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Příloha č. 2.: Dotazník poskytovaný obyvatelům vybraných obcí 
  

         DDDOOOTTTAAAZZZNNNÍÍÍKKK   PPPRRROOO   DDDIIIPPPLLLOOOMMMOOOVVVOOOUUU   PPPRRRÁÁÁCCCIII   

 

Vybrané sociodemografické charakteristiky 

1) Vaše pohlaví 

□ Muž 

□ Žena 

  

2) Váš věk 

□ 18-25 let 

□ 26-39 let 

□ 40-60 let 

□ 61 a více let 

 

3) Rodinný stav 

□ Svobodný/ svobodná 

□ Ženatý/ vdaná 

□ Rozvedený/rozvedená 

□ Ovdovělý/ovdovělá 

 

4) Nejvyšší dosažené vzdělání 

□ Základní 

□ Úplné středoškolské vzdělání 

□ Vysokoškolské 

 

 

 

 

 

5) Vaše zaměstnání 

□ Zaměstnanec 

□ Podnikatel 

□ Osoby na mateřské dovolené a 

osoby v domácnosti 

□ OSVČ 

□ Nezaměstnaný/nezaměstnaná 

□ Student /Důchodce 

 

 

6) Počet dětí  

□ Žádné 

□ 1 dítě 

□ 2 děti 

□ 3 děti 

□ 4 a více 

 

7) Žiji v obci  

□ Černýšovice 

□ Dobronice u Bechyně 

□ Dráchov 

□ Klec 

□ Veselí nad Lužnicí 

 

Zaplavená území 

 

8) Kde se nachází vaše nemovitost (pozemek) v rámci obce? 

□ V centru obce 

□ Na kraji obce 

□ V části obce === 

□ Na samotě 

□ Jiné =====. 
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9) Jak daleko od Lužnice (či jiného vodního toku a vodní plochy) leží vaše nemovitost 

či váš pozemek? 

□ 0-10 metrů 

□ 11-30 metrů 

□ 31-50 metrů 

□ Více jak 50 metrů 

□ Více jak 100 metrů 

 

 

10) Nachází se vaše nemovitost (váš pozemek) v záplavové oblasti? 

□ Ano 

□ Ne  

□ Nevím 

 

11) Byla vaše nemovitost (pozemek) zaplavena v roce 2002 a 2013? 

□ Ne, v žádném ze zmíněných roků (přeskočte na otázku č. 21) 

□ Ano, ale pouze v roce 2002 

□ Ano, ale pouze v roce 2013 

□ Ano, v obou letech 

12) Do jaké výšky byla zaplavena vaše nemovitost (popřípadě pozemek) během 

povodní v roce 2002? 

□ Do 0, 5 metru 

□ Mezi 0,5- 1 metr  

□ Mezi 1- 2, 5 metry 

□ Více jak 2, 5 metru 

□ Nebyl zaplaven 

 

13) Do jaké výšky byl zaplaven vaše nemovitost (popřípadě pozemek) během povodní 

v roce 2013? 

□ Do 0 ,5 metru 

□ Mezi 0,5- 1 metr  

□ Mezi 1- 2, 5 metry 

□ Více jak 2, 5 metru 

□ Nebyl zaplaven 

 

 

 

Ekonomická analýza a role obce 

 

14) Co poškodily záplavy v roce 2002 nejvíce na vašem majetku? 

□ Zahrada 

□ Garáž 

□ Hospodářská část 

□ Obytná část  

□ Pole 

□ Nic 

□ Jiné=. 
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15) Co poškodily záplavy v roce 2013 nejvíce na vašem majetku? 

□ Zahrada 

□ Garáž 

□ Hospodářská část 

□ Obytná část  

□ Pole 

□ Nic 

□ Jiné 

 

16) Jaké škody na vašem majetku napáchaly povodně v roce 2002? 

□ cca 0-50 tis. Kč. 

□ cca 51-100 tis. Kč 

□ cca 100- 500 tisíc Kč 

 

□ cca 500 tis. – 1 milion Kč 

□ cca více jak 1 milion Kč 

□ žádné 

17) Jaké škody na vašem majetku napáchaly povodně v roce 2013? 

□ cca 0-50 tis. Kč. 

