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Malý p�ehled historie 
 

1905 - Albert Einstein publikuje svou obecnou a pozd�ji i speciální teorii relativity 
1942 - Enrico Fermi provádí první �ízenou jadernou reakci 
1957 - vypušt�ní  prvního  um�lého  satelitu  -  lidstvo  p�ekra�uje  hranice atmosféry a proniká 
do blízkého vesmíru 
1968 - p�istání na M�síci - první lidé na jiném kosmickém t�lese 
2003 - ovládnutí termojaderné energie 
2015 - p�istání na Marsu 
2050 - osídlení M�síce - podzemní kolonie s 230 000 obyvateli 
2070 - um�lá tv�r�í inteligence - první skute�ní roboti 
2119 - Ganymedský kolaps - objevení hyperprostorového efektu 
2153 - ukon�en pr�zkum a osídlení celé Slune�ní soustavy 
2250 - první pokusy s využitím hyperprostoru pro dopravu 
2270 - let Skokana k Plutu - první hyperprostorový motor 
2313- Velký skok (návšt�va v soustav� Alfy Centauri) - první cesta lidí ke hv�zdám, za�íná 
Galaktická éra 
2412 - hv�zdolet Zynaps je zni�en p�i pr�zkumu planety v soustav� Delty Hadonoše - první 
informace o civilizaci Orgaid� 
2457 - trvalé osídlení na Fialce (planeta v soustav� Alfy Centauri) - první pozemská kolonie 
mimo Slune�ní soustavu 
2623 - založení Konfederace obydlených planet (zatím 25 sv�t�) 
2673 - Rigelský incident - pokus o navázání kontaktu s Orgaidy selhal za tragických okolností, 
vytvo�ení T.T.F (Terran Task Force) pro p�ípad nenadálého napadení 
2893 - První  Galaktická  Dohoda  -  ustavení  neutrálního  pásma  mezi pozemskou a orgaidskou 
oblastí Galaxie 
3000- Konfederace obydlených planet má již 137 �len� 
3321 - Druhý Rigelský incident - srážky v neutrálním pásmu 
3523 - Invaze Orgaid� proti Konfederaci obydlených planet 
3540 - Obsazení �ásti Zem� Orgaidskými vojsky - zde za�íná náš p�íb�h 
 
 

 



© 1993 PROXIMA Ústí nad Labem                                                                                                 INFERNO 

strana 2 

Strategická situace 
 
Orgaidé dobyli a ovládají polovinu všech systém� Konfederace. V sou�asnosti probíhá 

boj o planetu Zemi. Zdá se, že zde by se mohl postup Orgaid� zastavit, motivace našich vojsk je 
neoby�ejn� vysoká - Zem� je naše kolébka a musíme ji ubránit za každou cenu. 

V náš prosp�ch hovo�í skute�nost, že se nám poda�ilo vyrovnat technologický náskok 
Orgaid� - naše zbran� jsou nyní p�inejmenším stejn� dobré jako jejich. Hlavní eso v rukávu 
p�edstavuje bitevník PEACEMAKER. 
 

PEACEMAKER 
 

PEACEMAKER je nejnov�jší typ víceú�elového bitevního letounu, pro použití na všech 
planetách pozemského typu. Prototyp byl dokon�en p�ed t�emi m�síci a po odzkoušení jsou jím 
p�ezbrojovány všechny pozemské síly. Máte št�stí, že se dostáváte k jednotce, která již byla 
p�ezbrojena. 
 
     Technické údaje: 
 
         délka - 12,83 m 
         ší�ka trupu - 5,51 m 
         rozp�tí k�ídel - 15,82 m 
         výška - 4,32 m 
         ochranný štít - FF4 V�jí� - odolnost 104 standardní jednotky 
         palubní zbra� - plazmové d�lo PGB7 Drak - max. výboj 52 st. jednotky 
 
pohon - podle výb�ru: 

lineární pohonný systém LS42 
kvantový pohonný systém QS12 

 
�ty�i pumovnice - možné vybavení: 

4xR1A Kobra, 4xR3C Zmije, 4xR4B Krtek, 4xR9 Skunk, 
8xB20 Padavka, 1xSB1 Superbomba, 8xM10 Dikobraz, 
1xG25 Gladiator, 2xA25 Aureola, 6xPSA5 Prskavka, 
1xE12 Energo, 8xECM Chameleon, 2xRS17 Rezonance, 
2xM0 Trojzubec, 1xJU9 Klokan, 1xFT3 P�ídavné palivo 

 
po�et �len� posádky - 1 (pilot) 
 
