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ZABEZPEČOVACÍ TECHNIKA NA ITALSKÝCH ŽELEZNICÍCH

KOMENTÁŘ K ČLÁNKU ZVEŘEJNĚNÉMU V ČASOPISE NOVÁ ŽELEZNIČNÍ TECHNIKA 3/1994
Článek
doplňuje
původní
informace
o zabezpečovacím zařízení na italských
železnicích, o jejich návěstní soustavě, vlakových
zabezpečovačích a přejezdových zařízeních.

ÚVOD
Italská železniční síť RFI (Rete Ferroviaria Italiana) je akciovou společností ve 100% vlastnictví italských státních drah (FS) s funkcemi provozovatele infrastruktury národní železnice
s opcí do roku 2060.

NÁVĚSTNÍ SOUSTAVA
V italské železniční síti je používána směrová
návěstní soustava s rychlostním návěstěním
pro jednotlivé směry. Návěstní systém mechanických návěstidel pochází přeneseně z Anglie
s konstrukčními odchylkami tvaru návěstních
ramen a provedení ovládacích pák. Dopravní provoz na italských železnicích je výhradně levostranný a návěstní ramena mechanických návěstidel návěstí v dolním kvadrantu
v úhlu 45°. Barevné schéma a směrování návěstních ramen hlavních návěstidel i předvěstních ramen je shodné jako u britských železnic.
Nejvyšší stožár návěstí jízdu přímým směrem
na hlavní staniční kolej, nebo na hlavní trať,
levý stožár jízdu vlevo, pravý stožár jízdu vpravo.
Předvěstní ramena mají výřez a žlutou barvu (obr. 2), ramena hlavních návěstidel mají
červenou barvu (obr. 3). Pokud je červené návěstní rameno v bílém poli opatřeno číslicí 2,
jedná se o tzv. návěstidlo druhé kategorie, které umožňuje podmínečné projetí zákazu jízdy
a používá se na tratích kategorie A s maximální rychlostí 80 km/h a kategorie B s maximální rychlostí 90 km/h, při sklonových poměrech
do 10 ‰ a nad 10 ‰ s respektováním zvlášt-
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Obr. 1 Uspořádání odjezdových a vjezdových návěstidel
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Obr. 2 Mechanická předvěst

ních ustanovení. Tato kategorie návěstidel
nemá samostatnou předvěst, ale může mít při
špatné dohlednosti speciální upozorňovadlo.
Žlutá předvěstní ramena na hlavních návěstidlech mohou být umístěna na stejné ose
s hlavním návěstním ramenem v zákrytu, podobně jako u českých železnic. Vedlejší směr je
pojížděn maximální rychlostí 30 km/h (obr. 4).

Obr. 3 Hlavní návěstidlo

Obr. 4 Systém návěstění mechanickými návěstidly

Elektrická zabezpečovací zařízení se do Itálie
dostávala od poloviny dvacátých let minulého
století, zejména prostřednictvím specializovaných výrobců železniční zabezpečovací techniky z USA. V roce 1904 bylo instalováno v USA
první elektrické světelné návěstidlo v East Boston tunelu pod bostonským přístavem, v roce
1920 první reléové návěstidlo s jedním světelným zdrojem a s třípojmovou signalizací tvořenou pomocí pohyblivé barevné clonky. V této
době se začala zavádět i u evropských železnic světelná návěstidla, která ukazovala stejný
návěstní obraz ve dne i za snížené viditelnosti. V případě italských železnic se od roku 1925,
vlivem dodavatelů z USA, více prosadila převážně reléová návěstidla, přestože v omezeném množství jsou používána i světelná návěstidla se samostatnými barevnými svítilnami.
Směrová návěstní soustava zůstala i u světelného návěstění zachována a byla dosti po-

dobná původní soustavě britských železnic.
Ve směrové návěstní soustavě se u návěstidel
vyskytují různá uspořádání návěstních světel
(obr. 5 a 6).
V levostranném dopravním provozu mají návěstní štíty návěstidel kruhový tvar. Pokud je
návěstidlo umístěno vpravo od koleje, pro kterou platí, má návěstní štít tvar čtvercový (obr.
7 a 8). Ke zvýraznění platnosti návěstidla pro
příslušnou kolej bývá nad horní svítilnou návěstidla umístěna tabulka se šipkou směřující
ke koleji, pro kterou platí, obdobně jako u českých železnic. Toto řešení se vyskytuje zejména u složitějších sestav návěstidel na návěstních krakorcích (obr. 8).
Návěstní soustava italských železnic převzala, především pro hlavní tratě, návěstní systém
s reléovými návěstidly uspořádanými nad se-

