


ÚPLNÉ OVLÁDÁNÍ
Výchozí oVládání
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Spatření hráče  
(pouze ve hře pro více hráčů)

<

Nabídka pauzy 

OBECNÉ INFORMACE

MOst WANtED
Fairhavenský policejní sbor (FPD) má seznam mnoha fairhavenských pouličních závodníků, z 
nichž někteří jsou známí pouze pod přezdívkami. Elitní desítka tohoto seznamu je známá jako FPD 
Most Wanted. Abyste dostali příležitost setkat se s těmito závodníky a porazit je, musíte získat 
dostatek Speed Points, a to prostřednictvím soupeření v závodech a prozkoumávání města.
Porazte některého z Most Wanted závodníků a dostanete šanci vyřadit ho a přivlastnit si jeho 
auto. Proč vyřadit? Protože auta, ve kterých tito závodníci jezdí, nikde v ulicích nepotkáte, 
dokud si s jejich majiteli nezměříte síly a nevyhrajete je.

Volná jízda
Volná jízda je ztělesněním svobody v otevřeném světě. Je na vás, jestli vyvoláte honičku s 
policejním sborem, zničíte pár billboardů nebo budete jednoduše prozkoumávat město Fairhaven.

VyřazoVání
Pokud máte chuť na fyzický kontakt, můžete vyřazovat ostatní závodníky a policajty. Za 
vyřazování závodníků získáváte Speed Points a zpomalujete je tím. Vyřazování policajtů je jeden 
ze způsobů, jak uniknout, ale ničení policejních jednotek rovněž zvyšuje vaši úroveň HLEDANOSTI.

zatýkání
Pokud vás policie zažene do pasti, musíte uniknout dřív, než se zcela naplní ukazatel zatýkání. 
Když vás policie zatkne, budete přemístěni k náhradnímu autu, které jste použili jako poslední  
a přijdete o všechny Speed Points, které jste během pronásledování získali.

Vyklouznutí
Při unikání před policií jde o jediné: ztratit se pronásledujícím jednotkám z dohledu. Jezděte 
rychle, projíždějte zatáčky na ruční brzdě, proskakujte skrz billboardy, seskakujte a hledejte 
zkratky, abyste se dostali pryč.
Kruh na vaší mini mapě ukazuje oblast, ve které vás policie hledá. Pokud z této zóny vyjedete, 
uniknete policii a stupeň hledanosti začne klesat.

SkrýVání
Jakmile uniknete policii a ztratíte se jí z dohledu, vstoupíte do fáze skrývání. Je to časové 
období, během kterého policie hledá všechny uprchlíky, kteří unikli pronásledování.
Pokud vás během této doby zahlédne kterákoliv policejní jednotka, pronásledování začne 
nanovo. Vyhněte se spatření až do konce této doby a budete moct uniknout.

Únik
Vyklouzněte policajtům a dostanete šanci uniknout. Spalujte nitro, nebo někde v úkrytu 
zaparkujte. Ať už si vyberete jakoukoliv taktiku, musíte zůstat nezpozorováni tak dlouho, dokud 
pronásledování neskončí a vy se nedostanete pryč.
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hERNÍ REŽIMY

LÉčkA
Jste obklíčeni fairhavenským policejním sborem a musíte se pokusit co nejrychleji uniknout.

ZÁVOD NA OkRuhu
Jeďte několik koleček kolem klíčových městských lokací.

sPRINt
Co nejrychlejší jednosměrný závod z jednoho místa na druhé. Projíždějte kontrolními body, 
abyste se dostali do cíle.

RYChLOstNÍ ZÁVOD
Udržujte v rychlostních závodech co nejvyšší průměrnou rychlost

AutOLOG

AutOLOG 2.0
Díky Autologu 2.0, vytuněnému závodnímu srdci Most Wanted, si můžete udržet přehled  
o svém postupu a o skóre vašich spoluhráčů v Most Wanted.
Autolog 2.0 se aktualizuje v reálném čase a prozradí vám, když některý spoluhráč překoná 
vaše skóre, nebo když na vás někde čeká závod. Také srovnává vaše výkony s výsledky 
ostatních hráčů zdolávajících výzvy v ulicích.
Pokud chcete získat informace a chcete je získat rychle, Autolog 2.0 vám tuto rychlost poskytne.
Prozkoumávejte, objevujte, závoďte.

