
 

 

 

 

STANICE 1: Změna klimatu 

Evropané plýtvají příliš surovinami. Kromě toho přispíváme našimi emisemi CO2 výrazně ke změně klimatu. 

Pokud by všichni lidé průměrně spotřebovávali tolik jako Češi a Němci, potřebovali bychom, aby naše Země 

byla 2,3krát větší, abychom mohli všechny zaopatřit. 

Problém: Vysoká spotřeba a emise CO2 mění stav naší planety. Velké části deštného pralesa jsou káceny. 

Poněvadž ten ukládá velmi mnoho oxidu uhličitého, je tento přitom dodatečně uvolňován. Kvůli vysokým 

emisím CO2 se mnohé oblasti stávají neobyvatelné. Například by během několika desetiletí mohla být na 

Blízkém východě a v severní Africe mnohem vyšší teplota než je dnes. Tak bude ještě těžší pěstovat zde 

potraviny. Kvůli oteplování Země roztávají na celém světě ledovce. Tato dodatečná voda způsobuje vzestup 

mořské hladiny. 22 z 50 největších měst leží u moře – mnohé z nich by mohly být zaplaveny. Miliony lidí by tak 

ztratily práce a musely utéct do jiných zemí. 

Aktéři: Které organizace bojují proti změně klimatu? 

 Jedna taková známá organizace je Greenpeace. Greenpeace má zhruba tři 

miliony členů na celém světě. Provádějí protestní akce, které budí pozornost 

a bojují mimo jiné proti vykácení deštného pralesa. 

World Wide Fund for Nature (WWF) se celosvětově zasazuje za ochranu 

klimatu a životního prostředí. WWF sleduje dlouhodobé projekty, například 

zřizování přírodních rezervací. Tyto přírodní rezervace jsou také dobré pro 

klima. 

 

Ekologická stopa: Kolik spotřebováváš ty sám? 

Tvá ekologická stopa ukazuje, kolik hektarů plochy je potřeba, aby bylo možno vypěstovat nebo vyrobit věci, 

které spotřebuješ. Hektar je plocha o velikosti délky strany 100 krát 100 metrů. Jsi zvědavý, jak velká je tvá 

ekologická stopa? Odpověz na otázky testu na následující straně. Zde se můžeš pak podívat, co tvůj výsledek 

znamená. 

Naše planeta je dostatečně velká na to, abychom mohli mít 

ekologický otisk o velikosti 1,8 hektaru. Na většině 

kontinentů však je průměrná ekologická stopa mnohem vyšší 

než tento údaj. 

Severní Amerika:   6,2 
Evropa:   4,4 
Jižní Amerika:   2,7 
Celosvětový průměr:  2,7 
Střední Východ/Střední Asie  2,5 
Střední Amerika/Karibik: 1,7 
Asie-Tichý oceán:   1,6 
Afrika:   1,4 



 

 

 

 

 
Vypočítej si svou ekologickou stopu  

 

1. Živočišná výživa: 

- Stravuji se vegansky (2) 

- Jím nejvýše jednou týdně živočišné potraviny jako mléko, 

máslo, vejce a jogurt. (3) 

- Stravuji se vegetariánsky (5) 

- Jím denně živočišné potraviny jako mléko, máslo, vejce a 

jogurt. (9) 

- Jím několikrát denně maso, vejce a mléčné výrobky (12) 

 

 

 

 

2. Zacházení s potravinami: 

- Stravuji se vždy biopotravinami z mého domova a jídlo nikdy 

nevyhazuji. (1) 

- Stravuji se často biopotravinami z mého domova a jídlo téměř 

nevyhazuji. (2) 

- Stravuji se občas biopotravinami z mého domova a jídlo  

vyhazuji málo. (4) 

- Stravuji se zřídka biopotravinami z mého domova a jídlo  

vyhazuji častěji. (7) 

- Nezajímá mne, odkud mé potraviny pocházejí a vyhazuji 

hodně jídla. (9) 

 

 

