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L
etos slavíme osmdesáté výročí založení našeho města. 
Oproti ostatním městům v NUSA či jinde ve světě to 
není mnoho, ale na tak mladou metropoli už za sebou 
máme pár skutečných úspěchů. Během těch osmdesáti 
let se nám podařilo vybudovat město od nuly, podělat 

to tím, že jsme ho proměnili v hřiště pro gangy a korporace, 
vyhodit do vzduchu městskou radnici pomocí skutečné 
atomovky, téměř vykopnout korporace, znovu vybudovat 
město bez vládní pomoci, vyhnout se válce s NUSA a nakonec 
město opět proměnit v hřiště pro gangy a korporace – to 
všechno za méně než sto let. To není špatné! Příběh Night 
City sice není příliš dlouhý, ale je napínavý – o tom nemusíme 
pochybovat.

Historie našeho města se začala psát v roce 1994, kdy jeden 
bohatý a podnikavý muž jménem Richard Night dostal nápad 
vybudovat dokonalé město. Pár let předtím Night odešel 
od svých partnerů Halseye a Ferrise – spolumajitelů stavební 
a developerské fi rmy příznačně pojmenované Halsey, Ferris 
a Night –, aby si založil vlastní společnost jménem Night 
International. Night rozjel ambiciózní nový projekt. Skoupil 
celé město Morro Bay – malou zanedbanou osadu u hranic 
mezi Severní a Jižní Kalifornií, kterou před pouhými dvěma 
lety málem srovnaly se zemí potulné gangy. Včasný zásah 
armády zachránil osadu před naprostou zkázou a toto 
zpustošené a vylidněné území bylo nyní dokonalým místem,  ZESNULÝ RICHARD NIGHT.

A
U
D
I
O
 
D
A
T
A
 
P
O
R
T
 

/
*
3
8
7
6
 
3
8
7
 
1
0
9
8
 
5
4
9
2
*
/

2074: 
NIGHTUV 
ODKAZ

˚

084-125.indd   088084-125.indd   088 22.09.2020   19:17:3122.09.2020   19:17:31



089N I G H T  C I T Y 
S V E T  H R Y  C Y B E R P U N K  2 0 7 7ˇ

kde bylo možné vybudovat něco jiného: bezpečné a čisté korpo-
rátní město bez zločinu, chudoby a chaosu – Coronado City.

Night našel investory mezi velkými korporátními hráči. 
Nalákal je na lukrativní daňové úlevy, které posílily ekonomiku 
a vytvořily stabilní základnu pro budoucí obyvatele – korporátní 
zaměstnance.

Projekt slavil velkolepý úspěch a na rodící se Coronado City 
byla skutečně radost pohledět. Díky pečlivému plánování bylo 
město dobře navržené, přívětivé a bezpečné (minimálně 
na poměry ve společnosti po Kolapsu).

Čtyři roky po zahájení počátečních staveb došlo k tragédii. 
Richard Night byl zavražděn neznámým útočníkem. Oblíbená 
domněnka praví, že útok zosnovali bossové organizovaného 
zločinu napojení na odbory a stavební fi rmy, které byly z Nigh-
tova projektu vyloučeny.

Navzdory bouřlivým protestům veřejnosti v reakci na Nightovu 
vraždu a původnímu odporu vůči oportunistickým zločineckým 
syndikátům dokázala mafi e během dalších několika let úspěšně 
zaplnit mocenské vakuum a proměnila Coronado City v oblast 
plnou kriminálních aktivit. Prostituce, násilí, prodej drog 
a kyber terorismus začaly být naprosto běžné a město se mezitím 
ironicky přejmenovalo na Night City na počest Richarda Nighta.

Po dekádě stále rostoucí zločinnosti a úmrtnosti se korporace 
rozhodly zasáhnout. Během několika málo dní šéfové téměř 
každé velké zločinecké organizace zemřeli rukou neidentifi -
kovaných žoldáků a záhy byla ustanovena nová městská rada. 
První rozhodnutí rady spočívalo v zajištění pomoci korpo-
rátních jednotek, díky které mohla rada „jednat v nejlepším 
zájmu města a nastolit na jeho území mír a pořádek“. Většina 
městského centra a okolních čtvrtí byla během několika 
dalších měsíců vyčištěna a v průběhu dalších let byly ty nej-
zdevastovanější části města zpacifi kovány, srovnány se zemí 
a znovu vybudovány. Tak začala korporátní vláda.

Toto byly začátky Night City. Od té doby toho město zažilo 
mnoho – „zlatou éru“ kolem roku 2020, čtvrtou korporátní 
válku a jaderný incident z roku 2023, období Přežití a Zotavování 
mezi lety 2023 a 2040 a Velkou přestavbu mezi lety 2040 
a 2060. Ba co víc, dokonce se nám podařilo zachovat si 
nezávislost na NUSA po válce za sjednocení! Bohatá a barvitá 
historie města mě inspirovala k sepsání tohoto článku – této 
výpravy do čtvrtí moderního Night City, abych vám ukázal 
bezpočet jeho tváří a nálad: napínavou, inspirativní, strhující, 
nebezpečnou a depresivní – každá z nich je nedílnou součástí 
ducha Night City. Tak co, jste připraveni na výlet? 

ˇ ˇ SILUETA MESTSKÉHO CENTRA. PONDELÍ 2. DUBNA 2074. 
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