
 

Z historie Poslední kolonie 
 
Poslední kolonie byla založena roku 2 (po roce Nula) organizací FEMA 

(Federal Emergency Management Agency) pro záchranu dětí z různých oblastí USA, 
nakonec se ale na místo dostaly jen děti z oblasti Philadelphie. Původní osadníci 
(agenti FEMA a děti) založily tzv. První rodiny. Pouze členové těchto rodin mohou 
zasedat v řídícím orgánu kolonie, tzv. Domácnosti, které předsedá Hlava 

Domácnosti. 
Roku 17 pak přijímá Domácnost Jediný zákon, soubor pravidel, která jsou 

závazná pro všechny osadníky.  
Do kolonie od jejího počátku přicházeli i další přeživší z různých koutů USA, 

ať už se jednalo o celé skupiny, rodiny či jednotlivce, a nacházeli v Poslední kolonii 
svůj nový domov. Kolonisté tyto přicházející nazývali Chodci. Chodců ale postupně 
ubývalo, až roku 75 přichází poslední z nich, muž, které mu se říkalo Plukovník. Už 
v té době se věřilo, že žádní další Chodci nejsou, a příchod Plukovníka byl pro 
mnohé velkým překvapením. Ukázalo se ale, že Plukovník byl opravdu výjimkou. 
Žádní další Chodci se již neobjevili. 

 
Krátce po roce Nula vzniklo v USA více kolonií. Poslední kolonie s nimi 

udržovala pravidelný radiový kontakt. Po několika letech se ale ostatní kolonie 
začaly postupně odmlčovat, až nezůstala žádná, o které by obyvatelé Poslední 
kolonie měli nějaké zprávy. Je tedy prakticky jisté, že Poslední kolonie zůstává 
jedinou osadou na území USA. 

Poté, co přestaly docházet zprávy od ostatních kolonií, rozhodla se Domácnost 
zorganizovat Daleké výpravy. Cílem těchto misí organizovaných Hlídkou bylo lépe 
zmapovat území okolo Poslední kolonie a pokusit se nalézt další osady, kde by 
mohli přežívat lidé. Ačkoliv zpočátku Daleké výpravy přinášely své výsledky, např. 
v podobě dříve neznámých skladů potravin a jiného vybavení, postupem času byl 
užitek z těchto výprav zpochybňován a Daleké výpravy získávaly stále více 
odpůrců. Někteří dokonce tvrdili, že se z nich staly pouhé výlety do okolí pro 
skupinku hazardérů. Když roku 86 zahynulo při útoku virálů na Daleké výpravě 
vedeném Demetriem Jaxonem, tehdejší Hlavou Domácnosti, sedm členů Hlídky, 
byly Daleké výpravy vyhodnoceny jako zbytečně riskantní a bylo rozhodnuto o jejich 
zrušení. Demetrius Jaxon odstoupil z funkce a Hlavou Domácnosti se stal Sanjay 
Patal. 

 
Původně měla kolonie několik stovek obyvatel. Počet kolonistů se ale rapidně 

snižoval. Jedním z důvodů byla závažná onemocnění, zpočátku způsobená často 
radiací, protože do bojů proti virálům byly nasazeny i jaderné zbraně. V dalších 
letech už zapracovala také dědičnost a v neposlední řadě i omezené možnosti léčby. 
Úroveň medicíny se vrátila o mnoho desítek let zpátky, což se projevilo i ve zvýšené 
úmrtnosti novorozenců a rodiček (o zvýšeném počtu samovolných potratů ani 
nemluvě). 



 

Kolonie se také musela bránit neustálým útokům virálů. Mnoho kolonistů 
bylo zabito nebo přeměněno. Zpočátku nebyly podmínky karantény tolik přísné, 
a tak se stávalo, že si nikdo nevšimnul příznaků nakažení a čerstvě přeměnění 
virálové v kolonii napáchali značné škody. To se výrazně změnilo k lepšímu 
s příchodem Jediného zákona a k takovým pochybením docházelo jen velmi zřídka. 

Nejstrašnější událostí v dějinách Poslední kolonie je katastrofa známá jako 
Temná noc. V roce 77 došlo uprostřed noci k silnému zemětřesení, které jen samo 
o sobě přineslo velké ztráty na životech. Poškozeny byly prakticky všechny budovy 
Poslední kolonie včetně Útočiště. Navíc došlo k porušení elektrického vedení 
a zhasla světla. Následkem toho došlo k masivnímu útoku virálů na bezbranné a 
často zraněné kolonisty. Jen díky Plukovníkovi, kterému se podařilo dostat řadu 
přeživších do Útočiště, jež se po zbytek noci bránilo, nebyly ztráty na životech ještě 
vyšší. Tu noc zemřelo v Poslední kolonii 162 lidí, často zahynuly celé rodiny včetně 
dvou Prvních rodin (Boyes, Norris). Všichni osadníci zde někoho ztratili.  

 
Děj Přechodu se odehrává roku 92. Počet obyvatel Poslední kolonie 

nepřesahuje stovku, Útočiště prakticky zeje prázdnotou. Chodci se neobjevili více 
než patnáct let, desetiletí neexistuje důkaz o existenci jiných kolonií. Útoky virálů již 
nejsou tak časté jako dříve, ale přesto k nim čas od času dochází. Od poslední Daleké 
výpravy uplynulo šest let. V čele Domácnosti, která řídí Poslední kolonii a dohlíží 
nad dodržováním Jediného zákona, stojí nadále Sanjay Patal. 


