
Robinson z MINECRAFTU 

Kapitola první – Probuzení  
 

Stalo se to nad ránem.  

Ten den jsem pozdě do večera hrál MINECRAFT a celou noc se mi o něm zdálo. Nad ránem pak přišla 

strašlivá bouře, blesk stíhal blesk. Sedl jsem si v posteli a díval se oknem ven. Nebál jsem se, ale přeci 

jen jsem si říkal, aby se něco nepřihodilo.  

A jako bych to přivolal. Najednou u našeho domu udeřili tři blesky najednou. Ale co to? Blesky se 

stále svítily jako tři sloupy a stále se přibližovaly, až se najednou spojily těsně před mým oknem. Pak 

se ozvala strašlivá rána a všechno se propadlo do tmy. 

Když jsem se probouzel, hned jsem si na noční příhodu vzpomněl. Ale než jsem otevřel oči uvědomil 

jsem si, že se mi to muselo jen zdát. Tři blesky před mým oknem! To byl tedy sen. V duchu jsem se 

usmál. O to větší bylo moje překvapení, když jsem otevřel oči. Kolem mě byl MINECRAFT!  

Zase jsem oči zavřel a důkladně si je promnul. Když jsem je znovu otevřel všude kolem byl svět 

složený z krychlí! 

 

Nemohl jsem tomu věřit, tohle přece nemohla být pravda. Když jsem viděl svoje ruce, raději jsem si 

nepředstavoval, jak asi musím vypadat celý. 

Snažil jsem se znovu probudit, ale nešlo to, byl jsem vzhůru! Rychle jsem se začal rozhlížet kolem 

sebe. Došlo mi, že tři blesky musely být nějaký neznámý atmosférický jev, který mě přenesl do světa, 

který v poslední chvíli svého života vygeneroval můj počítač zasažený milionem voltů. Proč jen jsem 

počítač nevypojil ze zásuvky? Proč jsem neposlechl maminku, která mi říkala, abych tolik nehrál 



MINECRAFT? Chtěl jsem hned ráno pokračovat v hraní, tak jsem jen vypnul monitor. A zítra měla být 

sobota… 

Ale pak mi to došlo – vždyť tohle bude to nejfantastičtější dobrodružství v životě! A při troše štěstí 

třeba časem najdu cestu ven. MINECRAFT znám a snadno se uživím i ubráním. 

Jak asi tušíte, kdybych tenkrát věděl, jak bude moje cesta ven složitá a namáhavá asi bych se tak 

neradoval. 

 

Kapitola druhá – jak přežít první den 
 

Rychle jsem si vzpomněl na zkušenosti z mnoha MINECRAFTÍCH světů a začal se rozhlížet kolem. 

Uviděl jsem několik kraviček. Hlad je vyřešený, alespoň pro začátek. Rostly zde stromy – bude tedy i 

dřevo na stavění, zbraně a louče.  

Pak jsem začal hledat slunce a našel jsem jej za sebou. Naštěstí stoupalo, budu tedy mít čas najít, 

nebo postavit si úkryt než přijde noc. 

 

V paprscích slunce jsem také uviděl les, tam rychle získám dřevo a vyrobím vše potřebné na první 

skrýš. Rozběhl jsem se k lesu. Cestou jsem zahlédl několik slepic a další kravky. Výborně. Vzpomínal 

jsem, co bude potřeba vyrobit jako první. A hned mi to docvaklo, potřebuji kraftovací stůl. 

 

 

 



Bušil jsem do stromů jako smyslů zbavený, ve snaze získat co nejrychleji potřebné dřevo. 

Když jsem si sundal batoh, vyskočila na mně přesně stejná tabulka, jako když na počítači zmáčknu  

Klávesu E. Stačilo pomyslet a ikonky dřeva se přemisťovaly. 

 

       

 

Začalo se stmívat, a protože nemám meč ani krumpáč musel jsem si pospíšit s jejich výrobou. Takže 

nejprve dřevěný krumpík. 

Zatímco jsem se snažil vytvořit svůj první nástroj přestal jsem věnovat pozornost svému okolí! Jaké 

pak bylo moje překvapení když jsem se s hotovým krumpáčem rozhlédl okolo sebe. Jak se mi to 

mohlo stát, vždyť už jsem zkušený hráč! Slunce! Ano slunce právě zapadlo… 



 

Nestihl jsem si připravit žádný úkryt, takže jediná možnost nyní byla rychle se zahrabat do země. 

 

Když jsem se s ulehčením podíval nad sebe, cítil jsem se v bezpečí, nyní ještě vykopu vodorovnou 

chodbu a barikádu, přes kterou se nedostanou zombíci. Myslel jsem si že si odpočinu a ráno zase 

budu pokračovat v budování domu a farmy. 

Z podzemí jsem se však vynořil až o několik dní později, celý udřený, ale se spoustou železa. To jsem 

ale v té chvíli netušil, místo toho, jsem začal uvažovat, že nebudu jen tak čekat, ale trochu se tady 

zařídím. Začnu výrobou pece. 



            

A když jsem měl pec, udělal jsem si i trochu dřevěného uhlí. A když jsem měl uhlí tak jsem si udělal 

louče, abych měl světlo. A najednou jsem si všiml, že mám i trochu obilných semínek. Tak jsem si 

udělal malé políčko a k němu motyku na okopávání. Místo slunce jsem podstrčil pochodeň. A obilí 

opravdu rostlo! 

