
.ÚVOD

Pockej, premýšlej,nadechnise,soustredse...
Odletující šotolína, trhající se asfalt a rozvírenýsníh, to vše je možnépotkat v nejrealistictejší simulaci
rally, jaká kdy byla vytvorena - Richard Bums Rally'M.

Hra obsahuje detailní modely aulvyvedenédotechnejpodrobnejších detailu podle vzoru skutecných

závodních VOZIf,Revolucní fyzikální model presne simullljejfzdu na nejznámejšíchtratích situovaných do
skutecných scenérií automobilových závodu po celém svete. Nynfje tu dílo, na kterécekati všichni fanouš-

ci automobilových her.

Od první lekce vrally škole až po úpravy podvozkupri nastavováníauta - to vše je zpracovános maximální

presností a do tech nejmenších detailu. IV.si trochu osvojíte ovládání vozu, mužetesl zazávodltse svými

prátelí v módu hra více hrácu nebo vyzvat na souboj samotného Richarda 6umse. A! už se rozhodnete jak-

koliv, Richard 6ums Rally vám vždy umožní vyzkoušetsl život profesionálního závodního jezdce.

Tak nastartujtea vydejte se na velké závodní dobrodružství.

.Získejte základnía pokrocilý diplom rally školy.

.Závodte za profesionální závodní tým v nekolika sezónách.

.Proverte své dovednosti v souboji se samotným Richardem 6umsem v módu Richard 6ums Challenge.

.Zahrajte si RZ ci celou rally se svými práteli v módu hra více hrácu.

.Progresivní obtížnost hry vám zajistí rovnocenné soupere ve všech závodech.

.Revolucní program na nastavováníauta vám umožní upravit všechny soucás!fvašeho vozu vcetne dife-

renclálu,pneumatik nebo brzd,..

.R6R .je první hrou svého druhu, která obsahuje vrtulníkové záchrannéakce, interakci s diváky, ci reálnou

fyziku všech soucástf auta.

.Nahrajte své uložené jízdy;na internet a porovnejte je s výkony ostatních hrácuz celého sveta.

Hra RiChard6ums Rally od zacátkuaž do koncesimuluje skutecnézávody v rally.

ZÁKLADNíOVLÁDÁNí

PohybV menu
Vlastníjízdudoporucujemeovládatvolantem,nebo!díkynemuzískátemnohempresnejšíacitlivejšíkon-
trolunadvozem.

Ovládáníhry
AKCE

Razenídolu

KLÁVESA

Razenínahoru

Akcelerace rn
m
MEZERNíK

6rzda

Pozastaveníhry/vstup do menu

Zmena pohledu

Rízení KURZOROVÉKLÁVESY
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Herníobrazovka
Rally je znacneadrenalínovým sportem, nebo! vše se zde Odehráváve vysokých rychlostech, velmi rychle

a casto necekane.Na herní obrazovceproto najdete radu duležitých informací, kteréjsou neustále aktuali-

zoványa poskytují vám základní prehled o jízde a stavu vašeho auta.

Informacenaobrazovce



NAStAVENíHRY
Profiljezdce
Po spuštení hry se automaticky objeví menu volby prolilu.

Tvorba prolilu jezdce:

1. V menu volby protilu zvolte možnost VYTVORIT PROFlL.

2. Zadejte libovolné jméno.

3. Nakonecnajedte na volbu ENTERa profil uložte.

Tip: Víceinformací h/~dejle v kapitole "Správa profilu jezdcú" na strane12.

Poznámka:Nedostupnévolby jsou oznacenyjako "uzamceno".

Rany.Odtud mužetepristupovalkevšem herním módum

.Bezdlouhého zdržování se mužetepustil do RYCHLÉ RALLY (str.

.Rozdejtesi to svými práteli ve HRE VíCE HRÁCÚ (str. 10).

.Zazávodtesi proti samotnému šampiónovi v módu RICHARD BURNS CHALLENGE(str. 10}.

.Pod volbou NASTAVENí (str. 10) se pak ukrývá celá rada voleb pro nastavenízvuku, grafiky a ovládání,

Tip: I ti nejlepší svetoví jezdci zacínali ve škole. Richard 8urns zacai rally škoiu Forest Experiencenavšte-

vovatjiž v 1Sletech. Zvolte tedy nejprve volbu RALLY ŠKOLA a naucte se všemu,co musí dobrý závodni

jezdec znát Vašimucitelem zde nebude nikdo jiný než Richard 8urns.
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Rallyškola
ZdezacínávaševýpravapostopáchRichardaBurnse.Š.kolasenacházív krásnévenkovskékrajineWalesu
a je opravdovýmrallyrájem.Sesvýmizkušebnímttrateminam.nohakilometrechtypickybritskýchcest
a silnicek patrí k nejlepším školám na svete. A díky našíqre do nímáte nyní prístup i vy - a to na tak dlou-

hou dobu, jak jen budete chtít.

.Po nástupu do RALLY ŠKOLY vás Richard Burnsnaucí základumjízdy v'lekcíGh s názvemZÁI<LAI;INí

DOVEDNOSTI. Po jejich dokoncení budete mocipokrácovát do nárocnejší cástLvýcvi.kU

Po absolvování celé školy tak bfJdetezvládat základníi pokfuci!é techniky závodní jízdy abudelena nejlepc

ší ceste k získání angažmáv jednom z nejlepších závOdnídhclýmu

Vstup do RALLY ŠKOLY:

1.po vytvoreníprofJlu zvdltevolbu ŠKOLA RALLY.

2. Stisknete klávesuENTERpro zahájerlílekCí ZÁKLAQNíDOVEDNOST/.

Naslouchejte a dodfŽujtepokyoyRicharda Burnse.

