STAVAJTE AKO PROFÍK

STAVAJTE AKO PROFÍK

STAVAJTE LEPŠIE AKO SÚPERI
Ak chcete stavať lepšie ako vaši súperi, musíte myslieť v troch dimenziách!
Uhádnite, aký ďalší krok urobia, keďže rozhodujúce zápasy vo Fortnite sú
väčšinou o staviteľských než o streleckých schopnostiach. Tu je pár tipov,
ako vyhrať, ak je to iba o vás a nejakých materiáloch...

STÁLE V POHYBE

Nebojte sa zmeniť ovládanie. Mnohí profesionáli preferujú nastavenie Combat Pro,
pretože umožňuje rýchlejšie prepínanie medzi stavaním a zbraňami, ale vždy môžete
meniť tlačidlá tak, aby vyhovovali vášmu štýlu.

POSTAVTE STENY
Je veľmi dôležité byť obklopený svojimi
vlastnými stavbami! Pretože...
• Viete, kde sa môžete ukryť!
• Môžete editovať kusy, ktoré ste
už postavili.
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TOP TIP

Keď pri ostreľovaní vykukujete spoza
rampy, nikdy sa nekrčte. Ak súper
opätuje streľbu, musíte kráčať
pomaly dozadu. Namiesto toho sa
skúste postaviť, vykuknúť a potom
sa prikrčiť, aby ste sa ukryli.

PRISPÔSOBTE SI TLAČIDLÁ

Ak nepriateľ stavia rampu, aby bol vyššie
nad vami, prejdite okolo jej spodnej časti
a prekvapte ho. Najlepšie to spravíte tak,
keď počas behu k jeho rampe budete
pred seba klásť podlahu.
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Či už používate brokovnicu, alebo útočnú
pušku, vo Fortnite je nutnosťou byť na
vyššom mieste. Preto sa uistite, že ak
smerujete k nepriateľovi, idete zároveň
aj nahor. Vždy sa snažte položiť pred
svoju rampu stenu, či už staviate dohora,
alebo na zemi. Súper bude najprv musieť
rozstrieľať stenu, aby neskôr poškodil
rampu.
Ak budujete rampu smerom nahor,
vždy postavte dva diely tak, aby súper
nevedel, na ktorej strane ste. Môžete
sa za nimi skryť, ak je jedna strana
ostreľovaná.

Dostaňte sa za súpera a stavajte bokom.
Ak stavia smerom nahor alebo priamo
k vám, skúste ho obísť a dostať sa za
neho.

TOP TIP

ČÍM VYŠŠIE

Využite čas a strelivo na zničenie
súperovej steny a zameňte ju za
svoju. S trochou cviku ju upravíte
na oblúk či polovičnú stenu. Môžete
ňou strieľať a výhra bude istá!

• Na konzole môžete prehodiť tlačidlá na stavbu, aby ste sa mohli rýchlejšie
presúvať vo výbere.
• Na počítači si vyskúšajte myš s extra tlačidlami, aby ste mohli nastaviť svoje
obľúbené steny. Stavby môžete dokonca presunúť z funkčných klávesov na „C“,
„V“ alebo „B“, lebo natiahnuť palec je rýchlejšie ako pohyb celej ruky.

ÚSTUP
Nebojte sa ustupovať a stavať smerom
nadol. Pridaním medzery do podlahy
a pádom dole nalákate protivníka
a stiahnete ho so sebou. To môže ľahko
zvrátiť výsledok boja. Ak padáte, majte
poruke kus podlahy, ktorý môžete
postaviť a pristáť na ňom skôr, než
dôjde k bolestivej zrážke so zemou.
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