3. Bydlení a topení: 

- Náš byt/dům je spíše menší a topím málo. (2) 

- Náš byt/dům je spíše menší a topím hodně. (8) 

- Náš byt/dům je středně velký a topím hodně. (11) 

- Náš byt/dům je spíše větší a topím málo (7) 

- Náš byt/dům je spíše větší a topím hodně (16) 

 

 

4. Jízda autem 

- Autem nejezdím téměř nikdy a místo toho používám kolo, 

autobus a vlak nebo chodím pěšky (1) 

- Autem jezdím příležitostně a často používám kolo, autobus a 

vlak nebo chodím pěšky (3) 

- Jezdím denně autem do města. (6) 

- Jezdím denně autem dlouhé vzdálenosti po venkově, například 

do školy. (10) 

 



 

 

 

 

 

5. Létání: 

- Nelétám nikdy (0) 

- Létám zřídka (4) 

- Létám jednou ročně (13) 

- Létám dvakrát až třikrát ročně (30) 

 

6. Spotřeba: 

- Kupuji něco jen zřídka. Často vyměňuji věci nebo je kupuji 

použité. (3) 

- Kupuji věci nové, když je potřebuji. Dávám pozor na to, abych 

kupoval věci šetrné k životnímu prostředí. (5) 

- Kupuji věci nové, když je potřebuji. (8) 

- Kupuji často nové oblečení a technické přístroje. (10) 

 

 

7. Pevná částka: 

Pevnou částku spotřebováváme všichni. Vzniká tak, že náš stát 

staví silnice, zřizuje školy a provozuje nemocnice. (8) 

 

Tvůj výsledek: 

1. Sečti všechny body dohromady. Můžeš k tomu použít poznámkový blok na tvé stanici. 

2. Vyděl počet bodů 10. 

Pokud chceš vědět, jak velká je tvoje ekologická stopa ve srovnání s ostatními lidmi, pak se podívej na straně 1 

do tabulky vlevo dole! 

  



 

 

 

 

STANICE 2: Globální vykořisťování 
 

Od 19.století se fenomén globalizace silně rozvinul. Globalizace má řadu významů, hospodářská globalizace 

spočívá mimo jiné v tom, že se celosvětově obchoduje se zbožím. Například naše džínové kalhoty mají za sebou 

skutečnou cestu kolem světa, než je koupíme v obchodě. Množství této dopravy je velmi škodlivé pro životní 

prostředí. Džíny jsou také dobrým příkladem toho, kdo na globalizaci vydělává a kdo je vykořisťován. 

Problém: Mnoho lidí v jiných zemích pracuje za nepatrnou mzdu, abychom si mohli neustále kupovat nové věci. 

Poněvadž jsou špatně placeni, nemohou tyto lidé posílat své děti do školy a utvářet svůj život svobodně. Jejich 

země zůstávají proto často chudé. Jejich vlády se proto nemohou tak dobře starat o to, aby konflikty a 

problémy byly vyřešeny. Proto mohou konflikty v těchto zemích rychle eskalovat. 

 

Tak fajn. Co ale můžu dělat proti tomu, aby lidi nebyli při výrobě mých džín vykořisťováni? 

Existují různé spolky, které se zasazují o to, aby džíny byly vyráběny ekologicky a aby 

pracovníci mohli dobře žít ze své práce. Jedním 

z nich je Pečeť Fair Trade. Označuje kusy oděvu, při jejichž výrobě byli pěstitelé bavlny 

a šičky férově zaplaceni. 

 

Globalizačně kritická síť attac se zasazuje o zdanění 

mezinárodních finančních transakcí. Požaduje, aby firmy 

musely platit daně, když převádějí   

peníze po celém světě. Peníze získané touto daní by mohlo být použito na to, aby všichni lidé na zemi 

měli příjem z globálního obchodu a bylo tak sníženo globální vykořisťování. 

 

Vyřešte úkoly na následujících stránkách, abyste se dozvěděli více o tématu! 

 
 

  



 

 

 

 

Kdo vydělává na džínách? 