□ cca 51-100 tis. Kč 

□ cca 100- 500 tisíc Kč 

□ cca 500 tis. – 1 milion Kč 

□ cca více jak 1 milion Kč 

□ žádné 

 

18) Byl Vám poskytnut finanční příspěvek po záplavách v roce 2002 od státu (formou 

dotačních programů)? 

□ Ano, stát mi poskytl více jak 50% 

nákladů na opravu 

□ Ano, stát mi poskytl mezi 20-49% 

nákladů na opravu  

□ Ano, méně jak 20% 

□ Ne, stát mi neposkytl žádný finanční 

příspěvek, přestože jsem o něj 

požádal 

□ Ne, sám jsem o finanční příspěvek 

nepožádal 

□ Ne,nevím o této možnosti 

finančního příspěvku 

□ Jiné== 

 

19) V jaké míře Vám byly uhrazeny finanční náklady způsobené povodněmi 2002 

pojišťovnami? 

□ Více jak 90% všech nákladů 

□ Mezi 89-50% všech nákladů 

□ Mezi 50-20% všech nákladů 

□ Méně jak 20% 

□ Pojišťovnou nebyly uhrazeny 

žádné náklady 

□ Nemám pojištěný majetek 

□ Jiné =====.. 

 

20) Zažádali jste si po záplavách v roce 2013 o finanční podporu od státu? 

□ Ano 

□ Ne 

□ Jiné =. 
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21) Jak se zachovala obec během povodní v letech 2002 (tzn. povodňový orgán, 

starosta,G)? 

□ Obec reagovala na povodně rychle a včas zajistila naše bezpečí 

□ Obec vyhlásila včas povodňové nebezpečí, ovšem protipovodňové práce přišly pozdě 

□ Obec reagovala pozdě na hrozící nebezpečí 

□ Obec vůbec nereagovala na povodně 

□ Nevím, nepamatuji si, neregistroval jsem 

□ Jiné =============== 

 

22) Jak se zachovala obec během povodní v letech 2013 (tzn. povodňový orgán, 

starosta,G)? 

□ Obec reagovala na povodně rychle a včas zajistila naše bezpečí 

□ Obec vyhlásila včas povodňové nebezpečí, ovšem protipovodňové práce přišly pozdě 

□ Obec reagovala pozdě na hrozící nebezpečí 

□ Obec vůbec nereagovala na povodně 

□ Nevím, nepamatuji si, neregistroval jsem 

□ Jiné =================. 

 

23) Změnil se přístup obce k povodním, vznikla mezi povodněmi 2002 a 2013 nějaká 

nová protipovodňová opatření? 

□ Ano, obec obstarala nová protipovodňová opatření, která zajistila větší bezpečí 

□ Ano, obec se snaží zajistit nová protipovodňová opatření po zkušenostech 2002, ale 

prozatím nebyla dokončena 

□ Ne, obec nezajistila nová protipovodňová opatření 

□ Ne, obec nezajistila nová protipovodňová opatření, ale v našem případě (naší obce) 

není možné vytvořit protipovodňová opatření 

□ Nevím 

□ Jiné =============.. 

 

 

 

Informovanost 

 

24) Byli jste informováni o situaci před povodní 2013? 

□ Ano, byli jsme informován 

□ Ne, nebyli jsme informováni  

□ Jiné=======. 
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25) Byli jste informováni o situaci během povodní 2013? 

□ Ano, byli jsme informován 

□ Ne, nebyli jsme informováni (přeskočte na otázku č. 28) 

□ Jiné ===============. 

 

26) Byly poskytnuté informace dostatečné pro včasnou přípravu na přicházející 

povodně? 

□ Ano, informace byly poskytnuté včas a dostatečné 

□ Ano,informace byly dostatečné, ale poskytnuty pozdě-nebyl dostatek času na přípravu 

přicházející povodně 

□ Ano, informace byly poskytnuté včas, ale nebyly dostatečné (do jaké míry, v jakém 

rozsahu, apod.) 

□ Ne, informace nebyly poskytnuté ani včas a nebyly dostatečné 

□ Žádné informace mi nebyly poskytnuty (přeskočte na otázku č. 28) 

□ Jiná možnost ======== 

 

27) Odkud jste získávali nejvíce informací o přicházející či probíhající povodni? 