DOPORučENÍ AutOLOGu
Doporučení Autologu nabízejí rychlý přehled závodů, které jsou vám k dispozici.
Jakmile nějaký závod odemknete, v doporučení Autologu se zobrazí vaše skóre a skóre vašich 
spoluhráčů. Chcete zjistit, jestli vás některý spoluhráč nepřekonal, nebo jestli jste je všechny 
nechali v prachu? Na tomto místě to zjistíte. Nemáte zatím závod odemčený? Pak se můžete 
podívat na časy, které vytvořili vaši spoluhráči a připravit se na jejich překonání.

tABuLkA sPEEDWALL
Tabulky SpeedWall ukazují nejrychlejší hráče na vašem seznamu Most Wanted. Kdo doskočil 
nejdál? Kdo měl nejvyšší rychlost na jednotlivých rychlostních radarech? Kdo ovládl závod? 
Vaše tabulka SpeedWall vám to prozradí.

sPEED POINts
Abyste mohli postupovat na vyšší pozice v seznamu Most Wanted, potřebujete Speed Points. 
Dobré výsledky v závodech, ve hrách on-line nebo překonávání časů spoluhráčů; za to všechno 
získáte body, které potřebujete, abyste se dostali na první příčku. Proskakujte skrz billboardy, 
zaznamenávejte nejvyšší rychlosti na rychlostních radarech, vyřazujte policajty, driftujte do 
zatáček a nasbírejte co nejvíc bodů.

EAsYDRIVE
Fairhaven je velké město, ve kterém se dá vidět a dělat spousta věcí. Pro rychlý přístup během 
jízdy použijte nabídku EasyDrive. Není potřeba přerušovat akci; žádné mapy, žádné čekání, 
žádný problém. Nabídka EasyDrive je navržená tak, aby vás za jízdy vzala tam, kam chcete.
Vybírejte ze závodů jednotlivých aut, abyste se k nim dostali prostřednictvím mini mapy, 
nebo přeskočte přímo k nim a okamžitě se pusťte do závodění. Nabídka EasyDrive si rovněž 
zapamatuje poslední závod, který jste hráli a dá vám možnost kdykoliv si ho zopakovat.
Chcete vědět, jaké výzvy na vás čekají? Nabídka EasyDrive určuje obtížnost všech závodů  
a říká vám, jaké odměny můžete čekat za jejich splnění.
A to není všechno. Nabídka EasyDrive vám rovněž umožňuje okamžitý přístup k závodům 
doporučeným Autologem. Umožňuje vám zvolit hru pro více hráčů a vrhnout se přímo do světa 
Most Wanted on-line. Získáte nejnovější informace o svém seznamu Most Wanted a postupu  
v hodnoceních Most Wanted. Rovněž získáte rychlý přístup ke všem vozidlům, která jste 
objevili; jednoduše si vyberte to, které chcete a můžete do něj rovnou nasednout.
Všechno, co potřebujete vědět, abyste se stali Most Wanted, kdekoliv a kdykoliv to potřebujete, 
okamžitě stiskem jednoho tlačítka... to je nabídka EasyDrive.

hRA PRO VÍCE hRÁčů
Volba hra pro více hráčů vám dává možnost spojit se on-line s vašimi spoluhráči, připojit se  
k dalším hráčům ve veřejných on-line hrách nebo vytvořit hru se spoluhráči, ve které můžete 
používat vlastní závodní seznamy.
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kINECt
UPozoRnĚní: Podporovanými jazyky pro Kinect® jsou angličtina, francouzština, 
němčina, italština a španělština.
Pomocí technologie Kinect® můžete hlasem ovládat nabídku EasyDrive a další vybrané 
ovládací prvky auta. Díky tomu můžete mít ruce neustále na volantu, i když používáte tyto 
funkce. Používání je velice jednoduché, stačí říkat, co vidíte a ono se to stane.
Nabídku EasyDrive otevřete tím, že řeknete „EasyDrive“. Zavřete ji tím, že řeknete „Drive“. 
V hlavní nabídce stačí nahlas přečíst volbu, kterou chcete vybrat („races“, „change car“, 
„customize car“ a další) a dostanete se přímo k nim.
V podnabídkách stačí říct „Next“, abyste se posunuli dolů a „Previous“, abyste se posunuli 
nahoru. Když je kýžená nabídka zvýrazněná, otevřete ji vyslovením povelu „Yes“. Chcete se 
v nabídce vrátit o jednu úroveň výš? Stačí jednoduše říct „Go Back“. Chcete toho vidět víc? 
Řekněte „Show More“, abyste se na obrazovkách s několika stránkami posunuli dolů.
Pokud máte v Kinectu problém s rozpoznáváním povelů, zkuste snížit hlasitost. Hlasové 
ovládání Kinect je k dispozici pouze ve hře pro jednoho hráče.