Na jejich cestě kolem světa se podílí na výrobě džín mnoho lidí. Při výrobě však vydělávají velmi různé částky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A: A vydělává 1% na prodeji jedněch džín. Když džíny stojí 39,90 euro, je to téměř 40 centů. 

B: B jsou vznikající náklady. Ty obnášejí 24%. Když džíny stojí 39,90 euro, je to něco přes 9,57 euro. 

C: D obdrží 50% tržby z prodeje jedněch džín. Když džíny stojí 39,90 euro, je to 19,95 euro. 

 

Tušíš, kdo je A, B, C a D? Zanes písmena do mezer níže. 

Módní obchod v Evropě: _______ 

Náklady na práci a materiál: _______ 

Pracovníci, kteří džíny vyrobili: _______ 

 

  

A, 40 Cent; 1% 

B, 9,57 Euro; 
24% 

; 0 

C, 19,95 Euro; 
50% 



 

 

 

 

 

Cesta džín kolem světa 

Změř, kolik kilometrů urazí během svého života jedny džíny! 

- Za tím účelem změř, kolik centimetrů obnáší trasa na mapě světa. 

- Měřítko mapy světa je 1:_____________. To znamená, že musíš počet centimetrů vynásobit _______, abys 

dostal počet kilometrů. 

- Kolik kilometrů dlouhá je následující cesta? 

1. Začíná v Indii. Zde se sklízí bavlna. 

2. Sklizená bavlna se zpracovává v Turecku na přízi. 

3. Na Taiwanu se příze barví do typicky džínově modré barvy. 

4. Pak pokračuje do Polska. Zde se z příze tká látka na džíny. 

5. Ve Francii se pak tisknou pokyny k praní, v Itálii se vyrábějí knoflíky a nýty. 

6. Obojí se odesílá do Číny a zde se džíny sešijí. 

7. Mají mít džíny úpravu stonewashed? Pak ještě musí do Řecka, zde se perou v pemze, aby získaly 

správný vzhled. 

8. Následně pokračují do Německa. Zde si můžeme džíny koupit. 

9. Když pak už jsou později džíny příliš staré a už se nám nelíbí, pak je můžeme odevzdat do charity. 

Odevzdané oděvy se odvážejí do afrických zemí, například do Nigérie. 

 

  



 

 

 

 

STANICE 4:  

Rozšiřování nadvlády a teritoriální nároky 
 

Téměř ve všech oblastech naší Země vládnou státy. Kdo však vlastně určuje, zda určitá oblast patří jedné nebo 

už jiné zemi? 

Často dochází ke sporům o průběh hranic. Lidé si vzpomínají na dřívější dobu, kdy hranice probíhaly jinudy a 

chtěli by to opět změnit. Přitom jde vždy o to, že vlastní země má být větší a mocnější. Často si myslí o jiných 

zemích, jejichž území má být převzato, špatné věci a jsou připraveni použít proti nim násilí. 

Problém: Vlastní země se může stát větší pouze když ostatním zemím vezmeme území. Jiná země to nebude 

akceptovat. Proto dochází tímto způsobem k válkám. 

 

Aktéři: Které organizace chrání hranice mezi znepřátelenými státy? 

Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) byla založena v roce 1975. Tehdy ještě probíhala 

studená válka. Východní a západní blok se odposlouchával a ohrožoval  

 navzájem. V roce 1975 však přece jen obě strany založily OBSE. Jako 

organizace má mimo jiné za úkol organizovat rozhovory mezi členskými státy 

a moderovat, pokud dojde ke konfliktům. 

To činí OBSE například v konfliktu na Ukrajině. Poté co Rusko v roce 2014 dobylo ukrajinský poloostrov Krym, 

začala také na východě Ukrajiny občanská válka. Bojovaly zde milice s ruskou podporou proti ukrajinské 

armádě. Mezitím byl vyjednán klid zbraní. Obě strany se zavázaly, že stáhnou z fronty vojenské zbraně a 

nebudou už proti sobě bojovat. Obě strany však neustále tuto dohodu porušují. Aby to bylo známo a mohlo se 

o tom diskutovat, poslala OBSE do oblasti bojů neozbrojené pozorovatele. Ti zde každý den projíždí a pozorují 

situaci. 

