KAPITOLA 1
JSTE NA ZAČÁTKU
BOJE O PŘEŽITÍ!

C

o je na hře Fortnite: Battle Royale tak zvláštního, že se stala nejpopulárnější hrou s více než 125 miliony aktivních hráčů? Pokud jste ji už
hráli na svém PC, Macu, konzolích Xbox One, Playstation 4 či Nintendo
Switch nebo iPhonu, iPadu či zařízení s Androidem, nejspíš už víte, že se
jedná o online hru pro více hráčů, která se odehrává na tajemném ostrově. Také už asi víte, že je zábavná a náročná!

V roli vojáka je od přistání na ostrově vaším hlavním cílem přežít. Abyste tohoto cíle ale dosáhli, musíte zvládnout hned několik stejně důležitých úkolů, a to během každé hry.
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Mezi tyto úkoly patří:
•
•
•
•
•
•

•

Vyhýbat se smrtící bouřce, která se postupně šíří po celém
ostrově.
Bezpečně prozkoumávat ostrov.
Hledat, sbírat a používat širokou paletu zbraní a munice.
Získávat a používat ty nejlepší z ukořistěných předmětů, které
vám pomohou zůstat déle naživu.
Účastnit se soubojů s až 99 protivníky, aniž byste se nechali
porazit.
Sbírat a shromažďovat materiál (dřevo, kámen a kov), který můžete následně použít k zakoupení předmětů z automatů rozesetých po celém ostrově, nebo ještě lépe ke stavění.
Stavět rampy, mosty, obranné konstrukce a často vysoké a robustní pevnosti během a zejména v závěru hry.

V této příručce najdete obrázky verzí Fortnite: Battle Royale pro konzole
Playstation 4 a Nintendo Switch. Herní prostředí je víceméně stejné na
všech systémech, ačkoliv v některých případech, když se na obrazovce
zobrazují nějaké informace, se vzhled prostředí může lehce lišit.
Máte vše důležité, abyste na ostrově přežili? Velmi brzy to zjistíte!

Proč je stavění během hry důležité
Tato příručka vás kromě poskytnutí komplexního přehledu o celé hře
Fortnite: Battle Royale a spousty tipů a profesionálních strategií, které
vám pomohou přežít v jednotlivých hrách, abyste se dostali až do závěrečné fáze hry, naučí, jak důležité je osvojit si ve hře stavění. To znamená, že se naučíte plně využít výhod režimu Building mode.
Naučit se, jak v rámci Fortnite: Battle Royale stavět, je jen první krok. Aby
se z vás stal opravdový expert stavitel, vyžaduje to praxi… hodně praxe.
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Jak brzy zjistíte, úspěch při stavění spočívá na třech klíčových pilířích.
Zaprvé, během souboje, často když čelíte útoku (když kulky anebo jiné
střely míří vaším směrem), se musíte rozhodnout, kdy a kde se pustit
do stavění.
Zadruhé, musíte rozhodnout, co postavíte a jaký materiál (dřevo, kámen anebo kov) k tomu použijete. A zatřetí, musíte se zručně přepínat
mezi režimy Combat mode a Building mode a v neposlední řadě danou
stavbu postavit co nejrychleji.
Obzvláště když čelíte útoku, zlomek sekundy nezřídka představuje rozdíl mezi úspěšným postavením nějaké konstrukce, která vám poskytne potřebnou ochranu před protivníkem, a prohrou v souboji a tím
i v dané hře, protože jste nestihli postavit ochrannou konstrukci dostatečně rychle.
Jak postupujete ve hře, může vaše postava být v režimu Combat mode
nebo Building mode. To znamená, že v daný okamžik můžete buď používat zbraně a bojovat, nebo stavět. Obě činnosti nelze provádět
současně.
Rychlé přepínání mezi režimy Combat mode a Building mode a také
povědomí, kdy a jak se přepnout, představuje ve hře zcela zásadní
dovednost.
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V režimu Combat mode může vaše postava vybírat zbraně ze svého arzenálu, používat je, používat krumpáč (k rozbíjení nebo jako zbraň na
krátkou vzdálenost), používat předměty z batohu a pohybovat se (jít,
běžet, měnit směr, krčit se, našlapovat po špičkách nebo skákat). Může
také předvádět kreace emotes, zkoumat mapu ostrova nebo prohlížet
obsah batohu. Další možnosti, jak se přesouvat z místa na místo, zahrnují jízdu v All Terrain Kart, přesun pomocí trhliny a skok na Launch Pad
nebo Bounce Pad.

