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ZMĚNY VYVÁŽENÍ – OBECNÉ ZMĚNY


Městské centrum
-Základní protilodní útok snížen na 75.00 (původně 100.00).
-U neasijských městských center byl odstraněn bonus x1.50 střeleckých útoků proti kavalérii a lehké pěchotě. Žádné centrum by nemělo mít bonusy proti kavalérii nebo lehké pěchotě.

Kušník
-Poškození všech útoků na dálku sníženo na 16.00 (původně 18.00).
-Všechny útoky zblízka i na dálku proti těžké pěchotě mají nyní multiplikátor x1.25.

Střelecká pěchota
-Byly přidány multiplikátory x0.75 útoků zblízka i na dálku proti kavalérii a kojotovi.
-Multiplikátor poškození všech útoků na blízko i na dálku proti lehké kavalérii a orlímu rytíři zvýšen na x2.00 (původně x1.50)
-Tato změna má vliv na následující jednotky: kušník, cazador, lukostřelec, myslivec, lučištník kmene Tupi, karibský záškodník, karibský šipkař, incký válečník s bolou, klamatský střelec, střelec kmene Čerokí, stopař kmene Krí, navajský střelec, seminolský žraločí lučištník, renegát, ostrostřelec, střelec, aenna, macehualtin, lesní slídič, cetanský lučištník, wakina s ručnicí, arkebuzéř, Ču Ko Nu, železný voják, gurkha, mansabdarský gurkha, maratský hrdlořez, mnich Wokou, lučištník jumi.

Zvířátka
-Několik zvířat obdrželo normalizované statistiky podle základu španělského válečného psa.

Strážci
-Konvertovaní strážci teď nyní mají multiplikátor x0.10 proti budovám.

Špeh
-Špehy není možné cvičit až do koloniálního věku (původně věk objevů).
-Poškození z útoků zblízka sníženo na 5.00 (původně 10.00).
-Poškození působené budovám sníženo na 10 (původně 20.00).
-Multiplikátor útoků zblízka proti žoldákům zvýšen na x20.00 (původně x10.00) a multiplikátor proti hrdinům zvýšen na x40.00 (původně x20.00).

Kostel
-Cena dřeva snížena na 100.00 (původně 200.00).
-Body života sníženy na 1500.00 (původně 3000.00).
-Stavěcí body sníženy na 10.00 (původně 20.00).
-Odměna zkušeností snížena na 40.00 (původně 80.00).
-Odměna zkušeností za stavbu snížena na 20.00 (původně 40.00).

Žoldáci
-Mameluky, elmetise a malé bombardy lze trénovat až v industriálním věku.

Polní nemocnice
-Body života zvýšeny na 1500.00 (původně 250.00).
-Stavěcí body sníženy na 10.00 (původně 20.00).
-Odměna zkušeností snížena na 80.00 (původně 160.00).
-Odměna zkušeností za stavbu snížena na 40.00 (původně 80.00).
-Cena dřeva snížena na 200.00 (původně 400.00).


ZMĚNY VYVÁŽENÍ – ZMĚNY SPECIFICKÉ PRO CIVILIZACE


ŠPANĚLÉ

Domovské město
-Modifikátor zásilek změněn na 0.75 (původně 0.73). Nyní mají Španělé bonus 25 % (původně 27 %).

Karta - 6 rodeleros
-Účinek snížen na poskytnutí 5 rodeleros (původně 6).

Karta - 7 rodeleros
-Účinek snížen na poskytnutí 6 rodeleros (původně 7).

Karta - 8 rodeleros
-Účinek snížen na poskytnutí 7 rodeleros (původně 8).

Karta - 9 rodeleros
-Účinek snížen na poskytnutí 8 rodeleros (původně 9).

Karta - 4 kopiníci
-Účinek snížen na poskytnutí 3 kopiníků (původně 4).

Karta - 5 kopiníků
-Účinek snížen na poskytnutí 4 kopiníků (původně 5).


HOLANĎANÉ

Start
-6 osadníků (původně 7).
-4 bedny se zlatem (původně 3).

Banky
-Odměna zkušeností snížena na 140.00 (původně 280.00).
-Odměna zkušeností za stavbu snížena na 70.00 (původně 140.00).

Karta - stadhouder
-Účinek snížen na poskytnutí 50 % ceny městskému centru (původně 33%).

Karta – vojenské reformy
-Přidán multiplikátor x0.25 všech útoků zblízka proti pěchotě.
-Účinek rychlosti nezměněn.


