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FIFA 20 pro PC vám umožňuje využít k hraní celou řadu ovládacích zařízení. K 
optimálnímu zážitku doporučujeme bezdrátový ovladač pro Xbox One. Ovládání 
popsané v tomto manuálu předpokládá, že používáte bezdrátový ovladač pro Xbox 
One. Používáte-li jiný ovladač, vezměte na vědomí, že pokud ve spouštěcí aplikaci FIFA 
zvolíte možnost Nastavení hry > Ikony tlačítek, můžete přepínat mezi numerickým a 
, , ,  stylem ikon. Pokud hrajete na klávesnici nebo současně na klávesnici a 
myši, FIFA 20 pro PC vám umožní zobrazovat ikony/klávesy ve hře. Toto si definujete 
při spuštění hry poté, co dosáhnete obrazovky, na níž je uvedeno „Stiskněte START 
nebo MEZERNÍK“. Tím určíte své výchozí ovládací zařízení. Pokud máte bezdrátový 
ovladač pro Xbox One a stisknete v tomto momentě tlačítko Menu, uvidíte ikony 
tlačítek, které jste si už předtím vybrali v dříve zmíněné spouštěcí aplikaci FIFA. 
Pokud stisknete ve stejném okamžiku MEZERNÍK, uvidíte odsud zastoupeny ikony 
klávesnice.
Při editaci mapování ovládání ve hře je třeba si uvědomit, že ať už vstoupíte na 
obrazovku Nastavení ovladače s jakýmkoli zařízením, půjde o to, pro které vám hra 
umožní přenastavení ovládacích prvků. Například můžete mít nastaven jako své 
výchozí zařízení ovladač, ale pokud stisknete klávesu ENTER pro vstup do Nastavení 
ovladače, uvidíte obrazovky vztahující se k nastavení ovládání pomocí klávesnice a 
myši. Na obrazovce Nastavení ovladače si rovněž můžete měnit ovládací zařízení v 
konfiguraci klávesnice + myš a jen klávesnice. 
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OVLÁDÁNÍ KLÁVESNICE + MYŠ
Ve FIFA 20 si můžete zvolit ovládání pomocí klávesnice a myši. Tento koncept dovoluje 
uživatelům klávesnice využít herní prvky jako jsou například finty a triky, ukázání do 
volného prostoru k přihrávce do běhu, vytváření místa k náběhům pro spoluhráče a 
osobní obrana v defenzívě. 

POZNÁMKA: Toto jsou dvě výchozí klasická ovládání. K dispozici je také 
alternativní ovládání a ovládání dvěma tlačítky. Rozložení kláves pro akce si můžete 
upravit zvolením klávesy, kterou chcete změnit, a klávesy ENTER. Nicméně následující 
konfigurace kláves a tlačítek myši je pevně daná a nelze ji změnit: kliknutí levým 
tlačítkem myši, kliknutí pravým tlačítkem myši, rolovací kolečko, myš a R.

ÚTOČENÍ
Přihrávka do běhu A

Přihrávka vzduchem / centr / hlavička S

Střela / volej / hlavička kliknutí levým tlačítkem myši

Krátká přihrávka / hlavička kliknutí pravým tlačítkem myši

Pohyb hráče myš

Ovládání rychlosti pohybu myš (pohnout kurzorem poblíž 
ovládaného hráče)

Sprint myš (pohnout kurzorem od ovládaného 
hráče)

Náběh spoluhráče
R + myš (najet kurzorem na spoluhráče, 
podržet R, pohnout kurzorem v 
požadované trase)

Nabíhání hráče / modifikátor levý SHIFT

Umístěná střela / modifikátor D

Zobrazení útočných taktik šipka nahoru

Změna herního plánu šipka doleva / šipka doprava

Zobrazení obranných taktik šipka dolů

Finty a triky rolovací kolečko

Pauza ESC

Nápověda F
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BRÁNĚNÍ
Stínování W (podržet)

Sprint myš (pohnout kurzorem dále od 
ovládaného hráče)

Změna hráče levý SHIFT

Osobní bránění R + myš (namířit kurzor na protihráče)
Obranný zákrok (postrčení nebo 
potažení) kliknutí levým tlačítkem myši

Pokrytí kliknutí pravým tlačítkem myši

Pokrytí spoluhráčem D

Skluz S

Vyběhnutí s brankářem A (podržet)

Zobrazení útočných taktik šipka nahoru

Změna herního plánu šipka doleva / šipka doprava

Zobrazení obranných taktik šipka dolů

Pauza ESC

Nápověda / ovládání brankáře F
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ÚPLNÉ OVLÁDÁNÍ
POZNÁMKA: Ovládání uvedené v tomto manuálu odpovídá klasickému nastavení.

POHYB
Pohyb hráčem L

Zpracování / předkopnutí  + 
Sprint  (podržet)

Zastavení a natočení se čelem k brance L (uvolnit) + 
Krytí / stínování  (podržet)

Driblink do stran  + L

Driblink do stran (uzamčené natočení)  +  + L

Finty a triky 

Jednoduché triky  
(pouze VOLTA FOOTBALL)  +  + L

Jednoduché narážečky  
(pouze VOLTA FOOTBALL)  + L

Posměšky (pouze VOLTA FOOTBALL) L (uvolnit) +  (podržet)

Zastavení míče L (uvolnit) + 
Strkání (míč ve vzduchu) 
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ÚTOČENÍ (ZÁKLADY)
Přihrávka po zemi / hlavička 

Přihrávka vzduchem / centr / hlavička 

Přihrávka do běhu 

Střela / volej / hlavička 

Načasování střely  +  (načasované)

Dloubáček  + 

Umístěná střela + 

Přízemní střela / hlavička do země  +  + 

Naznačení střely , poté  + L

Naznačení přihrávky , poté  + L
Prudká přihrávka do běhu  + 
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ÚTOČENÍ (POKROČILÉ)
Krytí míče 

Přízemní přihrávka  + 

Přízemní přihrávka do běhu  + 

Přihrávka vzduchem do běhu  + 

Prudká přihrávka vzduchem do běhu  +  + 

Prudká přihrávka vzduchem / centr  +   

Vysoký lob / centr  + 

Nízký centr  + 

Vyslání do náběhu 

Vyžádání pomoci 

Zrušení  + 

Efektní přihrávka  + 

Efektní střela  + 

Efektní lob  + 

Prudká přihrávka po zemi  + 

Nechat míč běžet  (podržet) + L (směrem od míče)