PoznámKa:K POKFWCILEMU OVLÁDÁNíVozu získáteprístup až

senau-

Flychlá.raVJy
Chcetese bezotálení,pustfldo zá.wodení?Nechc~illcekat na získánízávodn{HcenclI. Pak je volba 6YGHi-Á

fjALLYu.tcena právevám.

Pro zahájení rychlé rally:

1. Zvolte volbu RYCHLÁ RALLY a vyberte si stát, zakt~lýchcete závodi!.

2 Nyní si vyberte požaBovanourychlostní zkoušku. Gkaždé tufúl1jsouk diSpozicjz$kladníJUformáce.

Svou volbu pak pOtvrdtll stisknutím klávesy ENVEt\..Nakonl1c;ješle!zvoUeoCekávané,pQCasí.

3. S pomocí kurzorovÝGhkláves si vyberte auto. VJ,!stnostikaždéM VÚzutNldite yprayé casti,obrazov-

ky. Svou volbu pak potvrdte stisknutím klávésyENTE(\.

4. Nastavtepožadov~nýtyp prevodovky.

5. Nyní mužete ODSTARTOVAT ZKOUŠKU, NASTAVIT AUTO.cizmenil!l"Jjíru POŠKOZENí AUTA.

Volby pro PO~KOZENí AUTA jsou následující:

Skoro tádné - je poškozovánakaroserlevozu, závadyse vyskytuj[rliinlmáloe.

,Strední - je poškozovánakaroserievozu, závadyse .vyskytuj[obcas.

Realistické - je poškozovánakarosllrie vozu, závadyse vyskytují v plném rozsahu.

VYPnuto - je poškozovánapouze karoserievozu.

6. Až se zvolená rychlostní zkouška nahraje a vy budete pripraveni, stisknete klávesu ENTER.

7. Po dokoncerlf zkoušky vám budou k diSpozici.následující volby OPAKOVANÝ ZÁZNAM, ULOŽIT

OPAKOVANÝZÁZNAM,ZPETDOHLAVNíHOMENUaRESTART



Sezóna
Jakmile získáteangažmáv závodnímrtýmu, mužetese pustit do závodení v SEZÓNE.

Poznámky: SEZÓNU lze zahájit ažpo.dókoncení všech základních lekcí RALLY ŠKOLY

Pro zahájenisezóny:

1. Vhlavhíll1 menu zvolteSEZÓNA a násle~ne'ši vybertejednu z následujícich obtížností:
ZACÁTECNíK, PROFESIÓNÁL, ŠAMPiÓN.

Tip: Precletesi tipy pro rally'$kolu, které se napházejí v souQorurea(fmelxl.

2. NastavtePDŠKDZf,Ní AUTA na požadovanouhodpotu

3. Zvolte sUyp prevQdOYky,

4, Nyní je treba nastaVil vaše.<1\.1tok optimálnímu výkonu. K tomu slouží volba NASTAVIT AUTO,

Pokud siprejetepoužílhastavení, které by použiLRichard Burns, prejdete k bodu 6.

n~vodk nastavenívšech soucástí auta a pohybu v príslušném menucnajdetena

internetových stránkách www.rlchardburnsrally.com.

6. Po nastávertívOzlIse vrátfte do menu, odkud budetemoci vyzkQušetsvé auto
Viští nebo prímo nátratt

. ZKOUŠ/(JjN/t PjJRKl1VIŠ'fI'cvyzkoušejte nastaveníauta jízdou po parkovišti.

.ZKl1UŠK!I NjJTflAT#c vyZkoušejtenaplM nastaveníauta (ivašelidicské dovednosti) jízdou
na zkušebnítrati školy.

7. Až budete spokojenís nastavenímsvého VOZu,kliknete na volbu ZAHÁJIT SEZÓNU

Menu sezóny
POKRACOVATV S~ZÓNE- pokracovatdo príštíhozávodutétosezóny.

Poználl1ka:Rallyje velice atraktivf\ímsportem, proto se okolotratínachází hodne diváku. Dávejtetedy dobrý

pozor, abyste nikoho neporazilt U obtíZností"šamplóf\" by se to autofJ1atíúkY;fóVnalovyrazeni;zesouteže,

TRfNINK, tréPink vám umožnícvicne projet celou traf a odhali!takveškeré nedostatky vnastávenIvaše-
hoauta.

NA.STAVITAUTO - Tatovolba vás prenese do menunastavení auta. Podrobný návod k nastavenivšech

soucástí vozu a pohybu v tomto menu najdete na strane 13.

LNFO O SEZÓNE - zobrazíaktuální intormace osezóne.

ZPET DO HLAVNíHO MENU - ukoncí váš boj o pozici šampióna v rally a vrátí vás do HLAVNíHO MENU

Tip. Prectetesi tipy pro ra;;y školu, které se nacházejÍna herním CD.

Poznámka:Za predcasnýstart vás cekácasový postih - penalizace.S každým dalším nepovedenýmstartem

se pak tato penallzaceješte zvyšuje. Po ctyrech predcasných startech budete diskvalifikovániI

] Prubehsezóny
Servisnízóna

budetemoclnavštívlt servisní zónu, kde se váš tým mechanikO

vaše auto dosavadní jízdou utrpelo, Podle pravidelrally nesmí v servi-

než 21)minut Ne vždy tedy bude možnéopravit veškerénedostatky a bOdejen

další jízdunejdÚležitejší. Hlavní mechanik vám vždy rekne svuj odhad,

~~il)~iWO'prav

Prfoprayách v serv.isnízóne si.mužetevYbJ.a~

které soucásti mají být opraveny predno~toe,

1. Kurzorovými klávesami,si ze,seznamu

vyberte poškozenousoucást, kterou chcete

vymenit.