Obr. 5 Uspořádání světel

bou (3 heads searchlight signal system Union Pacific (UP) a kanadských železnic), i když
na vedlejších tratích se vyskytuje též jiné uspořádání světel dle obr. 5. V souvislosti s budováním železničních tratí pro větší rychlosti
vznikla potřeba jemnějšího rozlišení návěstě-
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Obr. 6 Uspořádání světel na krakorci

né rychlosti a zde se již uplatnila italská modifikace původní návěstní soustavy UP. Návěstěné rychlosti na návěstidlech jsou pro odbočné
směry 30, 60 a 100 km/h, pro návěstění rychlostí 60 a 100 km/h se používají současně nebo
střídavě přerušovaná žlutá a zelená světla (tabulka 1 uvádí základní principy návěstění).

Obr. 7 Návěstidlo stojící vpravo

Obr. 8 Sestava pro obě koleje

Některé příklady praktických aplikací návěstních znaků jsou uvedeny na obr. 9 a 10.

Volno odbočným směrem
rychlostí 30/60/100 km/h

Volno odbočným směrem
rychlostí 30 km/h,
další návěstidlo v poloze stůj

Volno odbočným směrem
rychlostí 30/60/100 km/h,
další návěstidlo na redukovanou
zábrzdnou vzdálenost

Obr. 9

Obr. 10

Na vedlejších tratích bývá někdy vjezdové
návěstidlo doplněno indikátorem odbočného
směru (viz obr. 11 a 12)

Volno odbočným směrem
od dalšího návěstidla
rychlostí 30 km/h

Volno odbočným směrem
od dalšího návěstidla
rychlostí 60 km/h

Obr. 11

Volno odbočným směrem
od dalšího návěstidla
rychlostí 100 km/h

Volno odbočným směrem
rychlostí 30 km/h, na
nedostatečnou
zábrzdnou vzdálenost 350 m,
další návěstidlo v poloze stůj

Tab. 1

Obr. 12

Rychlost jízdy přes přilehlé výhybky za návěstidlem se na hlavním návěstidle zpravidla
neznázorňuje, ale na běžných tratích (kromě
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vysokorychlostních) může být vjezdové nebo
odjezdové návěstidlo opatřeno pod sestavou
návěstních světel bílou trojúhelníkovou tabulkou pro rychlost 30 km/h, případně doplněnou
číslicí 60 nebo jedním vodorovným bílým svě-

telným pruhem pro rychlost 60 km/h, či dvěma
světelnými pruhy pro rychlost 100 km/h (obr. 8,
13 a 14).

Obr. 13

Obr. 14

Obr. 15

stožáru. Poloha návěstního ramene je v elektromechanickém zabezpečovacím zařízení
kontrolována prostřednictvím vačkového spínače spojeného s osou ramene. Vačkový spínač komutuje polaritu kontrolního obvodu.
V oblastech Trentino, Venezia Giulia a Tridentina, které byly součástí rakousko-uherské monarchie, se používal až do roku 1947 návěstní
a zabezpečovací systém s mechanickými návěstidly podobný jako u nás.

Taylorem v roce 1904. Problematiku sériové výroby barevného skla pro návěstní účely, jeho
standardizaci a testovací metody, se podařilo
vyřešit v optických laboratořích Yaleské univerzity a Corning Glass Works až v roce 1911. V roce
1925 došlo k převzetí Hall Signal Company společností US&S včetně množství patentových
práv týkajících se reflektorových návěstidel
a k jejich postupnému vylepšování. V roce 1988
došlo ke sloučení US&S se společností Ansaldo STS, která je od roku 2009 jejím nástupcem.
Společnost GRS se stala součástí společnosti Alstom v roce 1998.

V některých velkých železničních stanicích
se od roku 1984 používají i přivolávací návěs-

ti, zejména u odjezdových návěstidel. Pokud
jsou kolejové úseky za návěstidlem volné, obě
doplňková modrá světla svítí nepřerušovaně,
v případě poruchy indikace volnosti některého kolejového úseku za návěstidlem svítí obě
světla přerušovaně. Maximální povolená rychlost za takovouto návěstí je 30 km/h s pohotovostí zastavit (obr. 15).