Pustit přihrávku L (podržet) +  (podržet)

Pomalý driblink  +  + L
Nadhoz na volej 

Naznačit první dotek  (podržet) + L (k míči)

Zpracovat a posunout míč  +  (podržet ve směru vyražení)
Přihrát a běžet  + 
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TAKTIKA
Zobrazení útočných taktik m

Nabíhání do vápna m, m

Ofenzivní krajní zadáci m, s

Držet se blízko postranní čáry m, 

Extra útočník m, 

Zobrazení obranných taktik 

Stažení útočníka , m

Tlak týmu , s

Všichni za míčem , 

Ofsajdová past , 
Změna herního stylu 
(pouze VOLTA FOOTBALL) s / 

Změnit herní plán s / 
Rychlá střídání 

BRÁNĚNÍ
Změna hráče 

Změna hráče (manuálně) 
Postrčení nebo potažení (při stíhání) 

Držení za dres  (podržet)

Obranný zákrok 

Důrazný zákrok  (podržet)

Odkopnutí míče 

Skluz 

Důrazný zákrok  
(pouze VOLTA FOOTBALL) 

Rychlé vzpamatování (po skluzu) 

Pokrytí  (podržet)

Zdvojené bránění  (podržet)

Stínování / popadnutí a podržení  (podržet)

Stínování v běhu  (podržet) +  (podržet)

Vyběhnutí s brankářem 

Zachytávání centrů brankářem  +  (podržet)

Napadat soupeře kryjícího si míč  + L  
(směrem ke kryjícímu se hráči s míčem)
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BRANKÁŘ
Výkop míče  / 

Výhoz / přihrávka 

Puštění míče 

Zvednutí míče 

Přepnutí na brankáře tlačítko Zobrazení

Prudké vhazování  + 

Prudký výkop  + 

Pohyb brankářem  (podržet) + 
Pokrytí vzdálenější tyčky  (podržet)

VOLNÉ KOPY (JEDNODUCHÉ)
Výběr exekutora kopu 

Přidání dalšího exekutora kopu  / 

Míření L

Pohyb exekutorem kopu 
Přihrávka po zemi 

Přihrávka vzduchem / centr 

Zakroucená střela  nebo H
Prudká střela  + 

Přidání zakroucení během rozběhu 
Načasování střely  + 

Výskok zdi 

Vyběhnutí ze zdi 

Pohyb zdi do stran  / 

Pohyb brankářem  / 
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VOLNÉ KOPY (POKROČILÉ)
Přivolání druhého exekutora kopu 

Zatočená střela druhým  
exekutorem kopu  + 

Přiťuknutí míče druhým  
exekutorem kopu  + 

Přiťuknutí míče obloučkem  
druhým exekutorem kopu  + 

Přeběhnutí druhého exekutora přes míč  + , 

Přivolání třetího exekutora kopu 

Zatočená střela třetím exekutorem kopu  + 

Přeběhnutí třetího exekutora přes míč  + , 

Vyžádání rozehrávky nakrátko  
(když přiťuknutí není možné) 

ROHY A VZHAZOVÁNÍ
Rohový kop – centr lobem 

Rohový kop – přihrávka 

Míření kopu L
Přidání razance kopu 

Vyžádání rozehrávky nakrátko  
(rohový kop) 

Pohyb podél čáry (vhazování) L
Krátké vhazování 

Dlouhé vhazování  (podržet) / 

Krátké vhazování (ručně) 

Naznačení vhazování  + 

Zapnout / vypnout ukazatel míření m

Zobrazení taktiky u rohů 

Náběh na vzdálenější tyč  + m

Náběh k šestnáctce  + s

Shluknutí u brankáře  + 

Náběh na bližší tyč  + 
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PENALTY
Střela 

Míření L

Úprava postavení 
Zadržení rozběhu / pomalý rozběh 

Sprint 

Zapnout / vypnout ukazatel míření m
Výběr exekutora kopu 

Umístěná střela  + 

Dloubáček  + 

Skok brankářem do strany 

Pohyb brankářem  / 
Gestikulace brankáře  /  /  / 

BE A PRO: HRÁČ (ÚTOČENÍ BEZ MÍČE)
Vyžádání přihrávky 

Vyžádat si/navrhnout přihrávku do běhu 

Výzva spoluhráči ke střele 

Vyžádání prudké přihrávky po zemi  + 

Vyžádání prudké přihrávky do běhu  + 

Vyžádání přihrávky do běhu vzduchem  + 

Vyžádání přesné přihrávky  
do běhu vzduchem  + + 

Vyžádání centru 

Vyžádání centru po zemi  + 

Vyžádání vysokého centru  + 
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BE A PRO: BRANKÁŘ (ÚTOČENÍ BEZ MÍČE)
Vyžádání nebo návrh k přihrávce 

Výzva spoluhráči k přihrávce do běhu 

Výzva spoluhráči k centru 

Výzva spoluhráči ke střele 

Přepnutí kamery tlačítko Zobrazení

BE A PRO: BRANKÁŘ (OBRANA ŠESTNÁCTKY)
Skok do strany 
Automatická poziční hra  (podržet)

Zdvojení dalším obráncem  (podržet)

Přepnutí kamery tlačítko Zobrazení
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FINTY A TRIKY
POZNÁMKA: Složitější parádičky jdou dělat jen s technicky nejzdatnějšími hráči.

FINTY A TRIKY (1 HVĚZDY)
Žonglování s míčem (vstoje)  +  (klepnout)

Naznačení nohou (vstoje)  (podržet)

Naznačení střely a stažení míče doleva  (podržet) +  /  + + 

Naznačení střely a stažení míče doprava  (podržet) +  /  + + 
Nadhoz míče na volej 

FINTY A TRIKY (2 HVĚZDY)
Naznačení tělem doleva  (krátce pohnout)

Naznačení tělem doprava  (krátce pohnout) 

Přešlapovačka doleva , , 

Přešlapovačka doprava , , 

Zpětná přešlapovačka doleva , , 

Zpětná přešlapovačka doprava , , 

Překulení míče doleva  (podržet)

Překulení míče doprava  (podržet)

Stažení dozadu  +  (podržet ve směru vyražení)

FINTY A TRIKY (3 HVĚZDY)
Naražení si patou , H (krátce pohnout)

Zidanovka doleva H, , , , , ,  

Zidanovka doprava H, , , , , , 
Naznačení pohybu doleva a vyražení 
doprava , , H, , 

