jako munice v misi SM5. 
Profi munice Získej nejvyšší skóre ve svém týmu jako munice v misi SM5. 
Stopař Odehraj 5 her jako průzkumník v SM5. 
Průzkumník zabiják Získej alespoň 8.000 skóre jako munice v misi SM5. 
Profi průzkumník Získej nejvyšší skóre ve svém týmu jako průzkumník v misi SM5. 
Voják z povolání Odehraj 5 her jako voják v SM5. 
Zkušený voják Získej alespoň 9.000 skóre jako voják v misi SM5. 
SM5 odstřelovač Dokonči misi SM5 jako voják s úspěšností alespoň 90% a přežij. 
Akademie velení Odehraj 5 her jako velitel v SM5. 
Vrchní velitel Získej alespoň 11.000 skóre jako voják v misi SM5. 
Zatop jim! Odpal alespoň 5 raket jako velitel nebo voják v misi SM5. 
Pravý velitel Odpal alespoň 5 atomovek jako velitel v misi SM5. 
Highlander Zahraj si hru Highlander. 
Conor MecLeod Odehraj 10 her v misi Highlander. 
Lovec hlav Vyřaď alespoň 5 hráčů v misi Highlander 
Velké finále Staň se jedním ze dvou posledních žijících v misi Highlander (minimálně 5 hráčů). 
Pouze jeden vítěz Vyhraj hru Highlander (minimálně 5 hráčů). 
Hra stínů Dokonči misi hra stínů.  
Hluboko ve stínech Odehrej 10 her v misi hra stínů. 
Nečekaná střela Používej POUZE raketu v misi hra stínů. 
Ukrytý střelec Nasbírej 10.000 skóre v misi hra stínů, bez použití normální střely. 
Vládce stínů Vyhraj misi Hra stínů, bez použití normální střely. 
Vízum Vyhraj misi Migranti jako migrant (musíš přežít). 
Lovec odměn Vyhraj misi Migranti jako policista (musíš přežít). 
Maximus Přežij a vyhraj misi Gladiátor jako lasermaster (musíš přežít). 
Pochlub se kamarádům Propoj svůj laser účet s Facebookem. 
 


