KRÁLOVSKÝ KAŇON
Apex Legends se hraje na jedné
obrovské mapě – v Královském
kaňonu. Tato nekonečná a pestrá
aréna má spoustu oblastí, které
můžete prozkoumat, a takzvané body
výhody, které mohou změnit poměr
sil v bitvě. Bez ohledu na to, kde se
na startu objevíte, všechny bedny,
byť sebevzácnější, jsou umístěny
čistě náhodně. Mapa vám poskytne
představu, co kde najdete.
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Airbase nabízí lákavý poměr risku a odměny. Zatímco kořist
zde bývá často prvotřídní, nevýhodou je umístění na samém
okraji mapy, což limituje vaše možnosti pohybu a často jste
vystaveni nebezpečí, že skončíte mimo Prstenec.
Repulsor je tak trochu bludiště, které
poskytuje jak kořist, tak spoustu skrytých
děr a podzemních tunelů. Skvělé místo pro
nastražení pastí a útok ze zálohy.
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Přistání mezi Artilerií a Kaskádami
vám dává šanci na prohledání
spousty beden s kořistí a také zde
můžete využít vysoké budovy, které
jsou ideálním místem k prozkoumání
okolního terénu pod vámi.
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Bažiny jsou přesně tak chaotické,
jako vypadají z nebe – spousta životu
nebezpečných míst, která omezují
možnosti volného pohybu a smrdí nejen
svými kaly, ale i přepadením. V této oblasti
musíte s týmem hodně komunikovat.
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Pokud vám nevadí seskok na
periferii, daleko od akce, pak
zvolte Relay, které se vám
odvděčí slušnými zbraněmi
a itemy. Opět zde ale hrozí
zavření Prstence (více o něm
na stranách 10 a 11).

Skull Town zpravidla nabízí kořist střední nebo
vyšší hodnoty a poskytuje skvělý kruhovitý
obranný val, který udrží váš tým v bezpečí.
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Pokud chcete mít výše položenou základnu a dokonalý
přehled o tom, co dělají ostatní, pak seskočte k oblasti
Pit a zkuste přistát na samotném vrcholku tohoto kopce.
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Milovníci brokovnic si díky úzkým chodbám a malým
domům jistě oblíbí Slumová jezera. Nepotřebujete
zde totiž zbraně s dalekým dosahem. Nezapomínejte
prohledávat bedny se zásobami.

9