NĚMCI

Uhlan
-Rychlost zvýšena na 6.75 (původně 6.50) a maximální rychlost zvýšena na 8.75 (původně 8.50).
-Negativní postih x0.75 na útoky zblízka proti vesničanům byl odstraněn.

Osadnický vůz
-Doba sbírání beden zvýšena na 20.00 (původně 15.00). 


BRITOVÉ

Politik - dobrodruh
-Efekt povýšení věku zvýšen na 7 lučištníků (původně 2 pikenýři a 5 lučištníků)

Karta – podpora ze zámoří
-Účinek snížen na +5 k dosahu (původně +10).
-Přidán 20% bonus na poškození všem válečným lodím.


OTTOMANÉ

Start
-3 bedny dřeva (původně 4).

Mešita
-Otomanská mešita má teď unikátní schopnost shromažďovat zkušenosti rychlostí 0.4xp za sekundu (dokud budova stojí).

Setí prosa
-Cena technologie snížena na 100 jednotek dřeva (původně 300 jednotek jídla).
-Efekt snížen na -5 výcvikových bodů (původně -8 výcvikových bodů).

Abbassidská tržnice
-Cena technologie snížena na 600 jednotek dřeva (původně 800 jednotek jídla).
-Účinek zvýšen na -8 výcvikových bodů (původně -6 výcvikových bodů).

Galatská věžová čtvrť
-Cena technologie snížena na 200 jednotek zlata (původně 400 jednotek zlata).

Vezíři Koprulu
-Cena technologie snížena na 250 jednotek dřeva (původně 500 jednotek jídla).
-Účinek zvýšen na -5 výcvikových bodů (původně -4 výcvikových bodů).

Karta – TÝM hedvábná stezka
-Účinek snížen na 15% bonus k příjmu z beden a obchodních stanic (původně 30% bonus).

Karta – podpora ze zámoří
-Účinek snížen na +5 k dosahu (původně +10).
-Přidán 20% bonus na poškození všem válečným lodím.

RUSOVÉ

Střelec
-Spotřeba výcvikových bodů snížena na 30.00 (původně 32.00).

Mušketýr
- Spotřeba výcvikových bodů snížena na 23.00 (původně 27.00).

Karta - Sevastapol
-Účinek snížen na 50% bonus k rychlosti stavění (původně 85% bonus).


PORTUGALCI

Cazador
-Životy zvýšeny na 105.00 (původně 85.00). 
-Odolnost brnění vůči střelbě snížena na 0.50 (původně 0.60).
-Poškození všech útoků na dálku sníženo na 17.00 (původně 26.00).
-Rychlost všech střeleckých útoků snížena na 3.00 (původně 4.50).

Karta - dragouni
-Účinek modifikován na poskytnutí 20% bonusu k síle a bodům života dragounů a 15% bonusu k síle a bodům života husarů (modifikováno, dřív ovlivňovalo pouze dragouny).


IROKÉZOVÉ

Obřadní oheň
-Účinnost útočného tance snížena o 20 %.
-Účinnost tance plodnosti snížena o 20 %.
-Účinnost tance smyků snížena o 20 %.

Válečný náčelník
-Aura zdraví snížena na 15% bonus (původně 20%).
-Síla útoku přesnou střelbou snížena na 60.00 (původně 75.00).
-Limit síly útoku přesnou střelbou snížen na 120.00 (původně 150.00).

Tomahawk
-Poškození z útoků zblízka zvýšeno na 14.00 (původně 10.00).
-Multiplikátor útoků zblízka proti kavalérii snížen na x3.00 (původně x4.00)

Aenna
-Spotřeba výcvikových bodů snížena na 27.00 (původně 30.00).
-Poškození všech útoků na dálku zvýšeno na 12.00 (původně 10.00).
-Multiplikátor poškození všech útoků na blízko i na dálku proti těžké pěchotě zvýšen na x2.00 (původně x1.25).

Kanja
-Body života zvýšeny na 285.00 (původně 270.00). 
-Poškození z útoků zblízka zvýšeno na 27.00 (původně 25.00).
-Multiplikátor útoků zblízka proti abstraktnímu dělostřelectvu snížen na x1.75 (původně x2.00)

Lesní slídič
-Poškození všech útoků na dálku sníženo na 16.00 (původně 17.00).

Karta - 11 tomahawků
-Účinek snížen na poskytnutí 9 tomahawků (původně 11 tomahawků).

Karta – konzervativní taktika
-Účinek snížen na poskytnutí 10% bonusu k sílu a zdraví (původně 15%).

