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definice propustnosti

• Propustnou výkonností nebo zkráceně též propustností 
železničního traťového úseku (trati) se rozumí takový rozsah 
vlakové dopravy, který za daného stavu a technického vybavení 
provozních zařízení tratí a při zachování řádu, platného pro 
jejich využívání, může být na zjišťované trati v určitém časovém 
období trvale a pravidelně zvládnut.

• Propustnost je tedy počet vlaků každého směru, který lze na 
dané tratí trvale a plynule provézt zpravidla za 24 hodin.              
                               

 (ČD D24)
• Uvádí se propustnost maximální (teoretická), praktická a 

potřebná



propustnost závisí na
• vzdálenosti dopraven
• uspořádání dopraven (výhybky, staniční koleje)
• geometrických parametrech koleje (R oblouku, podélný sklon)
• dynamických a adhezních vlastnostech hnacích vozidel
• délkách a hmotnostech provážených vlaků
• zabezpečovacím a sdělovacím zařízení
• způsobu řízení provozu (místní x dálkové)
• provozním programu na dané trati

– poměru počtu pomalých a rychlých vlaků

– svazkování vlaků
– místech a délce zastavování, předjíždění, popř. křižování

• a také na lidech – jak dokáží daných nástrojů využívat



doba na postavení vlakové 
cesty

doba na zahlédnutí návěsti

přibližovací doba

doba průjezdu čela vlaku 
oddílem

doba průjezdu vlaku okolo 
hlavního návěstidla

doba na zrušení vlakové cesty 
a přestavení návěstidel do 
základní polohy

Intervaly, z nichž se skládá obsazení prostorového 
oddílu – hlavní návěstidla a samostatné předvěsti



doba na postavení vlakové 
cesty

doba na zahlédnutí návěsti

přibližovací doba

doba průjezdu čela vlaku 
oddílem

doba průjezdu vlaku okolo 
hlavního návěstidla

doba na zrušení vlakové cesty 
a přestavení návěstidel do 
základní polohy

Intervaly, z nichž se skládá obsazení prostorového 
oddílu – trojznakový autoblok s LVZ



následné mezidobí
• příklad: jízda dvou stejně rychlých vlaků

žst. B

žst. A

Hr C

Hr D

Hr E

IA- >B
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tn,D

tn,D

tn,E



následné mezidobí
• příklad: jízda rychlého vlaku za pomalým

žst. B

žst. A

Hr C

Hr D

Hr E

IA- >B

tn,C

tn,D

tn,D

Tn,E



předjíždění

časová záloha

tno

tn



křižování

tk



tper2  < 2tper1

svazkování

tper1 tper1



Optimální rozložení prostorových oddílů pro rozjezd 
pomalého vlaku za rychlým

žst. A

Hr C

Hr B

Hr D

tn,D

tn,C

tn,B

tno,A



Optimální rozložení prostorových oddílů pro příjezd 
pomalého vlaku před rychlým

Hr A

Hr B

žst. C

tn,B

tn,C

tnp,C





Jednokolejka: 

Nymburk – Mladá Boleslav (071)

 AB + 2 výhybny
2,5 km



2h-takt R + 2h-takt Os:



2h-takt R + 2h-takt Os: 2,5 nákl. tras/h.směr



2h-takt R: 



2h-takt R: 3,25 nákl. tras/h.směr



1h-takt R + 1h-takt Os:



1h-takt R + 1h-takt Os: 1 nákl. tras/h.směr



1h-takt R:



1h-takt R: 3 nákl. tras/h.směr



R – doba taktu (h) Os – doba taktu 
(h)

Nákl. tras/h.směr

2 2 2,5

2 - 3,25

1 1 1

1 - 3



2,5 km





Dvojkolejka: 

Pardubice – Kolín (010)

Vmax = 200 km/h

















Navíc zvýšení intervalu Os z 1 h na 30 min,

Díky tomu 3 kvalitní nákladní trasy za hodinu a směr



Autobusové linky, nutné pro obce mimo železnici, často 
obslouží i většinu obcí podél trati





Zde opravdu nemá cenu zastavovat…



Zde je naopak zastavení vlaku nutné…
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Děkujeme za pozornost.
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