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Protože jsem SH3 už dvakrát dohrál, (zatím vždy obtížnost jen na 57%) rozhodl jsem se, že si to 
tentokrát rozdám se Spojeneckým námořnictvem na 100% obtížnost. "No jo, jenže doutníky mě lítáj 
úplně jinam než chci" což předpokládám že se Vám taky určitě stalo, tak jsem se nad tím pozastavil, 
řekl jsem si že nejsem žádná lama a přišel jsem na to. A jelikož útok ponorek byla týmová práce, 
sdělím Vám jak na to. Ve skutečnosti je to vcelku jednoduché. Musíte zajistit 5 věcí pro spravné 
zamíření torpéda:   
 
 
1. Musíte hlavně cíl rozeznat   
2. Musíte určit vzdálenost cíle   
3. Musíte určit úhel, jakým se cíl plaví   
4. Musíte určit rychlost cíle   
5. Musíte vše potvrdit      

  

 1. Rozpoznání cíle: Tady to bude jednodušší pro zkušené hráče, kteří lodě už rozeznají sami. Těm 
pak stačí najít loď v lodním deníku a odškrtnout prázdné pole v pravém dolním rohu deníku. Méně 
zkušení hráči budou muset poctivě hledat a porovnávat. Když najdete tak zase odškrtnout.  

 

  

  

  



2. Určení vzdálenosti cíle: Vpravo nahoře kliknou na "RANGE" hlavní osu periskopu nastavíte na 
místo kde se trup lodi stýká vodou a tu pohyblivou dáte na nejvyšší místo zacílené lodi. Neměl by být 
problém na klidném moři, ovšem v bouři to bude kolosální průs**. Nezapomeňte zase odfajfknout.  

  

3. Určení úhlu lodi: Nejtěžší úkol je tady. Vpravo nahoře klikněte na "ANGLE ON BOW". Nejde o nic 
jiného než o to, pod jakým úhlem vidíte loď v periskopu nebo v dalekohledu. Nezáleží na úhlu ani 
směru Vaši ponorky. Až budete udávat úhel, koukejte kolik se Vám nastavuje stupňů (koukejte na 
čísla) a ne na šipku. Špatně se to vysvětluje a ještě hůř se to chápe. Osobně mám před sebou papír 
na kterém mám úhly nakreslené, ale stejně výsledný úhel odhaduji.  

 



 Ještě abyste ty moje úhly pochopili (jsou to jen základní úhly, ve hře si to budete muset výsledný 
úhel odhadnou sami tak, aby byl co nejblíž skutečnosti) a)loď pluje přímo od nás tak nastavíte 180 
stupňů b)loď pluje z prava do leva a ještě k tomu od nás dál tak to bude 135stupňů Port c)loď pluje 
přímo z prava doleva nastavite 90 stupňů Port d)loď pluje z prava doleva a přibližuje se pak nastavíte 
uhel 45stupňů  e)pokud loď pluje z leva do prava úhly se nemění, akorát to dáte z PORT na Stb. Jo a 
nezapomeňte odfajfknout   

  

DŮLEŽITÉ: NEZAPOMEŇTE, ŽE JDE O TO JAK LOĎ VIDÍTE V PERISKOPU   

4. Rychlost cíle: Naštěstí se to počítá samo. Zase stačí kliknout na speed a loď mít uzamklou v 
periskopu (klávesová zkratka L) a pak stačí zhruba na 10 vteřin pustit počítání a zase odškrtnout.  

 

 

5. Naměřené hodnoty potvrdit: To se neudělá nijak jinak než že nahore na listu papiru vše znovu 
odfajfknete a radši to udělejte několikrát, jistota je jistota.    
 
DŮLEŽITÉ: VŠECHNA MĚŘENÍ PROVÁDĚJTE TĚSNĚ PŘED VYPUŠTĚNÍM TORPÉDA. 
PŘESNOST JE PŘESNOST    
 
_________________________________________________________________



  
 Pokud něco nepoberete tak pište na walsa@centrum.cz nebo na ICQ 226680337. A prosím 

nespamujte, už teď mám spamů dost že nevím co s nima. Diky moc a přeju dobrý lov.      

  Helmuth „Walsa“ Nowak 
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