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Kdo jsou pokémoni?

Seviper

Jedovatý

Schopnost: Shed Skin

Různé druhy pokémonů
Pokémoni jsou příšerky, které
se liší podobou a velikostí. V roli
krotitele pokémonů je musíte
ulovit, vycvičit a vést je do
soubojů s ostatními pokémony.
Dohromady je pokémonů přes
700!

Pokémoních druhů existuje více jak deset. Některé druhy jsou
silnější než jiné! Určití pokémoni mají speciální schopnosti,
které jim v bitvě přidávají bonusové údery. Mezi různé druhy
pokémonů patří:

Pikachu

Makuhita

Elektrický

Bojový

Schopnost: Guts

Schopnost: Static

Nahrajte
setkání s
pokémony
na Pokédex

Poochyena Temný duch
Schopnost: Quick feet
Feebas

Vodní

Schopnost: Swift Swim

Hoenn
Překrásný region Hoenn je obydlen všemi druhy pokémonů! Někteří z nich žijí jen v určitých
lokacích, a tak za nimi musíte vyrážet na průzkumné výpravy!

Dusknoir

Duch

Schopnost: Pressure
Eevee

Normální

Schopnost: Run Away

Altaria

Torkoal

Drak/létající

Ohnivý

Schopnost: White Smoke

Schopnost: Natural Cure

Bagon

Drak

Schopnost: Rock Head

Nosepass

Kamenný

Schopnost: Sturdy

ˆ

ˆ

ˆ

Dobrodružství zaCíná

PRíbEh
Souboje se zlem

Profesor Birch z města Littleroot
vám bude radit během celé vaší
výpravy. Potkáte nové kamarády,
nepřátele a spoustu pokémonů!

Tým Aqua se hádá s týmem Magma o
nadvládu nad Hoennem! V Pokémon Omega
Ruby budete bojovat s týmem Magma a v
Pokémon Alpha Sapphire se dostanete do bitvy
s týmem Aqua. Jen vy a vaši pokémoni můžete
přinést rozumné řešení konﬂiktu!

Váš první
pokémon
Než vyrazíte za dobrodružstvím, zvolíte si svojí postavu
a prvního pokémona, který vás bude provázet. Který
to bude?

Legendární pokémoni

Mudkip

Vodní

Výška: 0,4 m
Váha: 7,6 kg

Treecko

Travní

Výška: 0,5 m
Váha: 5,0 kg

Torchic

Ohnivý

Výška: 0,4 m
Váha: 2,5 kg
Legendární pokémoni Kyogre a Groudon mají neuvěřitelné nové schopnosti! Oba hrají
důležitou roli v příbězích, na které narazíte!

ˆ

StaNte se šampiónem
ˆ

Vaši pokémoni

ˆ

Borci z tElocviCny
Během svého dobrodružství potkáte
spoustu rozdílných pokémonů! Můžete je
ulovit, cvičit a starat se o ně!

Lov

Pokémony potkáte na místech, kde roste vysoká tráva, v hlubokých jeskyních anebo na pobřeží a na řadě
dalších lokací. Ulovíte je pouze tak, že snížíte jejich zdraví a následně je chytnete do Poké Ballu! Pozor!
Pakliže je pokémon příliš silný, tak uteče. Nikdy ale neházejte Poké Ball do žita! Jednou to určitě vyjde!

Souboje & výcvik

Ve městech Hoennu najdete osm speciálních
profesionálů, kteří se specializují na různé druhy
pokémonů. Pakliže je porazíte, získáte speciální
odznak!

Vaši pokémoni se zlepšují v bitvách, ve kterých poráží ostatní pokémony. Nejlépe pokémony
vytrénujete v soubojích s ostatními trenéry a s divokými pokémony.

Pokémoní liga

ých
skupinov lika
V nových
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bitvách
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V
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trenéry zá hordou změříte
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Vývoj

Někteří pokémoni se po dosažení určité úrovně vyvinou a
jiným se to stane v případě, že budou splněny určité podmínky.
Vyvinutí pokémoni jsou silnější a získají nové údery!

Jakmile získáte všech osm odznaků, dostanete
pozvánku do pokémoní ligy, ve které se utkáte
s Elitní čtyřkou. Jde o čtyři nejlepší trenéry
pokémonů v Hoennu. Dokážete je položit na
lopatky?