2. Pokracujte ve volbe sou(':ásf(až do vycer-

pání veškeréhocasu, ktBrý jek dispozici

pro provádení oprav.

Poznámka:Pri zadávánída(šícQoprav se bude

prodlužovat i odhadovaný ~s dokoncení.

3. Za každouminutu,o/kterouprekrocftepr!déieiiýcas pro pobyt v servisu, obdržíte penalizacl

11)sekund. Tato penallzacese pltcí!ákvašem\.l celkt}vému caSltza celou soutež, takžeopravy plá-

nujte velmi pecl(lIe.

I

P6známkyk servisnízóne.Až se mechanict'daji do práce, mDlete I nadálesledovat, jak demontuji, vymenují a montují príslušné

soucJst~,auta,Nezapomentetaképozorné sledovat zbývající cas,

.Opravteco nejvice soucástí, snaZtese ale neprekrocit casový limit.

.Nejste-II DžetevšechnarozhodnutíponechatnamanáŽerovitýmu.Stací,kdyžzvolítepoložku
RADA MA RA. Nezapomenlevšak, že manažermuže mí! zcela jiné priority nežvy sami.

.U nocního servisu máte k dispozici 41)minut.



Hravícehrácu
Ponorte se domódtfhra vícehrácua souperte až se tremi práteli o nejlepší casv RZ nebo celéraUy. Vše

záleží jen na vašichrldiC$kých schopnostech. Kdo ZVítezía bude $e mocipyšnitlittJlem šampióna?

Pro zahájení hry více .hrácu:

1. V hlavním menu zvolte HRA VíCE HRÁCU.

2. S pomocí kurzorovýchkláves zvolte pocelhrácu a volbu p.olVrd'lesfísknutírn.klávesy~N"ER,

3. Vyberte sl jednu z voleb: RZ HRY VíCE HRÁCU nebo RAU.YHRY VíCE HRÁCU

4. Zapneteci vypnete zObrazovánínejlepší jízdy predchozích jezdcu. Tato VYu!1YtávkaurnožiíUjepráve

jedoucímu hráci ukazovatstopu, kterou použil držltetrekor.dnít!o.casuna práveprojíždené rychlostní
zkoušce.

5. Zvolte míru poškozenívozu.

6. Vyberte sflokací, ve které budete závodit, a stisknete klávesuENTERNakonec ješte nastavte pocasí
a prejdete k volbe auta.

7. V menu výberu autasl vyberte vuz, se kterým budete chtít závodil. Na pravéstrane obrazovky uvidíte

parametryzvolenéhoautomobilo. Svoovolbu potvrdtestisknutrm klávesy ENTER.

8. Zvolte typ pneumatik.

9. Zvolte typ prevodovky.

Tip.'Prectetest tlpypro (atty školu, kieré se nacházejína herním CD.

Richard Burns Challenge
V módu RICHARD BURNS CHALLENGE se mužeteutkat se samotným Richardem. Vyberte sl své oblí-

beQéauto a pripravte se na jízdu vašeho života.

PfG spušlenízávoGIi RICHA/W BU/iNS CHALLENGE:

1. V menu zvolte RICHARD BURNS CHALLENGE a stiskneteENTER. Paksl vyberte auto, se kterým

budete závodil.Chcete-li,mužete vybrat i auto, vel<terém pojede Richard.

2. S pomocí I<urzorovýchkláves nastavte typPREVOOOVKY.

3. Nyní mužetebud ODSTARTOVAT ZKOUŠKU, nastavil POŠKOZENí AUTA ctNASTAVIT AUTO.

Menunastavení
Pro nastavení rozlicných voleb slouží v Richard Burns Rallymenu NASTAVEN! 00 nej se lze dostat prímo

z hlavního menu hry.

Poznámka:Nastavenívoleb v tomto menu má vliv na celou hru.

.ProvybráníjednotlivýchvolebpoužijtešipkyNAHORU/DOLU

.Pro zmenu hodnot použijte šipky OOLEVNDOPRAVA
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Valby jsou dle povahy rozdeleny do následujícíChkategorií:

OBRAZOVKA- upravuje vzhled herní obrazovky a zapíná/vypínámezlcasy.

ZVUK - upravuje ruznázvukovánastavenL

OVl.ÁDÁNí- nastavuje zpusob ovládání hry.

R(JZPIS -umožnuje zmenit vzhled rozpisu tak, aby vám co nejvícevyhovoval.

PREVODOVKA -nastavuje veškerévolby týkající se prevodovky (typ, zámek neutrálu, ochrana prevo-

dovkyapod).
STANDARDN{NASTAVENí - obnoví standardní nastavení u všech herních voleb.

OBRAZOVKA
DIGITÁLNíUKAZATELE- prepínámezi volbami ZAP./VYP.

VEUKOST UKAZATELU - prepínámezi volbami MAXIMÁLNí a MINIMÁLNf

MEZiCASY- prepínámezivolbamiZAP./VYP.

ZVUK
MOTOR - upravuje hlasitost zvuku motoru.

SPOLUJEZDEC - upravuje hlasitost spolujezdce

ZVUKOVÉEFEKTY- upravuje hlasitost dalších zvukových efektu.

HUDBA - upravuje hlasitost hudby.

PNEUMATIKY - upravuje hlucnost pneumatik.

HUDBA PRI OP. ZÁZN. - upravuje hlasitost hudby pri opakovanémzáznamu.

ZVUK INTERIÉRU - zapíná/vypínázvuky v interiéru vozu.

VÝSTUP - nastavuje typ výstupu zvuku.

Richard BurnsRatly používátechnologiíCreative EAX@3.0 AOVANCEOHO" EnvíronmentalAudio, která

presne simuluje reálná zvuky. EAXADVANCEDHD akustické modely jsou dynamicky aktualizovány behem

vaší jízdy, címž vám poskytují nejrealistictejší zvukový zážitek, jaký jste dosud mohli v pocítacové hre
zažíl.

