
U nakladatelství Moba vychází v České republice  
od roku 2006 svazky z klasické sešitové série Perry 
Rhodan od čísla 2200 – Hvězdný bastard. Starší  
i právě vycházející díly si můžete objednat na internetu 
nebo je seženete na novinových stáncích.   

Série je k dostání jako měsíčník v aktuální ceně 65 Kč. 
Všechny potřebné informace o řadách Perryho  
Rhodana, které vyšly v České republice, se dozvíte  
na webových stránkách www.rhodan.cz, které nabízí 
diskuzní fórum, rozsáhlou databázi apod.  

PERRY RHODAN V ČR 

www.rhodan.cz 
Oficiální fanklub seriálu v Česku  
a na Slovensku již od roku 2002!  

SFK 

• Nové webové stránky 

• Informace o dění v klubu 

• Novinky v Perryversu 

• Diskuzní fórum 

• Vědomostní kvíz 

• Fanouškovské překlady  

dosud nevydaných dílů  

série PR a Atlan 

• Setkání fanoušků 

• A mnoho dalšího… 

Databáze Multiversa 
Česká databáze informací ze světa Perryho Rhodana 

atlan.rhodan.cz 

© Thora, 2019 

P
ří

ru
čk

a 
fa

nk
lu

bu
 S

F
K

 P
er

ry
 R

ho
da

n 

w
w

w
.r

h
o
d
a
n
.c

z 
 

Největší sci-fi seriál  
všech dob! 
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http://www.rhodan.cz


SVĚT PERRYHO RHODANA 
Píše se rok 1960 a studená válka právě vrcholí.  
V Mnichově se setkávají dva z nejoblíbenějších němec-
kých autorů science fiction, K. H. Scheer a Walter 
Ernsting, aby dali vzniknout novému projektu: sáze, 
která líčí, jak se lidstvo vydalo ke hvězdám. Shodnou  
se na tom, že nijak nechtějí zasahovat do dějin jim 
blízké budoucnosti, ale zasadí příběh do doby téměř 

deset let od tohoto dne.  

 

Ze Země na Měsíc 

A tak se stalo: V prvním díle seriálu Perry Rhodan líčí 
K. H. Scheer, jak 19. června 1971, krátce po třetí  
hodině ranní, proletí noční oblohou nad Nevadou  

raketa STARDUST.  

Její cíl: Měsíc. Na palubě se nachází čtyři astronauti. 
Jejich velícím důstojníkem je Perry Rhodan. Zpočátku 
let probíhá podle plánu, přesto při obletu Měsíce dojde 
téměř ke katastrofě. Z nevysvětlitelných důvodů 
přestanou fungovat všechny přístroje, ale astronautům 
se nakonec podaří nouzově přistát. Když muži pro-
zkoumávají své okolí, učiní objev, který lidstvo neod-
vratitelně přivede na novou cestu: na Měsíci totiž ztros-

kotala obrovská, několikasetmetrová kosmická loď!  

Perry Rhodan však zachová chladnou hlavu, protože 
pozná, že se mu právě naskytla životní šance. Loď, 
kterou objevil, je cestou ke hvězdám. Perry naváže 
kontakt s mimozemšťany – říkají si Arkonidané a jsou 
podobní lidem – získá si důvěru jejich vědce Cresta  

a velitelky Thory a vrací se s nimi zpět na Zemi.  

Pomocí vysoce vyvinutých arkonidských technologií 
zabrání Perry  v poslední   minutě  začátku  třetí  
světové   války a sjednotí pozemské národy v jeden.  
A lidé, kteří si v budoucnu začnou říkat Terranci,  

se společně vydají do vesmíru…  

 

Ke hvězdám 

Vesmír se jen hemží životem – stovky, ne-li tisíce náro-
dů, křižují svými kosmickými loděmi Mléčnou dráhu. 
Mnozí se vydávají hledat nový domov; nechají všechno 
za sebou, aby osídlili nové světy. Během staletí a pod 
vlivem nejrůznějších podmínek se rozvětvené lidstvo 
pomalu mění a přizpůsobuje okolnímu prostředí,  

extrémním teplotám, záření nebo vysoké gravitaci.  

Jiné planety jsou ale už obydleny tisíce let, některé  
i déle. Jejich povrch pokrývají města zabírající celé 
kontinenty. Na obrovských kosmických přístavech  
je nabízeno zboží ze všech částí galaxie, nespočet 
národů žije pohromadě na malém prostoru. Některé 

jsou přátelské a tvoří velké hvězdné říše. 