Karta – TÝM výzvědná pěchota
-Zvyšuje odhled o 8 (původně 4).
-Už neposkytuje 10% bonus k počtům bodů života pěchoty.

Technologie válečné družiny Irokézů
-Nyní není dostupná až do věku pevností (původně koloniální věk).

Technologie nájezdnické družiny Irokézů
-Nyní není dostupná až do věku pevností (původně koloniální věk).


SIOUXOVÉ

Start
-Žádné bedny dřeva (původně 1).

Obřadní oheň
-Účinnost tance plodnosti snížena o 20 %.
-Účinnost útočného tance snížena o 20 %.
-Účinnost obléhacího tance snížena o 20 %.

Válečný náčelník
-Rychlost snížena na 7.76 (původně 8.10), maximální rychlost snížena na 9.76 (původně 10.10).
-Aura rychlosti snížena na 15% bonus (původně 20%).

Wakina s ručnicí
-Cena zlata zvýšena na 40.00 (původně 30.00).

Jezdec se sekerou
-Přidán negativní postih x0.75 na všechny útoky proti lehké kavalérii.

Karta - 7 ochočených vlků
-Účinek snížen na poskytnutí 6 vlků (původně 7).

Karta - 5 ochočených kuguárů
-Účinek snížen na poskytnutí 4 kuguárů (původně 5).

Karta - 4 ochočení medvědi grizzly
-Účinek snížen na poskytnutí 3 medvědů grizzly (původně 4).

Karta - 8 ochočených kojotů
-Účinek snížen na poskytnutí 6 kojotů (původně 8).


AZTÉKOVÉ

Válečný náčelník
-Aura odměny snížena na multiplikátor x2.00 (původně x3.00).

Obřadní oheň
-Účinnost tance válečného kněze zvýšena o 25 %.
-Účinnost tance plodnosti snížena o 20 %.
-Účinnost vodního tance snížena o 20 %.
-Účinnost útočného tance snížena o 20 %.

Kojotí běžec
-Spotřeba výcvikových bodů snížena na 27.00 (původně 31.00).

Orlí rytíř
-Dosah všech střeleckých útoků snížen na 12.00 (původně 14.00).

Macehualtin
-Spotřeba výcvikových bodů snížena na 23.00 (původně 26.00).
-Multiplikátor poškození všech útoků na blízko i na dálku proti těžké pěchotě zvýšen na x2.00 (původně x1.50).

Plížící se jaguár
-Multiplikátor útoků zblízka proti kavalérii snížen na x2.00 (původně x3.00)
-Multiplikátor útoků zblízka proti těžké pěchotě zvýšen na x3.00 (původně x2.00)

Technologie zakladatele
-Cena snížena na 50 jednotek jídla, dřeva a zlata (původně 500 jednotek dřeva a jednotek 500 zlata).

Kmenový náčelník
-Každý přechod na nový věk teď umožní zvýšení bodů života válečného náčelníka.
-Přechod na koloniální věk: zlepšen úder náčelníka, 20% navýšení bodů života.
-Přechod na věk pevností: zlepšen úder náčelníka, 30% navýšení bodů života.
-Přechod na industriální věk: zlepšen úder náčelníka, 40% navýšení bodů života.
-Přechod na imperiální věk: zlepšen úder náčelníka, 50% navýšení bodů života.

Kmenový válečník
-Vyvážen počet děsivých lebek získaných za každý přechod na nový věk.
-Přechod na koloniální věk: 2 děsivé lebky.
-Přechod na věk pevností: 3 děsivé lebky.
-Přechod na industriální věk: 5 děsivých lebek.
-Přechod na imperiální věk: 8 děsivých lebek.

Kmenový šaman
-Při každém přechodu na nový věk nyní dostaneš smyk, dojde k vyvážení útoku a bodů života 
-Přechod na koloniální věk: přidán smyk na stavbu válečné chýše, +10 % k útoku a bodům života válečné chýše a chýše ušlechtilých.
-Přechod na věk pevností: přidán smyk na stavbu chýše ušlechtilých, +10 % k útoku a bodům života válečné chýše a chýše ušlechtilých.
-Přechod na industriální věk: přidány 2 smyky na stavbu chýše ušlechtilých, +10 % k útoku a bodům života válečné chýše a chýše ušlechtilých.
-Přechod na imperiální věk: přidány 2 smyky na stavbu chýše ušlechtilých, +20 % k útoku a bodům života válečné chýše a chýše ušlechtilých.