Efekty EAXADVANCEDHD lze použít pouze na zvukových kartách Sound Blaster'"Audigy'" 2. V kombinaci

s více-reproduktorovými systémy (napr Creatlve Insplre@nebo GigaWorks' 7.1) se Richard Burns Rally

stane ješte realistictejší hrou.

I
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OVLÁDÁNí
V tomto menu mužeteupravit veškerávolby týkající se ovládání hry.

NASTAVEN{OVl.ADACE- upravujenastaveníherníchovladacu.

FORCE FEEDBACK - upravuje nastavení funkce Force Feedback.

Poznámka:Tatovolba je dostupná pouze tehdy, je-Ii pripojeno zarízenípodporujíCí Force Feedback

NASTAVENí FILTRU - upravuje nastavenífiltru pro herní ovladace.

I
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ROZPIS
V tomto menu lze zmenit celou radu voleb týkajících se rozpisu.

Rozpis - s Robertem Reidem

ROZPIS - zapíná/vypínázobrazenírozpisu na obrazovce.

VZDÁLENOST - zapíná/vypíná zobrazenívzdálenosti k príští prekážce

ZBÝVAJícíVZDÁLENOST- zapíná/vypínázobrazeníodpoctuvzdálenostik príštímuhlášení.

HERNíCAS- zapíná/vypínázobrazeníherníhocasu.

MEZiCASY- zapíná/vypínázobrazenícasuv mezicasech.

3D ZNACKY-zapíná/vypínázobrazení3Dznacek.

MNOŽSTVíPOZNÁMEK- použijtekurzorovéklávesykezvýšení/sníženímnožstvípoznámek,kteréspo-
lujezdechlásí.

DOBA OZNÁMENí INFORMACE - nastavuje vzdálenost, ve které bude oznámenapoznámkapred zatác-
kou.

Tip-Prectetesi tipyproraiiyškoiu,kterésenacházejínahernímCD.

PREVODOVKA

PREVODOVKA- nastavujepoužitíAUTOMATICKÉciMANUÁLNíprevodovky
ZÁMEKNEUTRÁLU- zapíná/vypínázámekneutrálu.

OCHRANAPREVODOVKY- zapíná/vypínáochranuprevodovky.Privypnutéochranesl musítedátpozor
pri razenínižšíchrychlostníchstupnu.V opacnémprípadebystemohliznicitcelouprevodovku.

AUTOMATICKÁ SPOJKA - zapíná/vypínáautomatickouspojku

STANDARDNíNASTAVENí
Potvrzením této volby se vrátíte ke standardnímu nastavení všech voleb.

Ukládání,nahrávánía úpravyuloženýchjezdcu
v profilu jezdce jsou uloženavšechna herní nastavení,váš postup ve hre a samozrejme i názevvašeho
jezdce.

Priprvn@ spuštení hry se automaticky otevre menu protitu, odkud mužetevytvorit nový profll (volba

WTVORIT PROFIL). V tomto menu mužete pozdeji nahrátci smazatjiž vytvorené profiiy nebo vytvorit

dalšL Pro vybrání požadovanévolby použijte kurzorovéšipky, pro potvrzení pak klávesu ENTER.

Poznámka:Mužetevytvorit až deset profitu jezdcu.

Pro uloženíprolilu jezdce:

1. Chcete-ltokaOlžite uložit váš postup ve hre, najedte na volbu PROFIL JEZDCE a stisknete ENTER

2. Najedtena volbu ULOŽIT PROFIL a stisknete ENTER.

3. Svuj výber potvrdte oznacenímvolby ANO a stisknutím klávesy ENTER.

I
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Pro nahrání prolilo jezdce:

1. V hlavním menu najedte na volbu PROFIL JEZDCE a stisknete ENTER.

2. Najedte na volbu VYTVORIT/NAHRÁT PROFIL a zvolte uložený profil, který chcete nahrát.

3. S pomocí kláves DOLEVA/DOPRAVAzvolte položku NAHRÁT Vše nakonec potvrdfe klávesou
ENTERa volbou ANO.

Pro smazání prolilo jezdce:

1. V hlavním menu najedte na volbu PROFIL JEZDCE a stisknete ENTER.

2. Zvolte požadovanýprofil s pomocí kláves NAHORU/DOLU

3. S pomocí kláves DOLEVA/DOPRAVAzvolte položku SMAZAT.

4. Vše nakonec potvrdte klávesou ENTER,volbou ANO a opetovným stiskem klávesy ENTER.

:-'" Hernímenupri pozastavení
Následující volby jsou dostupné behem závodu pri pozastaveníhry.

Hru pozastavítestisknutím klávesy ESC.Toutéžklávesou její chod znovu obnovíte.

POKRACOVAT - tato volba slouží k obnovení chodu hry a pokracování v závodu.

ZAVOLAT POMOC - tato volba slouží k privolání diváku, kterí pomohou vašemuautudostat se zpetna cestu.

Poznámka:Tatovolba je dostupná pouze tehdy, kdyžauto zcela stojí. Privolání pomoci trvá nejaký cas,

ludíž ji používejtejen tehdy, je-Ii to zcela nezbytné.

Poznámka:Tatovolba je u obtížnosti ŠAMPiÓN dostupná pouze tehdy, pokud se v dohleduoacházejí nejací
diváci.

NASTAVENí- umožnujezmenitnastaveníobrazovky,zvuku,rozpisuaovládání.

RESTART- restartujeaktuálníRZ.

Poznámka:Tatovolbanenídostupnáv módusezóna.