MAPA
Chcete najít nejbližší rychlostní radar? Zajímalo by vás, kde je poblíž nějaký billboard? Stačí říct 
„Speed Cameras“, „Jack Spots“, „Recommends“, „Billboards“ nebo „Races“ a na mapě se zvýrazní 
vybrané lokace. Během jízdy stačí říct „Open Map“ a dostanete se přímo na obrazovku s mapou.

stARtOVÁNÍ A VYPÍNÁNÍ MOtORu
Pokud chcete nastartovat motor pomocí Kinectu, řekněte „Engine Start“ nebo „Ignition“. 
Vypnout motor můžete vyslovením povelu „Engine Off“.

ROZhLÍŽENÍ
Řekněte „Look Around“ a kamera začne rotovat kolem auta. Je to skvělý způsob, jak moct 
obdivovat své vozidlo, nebo zahlédnout policejní jednotky, které se k vám snaží připlížit.

EAsYDRIVE – ZkRAtkY
Abyste mohli použít Kinect, nemusíte ani otevírat nabídku, stačí říct „Races“, „Customize Car“, 
„Change Car“, „Most Wanted Cars“, „Autolog Recommends“, „Tires“, „Nitrous“, „Chassis“, 
„Body“, „Transmission“ nebo „Multiplayer“.

PAuZA
Hru můžete zastavit jednoduše tak, že řeknete „Pause Game“. Když řeknete „Drive“, vrátíte se 
do akce.

NÁhRADNÍ AutA
Pomocí Kinectu můžete rychleji měnit auta. Dojeďte k náhradnímu autu, a když jste u něj 
blízko, řekněte „Drive Car“. Tím do něj přesednete.

POhLED
Pohled můžete za jízdy změnit vyslovením povelu „Change View“. Chcete se podívat dozadu na 
ostatní auta, zatímco řídíte? Pak stačí říct „Rear View“.

EAsYDRIVE
Do nabídky EasyDrive se dostanete vyslovením povelu „EasyDrive“. Pokud ji chcete zavřít,  
stačí říct „Drive“.

EAsYDRIVE V ZÁVODECh
Během závodu můžete Kinect použít k restartu úrovně. Stačí říct „Retry“ a vrátíte se na začátek 
závodu. Chcete závod opustit? Pak řekněte „Leave Event“.

MAPA
V tomto průvodci se nezobrazují pouze fairhavenské ulice. Hledejte billboardy, objevujte 
autodílny, ničte bezpečnostní brány – to všechno se objeví na vaší mapě.
Čím víc toho prozkoumáte, tím víc toho objevíte, a všechno se to tady objeví, spolu s tabulkou 
SpeedWall příslušné výzvy.
Mapa vám také ukáže všechny závody, kterých se můžete zúčastnit. S každým dalším 
objeveným autem budete mít víc možností. Stačí si jednoduše vybrat závod a přímo k němu 
přejít, nebo zobrazit trasu, po které se k němu dostanete.

sYMBOLY NA MAPě
Chcete najít nejbližší rychlostní radar? Zajímalo by vás, kde je poblíž nějaký billboard? Vyberte 
si, co chcete na mapě vidět.

MINIMAPA
Váš informační displej (HUD) obsahuje mini mapu s GPS, na které je možné zobrazit všechny 
známé závodní trasy ve Fairhavenu. Na mini mapě se zobrazuje aktuální trasa, pronásledující 
policejní jednotky a je možné podle ní plánovat únikovou cestu.
Na tomto upraveném policejním zařízení se zobrazuje rovněž okruh, ze kterého je potřeba vyjet, 
abyste unikli policii a úroveň hledanosti začala klesat.
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FAIRhAVENskÝ POLICEJNÍ sBOR
Nemesis všech fairhavenských pouličních závodníků. Fairhavenský policejní sbor využívá širokou 
škálu vozidel a taktik určených k vašemu vyřazení a ukončení závodu. Pokud nepřijdete do střetu 
s policajty, nezískáte si jméno, a pokud to uděláte, vrhnou se na vás, aby vás zastavili.

hLEDANOst
HLEDANOST je systém, který policie ve Fairhavenu používá k určování priorit pronásledování. 
Čím vyšší je úroveň HLEDANOSTI, tím více policejních a taktických jednotek bude do 
pronásledování zapojeno.
Vyřazování vozidel, rychlá jízda a probíhající pronásledování zvyšují úroveň HLEDANOSTI  
a ztěžují únik. Pokud se budete držet mimo dohled, úroveň HLEDANOSTI klesne.