Kmenová moudrá žena
-Při každém přechodu na nový věk nyní dostaneš farmářský smyk, bonusy k plantážím a farmám byly upraveny.
-Přechod na koloniální věk: beze změn. 10% bonus k rychlosti sběru farem a plantáží.
-Přechod na věk pevností: 1 farmářský smyk, + 10% bonus k rychlosti sběru farem a plantáží.
-Přechod na industriální věk: 2 farmářské smyky, + 10% bonus k rychlosti sběru farem a plantáží.
-Přechod na imperiální věk: 2 farmářské smyky, + 20% bonus k rychlosti sběru farem a plantáží.

Technologie aztécké válečné družiny
-Nyní není dostupná až do věku pevností (původně koloniální věk).

Technologie aztécké nájezdnické družiny
-Nyní není dostupná až do věku pevností (původně koloniální věk).

Technologie uctívání Cipactli
-Nyní není dostupná až do věku pevností (původně koloniální věk).

Karta – podpora ze zámoří
-Účinek snížen na +5 k dosahu (původně +10).
-Přidán účinek poskytující 20% bonus poškození všech válečných lodím.

Karta - bezohlednost
-Účinek už neplatí na orlí rytíře.
-Poskytuje 50% bonus kojotím běžcům, levhartím kopiníkům a macehualtinům proti abstraktním vesničanům.


INDOVÉ

Start
-6 osadníků (původně 5).
-1 bedna s jídlem (původně 2).

Palankýn
-Poškození všech útoků na dálku sníženo na 60.00 (původně 75.00).
-Multiplikátor poškození všech útoků na blízko i na dálku proti těžké jízdě zvýšen na x2.75 (původně x2.25).
-Multiplikátor poškození všech útoků na blízko i na dálku proti dělostřelectvu zvýšen na x2.25 (původně x1.75).

Poznámka: Mansabdarský palankýn byl také přepracován, aby měl dvojnásobné statistiky než noví sloni.


Flailifant
-Odolnost brnění vůči střelbě snížena na 0.50 (původně 0.75).
-Náklady na jídlo a zlato upraveny na 125.00/125.00 (původně 100.00/200.00).
-Body života zvýšeny na 325.00 (původně 200.00).
-Rychlost snížena na 4.00 (původně 4.50), maximální rychlost snížena na 6.00 (původně 6.50).
-Poškození z útoků zblízka sníženo na 5.00 (původně 14.00).
-Poškození z útoků na budovy sníženo na 80.00 (původně 140.00).
-Rychlost všech střeleckých útoků na budovy snížena na 1.50 (původně 3.00).

Poznámka: mansabdarský flailifant byl také přepracován, aby měl dvojnásobné statistiky než noví sloni.

Karta – královské zelené kabáty
-Účinek modifikován, aby navíc poskytoval bonus proti těžké pěchotě x1.00.


ČÍŇANÉ

Novici
-Poškození z útoků zblízka sníženo na 10.00 (původně 12.00).
-Limit stavění snížen na 5.00 (původně 7.00).
-Už nemohou konvertovat padlé jednotky na další novice. Tuto schopnost si zachovává pouze čínský mnich.

Pikenýr Qiang
-Body života sníženy na 105.00 (původně 110.00).
-Poškození z útoků zblízka sníženo na 7.00 (původně 8.00).
-Multiplikátor útoků zblízka proti kavalérii zvýšen na x5.00 (původně x3.00).
-Poškození z útoků na budovy sníženo na 30.00 (původně 34.00).

Šermíř čangdao
-Poškození z útoků zblízka zvýšeno na 15.00 (původně 13.00).
-Multiplikátor útoků zblízka proti kavalérii zvýšen na x2.25 (původně x2.00).

Kešik
-Body života zvýšeny na 110.00 (původně 100.00).
-Poškození z útoků zblízka zvýšeno na 8.00 (původně 4.00).

Ruční minomet
-Rychlost snížena na 3.00 (původně 4.00), maximální rychlost snížena na 4.00 (původně 6.00).
-Poškození útoků kanóny sníženo na 5.00 (původně 20.00).
-Všechny multiplikátory útoků kanónů proti budovám byly zvýšeny na x16.00 (původně x4.00), multiplikátor proti lodím byl zvýšen na x14.00 (původně x2.00) a multiplikátor proti dělostřelectvu vzrostl na x6.00 (původně x2.00).

Karta – TÝM 7 Mandžuů
-Účinek snížen na poskytnutí 5 Mandžuů (původně 7).