Poznámka: Piloti si nový letoun PEACEMAKER (Mírotv�rce) velice brzy p�ejmenovali na 
PIECESMAKER (Kouskova�). 
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P�ídavné zbra�ové systémy 
 

P�ídavné zbra�ové systémy se instalují do pumovnic. Umož�ují m�nit schopnosti a 
možnosti letounu v závislosti na pln�ném úkolu. K dispozici je celkem 16 zbraní a p�ídavných 
za�ízení. 
 

4xRIA Kobra 
 

Dop�edu odpalovaná raketa s kumulativní energií 200 standardních jednotek. Je vhodná 
proti cíl�m, které je nutno zni�it rychle, nebo které není možné rozst�ílet pomocí plazmového 
d�la. 
 

4xR3C Zmije 
 

Dop�edu vzh�ru odpalovaná raketa 5 kumulativní energií 200 standardních jednotek. 
Vhodná proti cíl�m na stropech jeskyní a pr�myslových komplex�, vhodná též pro odražení 
útok� shora. 
 

4xR4B Krtek 
 

Raketa typu Vzduch - Zem�, vhodná proti všem pozemním i n�kterým vzdušným cíl�m. 
Kumulativní energie 255 standardních jednotek 
 

4xR9 Skunk 
 

Dozadu odpalovaná raketa, vyvinuta speciáln� proti nenadálým útok�m zezadu. 
Kumulativní energie 200 standardních jednotek. 
 

8xB20 Padavka 
 

Voln� padající bomba, kumulativní energie 200  standardních jednotek. Ur�en proti všem 
pozemním cíl�m. 
 

1xSB 1 Superbomba 
 

Jedno z dalších es v rukávu. p�ísn� tajné za�ízení, které je schopno zni�it všechny objekty 
v dohledu. Využívá princip mikrovlné subatomární rezonance. P�i odpálení je nutno zajistit, aby 
nebylo v prvních sekundách zni�eno. POZOR – toto za�ízení se nesmí použít v p�ípad�, že není 
ochranný štít na maximu. Vhodná proti všem velkým cíl�m a proti velké kumulaci nep�átelské 
techniky. 
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8xMIO Dikobraz 
 

Levitující mina s kumulativní energií 200 standardních jednotek. P�i kladení pozor na 
rozvinující se detek�ní systém, m�že dojít k p�ed�asnému výbuchu a zni�ení letounu. Vhodné 
jako ochrana základny p�ed masivním útokem. Mina nesmí zmizet z dohledu, jinak p�estává 
existovat. 
 

1xG25 Gladiator 
 

P�ídavná bitevní stanice s velmi silným energetickým štítem (250 standardních jednotek). 
Po odpálení vyletí n�kolik jednotek p�ed letadlo a za�ne sou�asn� nahoru a dol� st�ílet 
energetické st�ely (80 jednotek). P�i použití pozor na rychlostní omezení Gladiatora, totéž p�i 
manévrování v omezeném prostoru. Vhodný také jako p�ídavný štít proti útok�m �ízených raket. 
 

2xA25Aureola 
 

P�ídavná ochranná clona s energií 200 standardních jednotek. Odcloní 80% zásah�. P�i 
použítí Aureoly lze plazmové d�lo použít jen velmi omezen�, n�které zbra�ové systémy nelze 
použít v�bec. Aureola byla vyvinuta speciáln� pro použití s Gladiatorem nebo Prskavkami. 
 

6xPSA5 Prskavka 
 

Pro boj ""za rohem" a pro ni�ení špatn� p�ístupných cíl� (skrytých v údolích nebo 
majících silnou obrannou palbu) byla vyvinuta speciální zbra� - Prskavka. Je to za�ízení, které 
vyvolává bodové zhroucení hmoty. Kumulativní energie imploze je 800 standardních jednotek. 
 

1xE12 Energo 
 

P�ídavný energetický blok, zdvojnásobuje rychlost dopl�ování štítu a nabíjení 
plazmového d�la. Po startu nutno nejprve aktivovat. 
 

