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Války z tepla – Příloha 
Výchozí situace: 

VÁLKY Z TEPLA 
(Zdroj MF Dnes, 22.5.2007)  

Armády se už připravují na konflikty vyvolané změnou klimatu. Klimatické změny pro ně nejsou 
vědeckým problémem, nýbrž vážnou bezpečnostní hrozbou. 

Píše se rok 2028 a jednotky NATO zasahují v Nigeru a Mali, kde se naplno rozhořela občanská válka, 
která má zdánlivě banální příčinu: už opravdu dlouho nepršelo. 

Západ je na roztrhání, protože rok předtím vyslali Američané letadlové lodě k severnímu pobřeží 
Austrálie, aby indonéskou vládu přešla chuť na invazi do oblasti kolem města Darwinu, k níž málem 
došlo jen proto, že v Indonésii naopak pršelo až moc a Indonésané měli vody víc než dost. Původně 
chtěli od australské vlády kus jejího území odkoupit pro své běžence vyhnané zvedající se mořskou 
hladinou, a když byli odmítnuti, naplnilo se rčení, že zoufalí lidé dělají zoufalé věci. 

Zvýšení průměrné teploty o dva stupně znamená snížení produkce rýže o celou desetinu. Některé země 
nemohou uživit své obyvatele. Na světě přibývá geometrickou řadou lidí, kteří trpí hladem. 

V Bangladéši se mačká 150 milionů lidí na rozloze o málo větší než bývalé Československo. Vlastně je 
to jen říční delta, území státu jsou jen ostrovy mezi rameny a desetina území leží níž než metr nad 
mořem. Záplavy jsou pravidelné. Stoupá hladina oceánu, mizí půda pod nohama směrem od jihu. 
Začaly tát ledovce v Himálaji. Půda je zaplavována i od severu. Stoupající voda vyhnala milióny lidí 
z jejich domovů.  

Současně Spojené národy hlasují o vyslání modrých přileb na výbušnou hranici mezi Bangladéšem 
a Indií, kde stoupá napětí vyvolané přílivem uprchlíků do Indie.  

Dokážete si představit, že se válčí jen proto, že je příliš teplo, příliš prší, nebo je naopak velké sucho?  
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Základní informace – zápletka:  
 
Země TIKUR WUHA  

Za posledních dvacet let zahynulo v zemi v důsledku různých bojů přes dva milióny lidí. Přes šest 
miliónů muselo odejít ze své půdy. I když před dvěma lety skončil vleklý konflikt mezi severem a jihem, 
další války pokračují. Jde o ropu, či o nerosty? Nebo o kulturní střet, jak tvrdí média? Kupodivu ne. 
Zdrojem konfliktu je voda.  

V rozsáhlých oblastech severní a střední oblasti nastane každé čtyři roky sucho a zhruba v 
patnáctiletých cyklech nezaprší i několik let. Jejich obyvatelé si během staletí vytvořili mechanismy, jak 
přežít. Například nomádi opouštějí „domovské“ pastviny v období, kdy usedlí zemědělci v jiných 
oblastech sklízejí úrodu. Tam před novým setím stáda dobytka spasou divoce rostoucí traviny a 
poskytnou vítané hnojivo na vyčerpaná pole. Ještě než plodiny trochu vzejdou, vracejí se nomádi na 
své, mezitím zavlažené a zregenerované pastviny.  

Jenže klima se mění a osvědčené techniky přežití přestávají fungovat. Od přelomu minulého století v 
suchých oblastech dlouhodobě klesá objem srážek. Sucha jsou častější a delší, tradiční pastviny 
poskytují jen skromnou potravu a nomádské kmeny musí migrovat za čerstvou pastvou čím dál tím 
dříve a do nových lokalit. Potřeby místního trhu a obyvatel musely ustoupit ziskům místní elity a 
strategiím nadnárodních překupníků. 

V cestě nomádům nyní stojí i místní zemědělci, se kterými dosud žili v míru. Vytlačeni velkofarmami z 
tradičních oblastí, zakládají nová pole tam, kde jsou půdy chudší a kde překážejí tradičnímu pohybu 
stád. Spontánnímu přesídlování lidí zasažených suchem nebo vytlačených z půdy farmami se stát brání. 
Raději je nahání do takzvaných bezpečných zón nebo do slumů chudičkých měst, kde tvoří nejlevnější 
námezdní sílu. Například v oblasti hor byly donuceny k přesídlení stovky tisíc lidí. Podle odhadů přes 
sto tisíc osob muselo odejít jen v důsledku necitlivých zemědělských programů, které tradiční 
zemědělství nahrazují privátně vlastněnými a mechanizovanými velkofarmami.  

