
Desková simulační hra Adapťáci učí hráče, jak správně postavit město, aby odolávalo 

hrozbám, které ho mohou, čím dál častěji, přepadnou v souvislosti s měnícím se klimatem.  

Ekocentrum Koniklec používá hru ve svých výukových projektech Stavitelé města, které se 

zabývají adaptací sídel na změnu klimatu. V rámci této hry jsou žáci rozděleni do týmů. Každý 

tým staví své vlastní město a v průběhu hry poznává, z jakých prvků se dlouhodobě funkční 

město skládá, jaká rizika městu v souvislosti s měnícím se klimatem hrozí a jak mohou město 

na příchod těchto změn připravit.  

Hlavní cíl hry je vybudovat hezké a funkční město se vším, co má město mít. Takové, ve 

kterém byste vy sami chtěli žít. Na herní plán můžete umístit kartičky s funkčními budovami 

(nádraží, škola, náměstí, nemocnice, banka, supermarkety, sklady), obytnými čtvrti (sídliště 

nebo rodinné domy), silnice (na výběr jsou silnice se zelení kolem nebo bez ní), parky (zelené 

parky, parky s vodou nebo třeba skateparky).  

V dobrém městě by mělo žít a moct pracovat dostatek lidí. Dobré město také musí obsahovat 

dostatek potravin k uživení všech lidí. Pokud se městu bude dařit špatně, lidem se ve městě 

nebude líbit a odstěhují se. 

Na začátku vybudujete město (na plánek rozestavíte kartičky) a obdržíte účet města s 15 

miliony. Každé kolo hry pak začíná losováním karty události, podle které se všechna města 

musí zařídit. Karty mohou přinášet dobré události (např. Příjezd turistů, Zelené dotace, Dobrá 

úroda), které se většinou městu finančně vyplatí, nepříznivé události (např. Vysoké teploty, 

Blackout, Přívalové deště), události běžného provozu města (např. Odpady – pokud město 

nemá zařízení na likvidaci odpadu, musí zaplatit za jeho odvoz) a karty příležitostí (např. 

Adaptace – možnost přestavení, vylepšení města).  

Při nepříznivých událostech může dojít i ke zranění obyvatel, takoví obyvatelé odcházení do 

nemocnice, pokud má nemocnice volnou kapacitu, a město musí platit za jejich uzdravení.  

Karty přicházejí náhodně a mohou se opakovat, proto je ve městě stále, co vylepšovat.  

Ve hře nejde o vítězství, ale o ukázku reálných hrozeb města a najití strategií, jak se na ně 

adaptovat, ale pokud se chcete na závěr porovnat se sousedními městy, můžete spočítat 

počet obyvatel a zbylé finance na účtu města. 

 

 


