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Názory občanů na příčiny povodní

Technické parametry
Výzkum: Naše společnost 2002
Otázky: OE.6
Termín terénního šetření: 23. – 30. 9. 2002
Počet respondentů: 1039
Reprezentativita: obyvatelstvo ČR ve věku od 15 let
Výběr respondentů: kvótní výběr
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Kód tiskové informace: or21023
Zpracoval: Jan Červenka

V zářijovém šetření uskutečněném v rámci výzkumu Naše společnost 2002
jsme kromě jiného zjišťovali i názory české populace týkající se příčin nedávných
katastrofálních záplav, které zasáhly zejména povodí Vltavy a dolní tok Labe, ale
i řadu dalších oblastí země a v širším měřítku pak značnou část střední Evropy.
Všem respondentům byla položena otázka, která postupně předkládala některé
možné příčiny vzniku a katastrofálního rozsahu povodní, jež se obvykle objevují
v diskusích na toto téma, přičemž dotázaní se vyslovovali ke každé z nich
jednotlivě, zda ji považují či nepovažují za hlavní příčinu srpnových záplav.1

Z výsledků zachycených v grafu 1 (viz strana 2) vyplývá, že nejčastěji lidé
vznik srpnových záplav spojují s výjimečným souběhem vlivů počasí a
s necitlivými zásahy do přírody, což v šetření učinily bezmála shodně čtyři pětiny
dotázaných. Kromě toho však přibližně dvě třetiny respondentů souhlasily také
s tím, že hlavní příčinou povodní byly klimatické změny na Zemi a nedostatečná
opatření proti povodním, což ukazuje, že názory české veřejnosti nejsou v tomto
směru příliš vyhraněné a že lidé často přijímají tvrzení, která jsou obvykle
prezentována jako vzájemně protichůdná (výjimečný souběh vlivů počasí x
klimatické změny na zeměkouli; necitlivé zásahy do přírody x nedostatečná
ochrana proti povodním). Jiné příčiny než ty, které jim byly předloženy,
považovali respondenti za relevantní jen zřídka (12 %), i když je na druhou
stranu ve velké většině ani neodmítli s tím, že na příslušnou otázku odpovídali,
že nevědí.

                                                          
1 Otázka: „V srpnu postihly část naší země povodně. Řekl byste, že jejich hlavní příčinou byly

a) změny podnebí na zeměkouli?
b) nedostatečná ochrana proti povodním?
c) necitlivé zásahy do přírody?
d) výjimečný souběh vlivů počasí?
e) jiné příčiny?
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Graf 1 – Hlavní příčiny povodní v r. 2002
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Podrobnější rozbor odpovědí respondentů neukázal prakticky žádné
výraznější sociodemografické rozdíly u jednotlivých předložených příčin povodní.
Pouze z hlediska životní úrovně domácnosti se vyskytl určitý rozdíl v případě
nedostatečné ochrany proti povodním, kterou za příčinu srpnových záplav
poněkud častěji považují respondenti se špatnou životní úrovní.


