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ZMĚNA KLIMATU A KRNOV
VYHODNOCENÍ ANKETY PRO VEŘEJNOST
Realizováno v rámci projektu „KRNOV – KLIMATICKY ODPOVĚDNÉ MĚSTO“ podpořeného
z Výběrového řízení na podporu projektů NNO pro rok 2017 Ministerstvem životního prostředí ČR
(MŽP) a Městem Krnov.
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1. Úvod
Anketa pro veřejnost v Krnově měla za cíl zjistit názor dospělé veřejnosti (16+) na otázky změny klimatu
a vhodnost adaptačních opatření. Akce byla odstartována 23. září. 2017 během kampaně Ekompilace
2017 a probíhala následující čtyři týdny. Na realizaci ankety se podílela společnost CI2, o. p. s. ve
spolupráci s městem Krnov. Výsledky ankety tvoří jeden z podkladů připravované Adaptační strategie
města Krnova.

2. Metoda
Anketa byla založena na přímém dotazovaní 3 tazatelů v ulicích města. Odpovědi respondentů byly
zaznamenávány do anketního lístku (viz dále). Tazatelé byly studenti a studentky místní střední školy
a byly před anketou proškoleni. Dále byly anketní lístky v tištěné podobě k dispozici na mnoha místech
ve městě. Informace o anketě byla zveřejněna v Krnovských listech dne 29. 9. 2016. Nejvíce se
osvědčila (podobně jako v jiných městech) metoda přímého dotazování občanů.
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 5 otázek, z toho byly tři uzavřené a dvě otevřené. 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 Krnova a jeho blízké okolí?
Hodnocení uveďte na škále 1 (není to vůbec závažný problém) až 3 (velmi závažný problém)?
Riziko
Povodně, záplavy, přívalové deště
Sucha, požáry
Vlny veder, náhlé výkyvy teplot
Zhoršení zdravotního stavu obyvatel
Ohrožení vodních zdrojů
Silné větry / vichřice
Zhoršení zemědělské produkce
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4. Doporučujete nějaká konkrétní opatření ke zmírnění výše uvedených rizik?
Otevřená otázka.
5. Uvažujete Vy sama/sám, že uděláte nějaké kroky k tomu, aby Vám výše uvedená rizika nepůsobila
škody na Vašem zdraví a majetku, např. zateplení domu, klimatizaci, stavbu vlastního zdroje vody?
Otevřená otázka
6. Kontaktní údaje (není nutno uvést)
Jméno a příjmení: ................................................
Email (telefon): ..................................................

3. Propagace akce
Kampaň byla propagována v místních médiích a v tisku (viz náhled článku z Krnovských listů novin ze
dne 29. 9. 2017) a na internetových stránkách města.

4. Celkové výsledky
Celkem bylo přijato 502 platných anketních lístků. To představuje 2,5 % obyvatel Krnova starších 15
let.
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Závažnost globálních problémů
První otázka se týkala hodnocení závažnosti globálních problémů. Respondenti měli mezi pěti
uvedenými vybrat 3 pro ně nejzávažnější problémy. Zdaleka nejmenší váhu přikládali občané
ekonomické situaci – uvedlo ji pouze 41 % občanů. Polovina dotázaných označila šíření infekčních
chorob. Klimatickou změnu považuje za nejzávažnější globální problém 63 % dotázaných těsně za
chudobu, hlad a nedostatek pitné vody. Největší počet hlasů získal (obdobně jako v jiných městech, kde
anketa probíhala) terorismus – 76,3 %. Výsledky přesto naznačují, že vnímání závažnosti klimatické
změny je v Krnově vyšší než v ostatních městech.

Který ze současných globálních problémů považujete za nejzávažnější?
(respondenti uváděli 3 z 5 problémů)
Terorismus

76,3 %

Chudoba, hlad a nedostatek pitné vody

66,5 %

Klimatická změna

63,1 %

Šíření infekčních chorob
Ekonomická situace

50,4 %
41,0 %

Dopad změn klimatu na Krnov
Další otázka zjišťovala, zda respondenti souhlasí, že v nejbližších 10 letech se Krnova a jeho okolí
dotknou projevy změny klimatu. Jednoznačný souhlas s tímto tvrzením vyjádřilo 24 % respondentů.
Dalších 40 % uvedlo vlažný souhlas („spíše ano“) Celkově více jak dvě třetiny občanů se tedy domnívají,
že města se projevy změny klimatu dotknou. S tvrzením nesouhlasila čtvrtina respondentů a 10 %
nedokázalo odpovědět.

