
 

1. TISKOVÁ ZPRAVA ZE DNE 24. 9. 2021, Praha 
 

Duna: Legenda ožívá 

 

Již příští týden od 28. 9. 2021 startuje projekt Duna: Legenda ožívá, který si dává za cíl 

propojit herní a filmový svět kultovního sci-fi Duna a to při příležitosti uvedení nového 

snímku na plátna kin, který má světovou premiéru v České republice 19. 10. 2021. 

Hlavní vizuál projektu Duna: Legenda ožívá 

Duna: Legenda ožívá byla vytvořena ve spolupráci SupremeXP a 

filmového distributora Vertical Entertainment. Projekt se skládá z 

šestikolového online turnaj ve hře Duna 2000, jenž redefinovala žánr 

realtime strategií a dokonale využila knižní Herbertovu mytologii.  

 

„Hráč si vybere, za který z rodů chce hrát, a následně staví a posouvá 

těžební stroje po mapě, aby za utržené peníze vybudoval lepší obranu 

před písečnými červy i dotěrnými nepřáteli“, vysvětluje moderátor 

herního pořadu Re-Play a známý český youtuber Martin Rota, který 

bude jeden ze streamerů jednoho z kvalifikačních turnajů.  

 

 
         Martin Rota, moderátor Re-Play 

Každé kolo turnaje bude po osmi hráčích a z každého kola vzejde jeden vítěz postupující do 

Grand finále, které se poté odehraje v Muzeu her na stolních počítačích značky Intel Pentium s 

nainstalovanou původní Dunou 2000. Zde navíc šestici výherců̊ doplní v turnaji dvě veřejně 

známé osobnosti, které se s nimi na Grand finále utkají. 

 

Jednotlivá kola turnajů budou streamovaná na různých platformách a každé kolo bude mít 

jiného streamera a zároveň vždy i jiného moderátora z řad filmových, knižních či herních 

odborníků, kteří povedou se streamerem rozhovor na různá témata týkající se celého universa 



Duny, ať už o herní Duně, románu od Franka Herberta či původním filmovém zpracování z 

roku 1984 od Davida Lynche. Takže pokud bude divák pouze zapálený fanoušek  Duny, nikoli 

hráč, může se těšit na sérii zábavných mini-pořadů v doprovodu s nejrůznějšími soutěžemi, 

kterých se bude moci zúčastnit a vyhrát tak jedinečné filmové ceny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Desková hra Duna 

„Už se těším až si spolu s hráči a diváky rozebereme 

křížem krážem světy, do kterých Duna zasáhla, knižní, 

herní, filmové, … Duna pro mě vždy byla a bude 

srdcová záležitost na které jsem vyrůstal, ať už se 

jednalo o knihy, hru či zpracované filmové verze“, 

říká Matěj Hájek aka Otto Horsi (sochař, architekt 

herních prvků a rovněž zakládající člen 

skupiny Ztohoven.), který bude jeden z moderátorů 

turnajů projektu Duna: Legenda ožívá.  

 
    

                              Matěj Hájek aka Otto Horsi, zakladatel Ztohoven 

Turnaje poběží na vlastním serveru SupremeXP a open source enginu OpenRA, který umí na 

moderních počítačích a operačních systémech rozpohybovat klasické real-time strategie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Real-time strategie Duna 2000 

https://www.ztohoven.cz/exit-the-game/index.html


Časová osa 

 

1965 - První román Franka Herberta a počátek ságy Duna  

1984 - Výpravný sci-fi film Davida Lynche  

1992 - Dune - dobrodružná strategická videohra založená na stejnojmenném sci-fi románu 

Franka Herberta  

1992 - Dune II - počítačová hra považována za první realtimovou strategii  

1998 - Dune 2000 - vylepšená verze hry Dune II  

2000 - Třídílný seriál Duna (Frank Herbert's Dune)  

2003 - Třídílný seriál Děti Duny (Frank Herbert's Children of Dune)  

2021 - Film Duna Denise Villeneuve (Dune, 2021), Warner Bross. 
 