 

Pak jsem si řekl, že když mám ještě trochu času, vytvořím si i kamenné nástroje! A když jsem měl tak 

krásný kamenný krumpáč, to by byla škoda jej nevyzkoušet! 

 



 

Jak jsem jednou začal, nemohl jsem skončit. Brzy jsem našel uhlí a za chvíli – jaké štěstí i železo. 

Skákal jsem radostí! Bude železo na pevný krumpáč i ostrý meč! A třeba zbude i na kousek zbroje. 

 

 

Vykopal jsem všechno to bohatství a utíkal do mého bunkru abych vytavil železo a vyrobil nástroje. 

Ale zjistil jsem, že nemám dosti podstatnou věc – dřevo. 

A pro dřevo budu muset na povrch. Tam mezitím uplynulo již několik dní a opět se blížil soumrak. 

Budu muset riskovat! 

Tohle budu muset provést rychle a obezřetně.  



Naštěstí se mi podařilo vytěžit celý strom než se úplně setmělo. A nyní rychle domů! 

 

Jenže ouha! U vstupu do podzemí na mě čekal zombík! A vzadu už si syčí dva krípři! 

 

Naštěstí se mi podařilo proklouznout do podzemí! Jen jsem se modlil, aby na mě nečekala nevítaná 

návštěva v podobě krípra. Ale dopadlo to dobře, stihl jsem postavit barikádu a mohl jsem si do 

uvězněného zombí i praštit. 

 



 

Jenže co to? Po schodech už se valí další kterého přivolal rozruch, který jsem vyvolal. A není sám jdou 

další. Začal jsem je přes barikádu mlátit hlava nehlava. Pár jich pošlo, ale já se tak vysílil, že už jsem 

nemohl dál. 

 

Nezbylo mi než čekat na další den, až mi přijde na pomoc sluníčko. 

Zatím jsem si vyrobil vysněný meč, krumpáč a dokonce i helmu! 

 



              

Pak jsem celý znavený vylezl na povrch. Doslova jsem se plazil, už jsem neměl žádnou energii, 

potřeboval jsem jídlo! Zbylo mi právě tolik sil, abych porazil telátko, které se náhodou potulovalo 

v blízkosti mého obydlí. Rychle jsem hodil maso na pec a už jsem se nemohl dočkat šťavnatých stejků! 

 

Při vší té námaze jsem ale zapomněl na velmi důležitou věc, která se mi brzy vymstila, ale o tom až 

v dalším díle. 

 

 

 

 

 

 

 



Kapitola třetí – na co vyplatí nezapomínat 
 

Po roce se vám opět hlásím s pokračováním popisu mého dobrodružství z Minecraftu. Za ten rok se 

stalo mnoho věcí, ale mé vzpomínky na tenhle „výlet“ jsou stále jako živé. 

Možná se ptáte, na co jsem to tenkrát zapomněl? Přece zavírat dveře! Jak jsem se hladový těšil na 

voňavý kus masa, napadl mě zombík! Připlížil se tak potichu a než jsem stihl vytáhnout meč (měl jsem 

ho bohužel zahozený až na dně batohu), už jsem inkasoval hluboké pálící škrábance. A hned mi ubyly 

čtyři srdíčka! 

 

Než jsem stačil monstrum udolat, svítilo mi již jen jedno poslední srdíčko. Z posledních sil jsem se 

doplazil k peci a sáhnul pro druhý stejk. To mě zachránilo. Kdybych to nezvládl, dneska bych vám o 

tom nemohl vyprávět. 

Jak jsem tam tak seděl a čekal, až se alespoň trochu uzdravím, uvědomil jsem si, že musím začít 

trochu jinak. Nebo hrozí, že se odsud nedostanu. Jak to vše začalo? Neposlechl jsem Maminku. Jak 

rád bych to teď změnil. Hrozně poškrábaný a zraněný tu ležím na studené zemi a ani nevím, jestli se 

dožiju rána. 

Tak to tedy ne! Vzpomněl jsem si Tatínka, který mě učil se nevzdávat. Táta by to nevzdal! A Táta by 

taky měl pořádek v batohu a našel by meč na první pokus, protože si dává věci vždy na své místo. A 

Maminka by mi řekla, abych zavřel dveře, aby se k nám nedostal někdo, koho doma nechceme. 

Já hlupák, vždyť nic z toho se nemuselo stát, kdybych jen používal to, co mi rodiče od mala dávali jako 

na zlatém podnose. Protože, to jsou věci, které se předávají z generace na generaci už mnoho tisíc 

let, od dob pravěkých lovců, kteří stejně jako teď já museli bojovat s hladem i hladovými monstry 

okolo sebe. 

Tak dost ležení, srdíčka jsou skoro zpět a já mám plán co dál. Začnu používat to co už dávno znám. 



Nejprve zabezpečení vchodu: 

 

Dva kusy hlíny a už se sem nikdo nedostane. 

A teď pořádek. Zbraně musí být první na dosah. Pochodně a stavební matroš, motyčka a… Kde je 

jídlo? Žádné nemám! To je dobře, že jsem na to přišel, pořádek se mi začíná vyplácet. 

 

 

Teď tedy vyřeším jídlo. Začal jsem se usmívat. Ono to půjde. Pomalu ale jistě. Už jsem věděl, že se 

nevzdám. A postupně po malých částech vše vyřeším. Maminko, Táto, už jsem na cestě k vám! 