V režimu Building mode se může postava pohybovat, vybírat materiál,
volit, co bude stavět (stěnu, podlahu/strop, rampu/schody nebo střechu), stavět zvolenou část budovy (v daný čas jen z jednoho materiálu),
upravovat, co bylo postaveno dříve, zkoumat mapu ostrova nebo obsah
batohu. Nemůže používat žádné zbraně a ani krumpáč nelze v tomto režimu použít jako zbraň.
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Nebudete stavět jen pevnosti
Během hry budete postaveni před celou řadu výzev a překážek, k jejichž překonání budete nuceni něco postavit, a to mnohem dřív, než se
byť jen přiblížíte závěrečné fázi hry.

Kdykoliv bojujete proti některému ze svých protivníků, hráč s výškovou
výhodou a lepšími zbraněmi má obvykle taktickou výhodu. Jako běžná
a efektivní strategie se proto osvědčilo rychlé stavění vysokých ramp,
díky kterým se dostanete výš než váš protivník.

Když stavíte vysokou rampu, abyste získali výškovou výhodu nad protivníkem, skrývá to v sobě jednu nevýhodu. Nepřítel může spodní část rampy odstřelit, nejčastěji výbušninami, což má za následek demolici celé
rampy a váš pád, pokud na ní zrovna stojíte. Pád zejména z vyšších míst
pro vás může být smrtelný. Když zaznamenáte, jak některý z hráčů staví
svou vlastní rampu, místo abyste se snažili zasáhnout jeho, zaměřte se na
její likvidaci. Ideálně v okamžiku, kdy se nachází na jejím vrcholu.
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Stavění dvojité rampy nabízí dvojitou ochranu, spotřebujete na ni ale
také více materiálu. Tato strategie vám umožňuje skákat mezi rampami, když šplháte nahoru. Pro soupeře bude mnohem obtíženější přesně
určit vaši pozici nebo vás zasáhnout. Navíc, když se soupeř pokusí zničit jednu rampu, můžete se přesunout na druhou a získat tak nějaký čas
navíc, než zamíříte k zemi.

Rampy lze také použít k tomu, abyste se dostali na místa jinak obtížně
dosažitelná. Například můžete pomocí rampy rychle vyšplhat na příkrý
útes. Nezapomínejte, že do režimu Building mode se můžete přepnout
v podstatě kdekoliv na ostrově včetně interiérů jiných konstrukcí.
Abyste dosáhli vrcholu útesu, místo stavění rampy čelem ke svahu (jako
na obrázku vlevo nahoře) bude lepší postavit ji bokem. Rampa tak bude
odolnější proti útokům. V každém případě se ale oběma přístupy dostanete mnohem snáz do výše položených míst.
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Pokud se potřebujete krýt během stavění rampy, postavte nad rampu ještě jednu paralelně. Místo toho, abyste umístili kurzor při stavění
na zem, kam chcete postavit klasickou rampu, umístěte jej doprostřed
před sebe. Postavíte tak rampu nejen pod svýma nohama, ale současně i nad hlavou.

Stavba tohoto typu rampy je náročnější na materiál, poskytuje ale zvýšenou ochranu proti protivníkům umístěným výše, než jste vy. Nezapomínejte, že výšková výhoda má obvykle pozitivní vliv na vývoj souboje.
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