CENtRÁLA
Centrála je koordinačním hlasem FPD. Je to tým, který předává mobilním policejním jednotkám 
rozkazy, informace a směrové pokyny.

hLÍDkOVÁ AutA
Auta Crown Victoria používají policejní sbory po celé Americe. Spojují v sobě rychlost, odolnost 
a spolehlivost, a tvoří první linii v boji proti pouličním závodníkům. Volací signály hlídkových 
vozidel jsou Lemur, Charlie a Echo.

DÁLNIčNÍ JEDNOtkY
Dálniční auta jsou vylepšená hlídková vozidla speciálně určená k pronásledování. Jsou 
odolnější, rychlejší a za volanty mají zkušenější řidiče. Hlídkové jednotky je přivolají, pokud 
narazí na problém. A tím problémem jste vy.

INtERCEPtORY
Interceptory jsou nejrychlejší jednotky v policejní garáži. Jsou to lehká, obratná a rychlá auta 
značky Chevrolet Corvette, která řídí mimořádně zkušení řidiči; pouze s využitím rychlosti je 
Interceptorům téměř nemožné uniknout. Všechny Interceptory používají volací znak ‚Indigo‘.

JEDNOtkY RhINO
Těžké policejní jednotky; tato speciálně navržená auta Ford Interceptor SUV se používají 
k vyřazování pouličních závodníků, které nedokáží zastavit hlídková auta. Jednotky Rhino 
používají volací znak ‚Romeo‘.

tAktICkÉ JEDNOtkY
Velká obrněná policejní vozidla; těmito mobilními silničními zátarasy není možné prorazit. 
Když pronásledování trvá příliš dlouho, policie zmobilizuje tyto jednotky, aby vytvořily zátarasy, 
uzavřely vedlejší silnice a zmenšily vaše možnosti úniku.

sILNIčNÍ ZÁtARAsY
Používají se k zastavení podezřelých. Je možné se jim vyhnout nebo se jimi probourat. Snažte 
se nenarážet do aut v místech, kde mají motor, protože tam jsou nejtěžší. Dávejte si pozor na 
pásy s hroty, a pokud spatříte silniční zátaras vytvořený z taktických jednotek, vyhněte se mu – 
přes tyhle vozidla neprorazíte.

PÁsY s hROtY
Řetězem spojené hroty v plastovém obalu; tato zařízení propichují pneumatiky, zpomalují 
vozidla a ztěžují jejich ovladatelnost. Umisťují se ručně jako součást silničních zátarasů nebo se 
vyhazují ze zasahujících policejních vozidel. Staly se už zhoubou mnoha pouličních závodníků.

POLICEJNÍ kóDY
10-1  Odpověď
10-2  Zrušit odpověď
10-3  Jsem na místě
10-4  Zpráva přijata, pochopena, potvrzena
10-5  Opakuji
10-6  Vyčkejte
10-10  Vraťte se / vracím se na stanici
10-30  Žádost o posily
10-31  Posily – hlídková vozidla
10-32  Posily – jednotky SUV/Rhino
10-34  Posily – jednotky Interceptor
10-36  Žádost o taktické jednotky
10-40  Podezřelé vozidlo
10-41  Rychle jedoucí vozidlo
10-42  Bezohledný řidič
10-43  Hledané vozidlo
10-44  Závodící vozidla
11-50  Nehoda
11-51  Vozidlo způsobilo kolizi a ujíždí
11-52  Autonehoda
11-53  Nehoda nákladního tahače
11-54  Rozsypaný náklad
11-55  Ohrožený provoz
11-56  Žádost o odtahové vozidlo
11-57  Žádost o odvoz
11-58  Nehoda – bez podrobností
11-59  Vážný naléhavý případ
11-23  Vozidlo mimo provoz
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MDC
Mobile Data Computer (MDC) poskytuje policajtům informace o lokacích, popisy podezřelých 
a zprávy o pozici posil. Každá policejní jednotka jeden z nich na palubě má, aby mohla 
koordinovat pronásledování a pátrání.
Fairhavenští pouliční závodníci používají hacknuté verze těchto policejních zařízení, aby se 
mohli snáz pohybovat po městě a vyhnout se policii.

