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TISKOVÁ ZPRÁVA

Centrum pro výzkum veřejného mínění
Sociologický ústav AV ČR

V Holešovičkách 41, Praha 8
Tel./fax: +420 286 840 129, 30

E-mail: chludilo@soc.cas.cz

Jaké škody povodně lidem způsobily

Technické parametry
Výzkum: Naše společnost 2002
Otázky: OE.10, 11
Termín terénního šetření: 23. – 30. 9. 2002
Počet respondentů: 1039
Reprezentativita: obyvatelstvo ČR ve věku od 15 let
Výběr respondentů: kvótní výběr
Zveřejněno dne: 30. října 2002
Kód tiskové informace: oe21030
Zpracovala: Iva Chludilová

V zářijovém výzkumu šetření Naše společnost 2002 jsme zjišťovali, jak byli lidé
poškozeni srpnovými povodněmi. Nejprve jsme se ptali na škody materiální.1

Respondenti, v jejichž místě bydliště nebo okolí povodně způsobily větší škody,
zmiňovali nejčastěji škody na jiném majetku domácnosti (rekreační obydlí apod.)
– 18 % dotázaných. Poškozený byt/dům a škody způsobené na živnosti uvedlo
vždy shodně 11% respondentů, jak ukazuje následující graf. 

Graf 1: Škody v oblastech postižených povodněmi v r. 2002

                                                          
1  Otázka: „Způsobily povodně větší škody:

a) na bytě nebo domu, v němž bydlíte?
b) na rekreačním obydlí vaší domácnosti nebo na jiném jejím majetku?
c) vašemu podnikání, živnosti?
d) v místě vašeho bydliště?“
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Dále jsme respondentům položili otevřenou otázku (bez nabídky odpovědí) - zda
jim vznikla v souvislosti s povodněmi jiná újma či problém než škody na
majetku.2 

Tabulka 1: Jiná újma či problém v souvislosti s povodněmi (v %)
Újma, problém Oblasti, kde povodně

způsobily větší škody 
celá ČR

Žádná/ý 57 78
Cestování, doprava 13 6
Psychická újma, šok, lítost, strach 8 5
Materiální – zahrada, sklep, garáž, chata
apod.

7 2

Potíže zaměstnavatele či s podnikáním 4 2
Očekává změny daní, soc. dávek, příjmu
apod. či pokles živ.úrovně

1 2

Poznámka: Dopočet do 100 % ve sloupci tvoří jiné odpovědi a odpovědi „neví“. 

Dotazovaní nejčastěji uváděli problémy s dopravou, různé psychické stavy – šok,
lítost nad tím, co se stalo, popřípadě strach z opakování povodní. Přestože jsme
se ptali na jinou újmu než materiální škody, zmínilo se o nich 7 % lidí z oblastí,
kde povodně způsobily větší škody. 
Podobnou otázku jsme pokládali respondentům z postižených okresů po
rozsáhlých povodních v roce 1997 (kdy byla zasažena především Morava a
východní Čechy). Před pěti lety respondenti nejčastěji zmiňovali psychické a
zdravotní problémy (10 %), dále pokles životní úrovně (4 %), potíže s dopravou
a v zaměstnání; žádnou újmu tehdy nepocítilo 74 % dotazovaných žijících
v postižených okresech. 

                                                          
2  Otázka: „Když nebudeme brát v úvahu škody na majetku, vznikla Vám v souvislosti
s povodněmi nějaká jiná újma či problém  - jaký?“


