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Poslední šance na mír 

Caesar je šimpanz, se kterým jsme se seznámili před třemi lety ve velmi úspěšném filmu 
Zrození planety opic. Tehdy právě on, jako první z lidoopů, získal mimořádně vysokou 
inteligenci a to kvůli pokusům s ještě neschváleným lékem na Alzheimerovu nemoc. 
Chytrý lidoop se stal senzací, ale zároveň předznamenal zásadní revizi pohledu na to, kdo 
je skutečným pánem tvorstva.  

Příběh Úsvitu planety opic začíná deset let poté, co se Caesar se smečkou dalších 
uprchlých lidoopů ukryl v hlubokých lesích poblíž San Francisca. Lidstvo v mezidobí 
prakticky zdecimoval agresivní virus, jehož první příznaky se objevily na konci prvního 
dílu. Těm, kteří virovou pandemii přežili, navíc hroutící se svět stavěl do cesty další 
nečekané překážky. Území uvolněné lidmi postupně obsadil národ geneticky 
pozměněných lidoopů, v jejichž čele stojí právě Caesar. Síla a schopnosti Ceasarova 
království narůstají, postupně vzniká nová civilizace řídící se novými zákony a pravidly; 
civilizace, která si dokáže představit Zemi bez lidí. Planetu opic. 

Lidé, kteří přežili, se snaží narůstající opičí dominanci narušit a vrátit se na vrchol 
evolučního žebříčku. Začíná boj o moc, boj o to, kdo bude vládnoucím živočišným druhem 
na Zemi. Obě strany sice dosáhnou křehkého příměří, ale jen nakrátko. Napětí mezi 
lidskou a lidoopí komunitou narůstá, sílí i boj o moc uvnitř obou skupin. Tohle napětí může 
vyřešit jen fatální střet, po němž bude zcela nezpochybnitelné, kdo se stal vládcem planety 
Země.  
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