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PŘESTAVTE SVÉHO NEPŘÍTELE
Jestliže chcete své nepřátele přestavět, musíte myslet ve třech dimenzích!
Musíte si tipnout, co váš protihráč udělá jako další krok, jelikož při finálních
přestřelkách ve Fortnitu jde spíše o budování než o vaše umění se zbraní.
Zde je pár tipů, jak vyhrát, když už jste ve hře jen vy a protihráči.

HÝBEJTE SE

STOUPEJTE
Výhoda z výšky je jedna z nejdůležitějších
věcí ve Fortnitu, ať už používáte brokovnici
nebo samopal, takže se ujistěte, že míříte
nahoru, ale také ke svému nepříteli. Snažte
se vždycky položit zeď před své rampy, ať
už stavíte ve vzduchu nebo na zemi. Díky
tomuto váš protihráč bude muset nejdříve
zničit zeď, než se dostane k ničení rampy.
Budujete-li rampu směrem nahoru, vždy
používejte dva kusy širokou, aby váš
protihráč nevěděl, na které straně jste.
Navíc vám tato rampa dává možnost
se někam hýbat nebo schovat, pokud
se na druhou stranu zrovna střílí.

Dostaňte se za svého nepřítele tak,
že budete stavět bokem. Ať už budují
nahoru nebo k vám, snažte se udělat krok
bokem vůči nim a dostat se tak za ně.

TOP TIP

Když se koukáte z kraje své
rampy, abyste mohli střílet nebo
odstřelovat, neklečte. Pokud na
vás začne protihráč střílet, nebude
vám zbývat nic jiného než pomalu
jít dozadu.

JINÉ NASTAVENÍ TLAČÍTEK

Pracuje-li však váš nepřítel na rampě,
aby se mohl dostat nad vás, jděte okolo
ke spodní části rampy a překvapte ho
zezadu. Nejlepší způsob, jak tohle udělat,
je stále pokládat části podlahy před sebe,
zatímco se blížíte k soupeřově rampě!

Nebojte se si změnit své nastavení. Mnoho profesionálních hráčů dává přednost
nastavení „Combat Pro“, jelikož díky němu mohou rychleji přepínat mezi budováním
a zbraněmi. Lze kdykoli změnit nastavení tak, jak bude vyhovovat vašemu stylu.

BUDUJTE SVÉ ZDI
Mít kolem sebe své stavby je důležité!

• Na konzoli si můžete přemístit tlačítko budování, abyste mohli rychleji projíždět
stavbami.
• Na počítači můžete využít myši s extra tlačítky, na které si nastavíte své oblíbené
zdi. Můžete si také nastavit stavby na „C“, „V“ nebo „B“ místo funkčních kláves
(F1–F12), jelikož natáhnutí vašeho palce je rychlejší než pohyb celé ruky.

• Víte, kde se můžete ukrýt!
• Lze upravit části, které jste položili.

TOP TIP
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Rozhodnete-li se využít drahocenný
čas a náboje pro zničení zdi, kterou
položil váš nepřítel, okamžitě na
její místo položte zeď svou. Pokud
máte natrénováno, budete moct měnit
zeď za klenbu nebo poloviční zeď, čímž
získáte možnost střílet skrz.

USTUPTE
Nebojte se ustoupit a budovat směrem
dolů. Upravováním mezer na kusech
podlahy a padáním směrem k ní můžete
nalákat své protihráče a vzít je dolů
s sebou. Díky tomu můžete jednoduše
získat výhodu v boji. Padáte-li, mějte
připravený kus podlahy, který můžete
postavit a přistát na něj.
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