Naznačení pohybu doprava a vyražení 
doleva , , H, , 
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FINTY A TRIKY (4 HVĚZDY)
Naražení si patami (vstoje)  (podržet) + 

Naznačení kličky a přikopnutí  
míče patou , H (krátce pohnout)

Jednoduchý oblouček H, ,  (krátce pohnout)
Naznačení pohybu doleva a vyražení 
doprava , , H, , 

Naznačení pohybu doprava a vyražení 
doleva , , H, , 

Obrat a rychlá otočka doleva ,  (krátce pohnout) 
Obrat a rychlá otočka doprava ,  (krátce pohnout) 

Zastavení a obrat doleva (v běhu) ,  (krátce pohnout)

Zastavení a obrat doprava (v běhu) ,  (krátce pohnout)

Překulení míče a zasekávačka doleva  (podržet), 

Překulení míče a zasekávačka doprava  (podržet), 
Naznačení přihrávky (vstoje)  (podržet) +  /  + 

Naznačení přihrávky  
a vyražení doleva (vstoje)  (podržet) +  /  + + 

Naznačení přihrávky  
a vyražení doprava (vstoje)  (podržet) +  /  + + 

Nadhoz patou a obrat  (podržet) + , H (krátce pohnout)

Zaseknutí patičkou doleva (při běhu)  (podržet) +  /  +  + 

Zaseknutí patičkou doprava (při běhu)  (podržet) +  /  +  + 

Změna trasy doleva  (podržet) +  (podržet)

Změna trasy doprava  (podržet) +  (podržet)

Třídotyková zidanovka doleva  (podržet) + H, 

Třídotyková zidanovka doprava  (podržet) + H, 

Stahovačka s otočkou doleva H,  (krátce pohnout)

Stahovačka s otočkou doprava H,  (krátce pohnout)
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FINTY A TRIKY (5 HVĚZDY)
Elastico , , H, , 

Opačné elastico , , H, , 

Rychlé překulení míče (vstoje) H (podržet)

Pokročilé přehození přes hlavu H (krátce pohnout),  (podržet),  
(krátce pohnout)

Hokus Pokus H, , , , H, , 

Trojnásobné elastico H, , , , H, , 

Posunutí a nadhození míče doleva  (podržet),  (krátce pohnout)

Posunutí a nadhození míče doprava  (podržet),  (krátce pohnout)

Nadhození míče a přehození  
přes hlavu (sombrero) (vstoje) , , H (krátce pohnout)

Obrat a otočka doleva ,  (krátce pohnout)

Obrat a otočka doprava ,  (krátce pohnout)

Naznačení překulení  
míče doleva (vstoje)

 (podržet),  (krátce pohnout)  
+ L ve směru vyražení

Naznačení překulení  
míče doprava (vstoje)

 (podržet),  (krátce pohnout)  
+ L ve směru vyražení

Falešný kop přes nohu (v běhu)  +  /  +  + 

Naznačení tělem a zasekávačka doleva  (podržet) + , H, 

Naznačení tělem a zasekávačka doprava  (podržet) + , H, 

Otočka doleva s nadhozením  (podržet) +  (krátce pohnout),  
 (krátce pohnout)

Otočka doprava s nadhozením  (podržet) +  (krátce pohnout),  
 (krátce pohnout)

Přehození přes hráče  (podržet)

Otočka tornádo doleva  (podržet) +  (krátce pohnout),  
 (krátce pohnout)

Otočka tornádo doprava  (podržet) +  (krátce pohnout),  
 (krátce pohnout)
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TRIKY S MÍČEM (5 HVĚZD)
Nadhození míče nártem  +  (podržet)

Nadhození sombrera vzad  +  +  (podržet)

Nadhození sombrera doleva  + +  (podržet)

Nadhození sombrera doprava  + +  (podržet)

Kolem světa  (podržet) + H, , , , , , , 
 / H, , , , , , , 

Elastico ve vzduchu  (podržet) + ,  (krátce pohnout)

Opačné elastico ve vzduchu  (podržet) + ,  (krátce pohnout)

Nadhoz na volej  (podržet)

Nadhození míče na hruď  (podržet) +  (klepnout),  (třikrát 
klepnout)

Dvakrát kolem světa  (podržet) + H, , , , , ,   
+  (krátce pohnout)

TENTO ROK V SÉRII FIFA
Letos vyzkoušejte režim VOLTA FOOTBALL, náš nový středobod světa pouličního 
fotbalu. Se svou vytvořenou postavou si zahrajte rychlé zápasy s malými týmy na 
střechách budov a pod silničními mosty po celém světě. Z poražených týmů můžete 
rekrutovat hráče do svého výběru, a v Zápasových výzvách můžete dokonce získat 
legendy mezi streetovými hráči!
V Úkolech sezóny ve FUT, našem úplně novém módu, je důležitý každý zápas z 
hlediska krátkodobých i dlouhodobých cílů v rámci celého roku. Tyto úkoly zahrnují 
širokou škálu herních výzev včetně nových časově omezených úkolů v rozmezí jedné 
hodiny až jednoho roku. Úkoly lze slučovat dohromady, díky čemuž jsou hodnotnější  
a zpřístupňují nové typy odměn.
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Zcela nový prvek v režimu Profi kluby umožňuje hráčům nastavit si tréninkové zápasy 
proti týmům UI (umělé inteligence)! Zvolte si obtížnost UI a její taktiku (držení míče, 
dlouhé nákopy, vysoký presink atd.) k ideálnímu tréninkovému scénáři. 
V režimu Kariéra budete řídit náš nový systém hráčské morálky a přijímat klíčová 
rozhodnutí s dopadem na kariéru během interaktivních tiskových konferencí a dialogů 
s hráči. Navíc jsme také přidali speciální designy uživatelského rozhraní pro jednotlivé 
ligy, které se rozhodnete hrát!
Komentátoři Derek Rae a Lee Dixon jsou teď součástí většiny režimů ve hře. Prioritu 
jejich komentáře si teď můžete určit v nastavení zvuku.

SPUŠTĚNÍ HRY
VZHŮRU NA TRÁVNÍK
Připravte se s FIFA 20 zažít autentický a realisticky zpracovaný fotbal.

TRENÉR FIFA PRO NOVÁČKY
Pokud jste ve hře FIFA 20 nováčky, využijte trenéra FIFA. Díky pokynům  
na obrazovce si rychle osvojíte základy, jako jsou přihrávky, obranné zákroky,  
centry a střelba.