Karta - TÝM 5 ručních minometů
-Účinek snížen na poskytnutí 4 ručních minometů (původně 5).

Karta - TÝM 5 administrace provincie
-Bonus k populaci je nyní +10 (původně +15).

Div světa – bílá pagoda
-Při každém přechodu na nový věk nyní dostaneš menší počet noviců.
-Limit noviců snížen na 5 (původně 6)
-Přechod na koloniální věk: 4 novici (původně 5).
-Přechod na věk pevností: 6 noviců (původně 12).
-Přechod na industriální věk: 10 noviců (původně 14). 
-Přechod na imperiální věk: 16 noviců (původně 26).

Div světa – letní palác
-Při každém přechodu na nový věk nyní dostaneš bedny jídla místo jednotek kavalérie.
-Přechod na koloniální věk: 400 jednotek jídla (změněno ze 2 stepních nájezdníků).
-Přechod na věk pevností: 1000 jednotek jídla (změněno ze 3 železných řemdihů).
-Přechod na industriální věk: 1500 jednotek jídla (změněno z 5 železných řemdihů).
-Přechod na imperiální věk: 2000 jednotek jídla (změněno z 10 železných řemdihů).

Div světa – porcelánová věž
-Při každém přechodu na nový věk nyní dostaneš místo beden vylepšenou budovu, která shromažďuje zdroje.
-Hodnoty exportu a zkušeností byly upraveny.
-Přechod na koloniální věk: Hodnoty automatického sběru 3.00j 2.50d 2.50z a žádné bedny (změněno ze 2.50j 2.00d 2.00z a 400 jednotek jídla).
- Přechod na věk pevností: Hodnoty automatického sběru 4.50j 4.00d 4.00z a žádné bedny (změněno ze 2.50j 2.00d 2.00z a 1000 jednotek jídla).
- Přechod na industriální věk: Hodnoty automatického sběru 6.00j 5.50d 5.50z a žádné bedny (změněno ze 2.50j 2.00d 2.00z a 1500 jednotek jídla).
- Přechod na imperiální věk: Hodnoty automatického sběru 6.50j 6.00d 6.00z a žádné bedny (změněno ze 2.50j 2.00d 2.00z a 2400 jednotek jídla).

JAPONCI

Svatyně
-Hodnota automatického sběru pro dřevo, jídlo a peníze zdvojnásobena. Hodnota sběru dřeva a peněz zvýšena na 0.10 (původně 0.05), jídlo zvýšeno na 0.14 (původně 0.07). Žádná změna hodnoty automatického sběru zkušeností.

Jablečný sad
-Výchozí stav jednotek jídla zvýšen na 5000.00 (původně 4500.00).

Karta – mušketýrský útok ašigaru
-Účinek snížen na 15% bonusové poškození (původně 20%).

Karta - boj zblízka
-Účinek změněn na 15% bonus k životům (původně 20% bonusu k poškození).

FRANCOUZI

Beze změn

==================================================================
Lokalizované poznámky k vydání
==================================================================

Visitez la page d’accueil de Ensemble Studios pour obtenir les notes sur la mise à jour. <http://www.microsoft.com/france/jeux/>
Visite la página de inicio de Ensemble Studios para consultar las notas acerca de la versión del parche <http://www.microsoft.com/spain/juegos/>
Sie finden Informationen zum Patch auf der Homepage des Ensemble Studios. <http://www.microsoft.com/germany/ms/games/>
Per le note sulla Patch Release, visita la home page di Ensemble Studios <http://www.microsoft.com/italy>
Visite a home page do Ensemble Studios para obter notas da versão da correção <http://www.microsoft.com/brasil/games/> 

한국어로 된 패치 릴리스 정보를 보려면 Age of Empires III 한국어 버전 공식 홈 페이지인 <http://www.microsoft.com/korea/games/aoe3/>를 참조하십시오.

この更新プログラムの詳しい情報については、以下の Microsoft の Web サイトを参照してください。<http://www.microsoft.com/japan/games/age3/> 

有關修補程式的相關資訊請參考 <http://www.microsoft.com/taiwan/games/> 網站內說明

“Aktualizacje znajdziesz na tej stronie internetowej” www.gram.pl

==================================================================
Webové stránky
==================================================================

<http://www.microsoft.com/games/pc/age3.aspx>
Oficiální webová stránka Age of Empires III

http://www.agecommunity.com>
Webová stránka komunity Age of Empires

<http://windowsupdate.microsoft.com>
Aktualizace Windows
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