ODSTOUPIT- toutovolbouukoncíteaktuálníhruaodstoupítezezávodu.

j<

Nastaveníauta
Richard Burns Rally obsahujenejdokonátejší a nejpodrobnejší systém nastavení autaze všech dosud vyda-

ných her s tématikou rally. Ackoliv vetšina hrácu se patrne rozhodne setrvat u standardoích nastavenívozu,

pro hráce, kterí se chtejí zcela ponorit do taju rally, je tato možnost jednou z klícových.

Níže najdete podrobný návod k nastaveníauta. To je možno provádet pred zahájenímkaždéhoz herních
módu.

""

Nastaveníauta
Pro Richard Burns RaHybylo RichardemBurnsem a profesionálními

ních nastaveníaut. Pokud se.fozhodnete je nepoužít a nastavit si auto

s tím, že úprava není otázkounekolika minut. Casto vám bude trvatmnoho

oastavenLZmena jedné promenné se totiž okamžiteprojevíifia ostatních a



Max. svornostcentrálníhodil.:

AKCE, HLAVNí ÚCiNEK DALŠí ÚCiNKY, ' ,

Snížení%

Zvýšení%
(vetšíuzávera)

CitlivejšíreakceUzení

Vetšístabilita

Vetšípretácivost

Vetšínedotácivost

Max. svornost predního di!.:

AKCE HLAVNíÚCiNEK c'. '." ..",'.." ",..,' DALŠíÚCiNKY

Snížení%

Zvýšení%
(vetšíuzávera)

Ménetrakceu predníchkol

Vícetrakceu predníchkol

Snazšívyjíždeníze zatácek

Nižšípresnostnzení

Max. svornost zadního di!.:

AKCE HLAVNíÚCiNEK.' " d " DALŠí ÚCiNKY

Snížení%

Zvýšení%
(vetšíuzávera)

Nižšínedotácivost

Vyššínedotácivost

Ménetrakce

Vícetrakcenazadníchkolech
privýjezduzezatácky

Úcinek rucní brzdy:

Poznámka:Rucní brzdakrome sepnutí zadních brzd také'otevre stredový dlterenciál a umožní tak volný

pruchod výkonu mezi prevodovkou a zadními koly.

Procentuáiní hodnota udává tlak, který musíte vyvinout na ovladac pro uvolnení stredového diferenciálu

a provedení perfektní otácky s rucní brzdou.

Mez brzdení levou nohou:

Tato procentuální hodnota udává tlak, který musíte vyvinout k tomu, aby pocítac prednostne použil mapu

centrálního diferenciálu pro brzdení levou nohou.

Tip: Použijte takovénastavení ovladace,které vám umožní soucasnestisknout tlacítko plynu, brzdy

a zmeny rychlostních stupnu.

Podvozek
v tomto menu si mužetenastavit podvozekauta tak, aby se co nejlépe ovládalo na pevném i nezpevneném

povrchu. Upravit lze nastavenítlumicu, pružin a u úzkých a zatáckovilých tratí prijde vhod i úprava geomet-
rie a stabilizátoru.

Poznámka:Jakékoliv zmeny na podvozku je nutné provést na obou stranách auta. Napríklad zmenu levého

odpružení je nutnéaplikovat i na odpružení pravéapod.

Tlumice

Tlumice slouží k pohlcení energie vzniklé pri nájezdu kola na terénní nerovnost. Zároven spolu s pružinami

ovlivnují, jak rychle se kolo vrátí po odrazu na vozovku.

Poznámka:Všechny hodnoty jsou zde udávány v kilonewtonech na metr za sekundu. (kNjm/s).

.~

i

Tato hodnota udává množství energie, které bude pohlceno pri nájezdu na nerov-

nost na silnici. Zvýšení této hodnoty povede k tvrdší jízde, snížení naopak k jízde
mekcí.

Tato hodnota udává dobu, po jaké se tlumic opet napne a pneumatika se tak vrátí

na povrch silnice.

Tip: Cím níže nastavile výšeuvedenéhodnoty, tím více trakce bude mít vašeauto. Prehrlanenízké hodnoty

všakpovedou k ,plavání" auta na silnici.

Rychlá komprese: Rychlá komprese funguje stejne jako kompresestandardní a je zde pro prípad
najetí na vetší nerovnosti, do velkých der ci pro skoky, Rychlá komprese nesouvisí

s rychlosti auta, ovlivnuje pouze rychlost komprese tlumice pri prudkém nárazu.

Práh rychlé komprese: Práh rychlé komprese urcuje rychlost (v metrech za sekundu), pri které budou

prednostne použity hodnoty pro rychlou kompresI.

Tip: Pri príliš vysokémnastavenínebude rychté komprese nikdy dosaženo.Naopakpri príliš nízkém nasta-

veníjí bude dosaženotémer vždy

Pružiny

Pružiny jsou dvojího druhu - hlavní a pomocné, Vetšinu práce vykonají ve standardních podmínkách pruži-

nyhlavní.

Pomocné pružiny pricházejí do hry ve chvfU,kdy je na kolo kladeno velmi malé zatíženíci zatíženížádné.

V takovém prípade tyto pružiny zajistí plné vysunutí tlumice a zachovánítrakce.

Délka pružin: Tato hodnota ovlivnuje jízdní výšku vozu a délku, kterou musí urazit tlumice.

Tip: Existují snazšízpusoby,jak ovlivnit jízdní výšku vozu (napf nastavenímdélky vzperv menu geomet-

rie). Délku pružin proto doporUcujemeponechat na standardních hodnotách.

Tuhost pružin: Tato hodnota udává sílu, kterou je nutné vynaložit ke stlacení prUžiny.Cím výše ji

tedy nastavíte,tím tužší pružina bude. Nižší hodnota naopak povede k mekkým

pružinám, Je zrejmé, že toto nastavení má znacnývliv na chování vozu na nerov-

némpovrchu.

