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1 VESMÍR

KAMERA zabírá z blízky MĚSÍC, pomalu nad ním přelétává, 
na horizontu se objevuje ZEMĚ. KAMERA letí k Zemi, v tom 
ji začíná přelétávat obrovská VESMÍRNÁ LOĎ.

KAMERA je od Země vzdálena jako družice a dívá se směrem 
od ní na přilétávající vesmírnou loď. Loď se dostává 
vedle KAMERY, KAMERA se otáčí a pozoruje loď jak vstupuje 
do ATMOSFÉRY. Plášť lodě hoří v důsledku vstupování do 
atmosféry.

STŘIH:

2 EXT. LOS ANGELES – NOC

KAMERA je na vysoké budově v L. A., dívá se směrem do 
města, nad KAMEROU prolétává vesmírná loď a postupně 
zahaluje velkou část města, zastavuje se. PO CHVILCE z 
lodi vycházejí stovky červených paprsků (průměr 3 metry), 
které dopadají na město. Po chvilce paprsky mizí a loď se 
vzdaluje nahoru od země.

STŘIH:

3 INT. ŘÍDÍCÍ CENTRUM – NOC

ZÁBĚR na zavřené výtahové dveře. Dveře se otevírají a z 
výtahu vychází vědec DEXTER a za ním 3 VOJÁCI v 
uniformách. Vojáci odbočí doprava, Vědec jde rovně. 
(Vědec je neupravený, má rozcuchané vlasy, v ruce nese 
štos papírů a je nervózní.) Dexter prochází místností, 
kde je spousta lidí, všude se pracuje, zvoní telefony, 
lide pobíhají po místnostech. Dexter vychází schody a 
vstupuje do ŘÍDÍCÍHO CENTRA – jde po vyvýšeném místě a 
pod ním je velká hala plná lidí, monitorů, počítačů a 
různých přístrojů (vypadá to zde jako řídící centrum 
kosmických letů). Dexter vychází ven z řídícího centra a 
jde krátkou chodbou, vychází z chodby do malé místnosti, 
kde jsou jedny dveře u kterých strojí 2 STRÁŽE. Vedle 
dveří je číselná klávesnice a přístroj na identifikaci 
osob pomocí očí. Dexter se zastaví u dveří. STRÁŽ #1 
zkontroluje Dexterovi údaje na jeho identifikační kartě, 
následně ho přivede k přístroji pro identifikaci osob. 
Dexter si sundá brýle a přiloží obličej k přístroji. 
Přístroj oskenuje Dexterovy sítnice, na dveřích se 
rozsvítí zelená kontrolka a ozve se zvuk odemknutí zámku. 
Dexter vchází do místnosti.

STŘIH:
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4 INT. ŘÍDÍCÍ CENTRUM/ MALÁ MÍSTNOST – NOC

Dexter vchází do místnosti, kde jsou na stěnách umístěny 
velké obrazovky. Uprostřed místnosti stojí 4 VOJÁCI v 
maskáčích a naproti nim 2 VELÍCÍ VOJÁCI v uniformách. 
VELÍCÍ VOJÁK #1 se otočí na Dextera se slovy:  

VELÍCÍ VOJÁK #1
(ironicky)

Á, pan Dexter se ráčil 
dostavit. Pomaleji už to nešlo?

Dexter celý upocený hodlá odpovědět:

DEXTER
Já...-

VELÍCÍ VOJÁK #1
(křičí)

-Ticho!!

Voják se pootočí, pak se ale natočí zpět na Dextera.

VELÍCÍ VOJÁK #1 (POKR.) 
(naštvaně)

A kde je sakra Duke Nukem!?

Z prostoru dveří se OZÝVÁ RACHOT, všichni v místnosti své 
pohledy natočí ke dveřím. Náhle se dveře vyrazí a spadnou 
na zem – v nich stojí DUKE NUKEM, kterého se snaží držet 
jeden z vojáků stráže, druhý leží otřesen na zemi. 
Všichni v místnosti nehnutě stojí a šokovaní se dívají na 
Duka. Duke odstrčí strážce, který ho drží, překročí 
dveře, postaví se vedle vědce a hovoří k Velícímu 
vojákovi.