ChARLIE-INDIGO
Policejní slangové označení pro civilní vozidlo.

sBěRAtELskÉ PŘEDMětY
Billboardy, náhradní auta, rychlostní radary, autodílny – objevovat se toho dá hodně.

BILLBOARDY
Po celém městě čekají billboardy, až je najdete a vytvoříte na nich svůj rekord. Abyste mohli 
skok dokončit a zaznamenat své skóre, musíte billboard zničit a bez nehody přistát.
Za každý provedený skok získáte Speed Points. Pokud některý z vašich spoluhráčů v Most 
Wanted vytvořil na billboardu vlastní vzdálenost, uvidíte srovnání vašeho a jeho výkonu.
Na billboardu bude zobrazen obrázek toho hráče, který provedl nejdelší skok.

NÁhRADNÍ AutA
Pouliční závodníci ve Fairhavenu mají po celém městě rozmístěná náhradní auta. Pokud je 
najdete, budete moct usednout za volant některého z nejúžasnějších vozidel, jaká se kdy po 
silnicích proháněla. Protože má každé auto svůj vlastní seznam pěti závodů, budete je muset 
najít všechna, abyste mohli tvrdit, že jste skutečně ovládli fairhavenské ulice.
Jakmile náhradní auto najdete, můžete do něj přesednout prostřednictvím nabídky EasyDrive.
Máte v patách pronásledovatele? Přesedněte do náhradního auta tak, aby vás nikdo neviděl,  
a unikněte. Tato taktika však nefunguje v případě léčky. V takovém případě budete muset  
k úniku použít pouze své schopnosti a chytrost.

VÝMěNA AutA
Auta můžete měnit tak, že dojedete k náhradnímu autu, nebo k němu rovnou přeskočíte 
prostřednictvím nabídky EasyDrive.

RYChLOstNÍ RADARY
Každý rychlostní radar má vlastní tabulku SpeedWall, ve které je vidět, kdo kolem tohoto radaru 
projel nejrychleji.

BEZPEčNOstNÍ BRÁNY
Ukrývají se za nimi únikové cesty a náhradní auta. Bezpečnostní brány jsou tu od toho, abyste 
je probourali a získali Speed Points.

AutODÍLNY
Po celém Fairhaven najdete autodílny, které jenom čekají na to, aby vám mohli opravit nebo 
přestříkat vozidlo. Když autodílnou projedete, změní se barva vašeho vozidla a pokud bylo 
poškozené, okamžitě se opraví. Pokud havarujete během volné jízdy, objevíte se u nejbližší autodílny.

MODIFIkACE
Modifikace jsou vylepšení vozidla. Získáváte je, když dokončíte závod na prvním nebo druhém 
místě. Jakmile modifikaci získáte, můžete ji na své vozidlo namontovat ve volbě Modifikace  
v nabídce EasyDrive.
Mezi modifikacemi najdete vylepšení motoru, pneumatik, aerodynamických vlastností nebo 
také zesílení podvozku. To vše je určené k tomu, abyste se dostali na první místo seznamu 
Most Wanted.
Chcete vědět, co která modifikace dělá? Na displeji se zobrazí statistiky vašeho aktuálního auta 
s modifikacemi a bez nich, takže si můžete vybrat balíček, který vám nejlépe vyhovuje.

PROFI MODIFIkACE
Tyto speciální profi modifikace jsou dostupné pouze těm nejzapálenějším pouličním 
závodníkům. Jsou to ta nejlepší možná vylepšení, jaká má fairhavenská závodní komunita k 
dispozici. Ovládněte ulice, překonávejte časy a získejte Most Wanted modifikace.
Ve hře pro jednoho hráče musí být profi modifikace odemčeny pro každé auto zvlášť. Ve hře 
pro více hráčů dokončete řidičský milník pro profesionálního řidiče s daným typem modifikace 
a tyto modifikace budou vylepšeny na úroveň profi pro všechna auta.
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hRA PRO VÍCE hRÁčů
Fairhaven je domovem těch nejúžasnějších závodů na celém světě a díky hře pro více hráčů 
můžou být tyto závody ještě úžasnější, a navíc on-line.
Ve hře pro více hráčů začínáte na rychlostní úrovni 1 se souborem speciálně vybraných 
předvolených aut; jsou to ručně vylepšená auta s pevně danou sestavou přednastavených 
modifikací, která vám umožní zapojit se přímo do akce. Když se dostanete na vyšší rychlostní 
úrovně, odemknete další auta, která si můžete sami upravovat. Pokud chcete změnit auto za 
jízdy, otevřete nabídku EasyDrive a vyberte Změnit auto.
On-line hra je rozdělená na závodní seznamy. Jsou to sestavy pěti závodů vybrané tak, aby 
představovaly výzvu i pro ty nejlepší řidiče. Ať už jde o rychlostní test, závod, týmový závod 
nebo výzvu, každý závod na závodním seznamu začíná setkáním. Jeďte na místo setkání 
zobrazené na mapě co nejrychleji – ten, kdo se tam dostane první, získá bonusové Speed 
Points. A pokud se zaseknete, podívejte se na informační proužek v dolní části obrazovky.  
Je tam vždy a říká vám, co máte dělat.
Jste připraveni vyrazit?