KONSTRUKCE NÁVĚSTIDEL
Návěstní ramena mechanických návěstidel se
ovládají pouze pomocí jednoho drátového
táhla, podobně jako u britských železnic. Jelikož návěstní ramena návěstí v dolním kvadrantu, je na návěstidle použito protizávaží vracející
návěstní rameno do základní polohy i v případě přerušení ovládacího táhla (obr. 16). Původní technický princip má původ u britských železnic, ale v provozu se vyskytují převážně dvě
národní italské konstrukce. Jedna z nich používá i elektromagnetické spřahadlo vracející automaticky návěstní ramena do základní polohy
po projetí vlaku indikačními body za návěstidlem. Noční návěstní znak je řešen italskou
konstrukcí bez svítilnového výtahu s umístěním světelného zdroje v hlavici návěstního

Obr. 16

Princip reflektorového světelného návěstidla
(searchlight signal) s elektromagneticky měnitelnou barvou návěstního světla a petrolejovým světelným zdrojem byl vynalezen v roce
1869 Thomasem Seavy Hallem a v květnu 1870
patentován pod číslem US90744 A. V roce 1871
založil Thomas S. Hall společnost Hall Signal
Company, která dodávala železniční zabezpečovací techniku i mimo území USA, včetně
těchto světelných dvoupojmových návěstidel.
V roce 1881 založil George Westinghouse společnost Union Switch & Signal Company (US&S)
po sloučení se společností Union Electric Signal
Company Williama Robinsona, vynálezce kolejového obvodu a autobloku. Po zavedení výroby odolnější konstrukce žárovek s wolframovým vláknem a zvýšení jejich spolehlivosti
v roce 1908 došlo i k uplatnění speciálních žárovek ve světelných návěstidlech. Ve stejné době
se problematikou světelného návěstidla zabývala rovněž společnost General Railway Signal
Company (GRS) založená Johnem Danielsem

Klasická technická konstrukce reléového návěstidla spočívá v přesněji vypracovaném optickém systému, který využívá 75 % světelného
toku žárovky oproti běžnému čočkovému návěstidlu, kde je využito pouze 37 %. Pohyb návěstní clonky s barevnými filtry je ovládán komutací elektrického proudu v polarizovaném

Obr. 17 Princip reléového návěstidla s elektrickým
světelným zdrojem (1. eliptický reflektor s ohnisky f₁
a f₂; 2. pohyblivá barevná clona; 3. a 4. čočky optického systému)
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Obr. 18 Konstrukční provedení reléového návěstidla řady H

magnetickém obvodu. Výhodou tohoto systému je odolnost proti fantomnímu návěstnímu
znaku i při zhasnuté žárovce, zvýšená dohlednost a menší počet svítilen návěstidla. Nevýhodou je složitější reléový mechanismus a údržba
jeho pohyblivých dílů. Základní koncepci znázorňuje obr. 17.
Společnost US&S zahájila sériovou výrobu třípojmového reléového návěstidla vlastní konstrukce řady H v roce 1925 a pokračovala jeho inovacemi řadami H-2 až H-5 do konce
70. let. Společnost GRS po zakoupení licencí zahájila výrobu reléových návěstidel vlastní konstrukce „SA“ v roce 1927 a jejich výroba
byla ukončena až v roce 1980. Počet vyrobených návěstidel přesáhl produkci US&S. Tento
typ světelných návěstidel se v Evropě vyskytuje, kromě Itálie, pouze u některých železnic bývalého SSSR.
V Itálii má zásluhu na masivním rozšíření reléových návěstidel od poloviny dvacátých let
především pobočka US&S Genova, kde došlo k dalším modifikacím původní konstrukce
(obr. 19. Jako světelný zdroj se používá žárovka 12 V 20 W.
Princip modifikovaného vratného mechanismu pohyblivé návěstní clonky je zřejmý
z obr. 20.