□ Z televize 

□ Z rádia 

□ Z obecního rozhlasu 

□ Z internetu 

□ Telefonicky od Policie ČR 

□ Telefonicky od Hasičů ČR 

□ Od sousedů 

□ Jiným způsobem od obce 

□ Jiným způsobem ======. 

 

 

28) Jak probíhala situace bezprostředně před příchodem povodně 2013? 

□ Jelikož jsme už tuto situaci zažili, byli jsme připraveni 

□ Díky dostatečným a včasným informacím jsme byli připraveni na přicházející povodeň 

□ Všechno se odehrávalo moc rychle, nestačili jsme reagovat 

□ Situace byla velmi napjatá, nespali jsme a byli jsme nervózní z toho, co bude 

následovat 

□ Jiné ======. 

. 

29) Jak probíhala situace bezprostředně po povodni 2013? 

□ Hned po poklesu vody jsme se vrhli na úklid a opravu škod 

□ Dlouho po odstupu vody nás záchranný tým nepustil domů 

□ Celá situace byla velice psychicky náročná- potřebovali jsme nějaký čas 

□ Voda na našem majetku nenapáchala moc velké škody, tak jsme šli pomáhat 

sousedům (potřebnějším) 

□ Jiné ============ 
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Migrace 

 

30) Uvažovali jste o odstěhování se v souvislosti s povodněmi v letech 2002 a 2013? 

□ Ano, po záplavách v roce 2002 

□ Ano, po záplavách v roce 2013 

□ Ano, po obou záplavách 

□ Nevím 

□ Ne, jsem s tímto místem 

spokojená (více kladů než záporů) 

(přeskočte na otázku č.33 ) 

□ Jiné=. 

 

31) Pokud ano, z jakého konkrétního důvodu? 

□ Nedisponuji finančními prostředky na opravu škod způsobených častými povodněmi 

□ Kvůli psychické náročnosti celého procesu (během povodní, po povodních) 

□ Špatná osobní zkušenost během povodní (např. ohrožení vlastního života, svědectví 

ničivého efektu povodní,=) 

□ Nedostatečná pomoc ze strany místních institucí  

□ Neochota sousedů pomoci při povodních  

□ Z jiného důvodu, nesouvisejícím s povodněmi 

□ Z jiného důvodu, související s povodněmi ================ 

 

32) Kam byste se případně odstěhovali? 

□ V rámci obce, jen někam dál od 

vodních toků 

□ V rámci okresu  

□ V rámci Jihočeského kraje  

□ Jinam 

□ Konkrétní místo=.................

 

33) Znáte někoho (osobně i z doslechu), kdo se po povodních v roce 2002 odstěhoval 

z vaší obce? 

□ Ano, více jak 10 lidí 

□ Ano, více jak 5 lidí 

□ Ano,více jak 1 člověk 

 

□ Ne, nikoho neznám (přeskočte na 

otázku č. 35) 

□ Vím, že se nikdo neodstěhoval 

(přeskočte na otázku č. 35) 

 

34) Znáte hlavní důvod jejich odchodu? 

□ Nedostatek finančních prostředků na opravu škod způsobených povodněmi 

□ Psychická náročnost celé události 

□ Špatná osobní zkušenost během povodní (např. ohrožení vlastního života, svědectví 

ničivého efektu povodní,=) 

□ Nedostatečná pomoc ze strany 

místních institucí  

□ Neochota sousedů pomoci při 

povodních  

 

□ Nevím 

□ Jiné důvody =.. 
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35) Znáte někoho (osobně i z doslechu), kdo se po povodních v roce 2013 odstěhoval 

z vaší obce? 

□ Ano, více jak 10 lidí 

□ Ano, více jak 5 lidí 

□ Ano,více jak 1 člověk 

□ Ne, nikoho neznám(přeskočte na otázku č. 37) 

□ Ne- vím, že se nikdo neodstěhoval (přeskočte na otázku č. 37) 

 

36) Znáte hlavní důvod jejich odchodu? 

