
 

Velká rada 

Velká rada byla založena okamžitě po přistání původní flotily na Terra I., stala se zakládající a zároveň na 

nějaký čas i hlavní složkou centrální vlády Sektoru 42. V té době jí předsedali vybraní zástupci významných rodů, 

které naplánovaly a vedly celý Exodus. Původně to bylo 12 rodů, za ty roky však některé z nich zcela vymřely a 

do dnešních dnů se jich zachovalo pouze 9. To však nezměnilo nic na tom, jak Velká rada funguje. Svého zástupce 

v radě si vždy vybírá samotný rod, konkrétně jeho hlava, zpravidla jde o dalšího důležitého člena rodu, ale není 

to podmínkou a několikrát v historii rod ve Velké radě zastupovala osoba, jež nebyla s daným rodem příbuzensky 

spřízněna. To se však stává jen velice zřídka a většinou to je zároveň vyslovení nesouhlasu s předchozími postupy 

rady. Co se však za ty roky, kdy Velká rada existuje, výrazně změnilo, jsou její pravomoci. 

Původně byla Velká rada nejvyšším úřadem centrální vlády a měla prakticky absolutní slovo ve všech 

otázkách, týkajících se Sektoru 42. Působila jako nejvyšší výkonná i zákonodárná moc a zároveň právě rada 

jmenovala soudce. I když tento stav vydržel celé desítky let, členské rody se často handrkovaly mezi sebou o vliv 

v sektoru a Velká rada tak většinou řešila právě spory mezi svými členy, než aby se ohlížela na potřeby běžného 

obyvatelstva. To také společně s přírůstem obyvatelstva a potřebou reforem vedlo k občanské nespokojenosti. 

Proto také nakonec Velká rada roku 87 ustoupila založení tzv. Prezidia, jenž mělo přebrat její zákonodárné 

pravomoci. I když to byl velký pokrok, minimálně pro odpůrce Velké rady, tak jí stále zůstalo právo veta a ve 

výsledku se tak vlastně zas tolik nezměnilo. Výrazné změny přišly až mezi lety 126 a poté především 135-140. 

Roku 126 byla založena tzv. Centrální flotila, jež se později stala oporou Prezidia. Tomu se díky občanskému 

referendu, v němž mělo podporu 70% obyvatelstva, podařilo převzít kontrolu v centrální vládě. Velká rada 

ustoupila a stala se pouze poradním orgánem Prezidia. 

Dnes však postupně vliv Velké rady opět sílí, jak obliba Prezidia slábne. Ač má i dnes stále pouze poradní roli, 

tradice umírají jen velice pomalu a nyní, když lidé potřebují silného oponenta pro mnohé odlidštěné Prezidium, 

tak se obrací právě k Velké radě. Za ty roky kooperace Prezidia a Velké rady se však mnohé změnilo, některé rody 

dokonce přímo vládu Prezidia podporují a jsou s ním již natolik provázané, že proti němu rozhodně nepůjdou a 

raději se pokusí směřovat k vzájemné spolupráci. Existují však i takové rody, u kterých nikdo nepochybuje, že se 

již vyslovily ke spolupráci se separatisty. Tento postoj se zpravidla liší rod od rodu, mnohdy dokonce i v rámci 

jednoho rodu. 

Významné rody se zvláště na svých domovských světech a v oblastech, které přímo kontrolují, těší obrovské 

úctě. Pro mnohé jsou i dnes nositeli starých pořádků a také zakladateli původní civilizace Sektoru 42. Vzhledem 

k často obrovským majetkům a financím některé rody znamenají i ze stránky materiální skupinu, s kterou musí 

centrální vláda počítat. V tomto ohledu jim mohou konkurovat maximálně ty nejvýznamnější korporace v 

sektoru. 

Allerian - v minulosti tento rod patřil mezi významné spojence Prezidia, dokonce mu pod příslibem ochrany 

věnoval nemalou část svého vesmírného prostoru, kde momentálně může Centrální flotila v klidu bez dozoru 

médií testovat své nejnovější zbraně a válečné lodě. Alleriani samotní ovládají oblast Alleriánského pruhu a také 

mají určitý vliv v Centrálním prostoru, především pak na světech Trojhvězdí. 1. konflikt (rok 261) však výrazně 

otřásl přístupem tohoto rodu k Prezidiu, které zradilo jeho důvěru a neposlalo mu slíbenou pomoc proti 

povstalcům, což pro Alleriánský pruh znamenalo poměrně zničující válku, jejíž následky trvají na mnoha zdejších 

světech dodnes. 

Daethyris - původně hlavní konkurent pevné vlády Prezidia. Vzájemné soupeření uvnitř rodu jej však 

znatelně oslabilo. Z mocné Daethyrské říše se brzy stala rozhádaná konfederace, kde jednotlivé větve rodu či 

dokonce jednotlivé členy zajímal spíše zisk moci v rámci rodu, než nějaké soutěžení v celé sféře Sektoru 42. 

Ačkoliv rod stále velice dbá na staré tradice, okolnosti jej donutily se provázat blíže s centrální vládou. Tyto vazby 

na Prezidium však bezesporu změnil 1. konflikt, kdy Centrální flotila ponechala konfederaci zcela napospas. Od 

té doby se celá oblast silně militarizuje a nesnášenlivost rodu směrem k Prezidiu výrazně vzrostla. Spory s rody 

Elaris a Tôrinis jsou již dlouhodobě na denním pořádku. 



