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1. Úvod 
Anketa pro veřejnost v Hrádku nad Nisou měla za cíl zjistit názor mládeže a dospělé 

veřejnosti (14+) na otázky změny klimatu a vhodnost adaptačních opatření. Akce byla 

odstartována během oslav Dožinek (12. 9. 2015) a probíhala následující tři týdny. Na 

organizaci oslav Dožínek se podílela řada partnerů – vedle nositele projektu CI2, o. p. s., 

město Hrádek nad Nisou, Společnost pro Lužické hory a Ekocentrum Koniklec. 

2. Metoda 
Anketa byla založena na přímém dotazovaní 4 tazatelů během akce a následně v ulicích 

města. Odpovědi respondentů byly zaznamenávány do anketního lístku (viz dále). 

Tazatelé byli z řad organizátorů, studentů či zástupců města a byli před anketou 

proškoleni zástupcem CI2, o. p. s. Dále byly anketní lístky k dispozici na městském úřadě 

Hrádek nad Nisou. Tento nepřímý sběr odpovědí se však příliš neosvědčil, podobně jako 

možnost hlasování přes internet. Kolem 95 % odpovědí bylo získáno přímým 

dotazováním.  

Anketní lístek kampaně měl formu skládačky, které se skládala ze dvou vzájemně 

oddělitelných částí. První část obsahovala informace o projektu a základní informace 

o změně klimatu, jejích možných dopadech na město a možnostech, které občané mají – 

jak dopady zmírnit. Tuto část obdrželi dotazovaní po vyplnění.  

Anketní lístek kampaně  
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Anketa obsahovala celkem 4 otázky, z toho tři uzavřené a jednu otevřenou. Níže 

uvádíme všechny otázky:  

1. Který ze současných globálních problémů považujete za nejzávažnější? 

Uveďte tři nejzávažnější problémy.  

☐ Klimatická změna  ☐ Terorismus  ☐ Chudoba, hlad a nedostatek pitné vody 

☐ Šíření infekčních chorob  ☐ Ekonomická situace  

2. Souhlasíte s tvrzením, že v nejbližších 10 letech se Vašeho města dotknou 

projevy změny klimatu? 

☐ Ano  ☐ Spíše ano  ☐ Spíše ne  ☐ Ne ☐ Nevím 

3. Níže jsou uvedena možná rizika související s klimatickou změnou. Jak 

ZÁVAŽNÉ je podle Vás ono riziko pro prostředí města Hrádku nad Nisou a jeho 

blízké okolí? 

Hodnocení uveďte na škále 1 (není to vůbec závažný problém) až 3 (velmi závažný 

problém)?  

Riziko 1 2 3 Nevím 

Povodně, záplavy, přívalové deště     

Sucha, požáry     

Vlivy na zdraví obyvatel     

Ohrožení vodních zdrojů      

Zhoršení zemědělské produkce     

Bezpečnostní rizika − migrace, šíření 

poplašných zpráv, organizovaný zločin 
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4. Doporučujete nějaká konkrétní opatření ke zmírnění výše uvedených rizik?  

Otevřená otázka.  

Na konci ankety mohli lidé uvést své kontaktní údaje. 

3. Propagace akce 
Kampaň byla propagována v místních médiích a v tisku, na internetových stránkách 

města. Dále byla akce propagována na internetových stránkách CI2, o. p. s. 

http://www.ci2.co.cz/ a na projektových stránkách http://adaptace.ci2.co.cz.  

4. Celkové výsledky 
Celkem bylo přijato 540 platných anketních lístků. To představuje 8,5 % obyvatel 

Hrádku nad Nisou starších 14 let.  

První otázka se týkala hodnocení závažnosti globálních problémů. Respondenti měli 

mezi pěti uvedenými vybrat 3 pro ně nejzávažnější problémy. Dle názoru respondentů 

města je nejzávažnějším globálním problémem Chudoba, hlad a nedostatek vody 

(78 %). Klimatickou změnu jmenovalo 67 % a ekonomickou situaci a terorismus 

shodně 63 %. Nejmenší závažnost pak má šíření infekčních chorob.  

 

Další otázka zjišťovala, zda se respondenti souhlasí, že v nejbližších 10 letech se Hrádku 

nad Nisou a jeho okolí dotknou projevy změny klimatu. Jednoznačný souhlas s tímto 

tvrzením vyjádřilo 18 % respondentů. Naopak jednoznačný nesouhlas pouze 3 % 

oslovených. Poměrně vysoké číslo (27 %) nedokázalo odpovědět.  

 

 

67 %

63 %

78 %

19 %

63 %

Klimatická změna

Terorismus

Chudoba, hlad a nedostatek
pitné vody

Šíření infekčních chorob

Ekonomická situace

Který ze současných globálních problémů považujete za nejzávažnější?

http://www.ci2.co.cz/
http://adaptace.ci2.co.cz/
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V třetí otázce respondenti hodnotili závažnost vybraných rizik plynoucích z klimatické 

změny. Pozornost se přitom soustředila na město Hrádek nad Nisou a jeho okolí. 