□ Nedostatek finančních prostředků na opravu škod způsobených povodněmi 

□ Psychická náročnost celé události 

□ Špatná osobní zkušenost během povodní (např. ohrožení vlastního života, svědectví 

ničivého efektu povodní,=) 

□ Nedostatečná pomoc ze strany místních institucí  

□ Neochota sousedů pomoci při povodních 

□ Nevím 

□ Jiné důvody =.. 

 

37) Myslíte, že často lidé odcházejí trvale z míst kvůli hrozícím záplavám v České 

republice? 

□ Ano, myslím že hodně lidí odchází 

□ Ano, domnívám se ale,  že jich není moc 

□ Ne, myslím, že lidé neodcházejí 

□ Nevím 

□ Jiné=.. 

 

38) Máte nějakou zajímavou osobní zkušenost (svědectví, G.) co se povodní týče? 

��������������������������������������������

��������������������������������������������. 

��������������������������������������������

��������������������������������������������. 



 116 

Příloha č. 3.: Sociodemografická charakteristika všech zúčastněných respondentů 
kvantitativního výzkumu 
 

Číslo Zaplaveno Pohlaví Věk Rodinný stav Vzdělání Zaměstnání Počet dětí Obec
R 1 ano muž 61 + ženatý/vdaná středoškolské zaměstnanec 2 Černýšovice
R 2 ne žena 26 - 39 ženatý/vdaná středoškolské zaměstnanec 2 Dráchov
R 3 ano muž 61 + ženatý/vdaná středoškolské důchodce 2 Dráchov
R 4 ano muž 40 - 60 svobodný/á středoškolské zaměstnanec 0 Klec
R 5 ne muž 61 + ovdovělý/á středoškolské důchodce 1 Dráchov
R 6 ano muž 26 - 39 ženatý/vdaná vysokoškolské zaměstnanec 1 Černýšovice
R 7 ano muž 40 - 60 ženatý/vdaná středoškolské OSVČ 3 Dobronice u Bechyně
R 8 ne muž 61 + ženatý/vdaná středoškolské důchodce 2 Klec
R 9 ano žena 40 - 60 ženatý/vdaná středoškolské zaměstnanec 2 Dráchov
R 10 ano žena 40 - 60 ženatý/vdaná středoškolské zaměstnanec 2 Dráchov
R 11 ne žena 26 - 39 ženatý/vdaná vysokoškolské zaměstnanec 2 Klec
R 12 ne muž 61 + ženatý/vdaná středoškolské důchodce 2 Klec
R 13 ne muž 40 - 60 ženatý/vdaná středoškolské OSVČ 2 Dráchov
R 14 ne žena 61 + ovdovělý/á základní důchodce 2 Dobronice u Bechyně
R 15 ano muž 61 + rozvedený/á středoškolské důchodce 2 Dobronice u Bechyně
R 16 ano muž 40 - 60 ženatý/vdaná vysokoškolské zaměstnanec 2 Dobronice u Bechyně
R 17 ano žena 26 - 39 ženatý/vdaná vysokoškolské zaměstnanec 1 Klec
R 18 ne žena 40 - 60 ženatý/vdaná středoškolské důchodce 1 Dobronice u Bechyně
R 19 ne žena 40 - 60 rozvedený/á středoškolské zaměstnanec 2 Černýšovice
R 20 ne muž 26 - 39 svobodný/á středoškolské zaměstnanec 0 Dráchov
R 21 ano muž 61 + ženatý/vdaná vysokoškolské důchodce 2 Dráchov
R 22 ano žena 61 + ovdovělý/á středoškolské důchodce 1 Dobronice u Bechyně
R 23 ano muž 61 + ženatý/vdaná základní důchodce 2 Dobronice u Bechyně
R 24 ano muž 61 + ženatý/vdaná základní důchodce 2 Dobronice u Bechyně
R 25 ano žena 61 + ženatý/vdaná středoškolské důchodce 2 Dobronice u Bechyně
R 26 ano žena 61 + ženatý/vdaná středoškolské důchodce 1 Klec
R 27 ne muž 26 - 39 svobodný/á vysokoškolské zaměstnanec 0 Dobronice u Bechyně