Souhlasíte s tvrzením, že v nejbližších deseti letech se Krnova dotknou
projevy změny klimatu?
Nevím; 10,4 %
Ano; 24,0 %
Ne; 8,4 %

Spíše ne ; 16,0 %

Spíše ano; 41,3 %
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Závažnost rizik plynoucích z klimatické změny
V třetí otázce respondenti hodnotili závažnost vybraných rizik plynoucích z klimatické změny.
Pozornost se přitom soustředila na Krnov a jeho okolí. Hodnocení probíhalo na pětistupňové škále – 1
(není to vůbec závažný problém) až 5 (velmi závažný problém).
Za nejzávažnější problém považují občané tohoto města ohrožení vodních zdrojů, s průměrnou
známkou 3,68. Méně vysoké hodnocení získala otázka sucha a požáry (3,50) a vlny veder, náhlé výkyvy
teplot (3,45).
V okolí hodnoty 3 (průměrně velký problém) se umístily tři rizika: zhoršení zdravotního stavu obyvatel
(3,06), povodně, záplavy a přívalové deště (2,97) a bezpečnostní rizika (2,84).
Možná trochu překvapivě za nejmenší problém považují lidé v Krnově zhoršení zemědělské produkce
(2,37).

Jak závažné je podle Vás ono riziko pro prostředí města Krnova
a jeho blízké okolí?
(1 ‒ není to závažný problém až 5 ‒ velmi závažný problém)

Ohrožení vodních zdrojů

3,68

Sucha, požáry

3,50

Vlny veder, náhlé výkyvy teplot

3,45

Zhoršení zdravotního stavu obyvatel

3,06

Povodně, záplavy, přívalové deště

2,97

Bezpečnostní rizika

Zhoršení zemědělské produkce
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Doporučení konkrétních opatření ke zmírnění rizik
V předposlední, otevřené otázce ankety měli občané možnost uvádět vlastní návrhy ke zmírnění rizik
plynoucích z klimatické změny. V tabulce uvádíme přehled všech doporučení občanů, tedy i těch, které
příliš s problematikou klimatických změn nesouvisí. Celkem na tuto otázku se sešlo 260 odpovědí
(někdo uvedl více opatření).
Mezi návrhy se objevila řada velmi důležitých návrhů (např. omezení dopravy, nekácení zeleně a její
výsadba, šetření s vodou či přehrada Nové Heřminovi), ale i značně populistických prohlášení (uzavření
hranic, výměna vlády, zvýšit platy, snížit daně ad.).
Konkrétní opatření
Uzavření hranic.
Omezit dopravu.
Nekácet lesy.
Šetření vodou.
Přehrada Nové Heřminovy.
Vyměnit vládu.
Třídění odpadu.
Výsadba stromů.
Vykácení starých stromů.
Neničit přírodu.
Ochrana vodních zdrojů.
Nezdražovat (potraviny, suroviny).
Více zeleně ve městě.
Větší důraz na ekologii.
Snížit daně.
Opravit silnice.
Nestavět obchvat.
Zvýšit platy
Lepší zdravotní péče.
Snížení emisí.
Zelená střecha.
Zemědělství.
Nedělat z přírody asfalt.
Nepouštět uprchlíky.
Přestat ohrožovat životní prostředí.
Méně těžby dřeva.
U řek vytvořit zábrany.
Hospodaření s dešťovou vodou
Neničit zemědělské pozemky.
Protipovodňové opatření.
Návrat k tradičnímu zemědělství.
Zadržovat vodu v krajině i na veřejných prostranstvích.
Kvalitnější produkce zemědělců.
Nedělat obchvat kolem pitné vody.
Nekácet tolik stromů.
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Počet
26
17
15
14
14
13
10
8
7
7
6
6
5
5
5
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
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Konkrétní opatření
Ochrana poldry
Opravit domy, neničit okolí.
Více cyklostezek.
Zvýšit koryta řek, vyčistit a prohloubit řeky, potoky.
Opravit dětská hřiště.
Předcházet problémům.
Řešení odborníků.
Aby lidé byli více duchovními a více zodpovědní vůči sobě a okolí.
Auta na jiné pohonné hmoty.
Bezpečnost obyvatel.
Dobrou pojistku.
zdroj elektřiny.
Emisní zóny pro automobily – rychlé dokončení obchvatu.
Chránit občany.
Kvalitnější péče o pacienty.
Lepší kvalita potravin.
Lepší osevní plány.
Lepší produkce.
Musí se starat vedení města.
Nedávat důchody tak pozdě.
Nejezdit autem.
Nezasahovat do původních koryt řek.
Neničit prostředí.
Nepěstovat řepku a vrátit se k jiným plodinám – nemyslet na zisk.
Nestavět přehrady.
Omezení CO2, omezení výskytu smogu.
Omezení spotřeby fosilních paliv.
Opustit EU.
Podpořit nemocné a sociálně slabé.
Politika
Proškolení pro případ ohrožení.
Přestat kácet stromy a nezasahovat do vodních toků.
Rovnoprávnost mezi muži a ženami.
Snížit nezaměstnanost, zvýšit mzdy.
Spravedlivé úřady.
Systémová opatření na úrovni státu a Evropské unie. Neplýtvat vodou, zmenšit plochu
řepkových polí atd.
Větší informovanost občanů – proškolení pro případ ohrožení.
Více stinných míst.
Více zábran k řekám.
Vlastní klimatizace, krb, zaopatřit dům, byt před povodní.
Výsadba stromů, keřů a hlavně je pak zalévat a nenechat je ve vedrech zaschnout.
Zabránit korupci.
Zábrany k řekám.
Zásadně lepší péče.
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Počet
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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1
1
1
1
1
1
1
1
1