RYChLOstNÍ ÚROVEň
Vaše rychlostní úroveň ve hře pro více hráčů rozhoduje o tom, co všechno máte ve hře k dispozici. 
Při postupu z rychlostní úrovně 1 na úroveň 70 postupně odemknete další auta, seznamy milníků, 
odměny sladké pomsty a poznávací značky.
Vaši rychlostní úroveň ve hře pro více hráčů určuje počet Speed Points, které máte. Takže 
pokud si zahrajete hru pro jednoho hráče a získáte nějaké Speed Points, až se příště vrátíte do 
hry pro více hráčů, zjistíte, že se vaše rychlostní úroveň zvýšila a vy jste odemkli další skvělé 
možnosti, které můžete v on-line hře využít.

NEED FOR sPEED 
Předem vybraná auta, která můžete řídit ve hře pro více hráčů. Tato předvolená auta poznáte 
podle  ikony, která se objevuje vedle jejich jména v nabídce EasyDrive. Tato auta mají 
pevně dané sestavy modifikací, které vám umožňují zapojit se do on-line hry a nelze je 
upravovat.

AutA s VLAstNÍ ÚPRAVOu
Jakmile se dostanete na rychlostní úroveň 2, začnete odemykat auta, která budete moct 
upravovat. Každé z nich je odemčeno se standardními komponentami a základní barvou.
Abyste odemkli modifikace, se kterými budete moct auta upravovat, otevřete v nabídce 
EasyDrive volbu Upravit auto a prohlédněte si dostupné milníky. Splňte milník a daná 
modifikace bude vaše. Pak ji můžete pomocí nabídky EasyDrive na auto namontovat.
TIP: Když odemknete milník pro nějaké auto, postup vůči tomuto milníku se stále počítá, 
pokud řídíte toto auto ve verzi Need for Speed.

MILNÍkY
Každé auto má seznam milníků, kterých můžete dosáhnout. Jejich splněním odemknete pro 
své auto modifikace a barvy. Abyste odemkli nové modifikace, musíte plnit milníky modifikací. 
Ty vyžadují, abyste splnili milník s modifikací, kterou už máte, namontovanou na auto.

sEZNAMY MILNÍků
S postupem na vyšší rychlostní úrovně se vám zpřístupní seznamy dalších milníků. Plňte je, 
abyste získali Speed Points, sběratelské poznávací značky a profi modifikace.
Tyto seznamy milníků a váš postup v rámci jednotlivých milníků, které obsahují, můžete vidět  
v sekci Informace o řidiči.

VEŘEJNÁ hRA
On-line hra pro více hráčů, ve které jsou závodní seznamy nabízeny automaticky a všichni se 
snaží stát se hráčem s nejvyšším skóre.

hRA sE sPOLuhRÁčI
On-line hra pro více hráčů mezi pozvanými hráči, kteří se mohou spojit a jezdit po Fairhavenu 
společně. Jakmile se hráči sejdou ve hře se spoluhráči, má hráč, který hru vytvořil, tyto 
možnosti: vzít skupinu hráčů, kteří se spojili, společně do veřejné hry, předložit svůj 
vlastní závodní seznam nebo použít automaticky předkládané závodní seznamy Criterionu, 
prostřednictvím voleb, které jsou k dispozici v nabídce EasyDrive.

ZÁVODNÍ sEZNAM
Závodní seznamy jsou jádrem hry pro více hráčů. Jsou to speciálně vybrané sestavy pěti 
závodů, které se hrají bez přerušení jeden po druhém. Cílem závodního seznamu je dokončit ho 
jako hráč s nejvyšším skóre, a to získáním největšího počtu Speed Points.