Pokud si přejete ukončit úvodní zápas, stisknutím tlačítka Zobrazení vyvoláte menu 
přerušení, kde stačí vybrat možnost UKONČIT ZÁPAS.
Nedohrajete-li úvodní zápas i přes fakt, že jste v sérii nováčkem, hra vám nedoporučí 
optimální obtížnost. S touto nabídkou se setkáte znovu po prvním střetnutí v režimu 
Výkop proti adaptivnímu soupeři řízenému hrou.
Dokončíte-li úvodní zápas jako nováček nebo navrátilec s údaji z předchozích titulů  
ze série FIFA, hra vám doporučí optimální obtížnost šitou přímo pro vás. Před vstupem 
do hlavní nabídky hry FIFA 20 budete ještě vyzváni k výběru oblíbeného klubu.
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VYBERTE SI KLUB, OBTÍŽNOST A NASTAVTE OVLÁDÁNÍ
Po přihlášení k serverům EA si vyberete oblíbený tým, úroveň obtížnosti a upravíte 
nastavení ovládání. Znak oblíbeného klubu se objeví hned vedle vašeho jména  
v EA SPORTS™ Football Club, takže všichni vaši přátelé ve FIFA 20 budou vědět, 
kterému týmu fandíte.

SPOJTE SE S EA SPORTS FOOTBALL CLUBEM
Zůstaňte ve spojení se svým oblíbeným klubem ve FIFA 20. Rozhodnete-li se spojit  
se svým oblíbeným týmem z reálného světa prostřednictvím EA SPORTS Football 
Clubu, budete mít přístup k novinkám a reklamním akcím tohoto týmu.

ZÍSKEJTE ODMĚNY ZA PŘEDEŠLÉ HRANÍ SÉRIE FIFA
Pokud jste hráli předchozí hry ze série FIFA, do FIFA 20 se vám přenese úroveň  
z EA SPORTS Football Clubu, zkušenosti (ZB) a herní měna Football Club Credits 
(FCC). Rovněž na vás čekají odměny za postup ve FIFA 19 v režimech jako Ultimate 
Team, Kariéra a On-line sezóny.

HRANÍ HRY
HLAVNÍ NABÍDKA
Domů Rychlý přístup k posledním hraným režimům, stejně jako 

nejnovějším informacím o sérii FIFA .

Hrát Ponořte se do mnoha režimů dostupných ve hře FIFA 20 jako 
VOLTA FOOTBALL, Kariéra, Turnaje nebo Ultimate Team.

On-line Vyberte si z nabídky on-line režimů jako Sezóny, Profi kluby  
a Přátelské zápasy on-line.

Úpravy Zde si můžete vyladit hru FIFA 20 ke svému obrazu. Upravte  
si nastavení, zkontrolujte ovládání, přizpůsobte týmy 
neboupravte na obrazovkách EA SPORTS™ Trax a VOLTA Trax 
seznam skladeb.
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EA SPORTS FOOTBALL CLUB
Z různých částí hry můžete zajít do EA SPORTS Football Clubu (EASFC) 
prostřednictvím widgetu umístěného v pravém horním rohu obrazovky. Widget 
EASFC zobrazuje vaši aktuální úroveň ve Football Clubu, ZB a Football Club 
Credits (FCC). FCC použijte k nákupu předmětů z katalogu EASFC, které lze 
rovněž darovat vašim přátelům. EASFC vyžaduje připojení k serverům EA.

Otevřete jej stiskem .

HERNÍ OBRAZOVKA

PŘÍPRAVY PŘED UTKÁNÍM
Než vyběhnete na hřiště, můžete si na obrazovce Nastavení upravit herní nastavení. 
Zvolte si délku poločasů, úroveň obtížnosti, zápasové podmínky, míč a mnohé další 
věci. Rovněž si můžete zapnout nebo vypnout pravidla jako zranění a ofsajdy.  
Upravte si, jak moc chcete, aby byly vaše zápasy realistické. Pro uživatelé se 
zrakovými postiženími je zde nastavení pro ukazatele fotbalistů a radar – jde  
o různé barvy a velikost. 

Časomíra

Radar

Skóre

Aktivní 
hráč



20

TIPY OHLEDNĚ KAMERY
Neopomeňte v nabídce Herní nastavení možnosti úpravy kamery! V každém 
zápase si lze upravit kameru a vybrat z devíti záběrů. Díky tomu si budete moct 
užít zápas z pohledu, který maximálně vyhovuje vašim potřebám.

Vedení týmu
Tady nastavujete svůj tým, aby byl připravený na další zápas. Vytvořte si mužstvo, 
upravte formace, přiřaďte hráčům specifické role a nastavte taktiku. Můžete si 
dokonce uložit několik týmových soupisek, abyste rychle vybrali to správné složení  
a využili soupeřových slabin nebo jen nechali odpočívat své hvězdné hráče. Zapracujte 
na svém herním plánu ještě před výkopem, ať jste připraveni na vše, co si na vás 
soupeř přichystá.

UKLÁDÁNÍ A NAČÍTÁNÍ
FIFA 20 používá funkci automatického ukládání, takže váš postup a aktuální 
nastavení budou automaticky uloženy. Pokud je zobrazena ikona automatického 
ukládání, nevypínejte PC, jinak přijdete o veškeré neuložené informace.

VOLTA FOOTBALL
EA SPORTS VOLTA FOOTBALL vrací fotbal zpět do ulic a představí autentickou  
kulturu, kreativitu a jedinečný styl malé kopané. Vytvořte si hráče, vyjádřete svůj styl  
a zahrajte si různé formy volně plynoucího fotbalu v prostředích po celém světě.

HERNÍ SYSTÉM VOLTA
Vyjádřete svůj styl pomocí zcela nového herního systému kladoucího důraz na 
fotbalový realismus. Režim VOLTA FOOTBALL je inspirován autentickým fotbalem, 
který hrají malé týmy na ulicích, v klecích nebo futsalových hřištích po celém světě  
a nabízí nové podmanivé prvky jeho atmosféry: zjednodušené finty a triky, nové efektní 
animace, a dokonce i možnost použít mantinel coby „spoluhráče“. 
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HRÁČ
VOLTA FOOTBALL nabízí nespočet možností, jak si přizpůsobit hráče ke svému obrazu 
– od oblečení, účesu a tetování po oslavná gesta ve hře. Vytvořte si mužskou nebo 
ženskou postavu a předveďte se s ní v různých herních variantách režimu VOLTA 
FOOTBALL – jak jím budete postupovat, postupně si odemknete další předměty  
k přizpůsobení postavy.

