
 

 

 

 

 

 

 

Polis je seskupení stanic, které se nachází v samém srdci metra. 

Nachází se pod moskevskou státní knihovnou a generálním štábem 

ozbrojených sil Ruské federace. Je to velmi blízko ke Kremlu. 

 

Přehled  

Polis tvoří stanice Arbatskaya, Aleksandrovskiy Sad, Biblioteka 

Lenina a Borovitskaya.  

Nad zemí je Moskevská státní knihovna, formálně známá jako 

Leninova knihovna. V celém metru je Polis znám jako stanice s 

velikým bohatstvím a silou.  

Existuje hierarchie sestávající ze Shudrů, kteří jsou 

služebnictvo, Vashiya – skupina oddaných obchodníků Polis, 

Kshatriya – bývalá ruská armáda (zvláštní síly a vládní agenti, 

kteří tvoří obranné síly), a nakonec Brahmové, kteří jsou 

předváleční vědci, učitelé a další významní znalci. 

 

Každý jednotlivec v Polisu se rozhodne, do které „kasty“ chce 

vstoupit, jakmile dovrší 18 let. Čtyři stanice označují čtyři 

skupiny a jsou vzájemně odděleny.  

U Brahmů je známo, že Stalkerům platí velké částky za to, že 

půjdou na povrch do tamní knihovny a sbírají knihy.  

Polis je unikátní místo v metru.  

Pouze tam se nacházejí držitelé starých předválečných 

znalostí. Veškeré vědecké poznatky se staly zbytečnými pro 

ostatní stanice metra, protože lidé pomalu sestoupily do 

propasti chaosu a nevědomosti. Všichni vědci ze stanic, kde 

jejich dovednosti byly zbytečné, přišli právě do Polis.  

Pouze zde se mohou setkat starší profesoři z předválečných 

univerzit, poslední umělci, řemeslníci, hudebníci a básníci, 

fyzici, chemici, biologové a matematici. Všichni ti, kteří mají 

znalosti dosažené tisíciletími lidských dějin, které jsou nebo 

budou postupem času navždy ztraceny. Stanice je také považována 

za místo vzniku skupiny Rangers of Order (Sparta). 

 

Vzhledem k tomu, že Polis je mnohými považován za poslední naději 

pro lidstvo, poslední baštu a poslední útočiště, má značnou 

obrannou sílu. 

Polis je chráněn Kshatriyou což je zastřešující termín pro 

vojenské oddíly společenství Polis.  



Skládá se z velkého množství Rangerů. Na prvním pointu je nejméně 

osm můžu z jednotek Rangers. Kshatriya také zahrnuje obyčejné 

městské stráže a milice.  

Ochrana je nepřetržitá a používají nejmodernější zařízení, aby 

zajistily bezpečnost této „osady“.  

U vchodu do Polis je velký betonový bunkr vyztužený kovovými 

deskami. Na předku tohoto bunkru je malá schránka, která se 

zatahuje a vystupuje ze země. Za tím se nachází velká kulová 

věž, která se velmi podobá námořnímu kanónu, který používali na 

svých moderních lodích. 

Polis se může pochlubit sice malým, ale profesionálním vojenským 

sborem tvořeným bývalými důstojníky FSB a vojenským vedením, 

jejichž stavby se nacházely přímo nad stanicemi Polis, 

ne válka vypukla. 

 

Knihovna 

Polis se nachází přímo pod centrem města. V blízkosti Polis se 

nachází obrovská Moskevská státní knihovna, největší památka 

starého světa. Po válce to nazývali "Velká knihovna" a stala se 

náboženským a posvátným místem pro obyvatele Polis. 

Zbytek Metra to nazývá prostě "Knihovna".  

Pouze Polis ze všech mocností metra si může dovolit zasílání 

stalkerů do knihovny a dalších předválečných budov co jsou 

považovány za "technologické výdobytky starého světa". Pouze tam 

jsou znalosti stále cenné natolik, aby riskovali život pro jejich 

získání. Samotná Polis spravuje menší knihovny a vědecká centra. 

Lidé tam si na určených místech mohou dovolit stavět "byty" - 

postavené mezi stožáry nebo sloupy.  

Zbytek občanů žije ve stanech nebo i v ještě horších 

podmínkách. To se může zdát poněkud nesmyslné v kontextu 

vyspělosti Polis, ale protože to bylo poslední vědecké centrum 

(nikdy nebylo napadeno) lidé se sem uchylují i za předpokladu 

„nouzového bydlení“. Všechny síly stanice včetně obyvatel jsou 

ochotny položit život za ochranu tohoto „posvátného“ 

místa. Dokonce ani válka mezi Hansou a Rudými se Polisu nijak 

zvláště nedotkla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hlavní postavy 

 

Sviatoslav Konstantinovich Mel'nikov – alias Miller 

Plukovník 

Hlavní velitel jednotek Rangers (Sparty) 

 
 

Kuzmitch – 1. Důstojník Kshatriye 

 
 

Shaman – Expert pro artefakty 

 