Obr. 20

Obr. 21

Obr. 19
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Obr. 22

Uvedené řešení z obr. 18 a 19 je v současnosti nejrozšířenější používanou konstrukcí u italských železnic. Charakteristické základní barvy
hlavních návěstních světel používaných na italských železnicích jsou uvedeny na obr. 21.
Snahy o zvýšení dohlednosti světelných návěstidel a eliminaci pohyblivých součástí návěstidel náročných na údržbu vedly časem
k novým konstrukčním směrům s použitím halogenových žárovek a optické vláknové techniky. Zde se již nejedná o reléové návěstidlo
a správnější by bylo používat názvu projektorové návěstidlo, kterýžto pojem se již v odborné literatuře vyskytl. Konstrukční řešení návěstidla s optickými vlákny je uvedeno na obr. 22.

Obr. 23

Uvedená konstrukce používá koncentraci
350 optických vláken na mm2 a byla zkoušena
různá uspořádání jednotlivých barev do vstupu hlavního objektivu. Jako nejvýhodnější,
z hlediska viditelnosti návěstidla, bylo nalezeno uspořádání optických vláken ve tvaru obdélníku kolem vodorovné osy optické soustavy (obr. 23). V případě vnějšího ozáření optické
soustavy silným světelným zdrojem není neurčitost návěstního znaku u tohoto konstrukčního řešení zcela potlačena.
Pro zvýšení dohlednosti bylo postupně během vývoje zkoušeno několik druhů žárovek.
Klasické žárovky 12 V 20 W a dále standardní
halogenové žárovky 6 V 20 W používané v re-

Obr. 24

Obr. 25

Obr. 26

Obr. 27

léových návěstidlech s dohledností pouhých
30 %. Při použití žárovek 6 V 35 W s inertním
plynem se docílilo dohlednosti 75 % původního reléového návěstidla. Nejlepších dohledností, blížících se tradičním reléovým návěstidlům, bylo dosaženo s pomocí halogenových
žárovek 10 V 50 W provozovaných se sníženým
napětím 9,5 V.
Dalším konstrukčním řešením je použití dichroických zrcadel v optické soustavě návěstidla. Jejich princip spočívá v ošetření povrchu
skla optickými povlaky, které jsou navrženy
tak, aby odrážely světlo určitého rozsahu vlnových délek a přenášely světlo, které je mimo
tento rozsah. Dichroické zrcadlo zvyšuje do-
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přednou intenzitu generovaného světla a současně umožňuje vyzařování jeho infračervené složky do zpětné části reflektoru, u které je
nutno používat chladicí žebra. Tímto způsobem je zamezeno fantomní návěsti, neboť při
intenzivním vnějším osvětlení, nebo při poruše dichroického zrcadla, dojde vždy ke vjemu povážlivějšího návěstního znaku. V případě poruch barevných filtrů jednotlivých světel
dochází v této optické soustavě jen k částečné
změně odstínu barvy a intenzity svítícího světla, která je ale v jeho povolené toleranci. U tohoto typu návěstidla se používají standardní
návěstní žárovky 12 V 20 W. Funkce systému je
zřejmá z obr. 24 až 27.
Pro kontrolu svícení světelných zdrojů v návěstidlech se používá zapojení dle obr. 28
se speciálními diferenciálními relé R1 R2 R3
s dvěma vinutími zapojenými proti sobě, takže při současném průchodu proudu oběma
vinutími se magnetická pole ruší a relé je odpadlé. Jedno vinutí kontroluje svícení hlavních i náhradních vláken návěstních žárovek
S1 S2 S3 a druhé celistvost napájení skupiny
návěstidel. Na řídicím panelu jsou umístěny
kontrolky svícení jednotlivých návěstidel L1
L2 L3. Pokud dojde k přerušení vlákna návěst-

Obr. 28

ní žárovky, rozezní se výstražný zvonek na řídicím panelu.

věstidel pro italské železnice fa. Ansaldo Signalling and Transportation Systems (Ansaldo
STS) Genova.

V současnosti je jedním z hlavních dodavatelů zde uvedených konstrukcí světelných ná-

VYBAVENOST TRATÍ ZABEZPEČOVACÍ TECHNIKOU
Některé vedlejší trati italských železnic jsou
ještě stále vybaveny mechanickými návěstidly
a méně důležité trati jsou vybaveny světelnými
návěstidly bez aplikace rychlostní signalizace.
Hlavní dvoukolejné trati jsou vybaveny automatickým blokem s liniovým vlakovým zabezpečovačem RS4 Codici nebo BACC a jsou banalizované. Raritou je technická nevybavenost
stanice Stazione Vaticana, s pravidelným vlečkovým provozem, kolejově napojené na železniční stanici San Pietro (viz obr. 29). Pražec mezi
kolejemi na obr. 30 nahrazuje námezník.
První rychlostní trať Direttissima (D) v úseku Bologna–Firenze v délce 97 km uvedená
do provozu 21. dubna 1934 byla navržena pro
maximální rychlost 160 km/h. Na této trati pro-