INFORMAčNÍ PROuŽEk
Při hraní hry pro více hráčů je nejdůležitější nezapomenout sledovat informační proužek v dolní 
části obrazovky. Ten vám vždy napoví, co máte dělat.

MÍstO sEtkÁNÍ
Každý závod na závodním seznamu začíná setkáním. Jeďte po zelené čáře na své mini mapě 
k červenému pulsujícímu kroužku. Dostaňte se tam první a získáte bonusové Speed Points. 
Jakmile jsou tam všichni, závod začíná.
TIP: Pokud vám dojde čas nebo opustíte setkání poté, co jste na ně přijeli, nebojte se. Vaše 
auto bude automaticky přesunuto na místo setkání tak, abyste stihli start závodu.
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OMEZENÍ Aut
Někdy se na závodním seznamu objeví závod, který vyžaduje, abyste řídili auto určité třídy. 
Když se tak stane, použijte nabídku EasyDrive, vyberte si ze seznamu odemknutých aut, která 
máte pro tento závod povolena, a pak jeďte na místo setkání.
Pokud se na místo setkání nedostanete včas ve správném autě, budete před začátkem závodu 
automaticky přesunuti do předvolené verze povoleného auta.

tŘÍDY Aut VE hŘE PRO VÍCE hRÁčů
Závody s omezením aut a některé milníky ve hře pro více hráčů vyžadují, abyste jeli v autě 
určité třídy.
Těchto tříd je sedm: běžná, exotická, Gran Tourismo, silná, závodní, sportovní a SUV.

Běžná auta
Audi A1 Clubsport Quattro
Ford Focus RS500
Ford Focus ST
Lancia Delta HF Integrale Evoluzione 2
Mitsubishi Lancer EVOLUTION X
Subaru Cosworth Impreza STI CS400

Exotická auta
Bugatti Veyron 16.4 Super Sport
Chevrolet Corvette ZR1
Ford GT
Lamborghini Aventador LP700-4
Lexus LFA
McLaren MP4-12C
Pagani Huayra
Porsche 918 Spyder Concept Study
Koenigsegg Agera R

Gran touriSmo
Bentley Continental Supersports Convertible ISR
Maserati GranTurismo MC Stradale
Mercedes-Benz SLS AMG
Porsche Panamera Turbo S

Silná auta
BMW M3 Coupé
Chevrolet Camaro ZL1
Dodge Challenger SRT8 392
Ford Mustang Boss 302
Mercedes-Benz SL 95 AMG Black Series
Shelby COBRA 427®
SRT Viper GTS

záVodní auta
Ariel Atom 500 V8
BAC Mono
Caterham Superlight R500

SportoVní auta
Alfa Romeo 4C Concept
Aston Martin V12 Vantage
Audi R8 GT Spyder
Jaguar XKR
Lamborghini Countach 5000 QV
Lamborghini Gallardo LP570-4 Spyder Performante
Marussia B2
Porsche 911 Carrera S
Porsche 911 Turbo 3.0
NISSAN GT-R EGOIST
Tesla Roadster Sport

SuV
Ford F-150 SVT Raptor
Range Rover Evoque Coupé
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ZMěNA AutA VE hŘE PRO VÍCE hRÁčů
Když jste ve hře pro více hráčů, využijte volbu Změnit auto v nabídce EasyDrive a změňte auto.

ZÁVODY VE hŘE PRO VÍCE hRÁčů
Závody ve hře pro více hráčů začínají na místě setkání. Na startu není předepsané žádné 
startovní pořadí, nevztahují se na něj žádná pravidla, proto si vybojujte co nejlepší startovní 
pozici a pak projeďte všemi kontrolními body.
Vaše umístění v cíli rozhodne o počtu Speed Points, které získáte. Pokud se vám nepodaří 
dokončit závod včas, budete označeni jako NDK (nedokončil) a nezískáte žádné Speed Points.

tÝMOVÉ ZÁVODY  
VE hŘE PRO VÍCE hRÁčů
Dojeďte na místo setkání, kde budete rozděleni do dvou týmů. Cílem týmového závodu je být 
týmem, který na konci závodu získá nejvíc Speed Points. Speed Points jsou udělovány za pořadí 
v cíli, vyřazování a zahlédnutí. Týmový závod končí až ve chvíli, kdy cílem projede poslední 
hráč, nebo když vyprší vymezený čas. Jakmile si tedy zajistíte umístění v cíli, vyhledávejte 
soupeře, zahlédněte je a vyřaďte je, abyste pro svůj tým získali další Speed Points.

