
PORTUGALSKO 
 
Ste jednou z najstarších európskych koloniálnych mocností. Už v 15. storočí ste sa ako vôbec prví 
Európania plavili popri západnom pobreží Afriky, kde ste založili prístav a pevnosť Elmina pri 
Guinejskom zálive (dnešná Ghana). Vaším záujmom bol obchod so zlatom a neskôr aj s otrokmi, ktorých 
ste potrebovali pre svoje kolónie v Južnej Amerike. Bol to práve váš rodák Bartolomej Dias, ktorý v roku 
1488 ako prvý Európan dosiahol Mys dobrej nádeje. V roku 1498 sa vám pozdĺž afrického pobrežia 
zásluhou Vasca da Gama podarilo loďami doplávať až do Indie, kde ste začali obchodovať s korením.  
 
V čase najväčšej slávy siahala vaša koloniálna ríša od Brazílie cez Afriku a Indiu až po Filipíny. Vyše 500 
rokov ste spravovali prístavné mesto Macao v Číne. Ako prví Európania ste v 16. storočí nadviazali 
kontakt s Japonskom. V čase Berlínskej konferencie na konci 19. storočia už nie ste tou mocnosťou, čo 
kedysi. Stratili ste prakticky všetky kolónie v Ázii a v roku 1822 ste prišli o najdôležitejšiu – Brazíliu, ktorá 
vyhlásila samostatnosť.  
 
V mocenskom zápase o Afriku však nesmiete chýbať, musíte si zachovať hrdosť a na kontinente udržať 

aspoň vaše doterajšie kolónie, ktoré majú strategickú dopravnú polohu. Obe ležia na úrovni 

Madagaskaru – jedna na západnom, druhá na východnom pobreží Afriky. Aby ste o ne neprišli, je 

nutné rozšíriť ich o územia vo vnútrozemí, kde sú bohaté zdroje nerastných surovín a úrodná pôda. 

Ideálne by bolo zabrať všetko územie medzi nimi a utvoriť tak čisto portugalský pás na juhu Afriky. 

Briti vám v tom určite budú chcieť zabrániť. 

 

 

VEĽKÁ BRITÁNIA 
 

Ste najsilnejšia svetová veľmoc s najväčšou námornou flotilou a od toho sa odvíjajú aj vaše ambície v 
Afrike – chcete najväčší kus z koláča! V roku 1783 ste stratili dôležité severoamerické kolónie po 
vyhlásení ich nezávislosti a vzniku USA, neskôr aj Kanadu. V čase Berlínskej konferencie v rokoch 1884 
– 1885 stále ovládate viaceré kolónie v Karibiku, rozľahlú Indiu, Barmu, Malajziu, Austráliu a mnohé 
ďalšie. Nie nadarmo sa hovorí, že nad Britskou ríšou slnko nikdy nezapadá.  
 

V Afrike ovládate prosperujúcu kolóniu Kapsko na úplnom juhu kontinentu, ktorú ste získali od 
Holanďanov. Nedávnou okupáciou ste získali Egypt spolu s kontrolou nad Suezským prieplavom, ktorý 
je jednou z najdôležitejších tepien svetového obchodu. Pre vašu ríšu je dôležitá aj prítomnosť pri delte 
rieky Niger, odkiaľ ste vyvážali otrokov do amerických kolónií. Po zrušení otroctva v roku 1807 sa táto 
pobrežná oblasť Guinejského zálivu stala zdrojom na európskych trhoch veľmi ceneného palmového 
oleja. Vaším cieľom v Afrike je získať územie v súvislom páse od severu na juh, čím by ste získali kontrolu 
takmer nad celým kontinentom. Už teraz plánujete železnicu z Káhiry až po Kapské mesto.  
 
Oproti ostatným európskym štátom máte výhodu, že najlepšie poznáte africké vnútrozemie, ktoré 

preskúmali vaši cestovatelia ako David Livingstone alebo Henry Stanley. Niektorí ľudia v Británii veria, 

že okrem ovládnutia lacných zdrojov nerastných surovín a zakladania plantáží na pestovanie 

poľnohospodárskych plodín je vašou povinnosťou aj civilizovať africké obyvateľstvo – pokresťančiť ho, 

priniesť mu kultúru a pozdvihnúť ho zo zaostalosti. Nezabúdajte však, že v prvom rade ide o biznis. 