Obr. 29

cházející pod Apeninami bylo vybudováno celkem 29 tunelů. Nejdelším z nich byl Grande
Galleria dell Appennino v délce 18 507,33 m,
který byl až do doby vybudování tunelu pod
kanálem La Manche druhým nejdelším železničním tunelem na světě. V tunelu byla zřízena
výhybna Precedenze s předjízdnými kolejemi
o délce 448,33 m. Výhybna byla zrušena v 60.
letech. Mezilehlé stanice byly vybaveny předjízdnými kolejemi s délkou 500 m a maximální sklon trati nepřesáhl 12‰. Trať byla v celé
délce dvoukolejná banalizovaná, vybavená
automatickým blokem s reléovými návěstidly
a směrově/rychlostní signalizací. Celá trať byla
řízena nejmodernějším dálkovým zabezpečovacím zařízením v Evropě ze stanice Bologna Centrale až po stanici Prato, nacházející se

Obr. 30

necelých 16 km před stanicí Firenze S.M.N. Pro
přenos návěstních pojmů do kabiny strojvedoucího zde byl koncem 30. let použit poprvé
v Itálii liniový vlakový zabezpečovač RS4 Codici italské provenience.
Druhý úsek trati Direttissima (DD) Firenze–
Roma v délce 254 km byl uveden do provozu 24. února 1978 a byl navržen pro maximální
rychlost 250 km/h s vysokorychlostními jednotkami. Konvenční expresy mohou být provozovány maximální rychlostí 160 km/h a ostatní
vlaky rychlostí 90 km/h. Trať je napojena na běžnou železniční síť RFI v 10 mezilehlých bodech.
Vzhledem k vyšší navržené rychlosti zde byl již
použit zdokonalený liniový vlakový zabezpečovač BACC vycházející z původního typu RS4
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Obr. 31

Obr. 32

a později byl nahrazen typem SCMT. Uspořádání návěstního bodu je zřejmé z obr. 31.
Každá kolej autobloku je napájena samostatným průběžným kabelovým vedením o napětí 1 kV 50 Hz prostřednictvím transformátorových skříní s výstupním napětím 150 V až
do vzdálenosti 5 km, což je délka autoblokového oddílu. Napájecí linka je rozpojitelná
v transformátorových skříních, podobně jako
v síti SŽDC, a ze sousedních stanic je jištěna záložním napájením pomocí dieselagregátů. Zabezpečovací výstroj pro každý autoblokový
úsek a každou kolej zvlášť je soustředěna v plechové skříni u trati. V tunelech jsou pro tyto
účely vybudovány zvláštní výklenky s potřebným manipulačním prostorem. Při vyloučení
jedné z traťových kolejí je ve druhé provozované koleji automaticky snížena kódem 180/1 (viz
dále) maximální rychlost na 150 km/h. Při servisních pracích na trati je možno nastavit, servisujícími pracovníky kódem 180 (viz dále), maximální rychlost 120 km/h kolem pracovního
místa s předstihem 3000 m. Celá trať je dálkově řízena centrálou ze stanice Orte pomocí povelové linky o napětí 144 V.
Úsek VRT Firenze–Roma končí ve stanici Roma Tiburtina, která prošla od roku 2008
generální rekonstrukcí včetně obnovy 21 průjezdných kolejí a výstavby nové výpravní budovy s 300 m dlouhou nástupní halou napříč
nad kolejemi. Vzhledem k poloze i průjezdné
dispozici pro severojižní VRT, včetně dobré návaznosti na ostatní druhy dopravy, je stanice
předurčena stát se hlavním římským nádražím.
Před slavnostním otevřením 28. listopadu 2011
byla stanice 23. července 2011 vlivem elektrického zkratu a nefunkční požární signalizace postižena velkým požárem, který zcela zničil nově vybudovanou stavědlovou ústřednu.
Požár významně ochromil veškerou regionální
a dálkovou železniční dopravu. Obr. 32 z dubna
roku 2013 ukazuje pohled na jižní zhlaví stanice, kdy ještě nebylo zcela obnoveno definitivní
zabezpečovací zařízení.
Jednou z nejdůležitějších tratí pro rychlé
spojení v železniční síti RFI ve směru sever-jih je