 

Myšlenkový experiment:  

1. Na následující straně budeme vypravovat příběh z Červené a Modré země. Zde uvidíte, co se stalo pekařce 

Adéle a studentu Rolandovi. 

2. V příběhu se bude vypravovat, proč si Roland a Adéla chtěli navzájem napsat dopis. 

3. Rozdělte se do dvou skupin a napište tyto dopisy. Jedna skupina napíše dopis Adély Rolandovi, druhá od 

Rolanda Adéle. 

4. Přečtěte si pak dopisy navzájem. 

5. Poznamenejte si rozdíly mezi názorem Adély a Rolanda. 

6. Co se mohl Roland naučit od Adély?  A co Adéla od Rolanda? 

 

 

  



 

 

 

 

 

Konflikt mezi Modrou a Červenou zemí 
 

Situace: 

Za sedmero horami leží obě země - Červená a Modra země. Jsou to sousední země. V Červené zemi leží 

Karmínová ves. Před nedávnem se tu konal výroční trh. Hodně se zde slavilo, tančilo a také pilo. Nakonec to 

bohužel skončilo rvačkou mezi lidmi z Červené a lidmi z Modré země, kteří na výroční trh do Červené země 

přijeli. Po rvačce křičeli obyvatelé Červené země na lidi z Modré země: „Vypadněte! Tohle je naše země!“ 

 

Osoby : 

 

Pekařka Adéla 

V Modré zemi žije pekařka Adéla. Její dům není příliš vzdálen od hranice s Červenou zemí. Jednou týdně přes ní 

putuje do Karmínové vesnice v Červené zemi, aby zde na trhu prodávala svůj chléb a pečivo. Přitom se 

pravidelně baví s lidmi z Červené země a často zůstane ještě nějakou chvíli v Karmínové vesnici a navštíví zde 

kavárnu. 

 

Student Roland 

V Azurovém městě žije Roland. Je to bratranec pekařky Adély. Azurové město je hlavním městem Modré země 

a je daleko od hranic s Červenou zemí. Roland studuje historii a přečetl mnoho knih o minulosti Červené a 

Modré země. Proto tedy ví, že před dávnou dobou patřily velké části Červené země Modré zemi a přál by si, 

aby se Modrá země zase stala velkým, mocným státem. On sám však nikdy nebyl v Modré zemi. 

 

Dopisy: 

V novinách v Modré zemi se psalo o rvačce v Karmínové vesnici. Adéla a Roland si o tom oba přečetli a 

okamžitě si na sebe museli vzpomenout. Roland si dělá starosti o Adélu na hranici myslí na to, že Modrá země 

by se opět měla stát mocnou zemí, aby lidé z Červené země už nemohli nikoho zbít. Adéla si říká, co si asi tak 

Roland o událostech může myslet a připomíná si, že lidi z Červené země zná mnohem lépe než on ve vzdáleném 

Azurovém městě. Oba se nakonec rozhodnou, že si napíší dopis. 



 

 

 

 

STANICE 3: Extrémní chudoba 
 

Za extrémní chudobu označujeme, pokud lidí musí vyžít s méně než 1,90 US dolary na den. Tato extrémní forma 

chudoby se v Česku a Německu vyskytuje již jen velmi zřídka. V jiných zemích žije naopak stále ještě mnoho lidí 

v extrémní chudobě. 

Extrémní chudoba je jedním z nejdůležitějších důvodů, proč existují války a ozbrojené konflikty. Chudoba má 

pro lidi, kteří jsou jí postižení, mnoho důsledků. Některé z těchto důsledků můžete objevit během cvičení na 

následující straně. 

Proti extrémní chudobě existují některá opatření. V některých zemích se jimi již podařilo extrémní chudobu 

snížit. Jaká konkrétní opatření to jsou a které země byly úspěšné, můžete zjistit pomocí pexesa. 