RYChLOstNÍ tEstY  
VE hŘE PRO VÍCE hRÁčů
Rychlostní testy jsou 90 vteřin trvající intenzivní závody, ve kterých se soutěží o nejvyšší 
rychlost zaznamenanou rychlostním radarem, nejdelší skok či drift nebo nejlepší čas.
Snažte se dostat své skóre do tabulky jako první, abyste získali bonusové Speed Points.  
Pak toto skóre obhajujte buď jeho zlepšováním, nebo vyřazováním soupeřů a jejich eliminací  
z rychlostního testu.
Během rychlostních testů jsou aktivní eliminace: to znamená, že pokud vyřadíte soupeře, jeho 
skóre v tabulce je zmraženo a on ho už nemůže zlepšit. Pokud někdo eliminuje vás, udělejte 
všechno proto, abyste vyřadili ostatní soupeře a ochránili tak svoje skóre.

VÝZVY VE hŘE PRO VÍCE hRÁčů
Výzvy ve hře pro více hráčů jsou několikadílné závody, ve kterých všichni spolupracují, aby 
výzvu včas splnili.
Podívejte se na informační proužek, abyste věděli, co máte dělat, a závoďte tak, abyste svou 
část výzvy splnili co nejrychleji, nebo abyste co nejvíce přispěli k zisku Speed Points.
TIP: V kooperačních závodech, jako je například Přeskok, je nejdůležitější spolupráce, takže 
přispějete stejnou měrou, pokud budete auta přeskakovat, i pokud to bude vaše auto, které 
bude zaparkované a přes které se bude skákat.

BLOčkY
Pokud během závodu uděláte něco jedinečného, dostanete na jeho konci bloček s bonusovými 
Speed Points.
TIP: Nejvíc Speed Points dostanete za bloček (Ne)přítel. Uděluje se za překonání největšího 
počtu tabulek SpeedWall vašich spoluhráčů během závodu.

PŘEstÁVkA
Mezi jednotlivými závodními seznamy jsou přestávky. Ty vám dávají čas k volné jízdě, změně  
a úpravě aut a prozkoumání čehokoliv, co jste mohli během závodního seznamu odemknout.

VLAstNÍ ZÁVODNÍ sEZNAMY
Vlastní závodní seznamy jsou takové závodní seznamy, které si můžete sestavit sami ze svých 
oblíbených závodů a hrát je v hrách se spoluhráči.
Pokud chcete vytvořit vlastní závodní seznam, použijte volbu Upravit závodní seznam na 
obrazovce s mapou ve hře pro více hráčů. Abyste mohli vlastní závodní seznam hrát, musíte být 
hráčem, který založil hru se spoluhráči.

POZNÁVACÍ ZNAčkY
Poznávací značky, se kterými se můžete pyšnit před ostatními on-line hráči, získáváte za plnění 
milníků a dalších tajných výzev.
Pokud si chcete upravit poznávací značku, použijte volbu Upravit poznávací značku na 
obrazovce s Informacemi o řidiči.
Respektujte práva ostatních. Zveřejňujte pouze obsah nebo odkazy na obsah, který není 
hanlivý, obscénní, urážlivý nebo nemravný a pozůstává z (1) obsahu nebo vlastnictví z her 
společnosti EA nebo poskytovaného společností EA, nebo (2) materiálů, které jste sami 
vytvořili a/nebo neporušují práva žádné třetí strany, včetně, ale ne výhradně, autorských práv, 
ochranných známek či obchodních vzhledů nebo práv na zveřejňování/soukromí. Podléhá 
Podmínkám použití společnosti EA.

hRÁč s NEJVYššÍM skóRE
Hráč s nejvyšším skóre je takový hráč, který má aktuálně během závodů na závodním seznamu 
nejvíc Speed Points. Za vyřazení hráče s nejvyšším skóre získáte bonusové Speed Points.

ODMěNY sLADkÉ POMstY
Pokud jste několikrát po sobě vyřazeni, aniž byste sami někoho vyřadili, aktivuje se odměna 
sladké pomsty. Ta vám dá možnost řídit stejné auto jako má osoba, která vás vyřadila, na 
krátkou dobu získáte neomezené množství nitra, po jistou dobu budete zocelení proti nárazům, 
nebo získáte schopnost vyřazovat jedním dotekem.
Abyste si mohli vybrat, kterou z odměn sladké pomsty chcete aktivovat v autě, které řídíte, 
použijte volbu Upravit auto v nabídce EasyDrive.
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