 
Doryen - velice významný a vlivný rod, který již dlouhodobě podporuje spolupráci s Prezidiem. Díky tomu 

si také častokrát vyslechl kritiku mnoha dalších členů Velké rady, v které není kvůli svým názorům ani příliš 

oblíben. Proto se ostatně váže spíše na Prezidium, s kterým úzce kooperuje v mnoha směrech. Oba konflikty (261, 

265) ukázaly, kde Doryeni stojí. Mají kontakty, politické i obchodní, v celém Centrálním prostoru, díky čemuž 

patří mezi nejvyspělejší v Sektoru 42. Již tradičními soky rodu v oblasti jsou Gelvêři a Tymeriani, s kterými se 

často dostává do sporů, dokonce i ozbrojených střetů. 

Elaris - tento rod se nejlépe ze všech přizpůsobil přebrání moci v sektoru Prezidiem. S tím úzce spolupracuje 

v mnoha oblastech a díky tomu také patří mezi nejvlivnější v celém Centrálním prostoru. Svou podporu potvrdil 

v 1. i 2. konfliktu, kdy stál na straně Prezidia. Jeho členové často zastávají důležité posty v rámci centrální vlády a 

jejích ozbrojených složkách. Kromě obrovského vlivu na centrálních světech tomuto rodu patří i rozsáhlé území 

Knížectví Elaris. Již tradičním sokem v oblasti mu je rod Daethyris. 

Gelvêris - podle mnohých jediný opravdu reálný soupeř Prezidia v sektoru. Ačkoliv tomu tak původně 

nebylo a tento rod patřil spíše mezi méně významné, jeho zástupci zariskovali, vzdali se svého vlivu i majetků v 

Centrální prostoru a všechny své prostředky investovali do objevování a kolonizace nových světů. Díky tomu také 

dnes tomuto rodu patří rozsáhlá oblast v blízkosti Vnějších kolonií, známá jako Gelvêrská říše. Bohatství rodu 

plyne především z obchodu s koloniemi a také ne vždy úplně legální činnosti. Skrz finance získal rod kontakty v 

mocných korporacích a má tak přístup ke špičkovým technologiím i bez souhlasu Prezidia. 

Tâelor - poměrně nevýznamný rod, sídlící v oblasti Tâelorského pásma v blízkosti Vnějších kolonií. Ačkoliv 

se tento rod snaží blíže spolupracovat s Prezidiem, odlehlost jeho světů jej nutí často dělat kompromisy a hledat 

spojence i jinde. V koloniálních válkách se snažil rozšířit svůj vliv na úkor některých nezávislých kolonií, nakonec 

byl však poražen svým soupeřem v oblasti, rodem Gelvêris. Od té doby se Tâelorští poučili a snaží se jakýchkoliv 

střetů se svými sousedy vyvarovat, což se jim poměrně úspěšně podařilo v případě 1. a 2. konfliktu. 

Tôrinis - ještě nedávno velice mocný a vlivný rod v Sektoru 42. Původně se snažil s Prezidiem spíše vycházet, 

věděl totiž, že ze vzájemné spolupráce mu bude plynout bohatství i technologie. Zároveň se však nikdy nesmířil 

s přebráním moci Prezidiem a po koloniálních válkách začal výrazně podporovat různé povstalecké skupiny a 

sám začal zbrojit. Právě tento rod byl strůjcem 1. konfliktu, kdy udeřil na své sousedy podporující Prezidium, 

především rod Allerian a Daethyris. V konečných měsících války však jeho oblasti napadla Centrální flotila a celý 

konflikt rychle ukončila nukleárními údery na několik domovských světů. Rod byl tak nucen kapitulovat a jeho 

oblasti, nyní známé jako Protektorát Tôrinis, jsou nyní pod přísnou kontrolou Prezidia. 

Tymerian- na první pohled poměrně nenápadný rod, sídlící na okraji Sektoru 42. Jeho politika a postupy jej 

však notně odlišují od mnohých dalších členů Velké rady. I dnes po tolika letech stále hlasitě nesouhlasí s 

přebráním moci Prezidiem. Avšak jedná s rozumem a racionálně, je si vědom převahy centrální vlády, proto proti 

ní vystupuje spíše nepřímo podporou různých separatistických skupin nebo případně tlačí na její spojence. 

Proslýchá se, že Tymeriani tajně spolupracují s Gelvêrskou říší a plánují oslabení Doryenského dominia. 

Valerian - ne příliš vlivný ani významný rod, jehož světy se nachází na vzdáleném okraji sektoru. Dá se říci, 

že je striktně neutrální a dbá především na své zájmy, než spory mezi Prezidiem a Velkou radou. O jeho pravých 

úmyslech se dá sice sáhodlouze diskutovat, ale doposud neprojevil svou loajalitu ani Velké radě ani Prezidiu a 

pro rovnováhu sil v oblasti zůstává velkou neznámou. Nezasáhla ho ani jedna z předchozích válek a ani se do nich 

nikterak nezapojil, i když se proslýchá, že skrz jeho prostor byly pašovány zbraně povstalcům. Doposud si tak 

zachoval svou neutralitu a jeho světy mohly i nadále prosperovat. 

 

 