Bývalý astronaut Perry Rhodan se v čele Terranců vrhá 
do vesmírných dobrodružství. Brzy se setkává s ID, 
duchovní bytostí, která jemu a skupině jeho věrných 
přátel daruje buněčné aktivátory, přístroje, které svému 
nositeli dodávají relativní nesmrtelnost. Relativní proto, 
že nositel aktivátoru sice nestárne, ale kdykoliv může 
zemřít při nehodě nebo padnout za oběť vražednému 
atentátu. Nesmrtelnost Perrymu Rhodanovi dovoluje 
dosáhnout svých vizí. Když se lidstvo rozšiřuje po Mléč-
né dráze, zakládá Solární impérium, státní útvar, které-
mu brzy patří více než tisíc lidmi obydlených planet. 
Jako demokraticky zvolený Velký administrátor řídil 
impérium několik století a čelil také velkému počtu 
nebezpečí. Volání dobrodružství ale přesto znovu  

a znovu následuje… 

HLAVNÍ POSTAVY 

Perry Rhodan 

Muž, který přivedl lidstvo ke hvězdám. Perry umí hbitě 
reagovat na nové situace, díky čemuž se mu někdy říká 
„okamžitý přepínač“, disponuje zdravou mírou sebekriti-
ky, myslí velice logicky a disponuje trochou suchého 
srdečného humoru. V průběhu života se mu vyvine ještě 
smysl pro chápání kosmologických souvislostí. Perry 
proto platí za prototyp člověka nové epochy, který  

se vidí jako občan celého vesmíru.  

Atlan da Gonozal 

Nesmrtelný Arkonidan Atlan pochází ze šlechtického 
rodu a byl jako Krystalický princ předurčen vládnout 
Velkému Impériu. Jako velitel arkonidské flotily byl 8000 
let před naším letopočtem převelen na Zemi. Jako jedi-
ný z flotily přežil nečekaný útok, strávil zde dalších 

deset tisíc let a ovlivňoval rozvoj lidstva.  

Jeho zpočátku povýšenecký postoj se promění v trvalé 
přátelství s Pozemšťany, zvláště pak s Perrym Rhoda-
nem. Atlan je jedním z nejoblíbenějších hrdinů série 

v celé její historii a má dokonce svou vlastní řadu.  

Reginald Bull 

Reginald Bull, přáteli zvaný Bully, patřil k posádce lodi 
STARDUST, která přistála pod velením Perryho  
Rhodana na Měsíci roku 1971. Od té doby se z Bully-
ho stal věrný přítel Terranců. Je nezdolný optimista  
a zároveň muž, z jehož pocitů se nedá nic vyčíst. 

Později se stává Rhodanovým zástupcem.  

FENOMÉN PERRY RHODAN 

Dávno před vznikem slavných sci-fi ság Star Wars 
nebo Star Trek, vyšel v roce 1961 v tehdejším západ-
ním Německu první příběh neohroženého astronauta 
Perryho Rhodana, který položil základ nejdéle vydá-
vané sci-fi sérii na světě. Perry Rhodan se nikdy ne-
dočkal úspěšného filmového zpracování, přesto je  
ve světě fenoménem. Za více než pětapadesát let  
si získal miliony fanoušků, například v Rakousku, 
Francii, USA, Itálii, Brazílii, Rusku a Japonsku. Počet 
vydaných dílů původní série v únoru 2019 přesáhl 
3000 a stává se tak nejrozsáhlejším sci-fi seriálem 
vůbec. Od roku 1995 máme možnost být součástí 
Perryho dobrodružství i my v České republice  

a na Slovensku.  

Vesmír Perryho Rhodana ale není omezen jen  
na knižní seriál. Mimo něj vychází několik dalších 
sesterských řad, romány, audioknihy, komiksy a série 
tvořené fanoušky. Na motivy seriálu bylo vydáno také 
několik počítačových i deskových her, pro fanoušky  
je k dispozici nespočet sběratelských předmětů včet-

ně modelů lodí a figurek.  

Tato příručka vznikla s cílem získat nové čtenáře, 
kteří díky ní budou mít nástup do již tak rozjetého 
vlaku snad o něco jednodušší. Starým fanouškům 
doufejme připomene, že náš nesmrtelný hrdina v ČR 
ještě nezemřel. Vítejte tímto v úchvatném světě  

jménem PERRY RHODAN…  


