Operativní karta „Dlouhotrvající sucho a vedro“

OBEC JESENÍK NAD ODROU

“Dlouhotrvající sucho a vedro“
Konkrétní opatření včetně jejich realizace při
řešení “Dlouhotrvajícího sucha a vedra“ v obci Jeseník nad Odrou.

CHARAKTERISTIKA KRIZOVÉ SITUACE

Krizová situace zde nastává v období, ve kterém nedochází k dostatečně vydatným srážkám a
teploty dosahují vysokých hodnot. Takovéto období lze charakterizovat jako vedro a sucho.
Jde o klimaticky podmíněný jev, spojený s celkovým oteplováním klimatu Země. Extrémní
vedro a sucho vznikají převážně v letních měsících při klimatických procesech. Jsou
důsledkem dlouhodobého setrvávání tlakových výší nad určitým teritoriem při dlouhodobých
vysokých hodnotách atmosférické teploty. V tomto období dochází k vysychání vodních
zdrojů (studny, přehrady a nádrže), snižování průtoku vody v řekách a potocích.
Sucho je pojem, který v zásadě znamená nedostatek vody v půdě, rostlinách, nebo i v
atmosféře. Neexistují jednotná kritéria pro vymezení sucha s ohledem na rozmanitá hlediska
meteorologická, hydrologická, zemědělská, lesnická bioklimatologická a celou řadu dalších, a
to i s ohledem na škody v různých oblastech národního hospodářství.

NEŽÁDOUCÍ DOPADY KRIZOVÉ SITUACE
 jako prvotní je poškození zdraví a úmrtí způsobené přímým účinkem horka, případně
nedostatkem tekutin (infarkt, kolaps, křeče, úžeh, úpal, horečky, dehydratace)

 velké ztráty v zemědělství (usychání nebo požáry zemědělských plodin, minimální nebo
žádné výnosy, úhyn hospodářského zvířectva)

 v lesním hospodářství (zvýšené nebezpečí vzniku lesních požárů, úhyn lesní zvěře)
 v rybářství (úhyn ryb) a ve vodním hospodářství (nedostatek pitné a užitkové vody)
 rozsáhlé požáry, devastující krajinu, případně majetek

 přetížení energetické soustavy (používání klimatizace, ventilace, chladících a mrazících
zařízení), možné výpadky v dodávkách elektrické energie (tzv. blackouty)

„Plán připravenosti obce Jeseník nad Odrou na mimořádné události a krizové situace“
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ZPŮSOB REALIZACE

ZDROJ (KONTAKTY)

Monitoring informací o
dlouhotrvajícím vedru a
suchu

Český
hydrometeorologický
ústav

www.chmu.cz

Plán připravenosti obce
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Svolání krizového štábu
obce
Doporučení zdravotních
omezení, omezení
námahových činností,
dodržování pitného
režimu
Vyhlášení opatření
týkajícího se nezbytně
nutné spotřeby vody,
zákazu zalévání rostlin
na zahradě, mytí aut
apod. Vypalování
porostů a trávy,
rozdělávání ohňů
v lesích a vstupu do lesa
Zajištění náhradních
dodávek vody a
potravin do postižených
oblastí
Při vyhlášení stavu
nebezpečí vydat
nařízení obce k realizaci
příslušných opatření
Při vyhlášení
regulačních opatření
zabezpečit regulaci
dodávek pitné vody
a prodávaného zboží v
obchodní síti
Zabezpečení zveřejnění
rozhodnutí starosty
obce o vyhlášených
regulačních opatřeních
Komunikace
s veřejností
Zabezpečit vyhledávání
a sběru kadaverů (úhyn
zvěře a ryb)

Obecní úřad

Nařízení obce

Místní zdroje v obci a
okolí
Krizový štáb
ORP Nový Jičín

Základní část str. 7

VYDÁNÍ POKYNU


Starosta pověří
zodpovědnou
osobu



Starosta obce



Starosta obce



Starosta obce



Starosta obce
Krizový štáb
ORP Nový Jičín





Nařízení obce



Plán regulačních opatření
HOPKS ORP Nový Jičín
Plán připravenosti obce



Úřední deska obce



Obecní úřad
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Jednotlivý uživatelé
lesních revírů, rybníků a
honiteb
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Starosta obce
Starosta ORP
Nový Jičín

Starosta ORP
Nový Jičín
Starosta obce



Starosta obce
Obecní úřad



Starosta obce



Starosta obce
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