Trať

Délka
km

Otevřena

Max.
rychlost
km/h

Vlakový
zabezpečovač

Napájecí
systém

Bologna–Firenze
"Diretissima" D

97

duben 1934

160

původně RS4
Codici

3 kV DC

Firenze-Roma
"Diretissima" DD

254

únor 1978
květen 1992

250

(BACC)
SCMT

3 kV DC

Roma–Napoli

205

prosinec 2009

300

ETCS L2

25 kV 50 Hz

Torino–Milano

Padova–Venezia
(Mestre)

Milano–Brescia

125

25

67

Torino–Novara
únor 2006
Novara–Milano
prosinec 2009

ETCS L2
300

25 kV 50 Hz
ETCS L2

březen 2007

220

SCMT

Milano–
Treviglio
červen 2007

180
(MilanoTreviglio)

ETCS L2

Treviglio–
Brescia
prosinec 2016

300
(TreviglioBrescia)

ETCS L2

3 kV DC

25 kV 50 Hz

Napoli–Salerno
"via Linea Monte
Vesuvio" (L.M.V.)

29

červen 2008

250

SCMT

3 kV DC

Milano–Bologna

215

prosinec 2008

300

ETCS L2

25 kV 50 Hz

Bologna–Firenze
(nová)

79

prosinec 2009

300

ETCS L2

25 kV 50 Hz

Tab. 2

nedávno vybudovaná VRT Bologna–Firenze
(alta velocita) přes pohoří Apeniny v délce
79 km. Tato trať je součástí transevropské železniční sítě TEN-T. Vzhledem k náročnému terénu
je 93% délky trati vedeno v tunelech. Nejdelším tunelem na trati a zároveň v Itálii je Galleria Vaglia v délce 18,713 km, který svojí délkou
překonal i první apeninský tunel z roku 1934.
Od srpna 2017 se jedná o 15. nejdelší železniční tunel na světě. Největší spád trati je 18‰
a maximální projektovaná provozní rychlost je
300 km/h. Trať je v úseku Bologna San Ruffillo–
Firenze (Castello) elektrifikována trakční soustavou 25 kV 50 Hz a je vybavena zabezpečovací technikou ETCS L2. Dne 8. května 2012
byl otevřen návazný bod trati od Bivio Emilia
do nově vybudované podzemní části stanice

Bologna Centrale, který je vybaven trakčním
systémem 25 kV 50 Hz a zabezpečovacím systémem ETCS L2 s pokračováním na VRT Bologna–Milano. Centrálně je trať Bologna–Firenze
(alta velocita) řízena ze stanice Bologna Centrale. Před zahájením provozu v prosinci 2009
byl na této trati překonán 3. února 2009 s elektrickou jednotkou ETR 500 rychlostí 362 km/h
italský národní rychlostní rekord. Ražba mnoha
tunelů v oblasti Apenin vedla k místním změnám ekosystémů a poškození životního prostředí, zejména vodních toků a zdrojů s dosud
nenapravenými následky.
V tabulce 2 je uveden přehled v současnosti provozovaných italských vysokorychlostních
tratí a jejich základní vybavenost.
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VLAKOVÝ ZABEZPEČOVAČ
V roce 1938 byl v USA uveden do provozu první čtyřpojmový liniový vlakový zabezpečovač
s reverzovanými kolejovými obvody. Přehled
vlakových zabezpečovačů používaných v síti
RFI je uveden v tabulce 3.
RS4 Codici je liniové vlakové zabezpečovací zařízení používané na italských železnicích.
Označení je zkratkou výrazu Ripetizione Segnali a 4 codici, což znamená návěstní opakovač
4 kódů. Používá 4 kódy přenášené kolejovým

Typ

RS4 Codici

BACC

SCMT

ETCS L2

Počet přenášených pojmů

4

9

9

průběžný

Nosné frekvence (Hz)