Hodnocení probíhalo na třístupňové škále – 1 (není to vůbec závažný problém) až 3 

(velmi závažný problém). Za relativně nejzávažnější problém považují občané tohoto 

města Povodně, záplavy a přívalové deště (známka 2,34). Na druhém místě se 

umístily Bezpečnostní rizika – migrace, šíření poplašných zpráv, organizovaný 

zločin (2,08) a na třetím místě Sucha a požáry (2,04). Dle názorů občanů nejsou pro 

Hrádek rizikové Vlivy na zdraví obyvatel a Ohrožení vodních zdrojů a Zhoršení 

zemědělské produkce. 

 

 

18 %

35 %
18 %

3 %

27 %

Souhlasíte s tvrzením, že v nejbližších 10 letech se Vašeho města 
dotknou projevy změny klimatu?

Ano Spíše ano Spíše ne Ne Nevím

1,78

1,82

1,85

2,04

2,08

2,34

Zhoršení zemědělské produkce

Ohrožení vodních zdrojů

Vlivy na zdraví obyvatel

Sucha, požáry

Bezpečnostní rizika − migrace, šíření poplašných zpráv, 
organizovaný zločin

Povodně, záplavy, přívalové deště

Jak závažné je podle Vás ono riziko pro prostředí města Hrádek nad 
Nisoua jeho blízké okolí?

(1 ‒ není to závažný problém až 3 ‒ velmi závažný problém)
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Na poslední, otevřenou otázku odpovědělo relativně dost respondentů respondentů 

(250). V tabulce uvádíme přehled relevantních doporučení občanů k řešení rizik 

z předchozí otázky. Některé odpovědi se mohou opakovat. Odpovědi, které nebyly 

vhodné či relevantní, nejsou uvedeny.  

Doporučení Počet 

Budovat protipovodňová opatření 8 

Celkově se začít chovat ekologicky. 1 

Celní kontrola. 8 

Čištění řek. 1 

Dělat dobře politiku. 1 

ekologická doprava 1 

Ekologická výchova 2 

Ekologická výchova na základních školách a ve školkách. Akce s 
ekologickými tématy. 1 

Ekologické chování. 2 

Financování zemědělců. Propagace místních zdrojů potravin. 1 

Chránit vodní zdroje před znečišťováním. Zamezit škodlivým výparům z aut 
a továren. 1 

Investice do policejních složek. 1 

Jednotné a přísnější limity pro fabriky v EU. 1 

Již žádné fabriky a protipovodňové hráze. 1 

Kamerový systém. 1 

Kontrola dodržování norem na ochranu životního prostředí. 1 

Kontrola chování obyvatel města. 1 

Kontroly cizinců. 1 

Kontroly podezřelých osob. 1 

Legislativní zpřísnění u vybraných problémů - emise, zločiny. 1 

Lepší hospodaření s vodními zdroji a práce se zěmědělkou půdou a kesy 1 

Lepší imigrační politika. Lepší postavení ČR v EU. 2 

Lepší lékařská péče a prevence nemocí. 1 

Lepší mezistátní komunikace 1 

Lepší prevence nemocí. 1 

Lepší rozložení finančních prostředků - investice do rizikových oblastí. 1 

Lepší vybavení hasičů. 1 

Lepší vybavenost státních složek. 1 

Lepší využívání financí - přerozdělení financí. 1 

Lepší zdravotní péče a prevence. 2 

Lhostejnost k informacím je rovná cesta ke zkáze, informace jsou největší 
zbraní současné doby a záleží na tom, KDO je šíří! 1 

Méně jezdit autem. 2 

Méně zasahovat do přírody. 2 

Méně, žádné fabriky. 5 

Menší spotřeba vody. 1 

Menší zastavování, méně betonových staveb 5 

Město dělá dost, občan je spokojený. 1 
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Doporučení Počet 

Ne. 1 

Nebudovat další průmyslové zóny. 1 

Nekácet lesy. 5 

Nepřijímat kvóty EU. 4 

Nepřijímat uprchlíky 3 

Nevím. 44 

Nezasahovat do přírody kácením lesů. 1 

Nic. 2 

Obnovovat lesy, šetřit s pitnou vodou. 1 

Ohleduplnost k životnímu prostředí. Prevence kriminality. 1 

Ochrana hranic EU 1 

Ochrana vodních zdrojů. Posílení státních složek. 1 

Omezení plýtvání přírodními zdroji. 1 

Omezení spotřeby fosilních paliv 1 

Omezení spotřeby tuhých paliv. Omezení chování krav. Podpora místních 
podnikatelů. 1 