DUKE NUKEM
Omlouvám se, ... zapomněl jsem
si průkaz. -A ti dva šašci to
nějak nechtěli pochopit.

Velící voják zuřivě zatíná zuby, poté se uklidní a 
křečovitým klidem promluví:

VELÍCÍ VOJÁK #1
Zařaďte se!

Duke se zařadí k ostatním čtyřem vojákům.
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VELÍCÍ VOJÁK #1
Když už jsme konečně všichni,
můžete začít profesore.

DEXTER
Ehm... já nejsem profesor.

Velící voják se na Dextera zlostně podívá, ten se ho 
lekne. Dexter popojde k levé stěně, odloží si papíry, 
které si přinesl a vezme si do ruky laserové ukazovátko. 
Velící voják rozkáže vojákům, aby se otočili – 4 vojáci 
se otočí po pravé ruce, Duke po své levé. Dexter ukazuje 
ukazovátkem na velký monitor ukazující mapu L.A., ve 
které je vyznačeno spoustu míst červenými body. Dexter 
ukáže na největší z bodů:

DEXTER
To je váš cíl. Ale toho si
zatím nevšímejte.

Dexter ukazuje na menší označené body.

DEXTER (POKR.) 
Těmto označeným budovám se 
raději vyhněte. Podle našich
předpokladů se zde vyskytují...

Dexter se zasekne, chvíli váhá, co říct.

DEXTER (POKR.)
... -mutanti.

Duke se nechápavě podívá na své kolegy, ti však jen 
nehnutě sledují přednášku.

DEXTER (POKR.)
S velkou pravděpodobností tyto
budovy důkladně zabezpečili.
Ale vraťme se k vašemu cíli.

(ukazuje na
 největší bod)

Podle našich měření se právě
zde vyskytuje „zařízení“, 
které máte zajistit, prozkoumat
a případně zlikvidovat.

DUKE NUKEM
To jste mě vzbudili v jedenáct
večer, abych si hrál s nějakým
„zařízením“?
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VELÍCÍ VOJÁK #2
(hlasitě)

S ničím si hrát nebudete a
pokud chcete promluvit, tak
se přihlásíte! A hlavně se
nestarejte o věci, o kterých
nic nevíte. Vy jste se stal 
členem této mise jen na základě
velkého a nepochopitelného omylu!
Máte poslouchat rozkazy a ne 
myslet!

DUKE NUKEM
Pane! Jasně pane!

DEXTER
Myslíme si, že to zařízení je
bomba. Kdyby vybuchla, došlo by
k jaderné implozi.

DUKE NUKEM
Implozi?

VELÍCÍ VOJÁK #2
Ano, implozi! To znamená, že
místo toho, aby jaderný výbuch
směřoval ven, bude směřovat
dovnitř!

DUKE NUKEM
(nechápavě)

No a?

DEXTER
Vznikne „černá díra“.

(pauza)
Máte tři hodiny.

STŘIH:

5 EXT. STŘECHA ŘÍDÍCÍHO CENTRA – NOC

Vidíme dveře, které se po chvilce otevírají, vybíhá z 
nich 5 plně vyzbrojených vojáků v černých maskáčích, s 
batohy, zbraněmi a sluchátky s mikrofony. S malým 
odstupem vybíhá ze dveří šestý voják – Velící voják #2, 
KAMERA ho následuje, jsme na střeše, kde je již 
připravená startující vojenská HELIKOPTÉRA, všichni 
vojáci do ní nasednou, helikoptéra vzlétá.
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SÉRIE MNOHA ZÁBĚRŮ odlétající helikoptéry.