8xECM Chameleon 
 

Ruši�ka rádiového navád�ní - vy�adí na ur�itou dobu z �innosti navád�cí  systémy 
nep�átelských �ízených raket, samonavád�cích bomb a také radarem zam��ovaných zbraní. Nelze 
použít v sou�innosti s Gladiatorem. 
 

2xRS 17 Rezonance 
 

Do�asný násobi� (4x) energie st�el plazmového d�la. Výhodné použití proti cíl�m, které 
mají silný nebo dopl�ující se štít. Energie násobi�e se vy�erpá po dvaceti výbojích. 
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2xMO Trojzubec 
 

Rozši�ující nástavec k plazmovému d�lu - násobí a rozptyluje výboje. Je vhodný proti 
cíl�m, které mají nekryté boky. Energie rozši�ujícího nástavce se vy�erpá po 50 výbojích. 
 

1xJU9 Klokan 
 

Hyperprostorový transportní systém. Umož�uje neomezené množství p�esun� v 
hyperprostoru. Vzdálenost a sm�r p�esunu závisí na rychlosti a sm�ru letu. Využití pro p�ekonání 
silné obrany nebo p�írodních p�ekážek - boj v jeskyních systémech. Pokud k op�tné materializaci 
dojde v míst�, kde je n�jaká hmota, m�že dojít ke zni�ení letadla. 
 

1xFT3 P�ídavné palivo 
 

P�ídavná palivová nádrž zvyšuje dolet o 30%. Po aktivaci se p�e�erpá palivo do hlavní 
nádrže. 
 

Pohonné systémy 
 

PEACEMAKER je standardn� vybaven jedním ze dvou typ� pohonných systém�. Oba 
vycházejí z b�žn� používanýcb a osv�d�ených typ� pohonu. Záleží na pilotovi, který typ rad�ji 
používá (zkušení piloti obecn� doporu�ují LS42). 
 

Lineární pohonný systém LS42 
 

LS42 umož�uje volit rychlost letu v širokém rozmezí rychlostí, umož�uje také visení na 
míst� a dokonce couvání s letounem ve dvou rychlostech. Je ur�en hlavn� pro zkušené piloty, 
kte�í mohou využít všech jeho p�edností. Ve spojení s Klokanem umož�uje volit vzdálenost 
skoku. 
 

Kvantový pohonný systém QSI2 
  

Qs 12 nabízí pouze jednu rychlost a visení na míst�. Jeho výhodou proti p�edchozímu je 
vyšší obratnost letadla a snadn�jší ovládání - je ur�en pro mén� zkušené piloty a za�áte�níky. 
 

 Mezonový reverzátor MR3 
  

V letounu je speciální za�ízení, které umož�uje okamžité oto�ení letadla o 180 stup�� 
(bylo vyvinuto po zjišt�ní, že 70% všech ztrát vzniklo v okamžiku, kdy se letoun otá�el a byl 
nejvíce zranitelný). 
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Zvukový translátor ZT5 
 
Pro planety bez atmosféry je PEACEMAKER vybaven za�ízením, které m�ní zachycené 

zá�ení na zvuk a pouští jej do kabiny tak, aby odráželo sm�r, odkud zá�ení p�ichází - �asto vás 
m�že upozornit na blížící se nebezpe�í. 
 

�elní panel letounu 
 
V horní �ásti obrazovky je nakreslen panel letounu - obsahuje veškeré informace o jeho 

systémech a zbraních. Jsou tu: 
 
 Poškození clony a její okamžitý stav - signální sv�tlo m�že mít t�i hodnoty, m�že být bílé 
(štítový generátor je v po�ádku - maximální energie štítu 104 jednotky), žluté (leh�í poškození - 
max 80 jednotek) a m�že �erven� blikat - max 35 jednotek). 
 

Poškození plazmového d�la a stav ionizace plazmy - signální sv�tlo m�že op�t nabývat t�í 
stav� a jejich význam je podobný jako u clony. 

 
Poškození nádrže a množství paliva - nádrž je bu� v po�ádku (zelená) nebo poškozená 

(�ervená blikající). Pokud je nádrž poškozená, ubývá palivo mnohem rychleji než obvykle. 
 