50

50+178

83,3+178

GSM-R

Pro rychlost (km/h)

do 180

200 – 280

nad 250

nad 250

Sledování brzdné křivky

jen RIC

ano

ano

ano

Zpětná kompatibilita

ne

ano

ano

ano

Spolupráce s ETCS

ne

ne

ano

-

Tab. 3

Obr. 33 Přehled návěstění a kódování na trati Dirretissima DD

obvodem modulované na nosném kmitočtu
50 Hz. Tato nosná frekvence je modulována
pulsy o těchto frekvencích:
– 75/min pro návěst stůj,
– 120/min pro návěst omezení rychlosti,
– 180/min pro návěst výstraha nebo předvěst omezení rychlosti,
– 270/min pro návěst volno.
BACC (Blocco Automatico a Correnti Codificate) v překladu automatický blok s kódovacími proudy vznikl rozvojem původního systému
RS4 Codici na základě požadavků zabezpečení provozu při vysokých rychlostech. Přidáním
druhé nosné frekvence se rozšířil počet přená-

šených znaků na 9, takže strojvedoucí dostává
informaci o volnosti vlakové cesty až v pěti následujících oddílech automatického bloku. Povinně je zaveden na tratích s dovolenou rychlostí vyšší, než 200 km/h. Vlaková část je zpětně
kompatibilní s traťovou částí, tj. pracuje bez
omezení i se starším zabezpečovačem RS4 Codici. Strojvedoucí je na změnu kódu upozorněn
vizuálně na displeji i zvukově. Zařízení generuje brzdící křivku. Při překročení povolené rychlosti o 3 km/h se spustí akustický signál, při překročení o 5 km/h vlak začne samočinně brzdit.
Přehled zábrzdných vzdáleností a význam
kódů je uveden na obr. 33 a v tabulce 4.

50 (83,3) Hz

178 Hz

Frekvence

Frekvence

Kód

Cílová
rychlost

bez kódu

bez kódu

-

150

75

-

75

50



Obr. 34 Přehled návěstění a kódování na tratích s autoblokem do rychlosti 160 km/h

SCMT (Sistema di Controllo della Marcia del
Treno) v překladu systém řízení jízdy vlaku.
Může pracovat i pod systémem ETCS L2. Pod
SCMT jsou integrovány dva různé zabezpečovací systémy:
RSC (Ripetizione Segnali Codici) starší systém sloužící k přenosu 4, resp. 9 návěstních
kódů
CMT (Controllo Marcia Treno) řízení jízdy vlaku – systém, který čte informace o traťové rychlosti z balíz, kterými jsou tratě postupně vybavovány. Podle provozního módu, který musí
odpovídat vybavení traťové části příslušného

Nosná
Volnost
trati m

Návěstidlo

Návěstní
pojem

symbol AC
(asenza codice)

nebo předchozí návěst
900

červená

STŮJ

žlutý trojúhelník

900

červená-žlutá
červená-žlutá přeruš.
červená-žlutá/zelená přer.
červená-zelená

OMEZENÍ
RYCHLOSTI od
následujícího
návěstidla

symbol RV
(riduzione velocita)

120

-

120

30
nebo
60

120

75

120/1

100

1350

120

120

120/2

130

1350

180

-

180

90-120

2700

180

75

180/1

150

2700

270

-

270

160-180

2700

100
130
žlutá
žlutá přerušovaná
žlutá/zelená přerušovaná

VÝSTRAHA
nebo avízo RV

120 bílá
150 na prázdném pozadí

zelená

VOLNO

zelená

270

75

270/1

230

4050

zelená

VOLNO

symbol VM na zeleném
pozadí

270

120

270/2

250

5400

zelená

VOLNO

symbol SV
na zeleném pozadí

Pozn.: kódy uvedené s lomítkem se vztahují k zabezpečovačům BACC a SCMT, které zobrazují číselný údaj na displeji
Cílová rychlost v závislosti na brzdicích procentech a maximální povolené rychlosti trati a vlaku
Tab. 4

Údaj displeje
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Popis ovládacích tlačítek a údajů displeje SCMT
SCMT				
				
MAN

manovra			

ručně aktivuje nebo vypíná čtení informací z traťových
balíz
nastavení palubního subsystému do módu posunu

