
Mineland a imigranti z velkokapacitních serverů aneb Češi na vrcholu vědy 
 

Survival-Games, Qplay, Trenend, jedny z největších jmen na poli českých 
serverů současné doby, zaměřující se především na minihry, dnes úderem půlnoci 
ukončily svou činnost. Některé téměř po dekádě existence. Na vině je nejnovější 
nařízení vlády, jenž přikazuje v rámci zpomalení šíření nákazy covid-19, uzavřít 
všechny minecraft servery, jejichž kapacita přesahuje hranici pěti set hráčů.  

V široké hráčské komunitě následovala nevyhnutelná panika. Ti, jenž se ani 
v silném návalu emocí nerozhodli ukončit svůj život, se začali rychle poohlížet po jiné 
variantě, jak uspokojit svou neutuchající potřebu zahrát si kostky. Menší, volně 
přístupné servery tak zažívají v současné době takřka nezvladatelný nápor nově 
příchozích hráčů. Mnohé servery spatřily živé duše po několika letech. Majitelé 
některých serverů, jenž server provozovali na vlastním stolním počítači, právě 
dostávají plameny pod kontrolu nebo už zametajíc zbytky ohořelé elektroniky litují 
svého rozhodnutí. Dým stoupá nad celou republikou do značné výšky a ohrožuje tak 
leteckou dopravu. Zájmu veřejnosti tak neunikl ani whitelistem chráněný, Galou a 
Meníkem známý server Mineland. 

 

Čas 0:30h 

Ponocující členové admin teamu zaznamenávají první nárust přihlášek lidí, kteří 
začínají pociťovat abstinenční příznaky. Úzkost, stres, nespavost a nepříjemné fyzické 
příznaky jako bušení srdce, pocity nevolnosti nebo bolest na hrudi provází většinu 
hráčů, jenž přišli v uplynulých hodinách o své útočiště. Po několika neúspěšných 
protestech otevírají moderátoři, na příkaz vedení admin teamu, první energy drink a 
chystají se na nečekanou noční směnu. 

Čas 6:00h 

Lidé se probouzejí. Především školou povinní nemají co na práci a bombardují 
server. Dostalo se pouze na prvních pár šťastných jedinců. Vedení admin teamu 
projednává pod nátlakem navýšení kapacity serveru. 

Čas 10:00h 

Kapacita serveru navýšena na 50 slotů, klimatizace v místnosti s fyzickým 
serverem začíná pracovat na vyšší výkon. Čekací doba pro vstup se pohybuje kolem 
třiceti minut. Uvolněné místo je zaplněno v řádu milisekund. Úřady začaly jednat a 
posílily preventivní požární hlídky v ulicích. Dým nadále stoupá a letecký provoz je 
odkloněn od větších měst. Kolem Brna se letecká situace nemění.   

Čas 12:00h 

Kapacita byla v průběhu dopoledne opět navýšena, nově server čítá 100 slotů. 
TPS se blíží nule. Spawn je zaplaven novými hráči a obchodníci zažívají zlatou éru. 
Roušky a respirátory byly vyprodány během chvíle. Vedení města Tswillin vypsalo 
veřejnou zakázku na dodání dvou tisíc roušek.  

 



Čas 15:00h 

Veřejnou zakázku vyhrál Gold_Cake. Počáteční radost Tswillinských 
obchodníků z velkých tržeb vystřídal děsivý pohled na rabující dav. Adminé nestačí 
banovat nově přicházející hříšníky a mnoho zločinů tak zůstává nepotrestáno. Majitelé 
obchodů se snaží zabarikádovat okna a dveře a zachránit poslední zbytky svého 
sortimentu a cenných kovů. Někteří volí jako únikovou cestu rozsáhlé podzemní 
katakomby.  

Čas 17:00h 

Server začíná pociťovat večerní špičku. Kapacita věznice Leopoldau je 
překročena více než třikrát. Mezi vězni se začínají šířit nemoci a věznici ovládly krysy. 
Teplota fyzického serveru nekontrolovatelně roste. Správce serveru odstavil topnou 
soustavu a server se nově stará o vytápění budovy. 

Čas 19:00h 

Kapacita navýšena na 200 slotů. Správce serveru si právě zalil kávu vodou 
z konvice, kterou umístil na skříň serveru. Admin team rychle jedná a nově příchozí 
hráči jsou vojenským konvojem bezprostředně po připojení převáženi do uprchlických 
táborů vzdálených od Tswillinu. Děti jsou ihned poslány na převýchovu do Nythey. 
Polovina hráčů během převozu beze stopy mizí a začíná se proslýchat, že končí 
v podzemních pracovních táborech vlastněných některými členy admin teamu.  

Čas 21:00h 

Za zavřenými dveřmi přísně střežené budovy OMN bylo odhlasováno konečné 
navýšení kapacity na 400 slotů. Jedinci, kterým se podařilo uprchnout z přeplněných 
táborů začínají plenit okolní města. Na padesát trestanců bylo z Leopoldau převezeno 
do severozápadního rohu mapy, kde byli odsouzeni k práci v povrchovém dole, 
známým pod názvem Goldova díra. 

Čas 23:00h 

Teplota serveru prudce vzrostla. Procesor se slil v jednu hmotu a obrovská 
teplota v kombinaci s nesmírným tlakem v jeho jádru spustil termonukleární fúzi. Státní 
složky zkonfiskovaly pozůstatky serveru a budovu nově hlídá armáda. Server se stal 
předmětem bádání za účelem konstrukce udržitelného fúzního reaktoru a Česká 
republika získala prvenství v úspěšném vyvolání umělé fúze. Nastal čas najít si nový 
server. 

 