Poškození ovládání a aktuální rychlost - ovládání je bu� v po�ádku (zelená), nebo 

poškozené (�ervená blikající). Po�et zbraní v pumovnici, typ zbran� a poškození pumovnice 
zbran� a systémy v poškozené pumovnici již nelze použít. Pokud je poškozena již prázdná 
pumovnice, ned�je se nic, a to ani v p�ípad�, že používáte n�jaký systém, který je v ní uložen 
(ENERGO). 
 

P�i vážn�jším poškození je doporu�ován návrat na základnu. 
 

Po�íta�ový systém 
 

Letadlo má nainstalovaný interaktivní dialogový systém. Program zná tyto p�íkazy: 
INFORMACE, KONEC, LOAD, PILOT, POMOC, RAPORT, REDEFINICE, SAVE, START a 
ZBRAN�. P�íkazy je možno zadávat i ve zkrácené form�, k rozlišení sta�í obvykle jedno 
písmeno, pouze u t�ch p�íkaz�, u kterých se zadává ješt� n�jaký parametr (LOAD, PILOT, 
SAVE) je nutno zadat nejmén� t�i znaky p�íkazu. 

 
P�i psaní p�íkaz� m�žete používat písmena, �íslice, mezeru, klávesy ENTER a DELETE 

(CS+0). Pokud chcete napsat písmena s diakritikou, stiskn�te sou�asn� CAPS SHIFT - u písmen 
E a U, kde existují dv� možnosti, jsou použita i následující písmena. 
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INFORMACE 
 
Vypíše informace o misi, pokud je to první mise na p�íslušné planet�, vypíší se informace 

o planet�. Zde se dozvíte, co je vlastn� vaším úkolem. 
 

KONEC 
 

Opušt�ní letadla (vymazání hry z po�íta�e). 
 

LOAD jméno záznamu 
 
Nahrání osobního záznamu pilota z kazety nebo diskety do po�íta�e. Jméno je maximáln� 

8-mi znakové. Pokud žádné jméno souboru nezadáte, bude použito jméno inpozice. Jméno 
záznamu nemá žádnou souvislost se jménem pilota - záznam jednoho pilota si m�žete uložit pod 
r�znými názvy (t�eba po každé úsp�šné misi). 

Nepoužívejte pro ukládání osobních záznam� pilota originální kazetu nebo disketu - 
m�žete si poškodit d�ležitá data! 
 

PILOT jméno pilota 
 

Tímto p�íkazem zahajujete svoji vojenskou karieru - vytvo�íte si osobní záznam se 
zadaným jménem (m�že být i s �eštinou) a za�nete od první mise. 
 

POMOC 
 
Vypíše seznam povolených klí�ových slov. 

 

RAPORT 
 
Hlášení. P�íkaz vypíše aktuální informace z osobního záznamu pilota. Bude obsahovat: 

hodnost a jméno pilota, po�et nalétaných misí, po�et úsp�šn� ukon�ených misí (kdy byl spln�n 
cíl mise), po�et sest�elených nep�átel a obdržená vyznamenání. 
 

REDEFINICE 
 
P�edefinování ovládání hry - volit m�žete klávesy i joystick. Po nahrání programu je 

nadefinováno klasické ovládání 0 P Q A M, pro aktivaci zbran� N a pro volbu zbran� Symbol 
Shift. 
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SAVE jméno záznamu 
 
Uložení osobního záznamu pilota na kazetu nebo disketu pod jménem, které je uvedeno 

za p�íkazem. Pokud neuvedete žádné jméno, bude dosazeno jméno inpozice. Jméno záznamu 
nijak nesouvisí se jménem pilota - jeden osobní záznam m�žete mít uložen pod n�kolika jmény. 
 

Ukládejte si pozici po každé úsp�šn� dohrané misi. 
 

START 
 
Odstartování mise. Pokud v pam�ti není p�íslušný blok, dojde k jeho nahrání. Pokud se 

vám poda�í misi n�jak ukon�it, dozvíte se hodnocení. Misi m�žete ukon�it t�emi zp�soby. 
p�istáním na základn�, p�erušením (stiskem BREAKu - CS+SPACE), nebo smrtí (to bude 
zpo�átku asi nej�ast�jší zp�sob). 
 