R 28 ne žena 26 - 39 svobodný/á vysokoškolské zaměstnanec 0 Dráchov
R 29 ano žena 40 - 60 ženatý/vdaná vysokoškolské zaměstnanec 2 Dobronice u Bechyně
R 30 ano muž 61 + ženatý/vdaná vysokoškolské důchodce 2 Dobronice u Bechyně
R 31 ne žena 61 + ovdovělý/á středoškolské důchodce 1 Dobronice u Bechyně
R 32 ano muž 61 + ženatý/vdaná vysokoškolské důchodce 2 Černýšovice
R 33 ano muž 61 + ženatý/vdaná vysokoškolské důchodce 3 Černýšovice
R 34 ano žena 61 + rozvedený/á základní důchodce 3 Černýšovice
R 35 ano muž 61 + ženatý/vdaná středoškolské důchodce 2 Černýšovice
R 36 ano muž 61 + ženatý/vdaná základní důchodce 2 Černýšovice
R 37 ano žena 61 + ženatý/vdaná základní důchodce 2 Dobronice u Bechyně
R 38 ano žena 40 - 60 ženatý/vdaná vysokoškolské zaměstnanec 1 Dobronice u Bechyně
R 39 ano muž 61 + ženatý/vdaná vysokoškolské zaměstnanec 2 Dobronice u Bechyně
R 40 ano muž 61 + ovdovělý/á vysokoškolské důchodce 2 Klec
R 41 ano muž 61 + ženatý/vdaná středoškolské důchodce 3 Klec
R 42 ano žena 61 + ovdovělý/á středoškolské důchodce 3 Klec
R 43 ne žena 61 + ovdovělý/á středoškolské důchodce 1 Klec
R 44 ano muž 61 + ženatý/vdaná středoškolské důchodce 2 Klec
R 45 ne muž 61 + ženatý/vdaná středoškolské důchodce 4 Klec
R 46 ano muž 61 + ženatý/vdaná středoškolské důchodce 2 Klec
R 47 ne muž 61 + ženatý/vdaná vysokoškolské důchodce 2 Klec
R 48 ano muž 40 - 60 ženatý/vdaná středoškolské zaměstnanec 2 Dráchov
R 49 ano žena 40 - 60 ženatý/vdaná středoškolské zaměstnanec 2 Dráchov
R 50 ano muž 61 + ženatý/vdaná základní důchodce 0 Dráchov
R 51 ano žena 40 - 60 ženatý/vdaná středoškolské zaměstnanec 3 Dráchov
R 52 ano žena 61 + ženatý/vdaná středoškolské důchodce 2 Černýšovice
R 53 ano muž 61 + ženatý/vdaná středoškolské důchodce 2 Dobronice u Bechyně
R 54 ano žena 61 + ovdovělý/á středoškolské důchodce 2 Dráchov
R 55 ano muž 61 + ženatý/vdaná středoškolské důchodce 2 Klec
R 56 ano muž 26 - 39 svobodný/á vysokoškolské zaměstnanec 0 Dráchov
R 57 ano žena 40 - 60 rozvedený/á vysokoškolské zaměstnanec 2 Černýšovice
R 58 ano muž 61 + ovdovělý/á středoškolské důchodce 1 Černýšovice
R 59 ano muž 40 - 60 ženatý/vdaná středoškolské zaměstnanec 1 Černýšovice
R 60 ano žena 61 + rozvedený/á středoškolské zaměstnanec 1 Dobronice u Bechyně
R 61 ano žena 40 - 60 rozvedený/á středoškolské zaměstnanec 1 Dráchov
R 62 ano žena 40 - 60 rozvedený/á středoškolské zaměstnanec 1 Klec
R 63 ne muž 26 - 39 svobodný/á středoškolské OSVČ 0 Dráchov  
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Příloha č. 4: Sociodemografická charakteristika respondentů kvalitativního výzkumu 
 
Číslo Pohlaví Věk Povolání Obec
R 64 muž 26 - 39 zaměstnanec obecního úřadu Černýšovice
R 65 muž 40 - 60 zaměstnanec obecního úřadu Dobronice u Bechyně
R 66 muž 40 - 60 zaměstnanec obecního úřadu Dráchov
R 67 muž 26 - 39 zaměstnanec obecního úřadu Dráchov
R 68 žena 26 - 39 zaměstnanec obecního úřadu Dráchov
R 69 muž 40 - 60 zaměstnanec obecního úřadu Klec

 
 