Někteří pokémoni mohou pokračovat
ve vývoji i po vyvinutí do ﬁnální fáze.
Jedním z vašich cílů je tyto silné
pokémony najít a s pomocí náramku
Mega a tajemných kamenů Mega,
které jsou roztroušeny po celém
Hoennu, odemknout jejich možnosti!

V Pokémon Omega Ruby and Pokémon Alpha Sapphire čeká přes
deset pokémonů s mega evolucí!

ˆ

Nová mega evoluce!

PravEké obludy
Legendární pokémoni Groudon a Kyogre
se mohou proměnit do pravěkých oblud
Primal Groudon a Primal Kyogre. Jaká
je souvislost mega evoluce s pravěkou
podobou pokémonů?

Kdysi dávno, v dobách, které nazýváme pravěkem, byl svět plný
energie. Právě ta dala Groudonovi a Kyogrovi neuvěřitelné díly.
Při hledání další energie oba dva neustále bojovali a ohrožovali
tím všechny lidské i pokémoní obyvatele Hoennu. Později nazvali
lidé Groudonovu a Kyogrovu super silnou podobu „Pravěkou
reverzí“ a samotní pokémoni ve své strašlivé podobně byli
označeni jako Pravěký Gourdon a Pravěký Kyogre.

ˆ

SoutEž Pokémoní
spektákl

º
Nové zpUsoby
hraní

Cosplay Pikachu
Pokémoni sice mají rádi bitvy, ale rádi se s vámi zúčastní i soutěže Pokémoní spektákl! Jde o
zápasy, ve kterých jsou vaši pokémoni hodnoceni podle různých údajů, třeba jak jsou roztomilí
nebo vytrvalí. S pomocí soutěžní matadorky Lisie se můžete stát absolutní hvězdou!

Po účasti v první soutěži získáte speciálního
pokémona: Cosplay Pikachu! Můžete ho oblékat
do různých kostýmů a posílat do bitvy. Každý
kostým s sebou přináší jiné údery!

Pokémon-Amie
Pokébloky

Pokébloky vytvoříte
mícháním ovoce ve
speciálním mixéru.
Pokébloky mají na
pokémony různé účinky,
kterých můžete využít v
soutěžních bitvách!
Při aktivaci Pokémon-Amie si můžete se svými pokémony hrát, hladit je a dávat jim Poké
Puffs k jídlu. Čím lépe se o své pokémony budete starat, tím výkonnější budou v boji!

Postavte si vlastní přísně tajnou základnu a
podělte se o její podobu s kamarády! Nejprve
musíte najít tajné místo, a pak použít tajnou
sílu pro založení tajné základny!

Obchod a souboje
s pRáteli
ˆ

tajná základna

S pomocí systému PSS (Player Search
System – Vyhledávání hráčů) můžete bojovat
s ostatními trenéry. Na výběr jsou souboje 2
versus 2 a dokonce 3 versus 3. Dobře si tak
vyzkoušíte sílu vašeho pokémoního týmu!

Pokémony vyměňujete s trenéry z celého
světa a dokonce můžete obchodovat s
náhodným pokémonem!

Vybavení
Svojí základnu si můžete vyzdobit různými tréninkovými dekoracemi.
Můžete se také rozhodnout, jaký typ pokémoních soubojů je na
základně povolen a postavit si tak svojí vlastní pokémoní posilovnu!

Speciální dárek

Tajní kámoši

Ostatní hráči mohou vaší základnu navštívit
skrz službu StreetPass nebo po naskenování
QR kódu!* Poznáte tak tajné kámoše, kteří
vám pomohou během vašeho dobrodružství a
získáte možnost složit si vlastní tajnou jednotku!

*QR kód je registrovanou obchodní známkou společnosti DENSO WAVE INCORPORATED.

Během krátkého období od vydání
Pokémon Omega Ruby a Pokémon
Alpha Sapphire bude k dispozici
pokémon Shiny Beldum s mega
evolucí.*
Pakliže má Metagross kámen Mega
během bitvy, spusťte jeho mega
evoluci a objeví se vzácný zářící Mega
Metagross!

*Pro stažení Shiny Beldum je vyžadování bezdrátové připojení k internetu.

Limitovaná edice

Předobjednávkou limitované edice Pokémon
Omega Ruby nebo Pokémon Alpha Sapphire
získáte speciální kovové balení!

Dostupné pouze
na Nintendo 3DS a 2DS
Dobrodružství začíná
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