ZBRAN� 
 
Volba zbraní, zde si m�žete vybavit PEACEMAKER tím, co pro misi pot�ebujete, 

respektive upravit doporu�ené zbran� (s t�mi lze misi dokon�it - je to ov��eno - ale jinou 
kombinací, to m�že jít samoz�ejm� také), zde také m�žete zm�nit typ pohonu, který 
PEACEMAKER využívá (všechny mise byly spln�ny s LS42). V pravé �ásti obrazovky jsou 
�ty�i okénka - pumovnice (tím, že na n� ukážete, se volí pumovnice, do které se bude umis�ovat 
zbra�), pod ními je menší okénko, zde je typ pohonu, který používáte (aktivací se p�ehazují), 
nejv�tší �ást obrazovky zabírají okénka se všemi zbran�mi (aktivací se p�esune do nastavené 
pumovnice) a dole je informa�ní okénko, kde se vypisují stru�né informace (nápov�da) o okénku, 
na které ukazuje kurzor, pokud jej aktivujete, dojde k návratu do systému. 
 

Zahájení hry a další informace 
   
Tahle �ást je nejspíš zbyte�ná ale po špatných zkušenostech ji rad�ji uvedu: 
 
1) jako první p�íkaz vložte PILOT jméno - vytvo�te si vlastního pilota. 
 
2) nyní vložte p�íkaz INFORMACE (sta�í I) a dozvíte se, co se po vás vlastn� chce, v této fázi si 
program vyžádá nahrání dalšího bloku. 
 
3) nyní již m�žete vložit START (sta�í S) a vyrazit na svou první misi, cílem je n�co provést a 
vrátit se na pozemní základnu nebo na mate�ský nosi� (RAINA, CIMRMAN), zkuste se okamžit� 
po startu vrátit, a� se vám nestane, že narazíte na problém až po úsp�šném dokon�ení mise, 
p�istání si nacvi�te. Pozemní základna je jakási plošina (opatrn� na ní dosedn�te a chvíli 
po�kejte), mate�ské nosi�e mají p�istávací plochu umíst�nou na spodní �ásti, je vyzna�ena 
šipkami a ze stran obklopena držáky (zav�ste se na správné místo a chvíli po�kejte). 
 
4) zbran�, které jsou nastaveny po nahrání levelu jsou vždy posta�ující k jeho dohrání, m�žete 
však zjistit, že by to cht�lo zbran� jiné, pak si tedy zvolte volbu zbraní a m�žete p�ezbrojit. 
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Pilotní desatero 
 

V této �ásti textu je vypsáno n�kolik základních rad, které byly nashromážd�ny v pr�b�hu 
boj� a které by vám m�ly zpo�átku pomoci a zam��it vaši mysl p�i �ešení situací správným 
sm�rem. 
 

1) Využívejte vlastnosti krajiny 
 
P�ed raketami a st�elami se lze ob�as ukrýt z terénní vyvýšeniny. 

 
2) Hledejte slabá místa nep�ítele 
 

Nep�átelské bojové stroje jsou uzp�sobeny pro vedení úto�ného boje a z n�kterých stran 
jsou proto chrán�ny velmi slab� nebo v�bec - �asto jsou odkryté zezadu (tam však obvykle �íhají 
další nep�átelé), shora �i zdola. 

 
3) Volte si pro každou misi zbran�, které jsou pro daný úkol 
vhodné 
 

Taktická podpora vás vybaví t�mi zbran�mi, které budete pot�ebovat, ale za letu m�žete 
zjistit, že by se lépe hodily zbran� jiné, vra�te se tedy na základnu a p�ezbrojte). 
 

4) Nenechejte se vyvést z rovnováhy 
 

V každé situaci existuje n�jaké �ešení, musíte jej však najít. 
 

5) Kdo v�as ute�e, v�tšinou vyhraje 
 
Pokud používáte lineární motor, m�žete ""utéct"" i p�ed �ízenými raketami a navád�nými 

st�elami, také v situaci, kdy p�ijdete o štít je rozumné si jej nechat doplnit. Chvilkové odvrácení  
zásahu m�že být n�kdy životn� d�ležité, protože se sta�í doplnit ochranný štít, který odvrátí 
poškození nebo zni�ení bitevníku. P�i út�ku m�žete také využít terénní nerovnosti ke schování se 
za n� (platí na �ízené st�ely). 