Omezení vypouštění skleníkových plynů. 5 

Omezit produkci CO2 11 

Osvěta obyvatel. 3 

Podpora chudých a problematických regionů.  1 

Podpora chudých regionů. 1 

Podpora lokálních zemědělců. 1 

Podpora místních podnikatelů. 2 

Podpora projektů týkajících se ohrožených zdrojů energie. 1 

Posílení hasičských sborů.  1 

Posílení policie v našem městě. 1 

Posílení záchranných složek. 1 

Postavit poldry 1 

Používání čisté energie. 1 

Používání ekologických spotřebičů. 1 

Používání místních zdrojů surovin.  1 

Používání obnovitelných, alternativních zdrojů energie. 16 

Pravidelné čištění řek. Zákaz prolomení těžebních limitů v Polsku. 1 

Pravidelné čištění vodních toků, výstavba tůní pro zadržování povrchové 
vody v krajině 1 

Prevence nemocí. Lepší lékařská péče. 1 

Prohloubit koryta řek. 2 

Přestat narovnávat koryta řek a další úpravy, to platí i pro zastavování 
ploch, které slouží k tomu, aby se se řeka nedala vylít ze svého koryta. 1 

Přestat ničit planetu. 1 

Přestat ždímat planetu. 1 

Přísnější kvóty pro fabriky. 1 

Redukce spotřeby fosilních paliv. 1 

Redukce spotřeby nafty a energie. 1 
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Doporučení Počet 

Regulace spotřeby energie a fosilních paliv. 1 

Regulace těžby nerostných surovin 1 

Regulace vodních zdrojů. Ekonomická a vojenská pomoc zemím středního 
východu. 1 

Respektovat přírodu.  1 

Řešení migračního problému. 3 

Snížení spotřeby fosilních paliv. 1 

Snížení spotřeby nafty a benzínu. 1 

Snížení spotřeby tuhých paliv. 1 

Snížit spotřebu tuhých paliv. 1 

Stavba přehrad. 3 

Stavba rezervoárů vody.  1 

Šetření energiemi 6 

Šetření vodou. 3 

Třídění odpadů všech domácností a úspornější spotřebiče. 1 

Třídění odpadu. 38 

Tvorba záchranných plánů. 1 

Ulice Nádražní - regulace vozidel. 1 

Úspornější procesy - úspory energie, snížení emisí. 1 

Uzavření hranic. 1 

Větší kontrola podezřelých osob ve městě. 1 

Větší prevence policistů.  1 

Více chodit pěšky. Přísnější kritéria pro spotřebu aut. 1 

Více chodit pěšky 1 

Více chodit pěšky.  1 

Více chodit, méně jezdit. 1 

Více policejních hlídek. 1 

Více policistů. 1 

Více respektovat přírodu. Likvidace černých skládek. 1 

Více zeleně. 1 

Výsadba remízků, tvorba svejlů, rybníčků 1 

Výsadba zeleně. 1 

Vystoupit z EU. 10 

Využívání recyklovaných materiálů, recyklace 10 

Začít propagandu již v předškolním věku. 1 

Zadržet vodu v krajině 1 

Zajištění nemocnice. 1 

Zákaz plýtvání vodou. Přínos aktuálních a pravdivých informací. 1 

Zaměřit se na zlepšení situace v zemích 3. světa. 1 

Zamezení plýtvání přírodními zdroji. Boj proti terorismu. 1 

Zamezit plýtvání. 1 

Zamezit budování průmyslových zón 1 

Zamezit znečištění vod a přírodního prostředí. 1 

Zamezit znečišťování přírody. Likvidace černých skládek. 1 
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Doporučení Počet 

Zastavit zastavování ploch. Ochrana zeleně. 1 

Zavlažování. Neznečišťování vod. 1 

Zlepšená komunikace v Trojzemí. 1 

Zlepšení mezinárodní spolupráce 1 

Zlepšit fungování vlády 1 

Zlepšit informovanost obyvatel. 6 

Zlepšit povědomí občanů. 1 

Změna vlády. 1 

Změna vlády. 1 

Snížit spotřebu tuhých paliv. 1 

Zpřísnění legislativy v oblasti ochrany životního prostředí a bezpečnosti. 1 

Zpřísnění legislativy. Motivace obyvatel pro dobrovolné aktivity pro 
ochranu životního prostředí. 1 

Zrušení pěstování řepky olejné. 1 

Zrušení Schengenu  6 

Zrušit vedení města. 1 

Zrychlit jednání EU.  1 

Zvětšení koryta řeky. Investice do hasičského sboru. Výstavba vodních 
ploch. 1 

Zvýšená kontrola hranic. 30 

5. Závěr 
Lze shrnout, že anketa pro veřejnost v Hrádku nad Nisou splnila svůj účel a podařilo se 

získat zajímavý vzorek odpovědí a názorů obyvatel tohoto města na otázky změny 

klimatu. Další funkce ankety byla osvětová – šíření informací o daném tématu mezi 

veřejností. Výsledky ankety, spolu s řízenými rozhovory mezi odborníky, slouží jako 

podklad pro definování adaptační strategie pro město. 