 



NEMECKO 

 

Berlínska konferencia, na ktorej si v rokoch 1884 – 85 spoločne s ďalšími európskymi mocnosťami 
rozdeľujete Afriku, sa koná na vašej pôde pod vedením prvého kancelára zjednotenej Nemeckej ríše 
Otta von Bismarcka. Zatiaľ čo iné európske mocnosti získavali kolónie už od 15. až 16. storočia, vy ste 
stáli v úzadí. Práve pri rozdeľovaní Afriky nastal čas, aby ste po zjednotení ríše vstúpili do hry o zámorské 
územia. Tie môžu zaistiť nielen lacný zdroj surovín pre váš rozrastajúci sa priemysel, ale aj odbyt pre 
časť produkcie.  
 
Koloniálne ambície ríše nie sú na úrovni Veľkej Británie alebo Francúzska, vaším záujmom je však 

získať aspoň niekoľko kolónií v rôznych oblastiach Afriky. Pre ríšu získajte územie na juhozápadnom 

pobreží, ktoré sa rozprestiera prevažne v púšti na sever od Kapska. Ako druhé sa pokúste získať 

územie pre budúcu kolóniu na východnom pobreží Afriky, ktorá bude siahať až po oblasť Veľkých jazier 

– Viktóriino jazero a jazero Tanganika. Na tomto území sa nachádza aj najvyšší vrch kontinentu. Ako 

posledné získajte územie pri východnom pobreží Guinejského zálivu, ktoré bude vo vnútrozemí 

zasahovať až cez Adamauskú vysočinu. 

 

 

 

FRANCÚZSKO 

 

Spolu s Veľkou Britániou ste po stáročia súperili o titul najsilnejšej svetovej veľmoci. V čase Berlínskej 
konferencie v rokoch 1884 – 85 však ťaháte za kratší koniec. V roku 1763 ste v prospech Británie stratili 
severoamerickú Kanadu (Nové Francúzsko), neskôr väčšinu svojich dŕžav v Indii a v roku 1803 ste predali 
kolóniu Louisiana novovzniknutým USA. Stále spravujete niekoľko kolónií v Karibiku a Tichomorí,  
v Južnej Amerike vám patrí Francúzska Guyana a v juhovýchodnej Ázii ovládate Vietnam a Kambodžu.  
 
Koncom 19. storočia sa vo Francúzsku stupňuje nostalgia za imperiálnou ríšou, práve pri delení Afriky 
sa naskytá šanca zabrať nové územia. Cieľom je získať ich čo najviac a krajine prinavrátiť jej niekdajší 
lesk. Zároveň treba zabezpečiť zdroje nerastných surovín a poľnohospodárskych plodín.  
 

Už dlhšie ovládate africké ostrovy v Indickom oceáne – Réunion a Komory, na ktorých máte plantáže 
cukrovej trstiny, a krátko okupujete severoafrické Tunisko s Alžírskom. Svoje záujmy presadzujete aj  
v západnej Afrike – pri jej najzápadnejšom výbežku v Senegale a v Pobreží Slonoviny pri Guinejskom 
zálive.  
 
Vaším záujmom na Berlínskej konferencii a v najbližších rokoch, ktoré budú po nej nasledovať, je 

podmanenie severnej Afriky od Stredozemného mora až po Guinejský záliv. Ideálny by bol celistvý pás 

územia prechádzajúci od západného až po východné pobrežie Afriky. Zo strategických dôvodov je 

vhodné aj zaistenie najväčšieho afrického ostrova, pri ktorom už máte kolónie Réunion a Komory. 

 

 



TALIANSKO 

 

V období Berlínskej konferencie v rokoch 1884 – 85 je zjednotené Talianske kráľovstvo stále mladým 
štátom, vzniklo až v roku 1861. Európske mocnosti ako Veľká Británia, Francúzsko, Portugalsko alebo 
Španielsko ovládali svoje zámorské územie (kolónie) už po stáročia. Rozdrobené talianske kráľovstvá a 
republiky ostávali v tomto súboji bokom. Benátska republika ovládala len niekoľko menších území pri 
pobreží Stredozemného a Jadranského mora, žiadne z nich nebolo mimo Európy.  
 

