
Korporace jsou ve světě Sektoru 42 jedním z nejdůležitějších hybatelů politické, společenské a ekonomické 
situace. Ačkoliv bývá jejich význam často upozaděn až za centrální vládou v čele s Prezidiem a poté Velkou 
radou a tím i významnými rody, tak jde spíše o tradiční vizi než reálné rozložení moci v oblasti sektoru. Význam 
korporací totiž již dávno přerostl svým vlivem velké rody a podle mnohých i samotnou vládu, ač to nemusí 
být na první pohled tak zřejmé. Jediné, co ještě většině velkých korporací chybí, jsou velké válečné flotily, ale 
i v tomto ohledu se situace pomalu mění a jak rody, tak Prezidium i v tomto ohledu korporacím postupně 
ustupují. Níže naleznete pouze ty opravdu největší a nejvýznamnější společnosti s globálním významem pro 
celý Sektor 42 a také Vnější kolonie. Mimo ně existuje desítky dalších menších a zdaleka ne tolik významných 
korporací, zpravidla pouze místního významu, kdy se jejich zájmy vážou na jeden konkrétní subsektor, region, 
případně jen systém. I ony jsou většinou provázány s předními korporacemi, ať už jako subdodavatelé či jde o 
distribuci, proto rozhodně není radno podceňovat ani jejich význam. Zcela stranou pak stojí velikán Firespace.

Exocorp

Tato organizace je pravděpodobně ze všech korporací vůbec nejprofláklejší a diskutabilně 
i nejmocnější a nejvlivnější v rámci celého Sektoru 42. Velice těží ze svého přímého napojení 
na centrální vládu, konkrétně vysoce postavené zastupitele Prezidia, a v neposlední řadě i 
zástupce některých významných rodů v oblasti Centrálního prostoru. 

Ačkoliv ostatní velké korporace mají sice prsty prakticky ve všech odvětví, zpravidla se opírají o jedno hlavní. 
U Exocorpu však lze jen těžko něco takového určit a možná ani jeho vlastní analytici by si ho nedovolili, byť 
jen odhadnout. Jeho pravděpodobně nejvýnosnějšími obory jsou terraformace, bionika, robotika a robotizace 
všech odvětví celkově. V nemenším měřítku také deltaChemie, exoArcheologie a průzkum vesmíru obecně. 
Za tím vším však existují i programy, kterými se Exocorp zrovna dvakrát nechlubí. Asi nikoho nepřekvapí, 
že se významně zajímá i o všechny možné zbrojní programy, a dokonce se mluví i psionice a dalších ještě 
odvážnějších směrech vývoje zbraní.

Cháron

Tato organizace ještě poměrně donedávna hrála v korporátním boji Sektoru 42 spíše 
druhou ligu. Cháron byl totiž silně svázán s jinou významnou společností - Xenoekia 
Industries. V mnoha ohledech se dá říci, že v té době šlo spíše o dceřinou společnost než 
rovnocenného partnera. A tak s ním také bylo zastupitelstvem Xenoekia i nakládáno.

Vše však změnil 1. konflikt, kdy bylo hned několika hlavním odvětvím Xenoekie dokázáno napojení na 
zbrojní programy povstalců. Ta tak byla nucena své prostředky přesunout na své periferní světy a stáhnout se z 
Centrálního prostoru. Toho samozřejmě využili představitelé Cháronu a díky dané situaci se dokázali právním 
způsobem zcela osamostatnit na Xenoekii, což samozřejmě vyhovovalo i Prezidiu. Následoval obrovský vzestup 
této organizace a Cháron tak brzy začal dýchat na záda i těm nejvlivnějším velikánům Sektoru 42. A dnes je 
odborníky dokonce považován za hlavního konkurenta Exocorpu. Nikdo pořádně neví, z čeho tato organizace 
bohatne. Není pochyb, že má kontrakty po celém Sektoru 42. Z tohoto důvodu je často co se politických otázek 
týče dosti zdrženlivá. Z toho, co je známo, se věnuje především zbrojním projektům, a především výrobě všech 
možných fyzických systémů do vesmírných lodí, od pancéřování přes FTL pohon až po záložní baterie.



OmniCorp

Tato organizace již velice dlouho působí v Sektoru 42 a nemalou část z toho dokonce šlo 
o jednu z v centrální vládě nejvlivnějších a Prezidiu nejvíce nakloněných korporací. Avšak 
relativně nedávno, v období po 2. konfliktu se něco mezi oběma stranami zvrtlo a celá organizace 
OmniCorp i její pracovníci byli postaveni zcela mimo zákon. Často se mluví o nelegálním 
experimentování s umělou inteligencí, což je samozřejmě centrální vládou zakázáno. Jindy je 
zase řeč o jiných ne zrovna morálních projektech kolem Sentinel a jejich předchůdcích, s čímž sice Prezidium 
prý souhlasilo, ale nelíbilo se mu využívání výsledků zkoušek OmniCorpem pro vlastní účely.