STŘIH:

6 EXT./INT. LOS ANGELES/HELIKOPTÉRA – NOC

ÚVODNÍ TITULKY

MNOHO ZÁBĚRŮ letící helikoptéry – ze shora, ze střech 
vysokých budov, z jiné helikoptéry

PROSTŘIHY

na posádku helikoptéry. Vojáci jsou vzrušení plní 
adrenalinu čekající na akci.

KONEC ÚVODNÍCH TITULKŮ

STŘIH:

7 EXT./INT. LOS ANGELES/BUDOVA VÝSADKU/HELIKOPTÉRA – NOC

Jsme uvnitř helikoptéry, sledujeme obličeje vojáků, v tom 
se ozve ohromná RÁNA, helikoptéra se silně otřese, ztrácí 
výšku, z kokpitu se rozezní ALARM.

PILOT
Dostali jsme zásah!!

Sledujeme helikoptéru, šlehají z ní plameny, všude létají 
směrem od země červené paprsky (střely).

Pilot se ze všech sil snaží udržet stroj ve vzduchu

PILOT
Zřítíme se!!

Helikoptéra přelétává nízko nad vysokou budovu, uvnitř 
helikoptéry se všechno třese, velitel křičí na vojáky:

VELÍCÍ VOJÁK #2
Vyskočte ven!!

Vojáci si odepínají pásy a s velkou námahou se snaží 
dostat k otevřeným dveřím helikoptéry, která přelétává 
jen pár metrů nad další VYSOKOU BUDOVOU. 4 vojáci konečně 
postupně vyskakují z helikoptéry, Velitel se snaží 
odepnout bezpečnostní pás, ale nejde mu to.

3 vojáci postupně dopadají na střechu budovy, spadnou, 
kutálejí se, třetí voják dopadne jen tak tak na konec 
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střechy, čtvrtý voják těsně přeletí okraj střechy a řítí 
se dolů.

Helikoptéra letí dál směrem dolů a míří k protější 
budově, 3 vojáci se postupně zvedají a pozorují 
helikoptéru.

V helikoptéře se Velitel marně snaží rozepnou 
bezpečnostní pás, piloti mají ve tváři obrovský strach a 
prožívají poslední sekundu svého života.

Helikoptéra naráží do budovy, polovinou trupu vletí 
dovnitř budovy, poté celá EXPLODUJE.

Z protější budovy pozorují tři vojáci výbuch helikoptéry 
a trosky řítící se z velké výšky dolů. Dva vojáci se 
pomodlí za oběti, Duke Nukem (DN) se jen nehnutě dívá. 
Poté si všichni sundají batohy a připravují si výzbroj a 
výstroj. Voják #1 vytáhne z batohu malý přístroj s 
displejem.

DUKE NUKEM
Můžeš zjistit, kde jsme?

VOJÁK #1
Pokusím se.

Voják něco vyťuká do přístroje, na kterém se objeví mapa.

VOJÁK #1
Jsme asi 6 mílí od našeho
cíle.

Voják schová přístroj, postaví se.

VOJÁK #1
Ještě mám pro vás dobrou a
špatnou zprávu.

DUKE NUKEM
Jaká je ta špatná?

VOJÁK #1
Jsme na jedné z těch budov,
kterým jsme se měli vyhýbat.

VOJÁK #2
A ta dobrá?

VOJÁK #1
Žádná není.
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ZÁBĚR z dálky na budovu s vojáky.

DUKE NUKEM
Dobře, máme necelé tři hodiny 
- musíme s sebou hnout.

Vojáci si nasadí batohy, odjistí si zbraně, vyrážejí. 
Uprostřed střechy je jakási menší stříška, v rohu velké 
střechy jsou plynové láhve, v dalším rohu leží nějaká 
bedna. Voják #1 jde na průzkum k bedně, Voják #2 ke 
stříšce a DN k láhvím. Voják #2 přichází ke stříšce, 
obchází ji, poté na ni vyleze, ostatní dva vojáci 
zkoumají své teritoria. Voják #2 pomalu otevírá stříšku, 
když je stříška pootevřená, objeví se ve vojákově 
obličeji zděšení.