 

Aktéři: Jaké organizace bojují proti chudobě? 

 

Světová banka je mezinárodní vládní organizace. Půjčuje mnoho 

peněz chudým státům a radí jim, jak bojovat s chudobou v těchto 

zemích. V roce 2016 udělila Světová banka téměř 30 miliard 

dolarů půjček. Avšak Světová banka je některými státy kritizována 

za to, jaké podmínky klade státům, kterým půjčuje peníze.  

 

 

Oxfam je mezinárodní nevládní organizace, která bojuje proti 

hladu a chudobě. Oxfam radí lokálním projektům v chudých 

zemích a podporuje je finančními příspěvky. 

 
 

 
Vyřešte úkoly na následujících stránkách, abyste se dozvěděli více o tématu! 
 

 

  



 

 

 

 

 

Které problémy vznikají chudobou? 

Rodina Mensah žije v extrémní chudobě. Na levé straně stojí věci, které členové rodiny nemohou dělat nebo si 

je nemohou koupit. Na pravé straně stojí, jaké to má důsledky. Ale řádky se mezi sebou popletly - můžete 

nakreslit spojovací čáry mezi levým a pravým políčkem, která patří spolu? Pozor: Některá políčka jsou 

propojena s více políčky. 

 

- Rodina si může koupit jen málo jídla. 

Koupené jídlo není příliš kvalitní a chybí 

v něm mnohé živiny. 

 - Když některé dítě onemocní, nemůže 

být odvezeno k lékaři. Rodiče musejí 

doufat, že se zase uzdraví. 

 

- Rodina má tak málo peněz, že si nemůže 

nic uspořit. Nemá tedy žádné rezervy. 

 - Rodina by si ráda koupila tkalcovský 

stav, aby mohla šít šaty a prodávat je. 

Ale tkalcovský stav si nemůže dovolit. 

 

- Rodina nemůže zaplatit školné za své 

děti. Kromě toho musí děti přes den 

pracovat, aby si rodina vydělala dostatek 

peněz na koupení jídla. 

 - Jeden syn je rozzlobený na svou 

chudobu a připojí se k jedné radikálně 

islamistické skupině, poněvadž ta mu 

slibuje, že se jeho situace zlepší. 

 

- Rodina má tak málo peněz, že si nemůže 

dovolit zdravotní pojištění pro děti a 

rodiče. 

 - Děti nemohou chodit do školy. Neučí 

se číst a psát. Později nebudou moct 

číst žádné zprávy a nezvládnou učení. 

 

- Rodina nemá žádné věci, které by ráda 

měla. Nemá žádnou televizi a žádné 

auto. 

 - V obchodech v zemi se málokdy něco 

prodává. Proto jsou i obchodníci 

chudí. 

 

 

  



 

 

 

 

Vysvětlivky jednotlivých karet pexesa 

Podívej se v následujícím seznamu na to, co jednotlivé symboly znamenají! 

 

 

Telefon znamená poradenství. V mnoha zemích existují poradenské programy 

pro lidi, kteří žijí v extrémní chudobě. Poradci pomáhají lidem, kteří žijí v 

chudobě, jak si vybudovat ekonomickou existenci a jak například pracovat jako 

malý živnostník. 

 

 

Doktorský klobouk znamená vzdělání. Extrémně chudí lidé často neumějí číst a 

psát. Proto prakticky nemohou najít práci a nemohou také zahájit profesní 

vzdělávání. Tak nenaleznou žádnou práci a zůstávají chudí. Prostřednictvím 

vzdělávacích programů lze těmto lidem a jejich dětem pomocí. 

 

 
 

 

Obrázek ukazuje úředníka, který podává osobě vpravo formulář. Tím je myšlena 

práce veřejné správy. Veřejná správa je velmi důležitá, aby bylo možno 

zorganizovat mnoho věcí. Například povolení k podnikání pro firmu nebo aby 

bylo možno dostat další vzdělávání. V extrémně chudých zemích funguje správa 

také často špatně. Proto v boji proti chudobě pomáhá, když se pracuje na 

zlepšení správních úřadů. 