LOKALITY
VOLTA FOOTBALL vdechne život fotbalovým hřištím po celém světě. VOLTA FOOTBALL dá 
hráčům příležitost okusit regionální příchutě tohoto celosvětového sportu – od podjezdu v 
Amsterdamu přes plácek v jedné z londýnských čtvrtí po střechu tokijské budovy. 

TYPY ZÁPASŮ
Ve VOLTA FOOTBALL se vše točí kolem přizpůsobování Hrajte 3 na 3 bez brankáře, 
4 na 4, 4 na 4 bez brankáře, 5 na 5 nebo profesionální futsal a dál si přizpůsobte hru 
prostřednictvím hřišť a prostředí různých velikostí s mantinely, nebo bez nich.

REŽIMY
VOLTA VÝKOP Vyrazte s oblíbeným profesionálním týmem zpět do ulic. 

Odehrajte utkání PSG proti Lyonu v Paříži, madridské derby  
ve španělských ulicích nebo utkání Chelsea proti Spurs  
ve fotbalové kleci v Londýně. 

TURNÉ VOLTA Vybudujte si tým VOLTA FOOTBALL hraním zápasů v režimu 
jednoho hráče proti komunitou vytvořeným mužstvům v různých 
formátech a lokalitách. Po každé výhře můžete rekrutovat hráče 
ze soupeřova týmu a vylepšit tak svůj tým co do dovedností  
i souhry.

PŘÍBĚH VOLTA Vstupte se svým hráčem či hráčkou do výpravného příběhu,  
v němž potká mezinárodní hvězdy pouliční kopané. Získávejte 
odměny, upravujte hráče a hledejte spoluhráče pro svůj tým  
– celý příběh vyvrcholí světovým šampionátem VOLTA  
v Buenos Aires.

LIGA VOLTA Hrajte o postup či záchranu před sestupem v módu LIGA VOLTA. 
V rámci tohoto nového formátu hráč proti hráči se váš tým 
postaví proti ostatním mužstvům v on-line kláních, v nichž výhry 
znamenají postup do vyšší divize.



22

FIFA ULTIMATE TEAM (FUT)
Ve FIFA Ultimate Teamu si vybudujte tým snů a staňte se součástí nejoblíbenějšího 
režimu série FIFA. V průběhu sezóny propojí FUT fanoušky se světem fotbalu díky 
obsahu, který je přímo ovlivněn výkony reálných fotbalistů.

ÚKOLY SEZÓNY
V Úkolech sezóny, našem úplně novém módu ve FUT, je důležitý každý zápas  
z hlediska krátkodobých i dlouhodobých cílů v rámci celého roku. Tyto úkoly nabízí 
širokou škálu herních výzev včetně nových časově omezených úkolů v rozmezí jedné 
hodiny až jednoho roku. Úkoly lze slučovat dohromady, díky čemuž jsou hodnotnější  
a zpřístupňují nové typy odměn.
Nové typ úkolů zahrnují:
Úkoly sezóny Úkoly sezóny jsou skupiny úkolů obnovované každý měsíc. 

Za splnění výzev získáváte ZK, které vám pomohou v dalším 
postupu jednotlivými úrovněmi sezóny a k inkasování lepších 
odměn.

Milníkové úkoly Milníkové úkoly jsou dlouhodobé a za jejich splnění získáváte 
odměny za pokoření milníků v historii vašeho klubu ve FUT.

Základní úkoly Základní úkoly pomáhají novým hráčům na začátku jejich cesty 
ve FUT a jsou zaměřeny na budování a etablování jejich nového 
klubu FUT.
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IKONY
Z ikon FUT si vytvořte perfektní mužstvo ze superhvězd minulosti i současnosti. 
Každá z ikon má tři charakteristické éry, které reflektují různé fáze její kariéry, a také 
speciální moment ikony odkazující na jeden z výjimečných výkonů. Celkem je ve hře  
89 ikon, mezi nimiž nechybí Zinedine Zidan, Kaká, Didier Drogba nebo Andrea Pirlo.

PŘÁTELÁKY FUT
V Přátelácích FUT platí vlastní pravidla, hráči se spojují s přáteli a komunitou FUT 
a hrají podle nových nebo staronových souborů pravidel. Experimentujte se svým 
týmem bez nutnosti starat se o zranění či smlouvy a obav o dopad na poměr  
výher a proher!
Jádrem soutěžních i kooperativních módů Přáteláků FUT je společná hra:
Gaučové hraní Bojujte se čtyřčlennými týmy proti přátelům nebo umělé 

inteligenci podle standardních nebo vlastních pravidel. 
Soupeřem vám může být jedno z mužstev kamaráda,  
Team of the Week (Tým týdne) ve FUT nebo komunitní tým.

Hrát on-line Vyzvěte k duelu náhodně vybraného člena komunity FUT  
v jednom on-line zápasu podle standardních nebo vlastních 
pravidel.

Hrát s přítelem Postavte se kamarádovi a jeho Ultimate Teamu podle 
standardních nebo vlastních pravidel.

Hráči mohou sledovat, jak si z hlediska prestiže stojí vůči ostatním, díky 
propracovanému systému sledování statistik vzájemných zápasů. 

SPRÁVA MUŽSTVA
Upravte svůj klub na hřišti i mimo něj. Ve FIFA Ultimate Teamu máte plnou kontrolu 
nad mužstvem od určování formací a taktik až po vlastní rozhodnutí, kterou další 
hvězdu přivést do klubu, a přitom všem udržovat vyváženost souhry týmu.
Vaše rozhodnutí se neomezují pouze na hřiště – upravte si tým podle svého 
prostřednictvím možností přizpůsobení klubu. Letos jsme přidali nové dresy, klubové 
znaky, výzdoby stadionů, transparenty, chorea a gólové oslavy tak, aby váš klub  
ve FUT mohl být skutečně jedinečný.
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SQUAD BATTLES
V režimu Squad Battles hrajete o co nejlepší umístění v týdenních žebříčcích.  
V průběhu dne se utkáte s novými seznamy soupeřů, vytvořenými skutečnými hráči  
z celého světa.
Letos jsme ve Squad Battles udělali několik vylepšení s cílem pomoct hráčům stoupat 
po žebříčcích podle vlastních podmínek. Díky odstranění denního limitu teď hráči mají 
větší flexibilitu v tom, kdy odehrají týdenní porci zápasů. 
Ve vybraných Squad Battles teď bude dostupný i Team of the Week (Tým týdne) FUT.  
A díky odvetám ve vybraných Squad Battles si mohou hráči zopakovat Squad Battle pro 
daný týden, aby dosáhli lepší skóre než posledně a posunuli se vzhůru na žebříčku.
Na konci každého kola obdržíte odměny na základě svého konečného umístění – čím 
vyšší příčka, tím hodnotnější odměny. Pokud si chcete polepšit v pořadí, mohou vám 
pomoct vybraná mužstva. Jsou to mužstva, která zpopularizovali členové komunity 
FUT nebo další hráči a kluby. Za porážku vybraného mužstva získáte pevně daný  
počet bodů bez ohledu na to, jakou obtížnost si zvolíte.