VOJÁK #2
Je tu bomba.

DN a Voják #1 se ohlédnou, nastane obrovská exploze, celá 
stříška je rozmetána, ohnivá koule vystoupá až 100 metrů 
nad budovu, exploze odhodila DN a Vojáka #1 na zem k 
okraji střechy.

Z velké dálky jde vidět obrovský ohnivý hřib.

Po ustání exploze se pomalu DN a Voják #1 zvedají 
otřesení ze země, jdou k místům, kde stála stříška a nyní 
je tam již jen veliká doutnající díra. Oba se zastaví u 
okraje a dívají se dolů.

DUKE NUKEM
Musíme pokračovat.

DN po chvilce skáče do díry, druhý Voják se rozhlédne a 
skáče též.

STŘIH:

8 INT. BUDOVA VÝSADKU - NOC

Vedle DN dopadá Voják. DN mu ukáže pomocí prstů povel a 
oba jdou s namířenými zbraněmi pomalu chodbou k VÝTAHOVÝM 
DVEŘÍM. 

U výtahových dveří DN zmáčkne tlačítko pro přivolání 
výtahu, výtah se dá do pohybu.
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VOJÁK #1
(potichu)

Neměli bysme jít po schodech?

DUKE NUKEM
(potichu)

Nemáme čas.

Po chvilce přijíždí výtah, ozve se CINKNUTÍ, dveře se 
otevírají a v nich se postupně objevuje velká bomba s 
červeným displejem. Když se dveře zcela otevřou, na 
displeji se objeví nápis -HELLO-, poté se objeví číslice 
-5-, začíná odpočítávání. Oba vojáci se na sebe podívají 
a rychle se daní na útěk zpět chodbou a utíkají rychle k 
oknu. DN běží první, za běhu si chytne karabinu, kterou 
má připevněnou na pravém boku k ocelovému lanku, zahákne 
ji za ocelovou trubku, která je na stěně po jeho pravé 
ruce. Druhý voják zakopává a padá na zem, ihned se zvedá 
a běží dál, a též zahákne svou karabinu za nějakou 
(jinou) trubku.

KAMERA se pohybuje před DN, za ním běží druhý voják. CGI: 
KAMERA propluje skrze okno, DN se ztratí za neprůhledným 
sklem. V tom se okno rozbije – DN proskakuje oknem, letí 
dolů, po pár metrech se jeho pád zastaví a DN se zhoupne 
na lanku a letí proti sklu okna v nižším patře budovy. 
Naráží do okna, které se rozbíjí a DN padá na podlahu. 
Ihned se zvedá a svůj pohled směřuje ven z okna, kde vidí 
druhého Vojáka, jak podobně jako on sám padá dolů, ale 
jeho pád se zastaví až o několik metrů níže, když se ozve 
obrovská EXPLOZE, vše se silně otřese.

VENKOVNÍ ZÁBĚR na budovu: Okna v horním patře se 
rozpadnou a střepy vyletí velkou rychlostí ven, posléze z 
celého horního patra vyšlehnou obrovské plameny.

DN pozoruje z okna plameny nad sebou, podívá se dolů a 
vidí Vojáka houpajícího se na lanku. DN chytá lanko, 
exploze ustává, lanko se v horním patře přerve, Voják 
padá dolů, DN vší silou drží lanko, které ho málem 
vytáhne z okna, lanko mu stále proklouzává mezi prsty (má 
rukavice) a voják se sune stále níže, DN konečně 
zachytává a zastavuje pád vojáka. Pomalu ho s velkou 
námahou a zatnutými zuby vytahuje k sobě. Po pár 
sekundách se mu to povede, Voják přelézá římsu okna a oba 
si vyčerpáním lehnou na podlahu, zhluboka vydechují.

DUKE NUKEM
Měls pravdu. Půjdeme po schodech.

