
DHARMA STANICE – NÁZVY A ÚČEL 
 
 
 
DHARMA STANICE – STAFF (ZDRAVOTNÍ 
STANICE) 

 

Stanice Staff patřila mezi stanice Dharmy s pořadovým číslem 1. Právě do 

této stanici byla Ethanem, jedním z Druhých, unesena těhotná Claire. 

Základním účelem stanice je poskytovat lékařské vybavení a prostory. 

 

DHARMA STANICE – ARROW (ŠÍP) 
 

Byla jednou ze stanic Dharmy s pořadovým číslem 2. V roce 2004 tuto 

stanici, nebo pravděpodobně její část obývala skupina přeživších ze 

zadní části letadla poté, co ji našli v džungli. 

 

DHARMA STANICE – SWAN (LABUŤ) 
 

Jedná se jednu ze stanic Dharmy s pořadovým číslem 3. Byla postavena 

podzemí daleko od Dharmaville. Její výstavba probíhala za přísných 

bezpečnostních podmínek a stojí na místě, kde se měli studovat 

jedinečné elektromagnetické vlastnosti Ostrova. 

 

DHARMA STANICE – FLAME (PLAMEN) 
 

Byla stanicí Dharmy s pořadovým číslem 4 a jejím účelem je monitorování 

Ostrova a komunikaci s vnějším světem. Postavena byla dříve než stanice 

Labuť a má jak nadzemní, tak podzemní komplexy. 

 

DHARMA STANICE – PEARL (PERLA) 
 

Je to stanice Dharmy s pořadovým číslem 5. Byla využívána jako stanice, 

ve které byl prováděn psychologický experiment. Byla propojena 

kamerovým systémem pravděpodobně se všemi stanicemi na ostrově. 

 



DHARMA STANICE – ORCHID (ORCHIDEJ) 
 

Pravděpodobně nejmladší dosud známá stanice Dharmy s pořadovým 

číslem 6. Nachází se v džungli a leží blízko čtyřprsté sochy. Stanice má 

jak svoji nadzemní, tak i podzemní část, kde Dharma prováděla 

experimenty. 

 
DHARMA STANICE - LAMP POST (LAMPA) 

 
 
Jedná se pravděpodobně o první stanici zbudovanou Dharmou vůbec. 
Leží mimo Ostrov na pevnině ukrytá v suterénu kostelu v Los Angeles. 

 

 

DHARMA STANICE – HYDRA  
 

Největší stanice Dharmy postavená odděleně na sousedním, menším 

ostrově s neznámým pořadovým číslem. Jedná se široce zaměřenou 

stanici s rozsáhlými podzemními i nadzemními komplexy rozlehlé téměř 

po celém ostrově. 

 

DHARMA STANICE - LOOKING GLASS 
(ZRCADLO) 

 

Unikátní stanice Dharmy s neznámým pořadovým číslem. Její jedinečnost 

spočívá v tom, že je postavena kompletně pod vodou. 

 

 

DHARMA STANICE – TEMPEST (BOUŘE) 
 

Stanice patřící Dharmě s neznámých pořadovým číslem. Má se za to, že 

původním účelem stanice bylo vyrábět elektřinu, ale pak bylo zřejmě 

předělána na zásobárnu nervového plynu. 

 


