
 

 

 

 

 

 

 

Reich je fašistická frakce v metru, která se soustřeďuje kolem 

tří hlavních stanic Tverskaya, Chekhovskaya a Pushkinskaya, 

které souhrnně nazývají "Říše".  

Nicméně, vytváří četné základy a vykazují vojenskou aktivitu v 

několika odlehlých stanicích, možná v pokusu o expanzi, protože 

nacisté jsou imperialistická frakce. Jsou vedeni jedním 

člověkem, Führerem, a poslouchají jeho každý příkaz (dojem 

diktatury). Čtvrtá říše jako celek je rozdělena do tří částí: 

nacisté, jejich armáda a samotná říše. 

 

Ideologie 

Abychom pochopili nacisty, je důležité pochopit jejich 

ideologii. Vytvářeli svou organizaci založenou na Třetí říši 

nacistického Německa, ovšem nejsou pro národnostní čistotu, 

stejně jako jejich předchůdce, ale spíše pro svou genetickou 

čistotu bez deformací. Například každý, kdo má dokonce i nejmenší 

deformaci v metru, je považován za nižší rasu a považuje se za 

podřadného. Dalším znakem jedinečným pro poválečný svět jsou 

přísná pravidla, která silně prosazují. Reich vždy "zlepšuje" 

své standardy. Chtějí lidstvo zbavit abnormálních genů 

způsobených radiací. Pokud člověku chybí třeba jen dva prsty 

trestem je smrt. V poslední době byly zavedeny přísnější normy, 

jako je výška, tvar lebky, barva očí apod.  

Říšská rasa a genetické normy způsobují, že mnoho lidí rodících 

se a žijících v říši se stávají uprchlíky. 

 

Führer 

Říše je totalitní diktaturou vedle Červené linie. Jako taková je 

vedena jedním člověkem – Führerem. To, co říká, je svaté a 

jakákoli otázka nebo nesouhlas obvykle vedou k popravě. 

Prosazuje přísnou politiku anti-mutace a fyzických rysů, což 

nazývají jako "Pure Human". Je běžné, že pokud jedna z těchto 

vlastností není dokonalá, je dotyčný považován za mutanta a 

popraven. Führerovy cholerické postoje v kombinaci s množstvím 

moci, které drží, jsou inspirovány Adolfem Hitlerem. 

 

Původ 

Počátky Říše v metru nejsou vůbec známy. Nicméně jistý Zhenya 

(vůdce karavany v metru) se zmínil o původu ruské národní jednoty 

(RNE), partaje před světovou válkou. Zmínil se také, že na chvíli 

zmizeli, ale po nějaké době se měli začít shromažďovat 

v Puškinské. První známky vzniku se nesly se slogany jako "Metro 

je pro Rusy!" a "Dělejte dobré činy – vyčistěte metro!". Po 

vyloučení všech etnických ne-Rusů z Puškinské, se rozšířili do 

Chekhovskaya a Tverskaya, kde udělali totéž. Takto zřejmě došlo 

k založení moderní struktury říše v současném metru. 

 



 

Rozšíření 

Jakmile byly tři stanice pod vlivem nacistů, rychle si udělali 

nepřátele. Téměř žádná další stanice ochotně nesdílela 

přesvědčení o genetické čistotě a moci spolu s genocidou každého, 

kdo je považován za nepřítele nebo za méněcenného.  

Brzy se tedy stali nepřáteli těm z Červené linie, komunistickou 

skupinou, známou také jako Rudí. Během historie metra byli Rudí 

a Reich vždy v rozporu eskalující v často krvavé bitvy. Během 20 

let co je lidstvo pod zemí, se nacisté nezabývali žádným dalším 

osídlováním stanic (opuštěné, nebo neprozkoumané), ale snaží se 

zabírat nové stanice, které fungují jako vojenské základny nebo 

zásobovací stanice. 

 

 

Definice nacisty 

Nacisté jsou lidé, kteří skutečně žijí v říši. Většina nacistů 

je téměř „vymytá“ Führerovými slovy o genetické čistotě a 

perfekcionistických normách. I přes to někteří v říši odolávají 

takovému tlaku. Většinou jsou ale zastřeleni nebo posláni do 

koncentračních táborů. Nacisti mohou být obecně zařazeni do 2 

kategorií, vojáci a civilisté. 

 

Vojáci 

Nacisté, obzvláště vojáci, se zdají být bezbožní, brutální 

bojovníci s vysokou morálkou na bojišti. Přes jejich 

nepřátelskou povahu a odhodlání, jsou někteří vojáci „unaveni“ 

ideologiemi a můžete je slyšet hovořit o chybějících manželkách 

a dětech. Někteří mají i kritické nebo alespoň skeptické pohledy 

na nacistickou ideologii a její příčiny a důsledky. Zpochybňují 

tresty, což v konečném důsledku vede některé vojáky k dezertaci 

ve prospěch jiné frakce, často k Hanze. 

 

Síla 

Vojáků Reichu je méně ve srovnání s armádou Rudé Linie, ale 

průměrný voják Reichu je lepší kvůli tomu, že je dobře vycvičen 

a vybaven. Zdá se, že mají i účinnější řídící strukturu a 

uchopení vojenské taktiky než většina jiných frakcí v Metru, 

nejspíše kvůli militaristické povaze nacismu, ale také zjevné 

preferenci kvality nad kvantitu, pokud jde o vojáky. Tato 

doktrína je s největší pravděpodobností praktikována z nutnosti 

vzhledem k poměrně nízké populaci čtvrté říše. 

 

Kvůli jejich xenofobnímu politickému přesvědčení, které vyvolává 

nepřátelství vůči všem ne-nacistům bez ohledu na jejich frakci, 

jejich nenávist vůči cizincům a politika "střílet první – položit 

otázky později" výrazně omezuje nábor z oblasti mimo Reich, i 

když sympatizují s jejich způsoby. Což je více společné s 

ostatními frakcemi. Předpokládá se, že všichni vojáci ve čtvrté 

říši se narodí anebo se rodí v nacistických stanicích. 

 

 

 



Vybavení 

Všichni vojáci říše jsou dobře vybaveni téměř identickými 

odpovídajícími uniformami, přilbami a plnými balistickými 

vestami. Jsou běžně vidět s vyšší kvalitou zbraní. Většina z 

nich také nese revolvery, granáty a vrhací nože (i když je moc 

nepoužívají). Mnoho říšských vojáků je také vybaveno pouzdry na 

náboje, ve kterých nosí munici.  

 

Čtvrtá říše také používá řadu vagónů s namontovanými kulomety a 

podle tajných zpráv vlastní nejméně dva obrněné vlaky. Mají také 

jedinečnou výbavu, která nebyla viděna v žádné jiné frakci v 

metru v podobě „vlakových tanků "Panzer"“ vyrobených podle 

vzoru, postavených na standardních kolejových vozidlech s 

otočnou věží a kanónem. Je jich ale jen hrstka kvůli jejich 

vzácnosti a zdá se, že se dají zničit dokonce i špatně vybaveným 

komunistickým vojákům. Nicméně i přes to jsou ohrožujícím 

faktorem pro nepřátelské jednotky a vyvolávají strach i 

v jednotkách Rangers (Sparta). 
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