VÝZVY TVORBY MUŽSTVA 
Ve Výzvách tvorby mužstva otestujete své schopnosti sestavování mužstva, jelikož 
budete vytvářet týmy podle předem daných kritérií. Po jejich splnění můžete mužstvo 
vyměnit za skvělé odměny. Výzvy tvorby mužstva můžete hrát na konzoli nebo je plnit 
v mobilní doprovodné aplikaci!

DIVISION RIVALS
V tomto novém soutěžním režimu bojujte s on-line soupeři o umístění na žebříčcích  
a exkluzivní odměny. Nejprve odehrajete tzv. rozřazovací zápasy, které určí vaší divizi. 
Poté se můžete postavit hráčům ze své divize a získat body za každé vítězství.  
Týdenní odměny se odvíjí od vaší divize a celkových bodů, proto hrajte hodně!  
V případě dobrých výkonů se posunete výše na divizním žebříčku a kvalifikujete  
se do Víkendové ligy.
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FUT CHAMPIONS
Režim FUT Champions představuje nejvyšší úroveň zápolení ve FIFA Ultimate Teamu. 
Získejte opojnou slávu ve FUT Champions, stoupejte v žebříčcích a vyhrávejte  
bohaté odměny!

REŽIM DRAFT
Draft představuje alternativní způsob hraní FIFA Ultimate Teamu, v jehož rámci 
hrajete s fotbalisty, které nevlastníte. Z náhodně vygenerovaného výběru hráčů  
ve FUT (včetně hráčů ve formě) si zvolíte ty, které budete chtít! Po obsazení všech 
pozic v mužstvu vás čekají zápasy ve čtyřkolovém vyřazovacím formátu v režimech  
pro jednoho hráče nebo více hráčů on-line. Čím dále v soutěži dojdete, tím lepší 
odměny vás čekají.

SOUHRA
Souhra je základem úspěchu v Ultimate Teamu. Tým, složený ze samých hvězd, sice 
může na hřišti zářit, ale k maximálnímu využití jeho potenciálu je třeba mít vyváženou 
souhru.
Hodnocení souhry vašeho týmu je zobrazeno v pravém horním rohu nabídky aktivního 
mužstva. Souhra se zlepšuje, pokud jsou hráči na svých preferovaných pozicích,  
stejně jako pokud jsou stejné národnosti a ze stejné ligy a klubu – silnou souhru  
mezi hráči indikují zelené čáry. Souhru posiluje i dobrý trenér s vysokou loajalitou.  
K nalezení ideálního složení týmu zkuste prohodit hráče na pozicích nebo přidejte  
do svého klubu nové!

Styly souhry
Každý hráč má styl souhry. Celkovou taktickou úroveň svého týmu můžete dále 
vylepšíte kombinací doplňkových stylů souhry. Při použití specifických stylů souhry  
se vedle potencionálně dotčených vlastností hráčů objeví šipky, přičemž ty zelené 
indikují jejich zlepšení. Styly vylepšující vlastnosti zůstanou platné až do použití 
nového stylu. Styly souhry lze najít v balíčcích a na Přestupovém trhu.
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SMLOUVY
Dříve než může hráč vyniknout na hřišti, musí mít platnou smlouvu k hraní zápasů. 
Na obrazovce aktivního mužstva označte hráče, otevřete nabídku akcí a poté výběrem 
možnosti „Použít spotř. předmět“ dejte hráči smlouvu. Tato nabídka rovněž ukazuje 
informace o stavu a počtu zbývajících smluv každého hráče. Funkce Navrhované 
spotřební předměty vás bude upozorňovat na to, když je nutné použít na hráče 
předmět smlouvy.
Hráči z balíčků začínají se sedmi smlouvami; hráči ze startovního balíčku mají 
speciální dlouhodobé smlouvy (na 45 zápasů). Každý zápas spotřebuje jednu hráčovu 
smlouvu, ale pokud je hráč mezi náhradníky na lavičce nebo v rezervě a nedostane se 
na hřiště, smlouva není využita.

FYZICKÁ KONDICE
Hráč, kterého najdete v balíčku, má na začátku plnou fyzickou kondici. Po odehrání 
zápasů však vzrůstá jeho únava a úroveň fyzické kondice klesá. Hráči s nízkou kondicí 
nebudou podávat plnohodnotné výkony a bude u nich existovat vyšší riziko zranění.
Ke zlepšení úrovně kondice označte hráče v nabídce aktivního mužstva, otevřete 
nabídku akcí a zvolte možnost „Použít spotř. předmět“ k použití předmětu fyzické 
kondice. Tady také uvidíte úroveň kondice jednotlivých hráčů. Funkce Navrhované 
spotřební předměty vás upozorní na to, když je nutné použít předmět kondice.
Dalším způsobem, jak obnovit úroveň kondice hráče, je jeho umístění mezi náhradníky 
nebo do rezervního týmu. U hráčů, kteří nezasáhnou do zápasu, dojde  
k obnovení části kondice.

PŘESTUPOVÝ TRH 
Přestupový trh je centrem všech nákupů, nabídek, prodeje předmětů a hledání nových 
hráčů za účelem zvýšení celkové úrovně souhry vašeho mužstva. Hráče lze filtrovat 
podle jména, národnosti, ligy, klubu, kvality, pozice, stylu souhry či ceny a jednoduše 
tak najít ideální kandidáty k posílení vašeho aktivního mužstva.
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VÝKOP
Chcete-li vyrazit rovnou na hřiště nebo vyzvat jakýkoli klub nebo reprezentační výběr 
ve hře, vyberte si na obrazovce Hrát režim VÝKOP. Match Day automaticky aktualizuje 
týmy, co se týče nejnovějších informací a základní sestavy, a upraví hodnocení hráčů 
na základě jejich aktuálních výkonů. Match Day vyžaduje připojení k serverům EA.
Ve Výkopu jsou následující typy zápasů:
Záhadný míč Každý záhadný míč má různou hodnotu pro vstřelený gól,  

která se zvyšuje v průběhu zápasu.