Tip: Na rychlých RZs pevným povrchem bude vhodnejší tužšínastavení pružin. Naopak v prípade bláta ci

snehu budou výhodou wtižiny mekU

Poznámka:Délku a tuhost pomocných pružin jsme pro každévozidlo nastavili na optimální hodnotu.

Doporucuje vám proto tato nastavení nemenit.

Geometrie (prední a zadnf)

Menugeometrle vám umožnuje nastavit sklon kol vuci vozovce i sobe navzájema upravit délku vzper.

Tento popis je platný pro prední i zadní cást vozu.

Poloha horního Jedná se o místo, kde je horní cást vzpery pripevnena k autu. Zmenou její délky

úchytutlumice: ovlivníteúhelsklonuosy.

Tip: Cím zápornejšího úhiu sklonu osy docílíte, tím lépe bude auto zatácet.Soucasne všakbude rízení

náchyinejší na nerovnosti (tzn. auto bude obtížné rídit na nerovném povrchu).

Komprese:

Zpetnýráz:

~i
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~
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Upravuje délku rídící tyce a ovlivnuje tak sbíhavost kol.

Upravuje jízdní výšku autave vztahu k zemi. Výšku lze nastavit zvlášt pro

prední I zadní vzpery, címž lze zmenit I rozloženíhmotnosti vozu. Zvýšením

zadní cásti autase více hmotnosti (spolu s težištem vozu) prenesedopredu
anaopak.

Tip: Zvýšení jízdní výšky vozu má pozitivní vliv na životnost podvozku. Sníženínaopak udržuje težište
vozunízko.

Náklonoskol: Tatovolbaovlivnujeodklonkol.

Tip: Správným nastavením odklonu lze docl7it rovnomerného ojíždení pneumattk po cetéptoše dezénu.

Výztuhy I rízení

Úkolem výztuh je zabránenínaklánení vozu na levou ci pravou stranu. Naklánenímá negativní vliv na pres-
nostrízení.

Délka rídící tyce:

. Tlouštka vzper:

Max. úhel Fízení: Je-Ii tato hodnota nastavenana maximum a hrác bude zatácetnapino jed-

ním smerem, auto zatocí více, než kdyby byl úhel rízení nastavenna hod-
notunižší.

Tuhost predního stabilizátoru: Toto nastaveníovlivnuje rychlost prenášeníváhy mezi obema poloosami

predních kol. Cím vyšší bude tato hodnota, tím tužší bude stablllzátor, což

povede k pomalejšímu prenosu hmotnosti.

Tip: Nižší nastaveníusnadní zatácenína vjezdudo zatácek. Vyššínastavenízasezajistí vyšší stabilitu vozu.

Tuhost zadníhostablllzátoru: Toto nastaveníovlivnuje rychlost prenášeníváhy mezi obema zadními koly.

Cím vyšší bude tato hodnota, tím tužší bude stabllizátor, což povede
k pomalejšímu prenosu hmotnosti.

Tip: Nižší (mekci)nastavenízvýšítrakci,nicménemuževyvolatnedotácivost.

Tip: Na mokré vozovceje lepší nastavit nižší hodnoty pro prední i zadní stabitizátory.

PneumatikyPirelli

Jak jsou pneumatiky Pirelli namáhánypri brzdení, zrychlování a zatácení, tlak a teplota v nich postupne
rostou.

Tlak uvádený v menu je tlakem pro studené pneumatiky.

Tip: Na dlouhých RZ za tepiého pocasí muže být prospešné nastavit tlak v pneumatikách mírne pod stan-
dardnímez.

Brzdy

V této sekci mužetenastavit pomer mezi predními a zadními brzdami a také maximální brzdný úcinek.

Maximální tlak brzd: Jedná se o maximální brzdný úcinek na kolech auta. Príliš vysoká hodnota

povede k zablokování kol a smyku auta. Na mokrých, zasneženýchci jinak

kluzkých vozovkách stací k zablokováni kol podstatne nižší tlak.

Tip: Pokud jste se stabiiitou autaspokojen~ ponechtepomer mezipredními a zadními brzdami v rovnová-
ze. Budou-ii zadní brzdy brzdit príliš siine, auto muže být hure ovladateiné. Príliš silné prední brzdy zase

znemožní vjíždenído zatácek.

Pomerbrzd:

Prumerbrzd:

Tato procentuální hodnota udává rozložení brzdného úcinku mezi prední

a zadní brzdy. Soucet obou hodnot musí být vždy roven 1.

Tato volba udává velikost brzdových kotoucu.

Prevodovka

Tato sekcevám umožnuje nastavit prevodové pomery tak, aby došlo ke zvýšení akcelerace/snížení

maximální rychlosti nebo ke sníženíakcelerace/zvýšenímaximální rychlosti.

Správné nastavenívždy závisí na povazeaktuální RZ (množství zatácek,rovných úsekuapod.).

Ochranaprevodovky: Toto zarízeni zabranujezarazenínižšího rychlostního stupne v prípade, že

by to zpusobilo poškození motoru.

Stálýprevod

Tato volba nastaví prevody tak, aby vyhovovaly stylu jízdy v konkrétní RZ.

Dlouhý: maximálnírychlost,nejnižšíakcelerace

Strední: strednírychlost,stredníakcelerace

Krátký: nejpomalejšírychlost,maximálníakcelerace

Tip.Jedete-Ii stále na maximu otácek,le nejvyšší casprodloužit prevodovépomery Zvoile tedy hodnotu

STREDNíci DLOUHÝ Pokud maxima otácek u nejvyššího rychiostnlho stupne nedosahujete,je trebapre-

vodovépomery snížit.

Nahráníuloženéhonastavení
1. Najedte na volbu NAHRÁTNASTAVENía stisknete klávesu ENTER.

