AD16

POČET MIMORIADNYCH KLIMATICKÝCH UDALOSTÍ

Číslo

AD16

Názov indikátora

Počet mimoriadnych klimatických udalostí

Oblasť

A

Definícia indikátora

Za mimoriadnu klimatickú udalosť sa pokladá výskyt počasia,
kedy daná udalosť (napr. dĺžka vĺn horúčav, resp. ich frekvencia,
intenzita zrážok, počet dní pôdneho sucha, víchrica a pod.)
spôsobuje významné zdravotné, materiálové, environmentálne a
iné škody. V rámci indikátora sa posudzuje priemerný počet
mimoriadnych klimatických udalosti za posledných 5 rokov.

Jednotka indikátora

počet

Kľúčové slová

Extrémne počasie, škody, mimoriadna klimatická udalosť

Dôvod sledovania a
využiteľnosť

zhoršuje, spôsobujú menšie či väčšie problémy napr. v doprave,
v hospodárení s vodou, s bezpečnosťou občanov, v miestnom
hospodárstve, v poskytovaní služieb a pod. V prípade, že
pribúdajú škody spôsobené týmito mimoriadnymi udalosťami,
vyjadruje to jednak citlivosť systémov na takéto javy a súčasne
pripravenosť mesta na to reagovať.

Úplnosť, reprezentatívnosť,
validita

Indikátor nie je dostatočne reprezentatívny a len dokresľuje
situáciu v oblasti schopnosti adaptácie mesta na dopady zmeny
klímy.
Limit indikátora spočíva v jeho nejednoznačnej podstate, pretože
sa nehodnotí kvantitatívne závažnosť poveternostného javu a
ani veľkosť škôd, ktoré spôsobí. Ďalším limitom je stanovenie
„významnosti“ škody poveternostnej udalosti pre určenie, či
spĺňa/nespĺňa kritérium mimoriadnej klimatickej udalosti.
Samotnú mieru „významnosti“ si určuje jednotlivé mesto na
základe lokálnych podmienok.

Popis spracovania dát
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Priemerný počet mimoriadnych klimatických udalostí v danom
území za obdobie ostatných 5 rokov, ktoré spôsobili významné
škody. Priemerný počet sa vypočíta ako podiel súčtu všetkých
mimoriadnych klimatických udalostí v meste a súčtu rokov
sledovaného obdobia.
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Zdroj dát

SHMÚ, Integrovaný záchranný systém, Oddelenie civilnej ochrany
mesta, krízový štáb mesta/okresu

Frekvencia sledovania

Raz ročne

Ovplyvniteľnosť mestom

Mesto nemôže tento indikátor nejako významne ovplyvniť, skôr
len v spolupráci so zložkami integrovaného záchranného
systému a okresným úradom. ovplyvňuje tento indikátor jednak
cielenou informačnou kampaňou, odporúčaniami a reguláciou.

Spôsob prezentácie

Výsledky budú prezentované v jednotnom rámci CReLoCaF
prostredníctvom päťstupňovej škály

Zodpovednosť

Spracovateľ CReLoCaF, mesto, IZS
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