 

 
 

 

Hora znamená oblast jedné země. V chudých státech patří velká část této 

oblasti často několika málo bohatým lidem nebo zahraničním podnikům. Lidé, 

žijící v chudobě, naopak často pro sebe nemají vlastní pozemek. Pozemková 

reforma může pomoci, pokud tím chudí lidé dostanou také pozemky, aby zde 

například mohli provozovat zemědělství. 

 

 
 
 

 

Na tomto piktogramu vidíte, jak se předává pytel s penězi. To připomíná 

takzvané mikropůjčky. Díky mikropůjčkám si mohou lidé v chudých zemích 

vypůjčit trochu peněz. Často pomůže již malá částka, aby si lidé mohli koupit 

kozu nebo pluh, pec nebo tkalcovský stav. Pomocí těchto věcí mohou pak 

vydělávat peníze a mají trochu práce. To může fungovat velmi dobře. Avšak lidé 

musejí peníze později splatit s úroky. Proto jsou také lidé, kteří kvůli 

mikropůjčkám ještě více zchudnou. 

 

  



 

 

 

 

 

 

Víš, které zemi patří tato vlajka? V této zemi byly v posledních dvaceti letech 

provedeny velké správní sreformy. Kromě toho pracuje v zemi mnoho 

poradců, kteří pomáhají extrémně chudým lidem najít cestu z jejich situace. 

Tato země je mimochodem Brazílie. Dnes tam žije v chudobě o 40 milionů lidí 

méně než před dvaceti lety. 

 

 

Program Bolsa Família organizuje různá opatření pro Brazlice žijící v chudobě. 

Například rodiny dostávají finanční podporu, musí však za to nechat své děti 

očkovat a posílat je do školy. 

 

 

Víš, které zemi patří tato vlajka? 50% lidí, kteří v roce 2000 žili ještě v extrémní 

chudobě, již dnes nejsou tak chudí. Stále však ale žije ještě 15,5% lidí v extrémní 

chudobě. Vlajka ostatně patří Vietnamu. 

 

§ 

Tento symbol je paragraf. Označuje jednotlivé zákony v zákonících. Proto se 

často používá jako symbol státoprávnosti. Státoprávnost znamená, že zákony, 

které v určité zemi platí, jsou také skutečně realizovány. To je například velmi 

důležité pro podnikatele, aby věděli, jaká jasná pravidla platí. Pokud je tomu 

tak, je pro podnikatele jednodušší vytvářet pracovní místa a dávat lidem práci. 

Aby bylo možno potírat chudobu, je třeba zajistit, aby platné zákony byly také 

skutečně dodržovány. 

 

 
 

 

Obrázek ukazuje kreditní kartu. S kreditní kartou si můžete koupit věci, může se 

ale také stát, že se přitom zadlužíte. Mnozí extrémně chudí lidé jsou také 

vysoce zadlužení, poněvadž si neustále musí půjčovat peníze, aby si například 

mohli koupit jídlo nebo opravit své domy. Dokud musejí splácet dluhy, 

nemohou prakticky svým dětem zaplatit školu nebo investovat. Proto je 

důležitým nástrojem potírání chudoby odpuštění dluhů. 

 

 

Poznáš příběh, který se vypravuje na obrázku? U stolu stojí dva muži. Muž vlevo 

navrhuje výměnu: „Dostaneš peníze, pokud za to dostanu určitý zákon!“ Muž 

vpravo souhlasí. Pod stolem se tajně vymění peníze za zákon. Tento fenomén 

se nazývá korupce. Přitom si mohou lidé úplatky koupit věci nebo jednání, 

které je zákonem zakázané. Korupcí vzniká chaos, ve kterém vláda chudé země 

nemůže už efektivně jednat. Proto je potírání korupce velmi důležité, aby byla 

ostatní opatření proti chudobě účinná. 

 