Konkrétní opatření
Změna prezidenta.
Zrušit dotace podnikatelům.
Zvelebit naše město. Vypadá hrozně.
Žádné.

Počet
1
1
1
1

Osobní kroky ke zmírnění rizik
Poslední, rovněž otevřená otázka průzkumu zjišťovala, zda respondenti uvažují o konkrétních
a osobních krocích pro snížení rizik a škod na zdraví a majetku (např. zateplení domu, klimatizaci,
stavbu vlastního zdroje vody). Na otázku odpovědělo (bez započítání odpovědí ne, nevím, neuvažuji)
celkem 182 občanů – tedy poměrně velký počet. Po vyřazení minimálního počtu irelevantních
odpovědí („odstěhuji se do Las Vegas“, „postavit azylový dům“) zbývá celkem 180 odpovědí (tabulka).
Nejčastější odpovědí bylo ne /neuvažuji (154), nicméně mezi dalšími názory se objevily velmi opatření,
které se v současné době stávají díky dotačním titulům mezi občany populární (zateplení domu,
zachycování vody či šetření s energiemi).
Konkrétní kroky
Ne / Neuvažuji
Zateplení domu.
Vlastní zdroj vody.
Ano.
Klimatizace.
Zabezpečení domu.
Nevím.
Šetření financemi.
Správná životospráva, péče o své zdraví
Šetřit vodou.
Využití dešťové vody.
Opatřím si dům dle své potřeby.
Již mám.
Dbát o sebe.
Menší spotřeba energií.
Uvažuji.
Zateplení již mám.
Zelená střecha.
Dostatek odpočinku
Méně brát léky.
Sběr vody.
Výběr potravin bez zdraví škodlivých látek.
Ano, budu chodit pěšky
Ano, postupuji opatření, fasáda.
Bazén.
Bydlím v panelovém domě
Dělám vše výše zmíněné.
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Počet
154
48
34
12
11
11
10
6
5
5
5
4
4
3
3
3
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
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Konkrétní kroky
Ekologické ovzduší.
Chránit životní prostředí.
Jít k volbám.
Klimatizace je zbytečná.
Místo auta kolo při příznivém počasí.
Na chalupě zateplení, v paneláku toho moc nezmůžeme, alespoň třídit odpady, šetřit
vodou atd.
Nebojím se o klima Krnova, ale o klima cizích zemí, např. USA.
Nechám to na rodičích.
Neničit přírodu.
Opravit silnice, hřiště pro děti, cyklostezky, nařídit opravy domů atd. Tak s tím něco
udělejte.
Plastová okna.
Pohyb.
Sluneční panely, vlastní zahrádka.
Spravedlivé rozhodování u soudu.
Stavba.
Studnu máme
Třídění odpadu
Udržování čistoty.
Veškerá rizika jsou opatřena.
Větší zahrádka.
Více se zajímat.
Vlastní zelenina.
Vsakovací nádrž.
Výsadba stromů.
Výstavba čističky.
Zavést víc policistů ve večerních hodinách do ulic.

Počet
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

5. Závěr
Lze shrnout, že anketa pro veřejnost v Krnově 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, společně s řízenými
rozhovory mezi odborníky, slouží jako podklad pro definování adaptační strategie pro město Krnov.
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