STŘIH:
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9 EXT. BUDOVA VÝSADKU – NOC

ZÁBĚR ze vzduchu na mírně hořící a silně doutnající 
budovu.

STŘIH:

10 INT. BUDOVA VÝSADKU/ CHODBA – NOC

ZÁBĚR na zavřené dveře, které se rozletí, spadnou na zem, 
DN a voják je překročí a jdou dál chodbou. Oba míří 
zbraněmi s baterkou a laserovým zaměřovačem. Dojdou ke 
dveřím od požárního schodiště. Opatrně je otevřou, 
vstupují na schodiště.

STŘIH:

11 INT. BUDOVA VÝSADKU/ POŽÁRNÍ SCHODIŠTĚ/ RECEPCE – NOC

DN a voják jdou po schodech dolů.

Dojdou až dolů, kde jsou dveře s okýnkem, opatrně se k 
nim přiblíží a dívají se okýnkem do místnosti – RECEPCE.

Po recepci chodí 6 MUTANTŮ s různými mimozemskými 
zbraněmi.

VOJÁK #1
Čekal jsem hodně..., ale
tohle...?

DUKE NUKEM
(ušklíbne se)

Takový ksichty jsem neviděl
ani v parlamentu (kongresu).

DN pomalu chytá za kliku, snaží se otevřít, ale dveře 
jsou zamčené. DN vytahuj granát, odjistí ho, pokládá ho 
na zem.

DUKE NUKEM
Padáme.

Oba vojáci rychle utíkají nahoru po schodech, granát 
EXPLODUJE, dveře se vyrazí, všude je spousta dýmu.

Všichni mutanti v recepci zpozorní a ne příliš 
inteligentně se dívají s namířenými zbraněmi ke dveřím. 
Je ticho, všichni napjatě čekají, pak se ve dveřích 
objeví dva červené laserové paprsky od zaměřovačů. Dva 
mutanti se na sebe na okamžik nechápavě podívají, pak se 
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otočí zpět ke dveřím. ZAČNE STŘELBA. DN a voják střílí po 
mutantech, ihned jednoho a následně dalšího zasáhnou. 
Mutanti střílejí do prostor dveří zbraněmi z nichž 
vycházejí „modré koule“ velké účinnosti, DN a voják se 
trochu stáhnou, kryjí se. Voják #1 hodí mezi mutanty 
granát, ten VYBUCHUJE a jednoho mutanta zabíjí a dalšího 
omračuje. DN a voják rychle vybíhají z prostor schodů a 
běží k pultu recepce, stále střílejí, přeskakují pult a 
schovávají se za ním. Palba mutantů neustává.

DN a voják se krčí za pultem, všude kolem létají trosky 
nábytku a stěn a dopadají zde paprsky ze zbraní mutantů. 
Vojáci si mění zásobníky. DN se postaví, střílí po 
mutantech, jednoho dostane. Kulky narážejí na stěny a 
lítají skrze okna ven-

ZÁBĚR z venku na budovu: skla se tříští, rozpadají se, 
rozlétávají se po zemi, z budovy vychází plno KOUŘE a v 
kouřové mlze se míhají záblesky ze střelby.

UVNITŘ za recepcí: na DN letí střela, DN se skrčí, střela 
se roztříští za ním na stěně. Voják #1 vstává a střílí, 
DN sahá do svého batohu, postupně vytahuje 3 části 
nějakého zařízení a dvě z částí spojuje k sobě.

KAMERA zabírá střílejícího Mutanta, přiblíží se k 
hledáčku jeho zbraně.

POHLED HLEDÁČKU: pohybuje se až zamíří na Vojáka #1, 
který střílí jiným směrem.

RŮZNÉ ZÁBĚRY: Mutant vystřelí. Střela se blíží k 
Vojákovi, v tom proletí skrz jeho hrudník a zanechává v 
něm vypálenou kruhovou díru. 

