SOCIOLOGICKÝ PRŮZKUM
Dotazník
Datum: …………………..

Škola a třída: …..…………………...

pohlaví

žena

muž

věková skupina

15-20

20-30

30-40

40-50

50-60

60-70

70+

Otázky:
1) Vzpomenete si v poslední době na nějaké extrémní projevy počasí nebo klimatu?
(Kdy v jaké podobě?)

2) Co by mohlo podle vašeho názoru městské části pomoci lépe se připravit na
takové jevy?

3) Kde v městské části je vám příjemně a kde naopak není?

4) Prosím zamyslete se nad jednotlivými typy adaptačních opatření. Pokud máte
pocit, že je dostatek takových opatření ve Vašem okolí.
Ohodnoťte známkou 1, pokud máte pocit, že žádná taková opatření se v okolí
nevyskytují, dejte 5.

1. dostatečné množství zasakovacích ploch

12345

2. dostatečné množství parků a zeleně

12345

vodní prvky- fontány a kašny

12345

3. město je vybaveno potřebnou technikou pro odklízení sněhu/ledovky

12345

4. energeticky úsporné veřejné budovy

12345

5. dostatečné protipovodňové ochranné prvky (poldry, zápl.louky, meandry) 1 2 3 4 5
6. dostatečné množství stromů, stromořadí

12345

7. zelené střechy, vertikální zahrady, dešťové zahrádky

123 45

Pohroma
Přívalové deště

Co se děje?
●
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●

Povodně

●
●
●
●
●

Ledovka

●
●
●
●
●

Vysoké teploty

●
●
●
●
●

Sucho a požáry

●
●
●
●
●

Opatření

zatopené sklepy
sesuvy půdy
pády stromů, zřícení mostů
zkraty podzemní
elektromontáže
v případě dlouhotrvajících
dešťů následují povodně

●

rozlití vody mimo koryta řek
ohrožení zdraví
škody na majetku
narušení infrastruktury měst
(MHD, mosty, silnice)
ekologické škody (poškození
a znečištění vodních toků)

●
●
●
●

nebezpečí vycházení pro
staré lidi
dopravní nehody
neúroda ozimých plodin
naftové motory nestartují
úhyn ryb, zvěře, ptáků

●
●
●

●

zasakovací plochy (např.
zatravňovací dlažba)
více kanálů
dešťové zahrádky
více parků a zeleně

meandry
lužní lesy před městem
přehrada
záplavové louky na horním toku
řeky
park podél řeky

Některým klimatickým jevům nelze
zabránit.
Tyto rozmary počasí jsou prostě
nepředvídatelné (např. ledovka, kroupy,
vichřice)

srdeční onemocnění
vyšší spotřeba energie za
klimatizace
nepříjemný pobyt ve městě
pokroucené koleje
zkažená voda v nádržích

●

neúroda
zvýšená prašnost a výskyt
alergenů
výskyt požárů
nedostatek vody
zhoršená kvalita vody ve
studních

●

●
●
●
●

●
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●

zasakovací plochy (např.
zatravňovací dlažba)
více parků
fontány a kašny
vertikální zahrady
zahrádka před domem
zasakovací plochy (např.
zatravňovací dlažba)
meandry a lužní lesy
více parků a zeleně
přehrada
dešťové zahrádky