King of the Hill Zabojujte o držení míče uvnitř náhodně se objevující vytyčené 
oblasti s cílem navýšit svůj gólový bonus.

Přežití Po vstřelení branky přijdete o náhodného hráče  
(do maximálního počtu 4).

Z dálky Góly vstřelené zpoza šestnáctky se počítají za dva.

Hlavičky a voleje Počítají se pouze góly hlavičkou, z voleje nebo přímo  
ze standardních situací.

První, kdo... Zahrajte si zápas, jehož vítězem se stane tým, který jako první 
vstřelí jeden až pět gólů.

Žádná pravidla Žádné fauly ani ofsajdy!

Vítěz série  Utkejte se v sérii tří nebo pěti zápasů, přičemž opravdovým 
šampionem gauče se stane ten, kdo v sérii nasbírá více vítězství.

Pohárové finále Vrhněte se přímo na jedno z mnoha pohárových finále.  
Nikdo se nedozví, že jste přeskočili pár kol!

Bez ohledu na zvolený způsob hraní budete moct díky naší funkci sledování statistik 
zápolit s ostatními dlouho do noci o pozici nejlepšího hráče ve FIFA 20!
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KARIÉRA
Režim Kariéry přináší úžasný zážitek postupu celoživotní fotbalovou kariérou. Kariéra 
je rozdělena do dvou odlišných pozic: hráče a trenéra/trenérky.

NOVINKY V REŽIMU KARIÉRA
Kariéra letos nabízí dosud nelepší vizuální zážitek. Budou v ní nové scény z tiskových 
konferencí před zápasy i po nich, více nastavení pro přestupy, a kromě jiného  
i unikátní vizuální zpracování nabídek podle toho, zda budete hrát za týmy z LaLigy, 
Premier League, Bundesligy, Ligue 1 Conforama nebo MLS.
Nově přidaným tiskovým konferencím a rozhovorům s hráči dodá náboj nový  
a vylepšený systém morálky, který rozšíří celkovou úroveň dynamiky vašeho klubu. 
Pokud udržíte morálku svých hráčů vysoko, zlepší se tím jejich výkony, zatímco týmu  
s nízkou morálkou se povede hůř.

KARIÉRA TRENÉRA/TRENÉRKY
Ve FIFA 20 vás trenérská kariéra pohltí víc než kdy jindy. S novým systémem morálky 
si budete muset poradit při tiskových konferencích a rozhovorech s hráči a dbát na to, 
abyste posílili svůj tým a vlastní reputaci.
Ujmete se také finanční stránky svého oblíbeného klubu. Sledujte očima skautů 
nadějné hráče, pečujte o morálku týmu a spokojenost vedení klubu, spravujte 
rozpočet a přijímejte klíčová rozhodnutí ve vztahu k hráčům či celému týmu s cílem 
dostat váš klub na vrchol. Bude-li se vám dařit, dostanete také šanci vést národní tým 
a poměřovat se na mezinárodní scéně (například na FIFA World Cup™).
Coby nově jmenovaný trenér/trenérka můžete vybrat, že se chcete účastnit napínavých 
jednání o přestupech a smlouvách s představiteli ostatních klubů a hráčskými 
agenty. Případně lze tato jednání v novém centru přestupů delegovat s potřebnými 
instrukcemi na své podřízené, pokud se jim nechcete věnovat osobně. 
Přestupy ve FIFA 20 zahrnují také různé bonusy a klauzule (provize z dalšího prodeje, 
výstupní klauzule a další).
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Zde je pár věcí, za které budete zodpovědní:
Tiskové konference Úplně nový prvek ve FIFA 20, předzápasové 
(novinka) a pozápasové tiskové konference jsou podmanivou a interaktivní 

formou utváření budoucnosti vašeho klubu. Dynamicky 
generovaná témata zajišťují, že dialogy jsou relevantní  
a odpovídají tomu, jak si každý hráč počíná.

Rozhovory s hráči Rozhovory s hráči jsou hlavním bodem kontaktu mezi trenérem
(novinka)  a fotbalisty. Tyto rozhovory zahrnují širokou škálu témat, v nichž 

trenér bude hledat volby k utváření vztahů  
a sdělování očekávání vůči hráčům, vedení klubu  
i sobě samému.

Úpravy trenéra či Ve FIFA 20 mohou hráči individuálně vyjádřit sebe sama
trenérky (novinka)  prostřednictvím propracovaných nástrojů přizpůsobení  

k vytvoření trenérské postavy. Vůbec poprvé si hráči mohou 
zvolit pohlaví postavy a kdykoli během kariéry změnit její vzhled 
a oblečení.

Úpravy podle ligy Letos se můžete těšit na autentický branding uživatelského

(novinka)  prostředí speciálně vytvořený pro Premier League, LaLigu, 
Ligue 1 Conforama, Bundesligu a MLS.

Celková správa klubu Jako nově jmenovaní trenéři budete zodpovědní nejen  
za úspěchy týmu na hřišti. Na mnoha aspektech fungování 
fotbalového klubu budete muset spolupracovat s vedením. 
Dostanete krátkodobé i dlouhodobé cíle v různých kategoriích, 
jako je finanční stránka, rozšíření povědomí o vašem klubu 
nebo rozvoj mládežnického programu. Důležitost jednotlivých 
kategorií se liší klub od klubu, takže věnujte zvláštní pozornost 
tomu, co je klíčovým faktorem úspěchu v očích vašeho vedení.
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Trénink hráčů Trénujte hráče, aby byli připravení na zápas. Různá cvičení 
pokrývají všechny fotbalové dovednosti, jejichž zvládnutí  
ze strany hráčů je nutné k úspěchu na hřišti. Sledujte trénované 
vlastnosti svého týmu, aktuální růst a potenciál rozvoje.

Globální síť přestupů Máte možnost vyslat skauty do různých zemí a jejich lig  
a zadat jim instrukce pro nalezení hráčů podle přesných kritérií. 
Jakmile najdete možné posily, zadejte skautům jejich sledování 
a pak se rozhodněte v nejlepším zájmu svého klubu.