Voják sklápí hlavu, podívá se na sebe, padá mrtví k zemi. 
Duke si ho všímá, okamžitě se k němu přisune, zjišťuje, 
že je Voják mrtví. Zavře mu víčka, ve tváři se mu objeví 
naštvaný a pomstychtivý výraz. Přesune se zpět k 
zařízení, které dává dohromady, kolem se stále střílí. 
Spojuje třetí část se zbytkem, je hotov – složil bombu. 
Pootočil jednou částí a sepnul spínač – ozvalo se 
PÍPNUTÍ. Duke bere bombu a hází ji přes pult k mutantům.

Bomba se kutálí ke třem mutantům, zastavuje se o nohy 
prostředního z nich. Mutanti se na bombu podívají. 
Nastává ohromná EXPLOZE.

Mnoho ZÁBĚRŮ exploze. KAMERA je venku na ulici, vidí 
ohromné plameny šlehající z rámů oken. Exploze ustává, z 
vyšších pater budovy se stále na zem sypou střepy z oken.
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Na Duka za zbytkem pultu dopadají trosky místnosti, pak 
mu na hlavu dopadne kus masa z mutanta. Duke si rukou 
otírá hlavu, vstává, podívá se na kus masa, které si 
právě otřel.

DUKE NUKEM
Otřesný.

Duke pomalu kráčí ven z budovy, došlapuje na střepy a 
trosky.

STŘIH:

12 EXT. ULICE U BUDOVY VÝSADKU – NOC

Duke vychází „výlohou“ ven z budovy na osvětlenou ulici, 
která je zcela prázdná, kolem se válejí jen trosky z 
exploze. Duke se oprašuje, všímá si mrtvého mutanta, 
kterého exploze odhodila na ulici. Duke k němu přichází, 
všímá si „věci“, kterou má mutant připásanou ke svému 
tělu. Sklání se nad mutanta, snaží se mu tu věc vzít – 
nejde mu to. Zabírá větší silou, věc utrhává. Chvíli věc 
zkoumá, poté ji s komentářem zahazuje od sebe.

DUKE NUKEM
Křáp jeden!

Duke se chystá otočit, věc dopadá na zem, ozve se z ní 
podivný ZVUK a rozsvítí se na ní zelené „světýlko“. Duke 
se natočí zpět na věc, jde k ní. V tom se zatáčky, asi 50 
metrů vzdálené do Duka, vyřítí malé jednomístné 
mimozemské VZNÁŠEDLO, letící asi 5 metrů nad zemí a na 
jeho palubě sedí Mutant. Vznášedlo se řítí na Duka, Duke 
okamžitě namíří svou zbraň na vznášedlo, začíná střílet, 
se zbraně však vycházejí pouze tři náboje, potom dojde 
zásobník. Duke okamžitě vyndává zásobník, hledá nový, to 
už se ale vznášedlo řítí velkou rychlostí přímo na Duka. 
Duke drží nový zásobník, snaží se ho zasunout do zbraně, 
ale nejde mu to, nakonec se mu to povede, ale to už je 
pozdě – vznášedlo se řítí na Duka, je od něj asi pět 
metrů a vstupuje do prostoru nad věcí, kterou Duke 
odhodil a nyní leží na zemi. Duke nestačí ani zamířit, v 
tom vznášedlo, když je přímo nad „věcí“, náhle vybuchne – 
exploze je však abnormální – vznášedlo jakoby narazilo do 
neviditelné stěny a celé se do ní zhroutilo, exploze 
směřuje pouze směrem od Duka (exploze je rozpůlená). 
(Věc, kterou Duke odhodil, vytvořila nepropustné 
neviditelné silové pole.) Trosky vznášedla padají na zem 
přímo před „věc“.
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DUKE NUKEM
Do bylo dobrý.

KAMERA „odlétává“ od Duka směrem šikmo nahoru, přelétává 
trosky vznášedla, zabírá kouřící zdevastovanou budovu.

STŘIH:
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UPOZORNĚNÍ

Toto je pouze ukázka. Na scénáři se stále pracuje.
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