
 

Znění Jediného zákona 
 

Na vědomí všem kolonistům: 
 
My, Domácnost, v zájmu zachování vnitřního řádu, ustanoveného pro rovné dělení, 
pro zajištění ochrany Útočiště, zabezpečení spravedlnosti v práci i obchodu a 
poskytnutí společné obrany Kolonie, jejích materiálních statků a všech jejích obyvatel 
uvnitř jejích Zdí, ustanovujeme a vyhlašujeme až do Dne návratu tento právní 
dokument:  
 

JEDINÝ ZÁKON 
 

Domácnost 
Domácnost bude tvořena vždy nejstarším členem každé z Prvních rodin, které 
přežily (Patal, Jaxon, Molyneau, Fischer, Chou, Curtis, Boyes, Norris), včetně těch, 
kteří se manželstvím spojí s jinou rodinou, ať už z Prvních rodin nebo rodin 
Chodců. Pokud nejstarší člen rodiny odmítne službu, nastoupí na jeho místo další 
osoba téhož příjmení. 
Domácnost bude jednat v souladu s Oborovou radou a společně s ní dohlížet na 
záležitosti obrany, produkce, osvětlení a rozdělování rovných Podílů. Ve všech 
sporech a v dobách ohrožení bude mít Domácnost nejvyšší rozhodovací pravomoc. 
Domácnost zvolí jednoho ze svých členů, aby se stal Hlavou Domácnosti. Jedině 
tato osoba bude zproštěna povinností druhé práce. 
 
Čtyři Obory 
Všechny pracovní povinnosti v Kolonii a uvnitř jejích Zdí včetně práce v Elektrárně, 
na Turbínách a na Pastvinách i v Jámách budou rozděleny do Čtyř Oborů, jimiž 
budou: Hlídka, Provoz, Osvětlení a elektřina a Útočiště a nemocnice. 
Každý ze Čtyř Oborů („prací“) bude mít vlastní vedení a Vedoucí jednotlivých Oborů 
vytvoří společně Oborovou radu, která se bude zodpovídat Domácnosti tak, jak 
Domácnost určí, a podrobí se jejímu výhradnímu rozhodnutí. 
 
Hlídka 
Hlídka se od této chvíle považuje za jeden ze Čtyř Oborů a je rovna ostatním 
pracím. Skládá se z jednoho Prvního kapitána, tří Druhých kapitánů, patnácti 
Hlídačů na plný úvazek a počtu Spojek dle potřeby. 
Všechny střelné i bodné zbraně (oštěpy, šípy a nože delší 10 cm) v areálu Kolonie 
budou zabaveny a uchovány ve Zbrojnici pod dohledem Hlídky.   
 
Útočiště 
Každé dítě zůstane v bezpečí Útočiště („Školy F.D. Roosevelta“) a nebude opouštět 
jeho zdi až do dovršení jedenácti let věku. V předvečer jedenáctých narozenin bude 
uvolněno a zvolí si jeden z Oborů podle aktuálních potřeb Kolonie. Jeho volbu 
schválí Domácnost a Oborová rada. 
Rovný Podíl každého dítěte po jeho uvolnění z Útočiště připadne opět rodině, která 
se bude o dítě starat až do okamžiku jeho sňatku. 
Děti v Útočišti se nebudou dozvídat nic o současném stavu světa za zdmi Kolonie 
včetně všech zmínek o Vironosičích, povinnostech Hlídky a události známé jako 
Velká virová katastrofa. Osoba, která bude usvědčena z toho, že vědomě 
informovala nezletilé dítě o těchto faktech, bude potrestána vyhnanstvím za Zdi. 



 
 
Práva Chodců 
Chodci, neboli osoby, které nepatří do Prvních rodin, mají plné právo na rovné 
Podíly a ty jim nesmějí být žádnými osobami upírány, s výjimkou svobodných 
mužů, kteří se rozhodnou žít v Kasárnách; v tom případě budou jejich podíly 
přiděleny velitelům jejich Oborů. 
 
Zákon karantény 
Každá osoba, ať už člen První rodiny nebo Chodec, která přijde do přímého 
fyzického kontaktu s Vironosičem, bude izolována v karanténě po dobu ne kratší 
než 30 dnů. 
 
Každá osoba, ať už v karanténě nebo na svobodě, u níž se projeví následující 
příznaky: záchvaty, zvracení, citlivost na světlo, změna očního zabarvení, touha po 
krvi nebo spontánní odkládání oděvů, bude Hlídkou neprodleně uvězněna nebo 
milosrdně usmrcena. 
 
Každá osoba, která otevře bránu, ať už celou nebo část, náhodou či úmyslně, sama 
nebo ve společnosti jiných, v době mezi Druhým večerním zvoněním a Prvním 
ranním zvoněním, bude potrestána vyhnanstvím za Zdi. 
 
Každá osoba, která vlastní rádio či zachází s ním nebo jiným přijímačem nebo 
zacházení s ním podporuje, bude potrestána vyhnanstvím za Zdi. 
 
Každá osoba, která se proviní zločinem vraždy jiné osoby, jíž se rozumí úmyslné 
usmrcení jiné osoby kromě případů nutné obrany a usmrcení infikovaného, bude 
potrestána vyhnanstvím za Zdi. 
 
 
Tato ustanovení byla uzákoněné v roce našeho čekání 17.P.V. 
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