
Jak se žije v Podnebíně

Nová simulační hra, která konkrétně ukazuje 
naléhavost řešení klimatické změny, její dopady do 
běžného života i možnosti, jak se s nimi vyrovnávat. 



Hráči se stávají zástupci obce Podnebín, který připomíná 
typickou českou obec, kterou trápí měnící se klima. Jako 
zástupci obce mají možnost každý rok vybrat a investovat do 
různých adaptačních opatření. 



Herním cílem je, aby skončili na konci hry

s kladným obecním rozpočtem a zároveň

příznivým indexem kvality života a životního

prostředí.



Každý rok mohou vybrat adaptační opatření, do

kterých investují (mají omezený rozpočet). Na

kartách opatření mají uvedeny výhody, nevýhody,

cenu i s provozními náklady a také o kolik bodů

opatření zvyšuje kvalitu života a životního prostředí

v obci.



Klimatické situace

• Normál

• Stoletá povodeň

• Desetiletá povodeň

• Přívalový déšť

• Tropické teploty

• Extrémní sucho

… a protože aktuální projevy klimatické

změny nelze přesně předpovídat, ani

hráči předem neví, zda v daném roce

nenastane nějaká mimořádná klimatická

situace. Tu na konci herní kola vygeneruje

tzv. kolo neštěstí, pod každým číslem se

skrývá 1 klimatická situace.



Četnost klimatických situací je odvozena z reality. Každá

(kromě normální situace) znamená jiné ekonomické ztráty a

jiný vliv na kvalitu života, pokud však obec vybrala vhodná

opatření, náklady na škody se snižují.



Odhady jaké jsou náklady a přínosy opatření v případě
konkrétní klimatické situace jsme se snažili co nejvíce postavit
na zkušenosti obcí i konzultacích s odborným poradcem.



Vše hráči zaznamenávají a monitorují tak stav

svého konta a také index kvality života. Pokud se

kvalita života výrazně zhorší, může to znamenat

odchod obyvatel z obce a tím snížení objemu

financí, které mají k dispozici.



„Mokřady nám pomohly zmírnit všechny nepříznivé 

klimatické situace. A to jsem myslel, že k ničemu nejsou…“

žák sekundy, Gymnázium Úpice

Díky hře hráči zjišťují, která opatření jsou účinnější a která

méně. Nejvýhodnější jsou ta, která pomáhají zmírnit více

různých klimatických situací (např. mokřad, výsadba zeleně…).

Nejúčinnější je však mít dobrou kombinaci více adaptačních

opatření.



Zároveň si uvědomí, že dopady změn klimatu mají vliv 
na místní ekonomickou situaci, ale i na kvalitu života, a 
stejně tak ekonomiku i kvalitu života ovlivňuje dobrá 
volba opatření!