Týmové soupisky Je možné vytvořit několik mužstev, z nichž každé se bude hodit 
k jinému typu zápasu či situacím na trávníku. Můžete vytvořit 
mužstvo pro ligové zápasy nebo na domácí či kontinentální 
pohár. Jednoduše navštivte panel Mužstvo a přejmenujte je 
podle jejich typu nebo stylu, abyste si pamatovali, které z nich  
v danou chvíli vybrat.

KARIÉRA HRÁČE
Vytvořte si hráče nebo se ujměte ovládání jednoho profesionálního fotbalisty, s nímž 
hrajte v ligách, pohárech a mezinárodních soutěžích. Zlepšujte své dovednosti, abyste 
dosáhli na nejvyšší metu – pozvánku do národního týmu. Ve hře obdržíte e-mail  
od trenéra svého týmu nebo představenstva klubu s výčtem očekávání. Hráče lze 
dokonce trénovat a urychlit tak jeho rozvoj. Můžete se také rozhodnout ukončit 
hráčskou kariéru a pokračovat v roli trenéra.
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DOVEDNOSTNÍ HRY
Vylepšujte si fotbalové dovednosti plněním výzev, které prověří vaši schopnost střílet 
dloubáčky, zahrávat volné kopy či vést míč. Když si tyto dovednosti plně osvojíte, 
odemknou se vám dovednostní výzvy, kde v každé oblasti můžete dosáhnout statutu 
legendy. Na žebříčcích se lze porovnávat s přáteli, což může být ve snaze dostat se  
na další úroveň motivací navíc.
FIFA 20 využívá analýzy herního systému k poskytování osobních doporučení ohledně 
dovednostních her! Tato funkce odhalí, v jakých oblastech hry máte nedostatky, a poté 
vám doporučí související dovednostní hru, v níž máte možnost zapracovat na svých 
schopnostech. Doporučené dovednostní hry jsou nabízeny před off-line zápasy  
a v rámci EATV. Tato doporučení jsou podmíněna připojením k serverům EA.

TRÉNINKOVÉ HŘIŠTĚ
Na obrazovce Hrát zvolte možnost TRÉNINKOVÉ HŘIŠTĚ (pod dovednostními hrami), 
pokud chcete pilovat své vedení míče, střelbu proti brankáři nebo nácvik standardních 
situací. Provedete to stisknutím , s, m nebo . Dokonce si zde můžete vybrat,  
s kým budete hrát. 

ON-LINE
SEZÓNY
Režim Sezóny nabízí nejvyhecovanější zápasy v podobě hodnocených on-line utkání. 
V každém z deseti zápasů v sezóně se pokuste získat maximum bodů k odvrácení 
sestupu, vybojování postupu do vyšší divize nebo rovnou zisku mistrovského titulu. 
Nebude to vůbec lehké! Ve vyšších divizích se pohybují těžší soupeři a postoupit  
je náročné. Připravte se na opravdové fotbalové výzvy.
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KOOPERATIVNÍ SEZÓNY
V kooperativních sezónách utvoříte tým s přítelem a vyzvete ostatní týmy on-line  
ve hře 2 na 2. S každým ze svých přátel můžete hrát odděleně.
Sestoupili jste? Tak aspoň máte koho obviňovat!

PROFI KLUBY
Vstupte do Profi klubu, nebo si vytvořte vlastní a společně s přáteli a dalšími hráči 
FIFA 20 se vrhněte do hraní zápasů on-line.
Se svým klubem odehrajte deset zápasů v sezóně a pokuste se postoupit jednotlivými 
ligovými divizemi. Vytvořte si vlastního on-line fotbalistu-profíka a vylepšujte jej 
hraním klubových a „drop-in“ zápasů. Týmová spolupráce je naprosto klíčová, pokud 
chcete dávat góly, vyhrávat zápasy a dosáhnout se svým profíkem maxima. 
Zápasy „drop-in“ jsou ideálním způsobem k rozvoji vašeho fotbalisty. Jakmile jste 
připraveni, poohlédněte se po klubu na obrazovce Doporučené kluby, kde najdete 
výčet lidí, kteří vás sledují, včetně jejich klubové příslušnosti. Rovněž si můžete 
vytvořit svůj vlastní klub a pozvat ostatní, aby se k vám přidali.
Jako manažer klubu máte přístup k obrazovce „Přestupy“, kde uvidíte pozvánky  
do týmu.
Statistiky a postup svého profíka můžete sledovat pod položkou „Můj profík“.

Poháry „bez pravidel“
Letošní novinkou ve FIFA 20 jsou poháry „bez pravidel“ v režimu Profi kluby. Dodejte 
svým zápasům úplně novou šťávu tím, že budete hrát podle těchto speciálních  
souborů pravidel.
Bez pravidel Žádné ofsajdy, fauly ani karty.

Přežití Pokud tým vstřelí gól, bude jeden z jeho náhodně vybraných 
hráčů vyloučen ze zápasu. Hráči řízení hrou budou vyřazeni jako 
první. Brankáře vyloučit nelze. Každý tým může dostat až dvě 
červené karty, poté je je zápas kontumován.

Z dálky Gól vstřelený uvnitř pokutového území se počítá za jeden bod, 
kdežto branky vstřelené zpoza šestnáctky za dva.



33

Hlavičky a voleje Počítají se pouze góly hlavičkou nebo z voleje (platí i přímé kopy 
a penalty).

King of the Hill Udržte míč uvnitř náhodně se objevující vytyčené oblasti s cílem 
navýšit svůj gólový bonus. Hodnota gólu se vám snižuje, pokud 
jste mimo tuto oblast. Branky budou ze začátku uzamčeny, 
takže góly se započítají až v okamžiku, kdy získáte jeden  
gólový bonus.

Záhadný míč Pokaždé, když se balon ocitne mimo hru, se může vrátit jako 
nový „záhadný míč“ poskytující svému držiteli značný bonus  
v jedné z těchto kategorií: střelba, přihrávky, driblink, rychlost 
nebo vše. Záhadné míče rovněž mají gólovou hodnotu, která  
se v průběhu zápasu zvyšuje.

PŘÁTELSKÉ ZÁPASY ON-LINE
Pozvěte přítele k on-line utkáním v rámci pětizápasových sezón a utkejte se s ním  
o to, kdo je lepší. Trofej pozvedne na hlavu ten, kdo získá v pěti zápasech nejvíc bodů. 
Rivalita pak může pokračovat v nové sezóně, v níž se pokusíte titul obhájit, nebo  
ho uzmout někomu z přátel!
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