 

Příběh Duny 
 

Klasické mistrovské dílo od Franka Herberta s názvem Duna vypráví příběh, který se 
odehrává na pouštní planetě Arrakis a je příběhem chlapce Paula Atreida, dědice 
šlechtického rodu, který má za úkol vládnout nehostinnému světu, kde jedinou cennou věcí 
je melanž "koření", droga schopná prodloužit život a posílit vědomí, jenž se nachází pouze na 
planetě Arrakis. Melanž, po které touží celý známý vesmír, je cenou, pro kterou stojí za to 
zabíjet. 

 
Když je rod Atreidů zrazen, zničením Paulovy rodiny, chlapce to nasměruje na cestu za 
osudem větším, než si kdy dokázal představit. A jak se vyvíjí v tajemného muže známého jako 
Muad'Dib, uskuteční nejstarší a nedosažitelný sen lidstva. Jako císař známého vesmíru 
disponuje větší mocí, než jakou kdy měl disponovat jediný člověk. Paul, uctívaný fanatickými 

Filmové zpracování Duna 2021, Jason Momoa 



Fremeny, jako náboženská ikona, čelí nepřátelství politických rodů, které vytlačil, když 
nastoupil na trůn. 
 
Po sléze do děje vstupují sourozenci-dvojčata Leto a Ghanima Atreidovi, jejichž otec, císař 
Paul Muad'Dib, zmizel před devíti lety v pouštní pustině Arrakis. Stejně jako jejich otec mají 
dvojčata nadpřirozené schopnosti, což je činí cennými pro jejich manipulativní tetu Aliu, 
která vládne Impériu jménem rodu Atreidů. Na Arrakisu uplynula tisíciletí a kdysi pouštní 
planeta se zazelenala životem. 
 
Leto Atreides, syn zachránce světa, císaře Paula Muad'Diba, je stále naživu, ale k lidem má 
daleko. Aby zachránil budoucnost lidstva, obětoval tu svou tím, že se spojil s písečným 
červem, což mu propůjčilo téměř nesmrtelnost jako bohu císaři Duny na posledních 
pětatřicet let. Letova vláda není nijak benevolentní. Jeho proměna způsobila, že nejen jeho 
vzhled, ale i morálka se staly nelidskými. Proti despotově vládě povstalo povstání vedené 
Sionou, členkou rodu Atreidů. Siona však netušila, že Letova vize Zlaté stezky pro lidstvo 
vyžaduje, aby naplnila osud, který nikdy nechtěla - nebo si ho nedokázala představit. 
 
Leto Atreides, bůh císaře Duny, zemře. Za patnáct set let, které uplynuly od jeho odchodu, se 
Říše propadla do zkázy. Velký Rozptyl způsobil, že miliony lidí opustily rozpadající se civilizaci 
a rozptýlily se za hranice známého vesmíru. Planeta Arrakis - nyní zvaná Rakis - se vrátila ke 
svému pouštnímu klimatu a její velcí píseční červi vymírají. 

Nyní se Ztracení vracejí domů v honbě za mocí. A zatímco tyto frakce soupeří o vládu nad 
zbytky Impéria, v pustinách Rakisu se do popředí dostává dívka jménem Sheeana, která v 
celé galaxii vyvolává náboženský zápal. Má totiž schopnosti fremenských písečných jezdců - 
naplňuje proroctví, které předpověděl zesnulý bůh Imperátor. Pouštní planeta Arrakis zvaná 
Duna byla zničena. Zbytky Staré říše byly pohlceny násilnickým matriarchálním kultem 
známým jako Ctihodní Matres. Pouze jediná frakce zůstává reálnou hrozbou pro jejich úplné 
dobytí - Bene Gesserit, dědicové moci Duny. 

 Původní filmové zpracování Duna 1984 



Pod vedením Matky představené Darwi Odradeové kolonizovali Bene Gesserit zelený svět na 
planetě Chapterhouse a míli po míli jej mění v poušť. A jakmile zvládnou chov písečných 
červů, ovládne Sesterstvo výrobu největšího zboží ve známé galaxii - melanže koření.  
Jejich skutečnou zbraní však zůstává muž, který prožil nespočet životů - muž, který sloužil 
pod božským císařem Paulem Muad'Dibem..... 
 