Se zmenšujícími se zdroji vody jsou však konflikty ostřejší. Nedostatek vody ještě více roztáčí spirálu 
chudoby a následného zápolení o zdroje obživy. Mrtvých přibývá a vzájemná msta a nevraživost rostou. 
Křehkou rovnováhu, v níž žili po staletí, narušily klimatické změny a bezostyšné loupeže přírodních 
zdrojů. Lidem zahnaným na hranici přežití pak mnoho možností nezbývá. Nastává migrace miliónů lidí 
do okolních států. Volají o pomoc mezinárodní společenství. Chystá se zasedání Rady. Bude to poprvé, 
co se na celý problém svět začal dívat oficiálně i z této stránky. Působí to zlověstně. Co se vlastně může 
stát? Jak tomu můžeme zabránit?  
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Role:  

Minimální počet účastníků simulační hry je 15. Žáci jsou rozděleni na dvě skupiny. Zastoupení rolí: 

 
1. skupina  

→ MÍSTNÍ NOMÁDI – KOČOVNÍ PASTEVCI – minimálně 2 žáci 
→ MÍSTNÍ ZEMĚDĚLCI – minimálně 2 žáci  
→ MÍSTNÍ VLÁDA – lichý počet účastníků – minimálně 3 žáci  

2. skupina  
→ RADA ZEMĚ – lichý počet účastníků – minimálně 3 žáci 
→ PLATFORMA NEVLÁDNÍCH ORGANIZACÍ – minimálně 2 žáci 
→ NADNÁRODNÍ SPOLEČNOSTI – EKONOMOVÉ – minimálně 2 žáci 

 

VLÁDA  
Jste zástupce vlády Tikur Wuha. Vaše země je těžce zadlužena u vlád západních zemí a také u 
Mezinárodního měnového fondu (MMF), přičemž vaši věřitelé trvají na tom, že musíte dluhy splatit. 
Splácení úroků z dluhů tvoří kolem 40 % vašeho národního důchodu. Hlavní příjmy do státní poklady 
plynou z prodeje kávy. Voda je pro vaši zemi nezbytná. Její nedostatek vyústil v konflikt mezi místními 
nomády a zemědělci. Mnozí lidé již migrují do okolních států. Tato situace je neúnosná, nejste schopni 
ji vyřešit sami, a proto se chystáte požádat o pomoc RADU ZEMĚ. Nejdřív ovšem zjistěte, jaký názor 
mají NOMÁDI a ZEMĚDĚLCI a zformulujte požadavek, který budete prezentovat na zasedání RADY 
ZEMĚ.  
 
MÍSTNÍ NOMÁDI  
Vaši předkové putovali po pláních téhle země dávno předtím, než se objevili zemědělci. Žijete skromně. 
Vyhledáváte pastviny a vodu pro svá stáda. Lovíte divoká prasata, sbíráte ovoce a další divoce rostoucí 
výživné rostliny. Když se pastviny a zásoby vody vyčerpají, posunete se dál. Půda, kterou opustíte, se 
časem vrátí do původního stavu, a tak se sem za čas vrátíte zpátky i vy. Někdy putujete stovky 
kilometrů. Tímhle způsobem se ve vaší zemi žilo vždycky. Ovšem nedostatek vody zasáhl krutě do 
vašeho tradičního života. Musíte migrovat dříve, protože pastviny vysychají rychleji, a proto hledáte 
nové lokality. V cestě vám stojí MÍSTNÍ ZEMĚDĚLCI. Někteří z vás se odhodlávají odejít za hranice 
vašeho státu. Mnozí z vás se bouří. Nechtějí měnit zvyky. Hledáte zastání u své VLÁDY. Pomůže vám?  
 
