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Klimatické zm �ny 

Budoucí zm�na klimatu bude doprovázena zvýšenou �etnosti a intenzitou klimatických jev �, jejichž 
ú�inky mohou negativn� p�sobit na železni�ní infrastrukturu. V d�sledku t�chto zm�n bude železni�ní in-
frastruktura zraniteln�jší a bude tak potenciáln� ohrožována spolehlivost a bezpe�nost železni�ního pro-

vozu. V tomto ohledu je železni�ní in-
frastruktura ohrožována ú�inky intenziv-
ních deš��, které mohou vést k zaplavení 
infrastruktury. Dalším rizikem jsou silné 
v�try a vich�ice, které mohou být p�í�inou 
pádu strom� do kolejišt�. Dalšími riziko-
vými faktory jsou velmi vysoké a velmi 
nízké teploty, které mohou být v prvním 
p�ípad� rizikem stability geometrie koleje 
a v druhém p�ípad� rizikem zamrznutí 
výhybek. Již v sou�asné dob� dochází 
k poruchám infrastruktury vinou ú�ink� 
uvedených klimatických jev� a do bu-
doucna se bude pravd�podobnost i zá-
važnost t�chto jev� zvyšovat. Nejv�tším 
rizikem jsou pak potenciální negativní 
ú�inky povodní a bou�ek. 
 

Územím m�sta Brna protékají �eky Svitava a Svratka, u kterých m�že v p�ípad� intenzivních deš�� dojít 
k jejich rozvodn�ní a následnému zaplavení  
p�ilehlého území. P�ípadnými záplavami na 
t�chto �ekách m�že být postižena rovn�ž že-
lezni�ní infrastruktura. V tomto p�ípad� by došlo 
k omezení �i úplnému zastavení železni�ního 
provozu a ke škodám na dopravní infrastruktu-
�e. V krajním p�ípad� mohou mít zp�sobené 
škody dlouhodob�jší charakter vyžadující delší 
omezení provozu a zna�né opravné práce 
k odstran�ní škod a uvedení infrastruktury do 
provozuschopného stavu. Jelikož záplavami 
není ohrožena pouze železni�ní infrastruktura, 
ale i další objekty v záplavovém území, je po-
t�eba rizika záplav posuzovat v širším kontextu. 
Pro ochranu území proti povodním je uvažová-
na realizace protipovod�ových opat�ení, která 
eliminují zaplavení území, �i sníží negativní 
ú�inky vzniklých záplav. P�i návrhu technického 
�ešení ŽUB je proto nutné posoudit ú�innost 
protipovod�ových opat�ení a v p�ípad� zjišt�ní 
potenciálních rizik ohrožujících železni�ní in-
frastrukturu a železni�ní provoz je nutné navrh-
nout odpovídající technická a provozní opat�ení 
ke snížení negativních dopad� záplav. 

Ve výhledu bude docházet ke zvyšující se intenzit� a �etnosti bou �ek a p�ívalových deš ��. Bou�ky jsou 
spojeny s velmi intenzivními deš�ovými srážkami, blesky a silnými v�try. P�i bou�kách hrozí zaplavení do-
pravní infrastruktury, pády strom� do kolejišt� a r�zné poruchy na trak�ním vedení a zabezpe�ovacím za-
�ízení. Nejvíce potenciáln� ohroženými mís-
ty jsou železni�ní zá�ezy a železni�ní trat� 
procházející lesními porosty. V t�chto p�í-
padech je ohrožován i železni�ní provoz, 
kdy z d�vodu náhlého pádu stromu p�ed 
jedoucí vlak m�že dojít k vykolejení vlak� �i 
vážn�jší nehod�. D�sledkem t�chto jev� je 
pak omezení železni�ního provozu a reali-
zace nutných oprav železni�ní infrastruktu-
ry. P�i návrhu technického �ešení železni�ní 
infrastruktury proto musí být kladen d�raz 
na systém odvodn�ní a na odolnost trak�-
ního vedení proti ú�ink�m silného v�tru. 
Zárove� je nutné klást d�raz na komfort a 
bezpe�nost cestujících na nástupištích b�-
hem bou�ek a jinak zhoršených klimatických 
podmínek. 

 

Požadavky na �ešení projektu spojených s riziky ú �ink� klimatických jev � 

A Realizovat protipovod Bová opat �ení. Pro ochranu železni�ní infrastruktury p�ed zaplavením je nutné 
realizovat protipovod�ovou ochranu. Návrh protipovod�ových opat�ení je nutné uvažovat v kontextu širších 
pot�eb ochrany záplavového území proti povodním. 

A Realizovat technická opat �ení pro snížení ú �ink� extrémních povodní.  V p�ípad� vzniku p�tisetleté 
�i podobné extrémní povodn� je nutné posoudit realizaci technických opat�ení pro snížení negativních do-
pad� na železni�ní infrastrukturu, které mohou být touto extrémní povodní zp�sobeny. 

A Realizovat dostate �n� kapacitní systém odvodn �ní železni �ní infrastruktury.  V p�ípad� vzniku bou-
�ek �i p�ívalových deš�� je nutné, aby železni�ní infrastruktura nebyla ohrožována lokálním zaplaveními. 
Proto je nutné navrhnout vhodné technické opat�ení na infrastruktu�e. 

A Dimenzovat trak �ní vedení v dostate �né odolnosti proti silnému v �tru. V p�ípad� silného v�tru bude 
ohrožováno trak�ní vedení. Konstrukci trak�ního vedení je t�eba dimenzovat v dostate�né pevnosti, aby 
bylo zamezeno pádu trak�ních sloup� do kolejišt�.   

A Využívat výhybky s elektrickým oh �evem. V p�ípad� silného sn�žení v kombinaci s nep�íznivými tep-
lotami hrozí zamrzání výhybek a jiné poruchy infrastruktury. P�i návrhu technického �ešení kolejiš� v ŽUB 
je pot�eba uvažovat s realizací výhybek s elektronickým oh�evem. 

A Vytvo �it vhodné podmínky na nástupištích pro ochranu cest ujících p �ed ú�inky zhoršených kli-
matických podmínek. P�i siném dešti a v�tru je ohrožován komfort a v n�kterých p�ípadech i bezpe�nost 
cestujících. P�i návrhu technické �ešení nástupiš� a p�ístup� k nim je nutné klást d�raz na kvalitu p�ístupo-
vých cest a zast�ešení.  

 

Obrázek 43 - Riziko ohrožení infrastruktury silným v�trem 

Obrázek 44 - Území ohrožené záplavami p�i Q100 

Obrázek 45 - Riziko ohrožení infrastruktury p�ívalovými dešti 
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