Mimo jiné se i dozvídáme od syna Franka Herberta, Brian Herberta , ve spolupráci s Kevinem 
J. Andersonem, co předcházelo Frankovému příběhu. Ať už se jedná o příběh o mladém Letu 
Atreidovi, který se ve stínu svého velkého otce učil stát se vládcem nebo příběh o baronu 
Vladimíru Harkonnenovi, nelítostném tyranovi, který se stal pěšákem šlechtitelských plánů 
Bene Gesserit či dějovou linii vyprávějící o vzniku Sesterstva Bene Gesserit a jeho 
šlechtitelského program a mnohé další, které nám dotvářejí celý příběh Duny.  

 
Další důležitá zmínka, která předcházela Duně, od Franka Herberta , vypráví o dávné válce, v 
níž si lidé vybojovali svobodu od "myslících strojů“, kterou v románech zmiňoval i sám Frank 
Herbert. V největší bitvě v dějinách science fiction, kde se  naposledy střetnou lidé a stroje a 
na pouštní planetě Arrakis se legendární Fremeni z Duny stanou obávanou bojovou silou, 
kterou objeví Paul Muad'Dib v  klasickém díle Franka Herberta Duna . 
 
Poté spatřily světlo světa příběhy o tom, co se dělo po zániku planety Arrakis. Lovci Duny a 
závěrečný svazek Píseční červi Duny spojují velké dějové linie a oblíbené postavy klasického 
dunajského univerza Franka Herberta, které sahají od dob Butlerovského džihádu až po 
původní sérii Duny a dále.  
 
Na konci knihy Chapterhouse: Dune - posledního románu Franka Herberta - uniká loď s 
gholem Duncanem Idahem, Sheeanou (mladou ženou, která dokáže ovládat písečné červy) a 
posádkou různých uprchlíků do nezmapované galaxie, kde prchají před zrůdnými Ctěnými 
matkami, temnými protějšky sesterstva Bene Gesserit. Téměř neporazitelní Honored Matres 

Kniha Duna od Franka Herberta 



se vyrojili ve známém vesmíru, vyhnáni ze svého domova děsivým, tajemným nepřítelem. 
Primárním příběhem Lovců a Písečných červů, jak je navrhl tvůrčí génius Frank Herbert,  
je exotická odysea Duncanovy ne-loďky, která je nucena unikat ďábelským nástrahám 
nastraženým krutým, neznámým nepřítelem. Aby posílili své síly, využili uprchlíci genetickou 
technologii Scytale, posledního Mistra Tleilaxu, k oživení klíčových postav z minulosti Duny - 
včetně Paula Muad'Diba a jeho milované Chani, lady Jessiky, Stilgara, Thufira Hawata a 
dokonce i doktora Wellingtona Yueha. Každá z těchto postav využívá své zvláštní schopnosti, 
aby se vypořádala s úkoly, které na ni budou kladeny. 
 
Kniha Duna Franka Herberta končí tím, že Paul Muad'Dib ovládne planetu Duna. Další 
Herbertova kniha Duna, Mesiáš z Duny, navázala na příběh o několik let později poté, co 
Paulova vojska dobyla galaxii. Co se však stalo mezi Dunou a Mesiášem Duny? Jak Paul 
vytvořil svou říši a stal se Mesiášem? To a mnohem více se dozvídáme v navazujících 
příbězích Duny. 
Velkolepá sága Duna od Franka Herberta se rozprostírá přes nespočet planet a desítky 
tisíciletí, avšak bohatství materiálů však zanechává mnoho vedlejších příběhů nebo 
zajímavých myšlenek, které lze vyprávět. 

Partneři 

 

Kinobox.cz - https://www.kinobox.cz/  

Re-Play - https://www.replaytv.cz/  

Fun Arena - https://www.funarena.cz/cz/  

Muzeum her - http://muzeumher.cz/  

Gamlery.cz (Xzone) - https://www.gamlery.cz/  

Future Gate Festival - https://futuregate.cz/  

 

Důležité odkazy 

 

O projektu: https://www.supremexp.net/duna 
Filmový distributor: https://www.vertical-ent.cz/klient-84/kino-78/stranka-1669/film-413358 

OpenRA - https://www.openra.net/ 

Kontakt pro média: Bc. Tomáš Polák, tom@supremexp.net, +420 731 442 440 

Filmové zpracování Duna 2021, Sharon Duncan-Brewster 
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