MÍSTNÍ ZEMĚDĚLCI  
Dříve jste pěstovali celou řadu druhů plodin na pronajaté půdě ve venkovských oblastech. Část úrody 
živila i vaše rodiny. Postupně se přecházelo hlavně na pěstování kávy, která je hlavním vývozním 
artiklem. Nové zemědělské programy nahradily tradiční zemědělství velkofarmami a vy máte daleko 
větší problém se uživit. I přesto vaše země patří mezi největší pěstitele kávy na světě. Nedostatek vody 
celkovou situaci komplikuje. Odcházíte do měst, kde tvoříte nejlevnější námezdní sílu nebo zakládáte 
nová pole tam, kde jsou půdy chudší a kde překážejí tradičnímu pohybu nomádů a jejich stád. Vzrůstá 
napětí mezi vámi a NOMÁDY. Produkce kávy klesá. Co bude dál? Obracíte se na VLÁDU o pomoc.  
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RADA ZEMĚ (společenství typu OSN) 
V RADĚ ZEMĚ jsou zastoupeni odborníci z různých sektorů a zemí světa. Určíte si sami její členy a 
strategii, jak budete řešit problém s vodou. Zatím máte k dispozici pouze zprávu, že v zemi Tikur Wuha 
roste napětí mezi MÍSTNÍMI NOMÁDY a ZEMĚDĚLCI. Důvodem jsou období sucha a nedostatek vody. 
Proto klesá i produkce kávy. Na hranicích vzrůstá počet lidí, kteří chtějí opustit zemi. Okolní státy volají 
o pomoc. Vláda Tikur Wuha není schopna problém vyřešit bez pomoci RADY ZEMĚ. Co uděláte?  
 
PLATFORMA NEVLÁDNÍCH ORGANIZACÍ  
Jste zástupci nevládních organizací z různých zemí a upozorňujete na kritickou situaci v oblasti Tikur 
Wuha. Žádáte o potravinovou pomoc, dovoz vody a zdravotního personálu do krizových oblastí.  
 
NADNÁRODNÍ SPOLEČNOSTI – EKONOMOVÉ 
Jste zástupci největších nadnárodních firem obchodujících s kávou. Sledujete vývoj na trhu. Produkce 
kávy klesá, její cena stoupá. Nedostatek vody může být výzvou pro nové investice.  
 

 
Mimo skupiny stojí role – FACILITÁTOR a NOVINÁŘ. Roli facilitátora může, ale nemusí zastávat 
učitel/ka. Roli facilitátora a novináře také může být dvojrole, tedy může jí zastávat zároveň jedna 
osoba. 

 

FACILITÁROR (většinou UČITEL-KA)  
není role, ale nestranný pozorovatel, který nekomentuje obsah debat, ale hlídá proces jako takový (aby 
účastníci simulační hry nedělali něco úplně jiného). Jeho úkolem je skupinu provést programem od 
začátku do konce, hlídá jednotlivé kroky a jasné zaměření na cíl/řešení. Vytváří příjemnou atmosféru, 
aby se přítomní cítili od začátku do konce vtaženi do průběhu hry. Má za úkol probudit jejich zájem a 
energii. Pokud zachytí známky nudy, únavy, malého zapojení, nespokojenosti, včas reaguje, aby 
předešel negativním důsledkům. Oceňuje úsilí účastníků, jejich pokrok, kterých účastníci i skupina 
dosáhli. V případě, že mezi účastníky hrozí konflikt, reaguje klidně, aby takové situaci předešel. Umí 
zjednat pořádek a vrátit skupinu zpět k tématu a cíli hry. Udržuje tzv. tah na branku. Plyne z toho 
schopnost ohleduplně, přesto důsledně, ukončovat irelevantní diskuse a udržovat optimální míru 
detailnosti diskuse. Ukončí ve vhodný okamžik celou simulaci. Konkrétní úkoly:  

→ Vede společnou diskusi odborníků a zástupců vlády Tikur Wuha na zasedání RADY ZEMĚ. 
→ Určí nebo nechá hlasovat o pravidlech diskuse. 
→ Hledá a navádí účastníky debaty k řešení. 
→ Hlídá čas. 

 

NOVINÁŘ  
je role, jako nestranný pozorovatel hlídá obsah debatujících jednotlivců i skupin. Může vést i rozhovory. 
Sleduje vývoj, který může ovlivnit různými událostmi – zprávami – a tím zvýšit nebo uklidnit dynamiku 
debat. Příklady zpráv: 

→ V oblasti Tikur Wuha a Lawastán vypukl válečný konflikt způsobený příchodem miliónů 
migrantů. 

→ Ze sousední země přijela politická reprezentace, která chce situaci uklidnit. 
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→ Cyklón v centrální oblasti Tikur Wuha si vyžádal tisíce mrtvých. Situace je kritická. 
→ Záplavy v sousedním Lawastánu přinutily milióny lidí odejít z domovů a překročit hranice s 

Tikur Wuha. Počet uprchlíků stoupá na obou stranách hranic. Situace přerůstá v chaos. 
→ Káva se stává vzácným artiklem a její cena stoupá. 

 

Součást publikace:  

Kociánová, Kateřina, Skalická, Petra, Bohouš a Dáša: Klima v tísni, Člověk v tísni, 2009.  
Aktualizováno 2019. 

 