2. S pomocí šipek NAHORU/DOLUzvolte uloženénastavení.

3. S pomocí šipek DOLEVA/DOPRAVAzvolte možnost NAHRÁTa stisknete ENTER.

4. Potvrdte vše volbou ANO a vrattese do menu nastaveníauta.

Vymazání uloženého nastavení

Uloženánastavení mužetesamozrejmetaké smazat.Stací, když je oznacítea použijete volbu SMAZAT.

Uložitnastavení
Pokud se vám podarí vytvorit dokonalé nastaveníauta, které budete chtít používat pravidelne, mužetesl je

uložit. K tomu slouží volba ULOŽiTNASTAVENí.Nastaveníse ukládají do profilu vašeho jezdce a jejich

pocet je omezenna trI.

Standardnínastavení
Richard Burns vytvoril pro hru radu optimálních nastaveníaut - od arktických až po asfaltové trate.

Poznámka:Stisknutím klávesy ENTERvymažetevšechny nechtenézmeny v nastavenr,které jste provedli.



.PRílOHY

A.Tipyprovýukuv rallyškole
K podrobné výuce Richarda Burnse v raily škole vám nyní prikládáme ješte nekolik tipu pro snadné
a rychlé zviádnuti všech výukovýchlekci.

Základnídovednosti
Pro získánízákladního diplomurally školy musíte projít všemi lekcemi základních dovednosti. Zároven tím

presvedcíte RichardaBurnse, že jste hodni postoupit do pokrocilé cásti této školy. Níženajdete popis jed-
notlivých zkoušeka radu užitecných tipu pro jejich dokoncení.

Úvod a základní ovládání

Pro ukoncení lekce zaparkujte svuj vuz uvnitr žlutého obdélníku na konci parkovište.

Tip: Je zrejmé, že majitelé školy ratly si neprejí mít ze svéprovozovny kulnicku na drM Snažtese tedy
nepoškodit budovy ani ploty Vopacnémprípade nesplmle zapocatoulekci.

Základy jízdy a razení

Testbrzdení:šotolina

.Jezdetepouzenormálnírychlostí.Nevyjíždejteztrati

.Nebrzdete,dokudvámto Richardnerekne

.Nepoužívejterucníbrzdu

.Snažte se nezablokovat kola, s plynem zacházejte s citem

Smerováníautaa razení

Kvalifikacníjízda

.Nepoužívejtemnohoplynu

.Naslouchejte pozorne Richardovým radám

.Predzatáckounajedtenaopacnýkrajcestyapotéji projedtepovnitrnímokraji

.Brzdeteucervenýchkuželu

.Zrychlujteuzelenýchkuželu

.Zatocteumodrýchkuželu

Tip: Vostrých zatáckáchsi mužete vypomoci rucní brzdou.

Rychlá jízda se spolujezdcem

.Pozorne sledujte, jak Richard Burns projede celou trat

Pokrociléovládánívozu
Rucní brzda: šotolina

.Prvnízatáckuprojedtepribližnepadesátkou.

.V prudšíchzatáckáchto neprežentes tocením.

.Kontrolanadvozemje duležitejšínežvysokárychlost



Pretácení: brzdi levou
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Pretácení: vládni plynem
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Rízenýsmyk
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Základyovládání:asfalt

Testbrzdení:asfalt

.Nepreženteto s brzdením,abyste neudusili motor.

.Nepreženteto s plynem, jinak neprojedetepríští zatáckou.

.Vyrovnaná jízda je základem úspechu,

.Zrychletena100km/h..Nezablokujtekola.

.Nepoužívejterucníbrzdu.

.Zastavtepredpáskami.

.Do první zatáckyvjíždejte približne šedesátkou.

.Neprežentetosrucníbrzdou.

.Na výjezdu ze zatácky pridejte plyn.

.Udelejte dve otácky na osmicce.

.Neporaztekužely.

.Používejtetechniku brzdení levou nohou.

.Udelejte dve otácky na osmicce.

.Zrychlujte ménenež v predchozí lekci..Neporaztekužely.

.Šlápnete na brzdy a do zatácekvjíždejte smykem.

Rucní brzda: asfalt

.Uvolneteplyn..Zatocteapridejteplyn.

.Pokracujte na hranici smyku až do výjezduze zatácky.
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Mekkýpodvozek

.Uvolneteplyn..Zatocte.

.Na výjezdu ze zatácky pridejte plyn. ,d
!~

Tvrdýpodvozek

.Osvojtesirízenínaasfaltu.

.Procvictesi cvikyzpredchozíchiekcí.

.Pro dokoncení lekce zaparkujte ve žlutém obdélníku.
!rif!'
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Skandinávskáotocka

Testovacízkouška

B.Výkladhlášeníspolujezdce
Hlášení spolujezdce umožnuje jezdcum rychlejší I spolehlivejší jízdu, nebo! predempresne vedí, co je za
zatáckouci horizontem ceká. Hlášení se týkají zatáceki nebezpecnýchmíst, jakými jsou díry, brody ci.bal-

vany. Úspech tak v nemalé mli'e závisí i na kval.itespolujezdce a poznámkách,kterési vytvorí pri zkušební

jízde pred závodem.

Hlášení jsou u každéhospolujezdce jiná, ale pro úcely této hry vám postací porozumet terminologii, kterou

používá Robert Reid. Po chvíli tak budete projíždet zatácky rychlostí, o jaké se vám dríve-ani nesnilo.

Tip: Budte všakI nadáleopalm~ nebot ani spolujezdec neví o všechhrozících nebezpecích(napr. živá IVe{
natratiatd.).