OmniCorp se tak přesunul za hranice vlivu Prezidia a jeho Centrální flotily až do oblasti Vnějších kolonií, 
kam stáhl i nemalou část svých prostředků. Ačkoliv zde koloniální síly centrální vlády občas zasahují, OmniCorp 
se může pochlubit nemalou válečnou flotilou, která byla bezpochyby také součástí sporů, a ta jeho zájmy zde 
ochraňuje. Podle mnohých OmniCorp často napadá i některé obchodní konvoje svých konkurentů v oblasti a 
celkově si ve Vnějších koloniích dělá, co ho namane. Hned několik doposud neutrálních systémů si zde silou 
přivlastnil, a i dnes pokračuje ve své agresivní politice. Co se týče vývoje, bezpochyby nejvíce proslula tato 
organizace kombinací lidské tkáně s technickými implantáty, často se mluví o kyborzích či technologicky 
posílených jednotlivcích.

Polaris Syndicate

Polaris Syndicate působí v oblasti Centrálního sektoru již od nepaměti. A rozhodně se 
nedá říci, že by po celou dobu nepatřila mezi jedny z nejvýznamnějších vůbec. Specializuje 
se výhradně na komunikační systémy - především vojenské, v čemž čerpala mnohé poznatky 
z úspěchů Firespace, a také nadsvětelnému cestování. A ačkoliv se nedá říci, že by v obou 
odvětví dominovala - a to ani cenově ani technologicky, vždy si nějakým způsobem najde cestičku k vládním 
či rodovým kontraktům. Proto se o ní časem začaly povídat nehezké věci, zvlášť v kruzích konkurence, a není 
ani úplným tajemstvím, že některé své obchody řeší i skrz černý trh. Samozřejmě nikdy nic nikomu nebylo 
dokázáno, maximálně někdo nevhodný zmizel. Opravdový vzestup na špici zaznamenala po 1. konfliktu a za 
její přínos Centrální flotile jí byl věnován dokonce celý region původně patřící poraženému rodu Tôrinis.

Techspace Corporation

Tato korporace nemá přílišné ambice rozšiřovat svůj vliv do zbytku sektoru či dokonce 
spravovat vlastní kolonie. Bohatě jí stačí vliv a bohatství, které čerpá ze svého programu vývoje 
vesmírných plavidel pro Centrální flotilu Prezidia. Tuto prakticky nevyčíslitelnou a podle 
mnohých největší zakázku v historii Sektoru 42 získala však Techspace Corporation teprve 
nedávno. Do té doby fungovala jako pouhý subdodavatel korporaci Terra Engineering, která měla v tomto 
odvětví již od vzniku Prezidia prakticky monopolní postavení. To však ztratila kvůli své neschopnosti se 
optimálně přizpůsobit evoluci válečných lodí v Sektoru 42 před a po 1. konfliktu. A právě Techspace přišel 
se zcela revolučními řešeními a technologiemi, aby si Prezidium dokázalo udržet dostatečný náskok před 
jakoukoliv potenciální konkurencí.

Xenoekia Industries

Žádná z korporací Sektoru 42 nemá takovou tradici jako dnes již legendární Xenoekia 
Industries. Mnohdy se vypráví, že má delší historii než celý Sektor 42 a pochází ještě z období 
Starého světa. Co je na tom pravdy, to není jisté. Jako každá z významných organizací má široký 
repertoár, čemu se věnuje. Samozřejmě mezi tyto obory patří oblíbená a velice výdělečná odvětví 
jako jsou zbraňové technologie, terraformace a lodní průmysl. Mimo to se však věnuje i netypickému směru, 
a to studiu lidské mysli, jejímu tréninku, psionickým schopnostem a všemu kolem toho. S tím samozřejmě 
souvisí i spousta experimentování, což se ne vždy zrovna líbí široké veřejnosti. Xenoekia se tak často stává 
cílem svobodomyslných novinářů a různých aktivistů.

To však zdaleka není to, co ochladilo její do té doby výborné vztahy s Prezidiem. Již před 1. konfliktem se 
vzájemné vztahy postupně zhoršovaly kvůli spolupráci mezi Xenoekia Industries a rodem Gelvêris, největším 
soupeřem centrální vlády v Sektoru 42. Právě Xenoekia Industries dopomohla tomuto rodu k vybudování 
druhé nejmocnější flotily v sektoru, a to jak početně, tak i technologicky. Za odměnu jim byl věnován celý 
region do té doby patřící Gelvêrům, kam také korporace přesunula většinu svých prostředků z Centrálního 
prostoru. Stalo se tak poté, co Xenoekii centrální vláda nařkla ze spolupráce se separatisty.