RSC
ripetizione segnali continua
				

čte kódy z kolejí a barevně na displeji zvýrazňuje
přijímaný kód

SR

nastavuje palubní systém SSB na možnost minout
návěst STŮJ v případě nezbytnosti

Obr. 35

úseku, mohou pracovat oba systémy samostatně nebo ve vzájemné spolupráci.
SCMT se skládá se z traťové části SST
(Sottosistema di Terra) a vlakové palubní části SSB (Sottosistema di Bordo). RSC+CMT sledují dodržování maximální povolené rychlosti. Pokud je tato rychlost překročena o 3 km/h,
je zavedeno provozní brzdění, při překročení
o 5 km/h se zavede rychločinné brzdění. Přenos
informací o polohách návěstidel, jejich návěstech a dovolených rychlostech vylučuje nedodržení rychlosti v příslušném úseku nebo projetí
návěstidla v poloze STŮJ. Uspořádání palubního
displeje SCMT je znázorněno na obr. 35. Aktuální
přijímaný údaj je na displeji prosvětlen (tab. 4).
Začátky a konce traťových úseků vybavených kódováním jsou označeny zvláštními návěstmi (obr. 36).

supero rosso		
			

PRE
prericonoscimento		
				
				
				

rozsvítí se během přiblížení vlaku k návěsti
VÝSTRAHA, pokud strojvedoucí neobslouží RIC do 12
sekund od příjmu kódu „AC“ přijímaného po minutí
návěstidla, je aktivována rychlobrzda

RIC
riconoscere (uznat)		
				
				

svítí, když se vlak blíží k restriktivní návěsti (tlačítko
bdělosti), při neobsloužení do 3 sekund zaúčinkuje
rychlobrzda

RF
riarmo freno		
				
AC

asenza codice		

bez kódu, nutno používat RIC

RV

riduzione velocita		

omezení rychlosti v závislosti na předcházející návěsti

VM

verde medium		

symbol na zeleném pozadí, (volná trať 3 úseky 4050 m)

SV
super verde 		
				

Obr. 36

uvolnění brzd, pokud palubní systém ovládá nouzovou
brzdu

symbol na zeleném pozadí, super zelená (volná trať 4
úseky 5400 m), viz obr. 33.
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PŘEJEZDOVÁ ZAŘÍZENÍ
V železniční síti RFI se vyskytují na méně důležitých hlavních tratích a na vedlejších tratích s traťovými rychlostmi do 100 km/h převážně přejezdová přejezdová zabezpečovací
zařízení se závorami. Po spuštění výstrahy je
volnost prostoru přejezdu v nebezpečném kolizním pásmu monitorována. Pokud nejsou závory spuštěny a prostor přejezdu není volný, je
na hlavním návěstidle kryjícím přejezd, nebo
na přejezdníku zakazující návěstní znak. Přejezdníky mají svoji vlastní předvěst, viz obr. 37.

Obr. 37

ZÁVĚR
Systém RS4 Codici byl u italských železnic zaveden a používán zhruba o 20 let dříve než u nás.
Další dokonalejší systémy BACC a SMCT, vynucené potřebou zvýšení rychlostí vlaků, jsou
v části LVZ dokonalejší než náš systém LVZ,
protože mají vícestupňové avizování rychlos-

ti v číslicovém znázornění, ale to bylo též vynuceno z části menší dokonalostí návěstního
systému. SMCT je sice klasifikován jako zabezpečovací systém oproti našemu AVV, ale náš
systém LVZ ve spojení s CRV&AVV poskytuje
strojvedoucímu větší komfort při obsluze vla-

ku. Přejezdová zařízení v síti RFI jsou oproti našim dokonalejší o funkci monitorování kolizního prostoru přejezdu.
Ing. Josef Krejčíř
nezávislý železniční odborník

Literatura:
[1] Cristiano Zenato: Evoluzione storica e tecnica del segnalamento ferroviaro Italiano . ETR-Editrice Trasporti su Rotaie 2006, ISBN 88-85068-29-4.
[2] Tiziano Croce: Tutti i segreti dei segnali Duegi Editrice 1998, ISSN 1124-4232.
[3] Werner Hardmeier, Ascanio Schneider: Direttissima. Edizioni Locodivision Torino, ISBN 88-85079-08-3.
[4] RFI: Regolamento sui segnali RFI Edizione 1947 Ristampa 2011.
[5] Mary Brignano, Hax McCullough: The search for safety. American Standard Inc., ISBN 0-9606202-0-6.

AŽD Praha
železniční doprava
silniční doprava
telekomunikace

Tradiční český dodavatel moderních řídicích
a zabezpečovacích systémů pro dopravu

Bezpečně k cíli
www.azd.cz