 
6) Nechte nep�átele, a� se vzájemn� post�ílí 
 
Proti vám bude obvykle nasazeno obrovské množství techniky, �asto se stane, že se Orgaidé v 
zápalu boje strefí i do vlastních �ad, bojové mistrovství spo�ívá v promyšleném oto�ení síly 
protivníka proti n�mu samému). Toto je �asto jedna z cest, jak zvládnout složité situace. 
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7) Orgaidé jsou sebevrazi 
 

Orgaidští piloti mají um�le oslaben pud sebezáchovy a �asto provád�jí manévry, které 
kon�í sebezni�ením, n�kdy prost� sta�í chvíli po�kat... 
 

8) Chra�te sebe a letadlo 
 
Pokud bude letadlo p�i boji vážn� poškozeno, okamžit� se vra�te na základnu - hrdiny 
nepot�ebujeme! 
 

9) St�ílejte rad�ji mén� než více 
 
Plazmové d�lo st�ílí nejni�iv�jší st�ely v okamžiku, kdy je pln� nabité, nechte jej proto 

vždy nabít! St�ílení v okamžiku, kdy je plazmový generátor tém�� vybitý, je neú�inné - snažte se, 
aby sloupec udávající ionizaci plazmy byl co nejdelší. 
 

10) Plazma narušuje neprostupnost 
 

Plazmový výboj chvilkov� m�ní strukturu hmoty a dávka tak m�že proniknout i skrz 
hmotné p�ekážky - n��které nep�átelské zbran� jsou schovány za terénní výstupky, sledujte, kde 
se objevují výbuchy, tam až pronikají st�ely. 
 

Návod pro nesm�lé 
 
Zde následuje podrobn�jší popis, jak dohrát první level. 
 
1) po startu aktivujte ENERGO blok 
 
2) rozst�ílejte t�i domy vpravo dole 
 
3) vypus�te GLADIATORa, dejte si pozor na to, aby se o n�co nerozbil, dobré místo je t�eba 
vlevo dole pod bombardovacím balónem 
 
4) GLADIATORem zni�te první balón, objeví se �ízená st�ela ale rozbije se o GLADIATORa 
 
5) zni�te druhý balón, le�te dále ale pozor abyste se nerozbili o mraky 
 
6) zni�te 1. vrtulník a 3. balón 
 
7) rozbijte GLADIATORa o mraky 
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8) aktivujte TROJZUBEC a s jeho pomocí zni�te �tvrtý balón, až poletíte do vhodné pozice, 
objeví se �ízená st�ela, m�žete ji rozst�ílet nebo po zásahu po�kat, až se obnoví štít 
 
9) další na �ad� je 2. vrtulník, musíte se dostat nad n�j tak, abyste byli mimo jeho st�ely ale tak, 
abyste ho mohli zasáhnout bu� spodní nebo horní st�elou - zni�te ho 
 
10) stejn� zni�te t�etí vrtulník, také ho m�žete oblet�t a zni�it zezadu 
 
11) zni�te pátý balón 
 
12) zni�te �tvrtý a pátý vrtulník 
 
13) jste u Sochy Svobody, cíl dnešní mise byl dosažen, m�žete ji zni�it 
 
14) vra�te se zpátky na RAINU, cestou m�žete dokon�it to, co jste nestihli p�i letu tam - pozor na 
stav paliva 
 
15) a už je tu RAINA, m�žete p�istát, p�istávací plocha je na spodku RAINY, je ozna�ena 
šipkami, p�ista�te.... 
 

Záv�rem 
 

Až se Vám poda�í hru dohrát do konce, m�žete zkoušet jednotlivé levely s r�znými 
zbran�mi, m�žete se také snažit zlikvidovat maximální po�et nep�átelských objekt�. Jestli se 
Vám hra zalíbí, ur�it� Vám vydrží n�kolik dní až týdn�, než ji poznáte dokonale, pracovali jsme 
na ní více než p�l roku a m�lo by to být znát. 

 
Každý level jsem SÁM n�kolikrát dohrál do konce a tvrdím, že hra je dohratelná (to pro 

ty, kte�í by cht�li tvrdit, že se to nedá hrát). Chce to ale trénovat, trénovat a ješt� jednou trénovat, 
p�emýšlet a hledat zp�soby, jak ty "potvory" dostat (vždycky je t�ch postup� víc než jeden). 
 