"Levájedna"
"Pravájedna"
"Levádve"
"Pravádve"
"Levátn"
"Pravátri"
"Leváctyri"
"Praváctyri"
"Levápet"
"Pravápet"
,Levášest"
"Pravášest"
"Levásedm"
"Pravásedm"
"Zúží"
"Otevre"
"Utáhne"
"Hodneutáhne"
"Odboc vpravo"

"Odboc vlevo"

"Klikaté"

"do"

"a"

"PreshoHzont"

"Skok"

"Hrb"

"Nerež"

"Rízni"

- Nejprve natocte predek auta proti smeru zatácky a pak hned zpet.

- Nepoužívejterucní brzdu

- Predzatáckou zpomalte

- Nacasovánía zrucnost jsou základemúspeéhu.

- použijte vše, co jste se až doposud naucili.

-Naslouchejte hlášením RobertaReida,

.Predzatáckamibrzdete,na výjezduz nich pridejte plyn.

Maximální rychlostí doleva

Maximální rychlostí doprava

Pozor naJychlost, témernaplno vlevo

Pozor na rychlost, témer naplno vpravo

Zpotnál a zatoc mírne vlevo

Zpomal a zatoc mírne vpravo

Zpomal, cekáte prudšízatácka vlevo

Zpomat,.ceká te prudší zatáckavpravo

Ostrejší
Ostrejšínež
Zatáckao stupnu
Zatácka.0'90 stupnu doPrava

Zatáck~o více než 90 stupnOdbleva"
Zatáckao více než 90 stupnu doprava

PozOr - cesta se zužuje

Zatáckase rozširuje

Zatáckase na výjezdu utáhne

Zatáckase na výjezdu hodne(utáhne

Na príští križovatce jed d(jprava mimo silnici

Na príští križovatcejed doleva mimo silnici

Cesta pred námi je klikatá

mezi dvema hlášeními

spojka mezi hlášeními

Pozor na horizont, není za nej videt

Auto se vznese, priprav se na dopad

Cesta je rozbilá

Zatáckuprojed stredem, okraje cesty mohou být nebezpecné

Zatácku projed po vnitrním okraji



"Dlouhá"

."Možná"

"Rovne"

"Držsenapravo"
"Držsenalevo"

"Stredem"

"Opatrne"
"Pozor"

"Pozor,voda"

"Brod"

"Most"

"Cíl"

Poslední uvedená poznámkabude delší než obvykle
Mírne
Jedrovne

Cesta je nejlepší u pravého okraje cesty

Cesta je nejlepší u levého okraje cesty

Cesta je nejlepší uprostred

Dej si pozor na povrch cesty

Nebezpecí

Nebezpecnávoda
Vodníbrod

Pozorpri vjiždenínamost
KonecRZ

ZÁKAZNICKÁPODPORA
Pokud máte nejaké technické problémy, prectete si prosím nejdríve soubor readme.txt (príp. readme.htm),

který se nacházív adresári s hrou. V nem jsou popsané známéproblémy a postup, jak je rešit Pokud zde
nenalezneterešení vašeho problému, kontaktujte prosím naši zákaznickoupodporu mailem na adrese:

podpora@cdprojekLcz Do mailu napište konfiguraci svého pocítace (procesor, pamet, grafická karta, veli-
kostmístanaharddisku)apoužívanýoperacnísystém.Dálepopištesvujproblém- kdya kdevehrese

vyskytuje.

Varovánípred epi/epsíí
V zájmu svého zdraví po každéhodine hraní alespon 15 minut odpocívejte. Vyvarujte se hraní, jste-Ii una-

veni nebo pokud trpíte nedostatkemspánku. Hrajtevždy v dobre osvetlené místnosti a snažte se sedetco

nejdál od obrazovky.Nekterí lidé trpí epileptickými záchvaty,pokud v okolí vidí blikající svetla nebo vzory.

Takovéosoby mužepostihnout záchvat,pokud se dívají na televizi nebo hrají-Ii video ci pocítacové hry.

Každý,kdo nekdy utrpel takový záchvat,muže mít predpoklady pro epilepsii. V prípade,že jste epileptikem

nebo jestliže na sobe pri hraní zpozorujete následující symptomy: mdloby, rozostrenévtdení, škubání ve

svalech, jiné mimodecné pohyby, ztrátuvedomí, zmateníci krece, pak se pred hraním takových her poradte

se svým lékarem.

Aktualizace
Nejnovejší informace o této hre, nejnovejší opravné patche a aktualizace(update) naleznetena,naší Interne-

tové stránce na adrese:http://www.cdprojektcz

Upozornení:anglické patche do hry staženéze stránkyvýrobce nebudou fungovat na ceskéverzi hry. Pokud

bude k této hre vydán opravný patch, vyckejte prosím na jeho ceskou verzi, která bude pripravena a násled-

ne poskytnuta ke staženína stránce CD Projektu.

Autorská práva
NabízímeVám pocítacovou hru nejvyšší kvality. Každáz námi vydávaných her je vÝ$lédkefllrnnohaQ1esícní

nárocné práce. Jejím cílem je neustálé zvyšování standardunašich her, které si zakoupíte. Prosíme o oce-

není této snahy a prosím pamatujte, že neoprávnenékopírování her je nelegální:

Zakoupenímtohoto produktu získáváteprávo užívánítohoto prograQ1u,které je omezenéna Instalaci

a spouštení programu ze zakoupenéhoCD do pameti pocítace v operacním systému, pro který tento pro-

gram byl vytvoren. Každéjíné použití, to znamenákopírovánÍ, množení, prodej, pronájem, pujcování a jiné

formy distribuce nebo rozmnožováníproduktu jsou porušením autorských práv vydavatele,pokud na tuto

cinnost od nej nezískátepísemný souhlas.

Vyhradnídisfributorl1aúzemíCeskérepubliky
CDProi~ktCzechs. f. o., Komunardu36,17000 Praha7, CR


