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Popis 
Battlestar Galactica 2003/2004 

Děj „nové“ Galacticy značně kopíruje děj Galacticy „staré“, ale je vyzrálejší, a z 
dnešního pohledu by se dalo říci, uvěřitelnější. Zůstává základ s třinácti rody, 

Dvanácti koloniemi a Zemí. Změna nastává u původu Cylonů. 

 
 
„Cyloni byli vytvořeni člověkem, Stroje které měli pomoci lidem se 

vzbouřili a začali krvavé války. Po několika dlouhých desetiletích bylo 

uzavřeno příměří a Cyloni odletěli neznámo kam. Nyní se však vrací, aby 

zničili své stvořitele.“ 

 

Toto by byl ve stručnosti 
úvod do děje. Dále by se 
slušelo říci, že Cyloni 
začali pracovat s genetikou a 
vytvořili několik modelů 
Cylonů, kteří vypadají jako 
lidé. Geneticky jsou naprosto 
shodní s námi, nikdo je 
nerozezná. Jsou nasazeni jako 
špióni do lidské společnosti. 
„Lidský Cylon“ s podobou 
nádherné blondýnky se dostává 

k Gaiusovi Baltarovi, vědci 
pracujícím na novém 
navigačním systému pro 
armádu. Manipuluje jím a 
pomáhá mu tento software 
tvořit. Samozřejmě se zadními 
vrátky pro Cylony. Útok na 
planety Dvanácti kolonií je 
překvapivý a rychlý, nikdo ho 
nečeká. Díky špionáži a 
sabotážím „lidských Cylonů“ 
je vyřazena obrana Dvanácti 
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kolonií bez jediného 
výstřelu. Jediná loď, která 
se tomu vyhne je Battlestar 
Galactica, která je v tu 
chvíli hluboko ve vesmíru 
připravena na svoji poslední 
plavbu, má se z ní stát 
muzeum. Útok Cylonů však 

změní osud celé posádky. 
Navedou všechny přeživší 
civilní lodě ke starému 
skladu munící, přezbrojí a 
rozhodnou se nalézt Zemi s 
vírou, že obyvatelé Země jsou 
natolik vyspělí, že jim 
pomohou porazit Cylony.  

 

Postavy 
Cmd./Adm. William Adama Edward James Olmos 
President Laura Roslin Mary McDonnell Mary McDonnell 
Doctor Gaius Baltar James Callis 
Cpt./Maj. Lee Adama Jamie St John Bamber Griffith 
Lt./Cpt. Kara Thrace Kathryn Ann Sackhoff 
 

Lode 

Koloniální válečné lodě 
• Battlestar Galactica 
• Battlestar Pegasus 
• Viper 
• Blackbird 
• Raptor 

 

Koloniální civilní lodě 
• Colonial One 
• Cloud Nine 
• Astral Queen 
• Intersun Passenger Cruisers 
• Travelers 
• Intersun Ring Liners 
• Mineral Ships 
• Rafinery Ships 
• Salvage and Repair Ships 
• Colonial Movers 
• Freighters 
• Celestra 
• Raketoplány 

 

Cylonské lodě 
• Basestar 
• Resurrection Ship 
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• Raider 
• Heavy Raider 
• Reconnaissance Drone 
• Cylon freighter 
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