Rozdeľovanie Afriky je pre vás šanca získať kolónie, ktoré by potvrdili vašu rastúci silu a posilnili národnú 
hrdosť na zjednotené Taliansko medzi jeho obyvateľmi. Vaša pozícia na konferencii je však oproti iným 
štátom veľmi slabá. Musíte sa uspokojiť len s odrobinkami, ktoré ostanú po tom, čo si Afriku rozkúskujú 
silnejšie mocnosti.  
 
Keď sa už zdá, že zápas o Afriku medzi európskymi mocnosťami je skončený, ovládnite malé územie na 

juhu Červeného mora. Odtiaľ získajte susednú Etiópiu. Pre svoje kráľovstvo zaberte aj východnú časť 

Afrického rohu. Na záver získajte severoafrické územie, ktoré leží presne na juh od Talianska. 

 

 

 

ŠPANIELSKO 

 

V období Berlínskej konferencie v rokoch 1884 – 85 už nie ste svetovou veľmocou. Už len spomínate na 
časy, ako ste od 16. storočia ovládali množstvo kolónií v Amerike, vďaka ktorým sa vaša krajina stala 
jednou z najbohatších na svete. V prvej polovici 19. storočia ste stratili všetky americké kolónie okrem 
Kuby a Portorika. Vo východnej Ázii spravujete kolóniu Filipíny.  
 
Z rozdeľovania Afriky sa vám veľa neujde, nedokážete zabezpečiť fungovanie veľkých a vzdialených 

kolónií. Musíte počkať, kým sa pre svoje územia rozhodnú silnejšie európske štáty, a v samom závere 

zápasu o Afriku zabrať aspoň niekoľko pre vás zaujímavých území, ktoré zostali bez európskej 

nadvlády. Máte záujem najmä o úzky pás severoafrického pobrežia oproti španielskym brehom a 

územie pri pobreží Atlantického oceánu zasahujúce až do najzápadnejšej časti púšte Sahara. Okrem 

týchto blízkych území máte šancu získať malé územie na východnom pobreží Guinejského zálivu, 

severne od rovníka. 

 

 

 

 

 

 



BELGICKO 

 

Počas Berlínskej konferencie v rokoch 1884 – 85 patríte medzi najmladšie kráľovstvá Európy. V čase 
vášho vzniku najsilnejšie európske štáty už dávno vlastnia zámorské kolónie a protektoráty, z ktorých 
získavajú nerastné bohatstvo a poľnohospodárske plodiny. Zároveň tam vyvážajú svoje výrobky, čo 
prospieva ich ekonomike. Oproti tradičným koloniálnym mocnostiam je vaša pozícia pri rozdeľovaní 
Afriky oveľa skromnejšia, určite však nechcete vyjsť naprázdno.  
 

Zastupujete kráľa Leopolda II., ktorý plánmi na kolonizovanie Afriky vo svojej krajine veľa prívržencov 
nezískal. Preto sa rozhodol, že spravovanie africkej kolónie bude jeho súkromný obchod. Ak majú 
kolónie ostatné kráľovstvá, on bude jediným kráľom so svojou vlastnou. Túžba kráľa po území v Afrike 
sa odráža aj v jeho výroku „Nechcem riskovať stratu príležitosti na získanie kúska z tohto veľkolepého 
afrického koláča“. Partnerov na Berlínskej konferencii ste presvedčili, že vaším cieľom je zlepšenie života 
domorodých obyvateľov, v skutočnosti máte záujem o zisk z bohatých zásob kaučukovníka, slonoviny a 
minerálov.  
 
Vaším záujmom je získať rozľahlé územie najväčšej africkej panvy, o ktoré ostatné európske mocnosti 

neprejavujú väčší záujem. Jej názov je odvodený od rieky, ktorá ňou preteká. Po rieke pomenujete aj 

svoju kolóniu. 

 


