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Co to je DDTS a proč?
 Přenos informací, parametrizace a ovládání technologických systémů ŽDC pro zajištění 

provozuschopnosti ŽDC.

 Především diagnostické a provozní informace infrastrukturního charakteru ze zařízení mimo 
zabezpečovací zařízení a DŘT (systém zajišťující primární napájení ŽDC).

 Velké množství nejrůznějších technologií a různých standardů provedení a ovládání vedlo k 
velmi komplikovanému způsobu provozování a následné údržby.

 Standardizace zavedením technické specifikace TS2/2008 - ZSE.



Technologické systémy
 elektrický ohřev výměn (EOV)
 osvětlení železničních stanic a zastávek (OSV)
 autonomní stabilní hasicí zařízení (ASHZ)
 zařízení pro detekci požáru (ZPDP)
 poplachové zabezpečovací a tísňové systémy (PZTS)
 informační systémy pro cestující (ISC)
 kamerové systémy (KAMS)
 elektrická předtápěcí zařízení (EPZ)
 elektrotechnika a energetika (EE)
 odečet spotřeby elektrické energie (OSE)
 kotelny (plynové a elektrické), čerpadla
 bezpečnostní systémy v tunelech
 indikátory horkoběžnosti a plochých kol
 pohyblivé schody (eskalátory)

 výtahy
 diagnostika sběračů hnacích vozidel
 vybrané síťové prvky lokálních technologických 

datových sítí



Specifikace TS2/2008 - ZSE
 První vydání v roce 2008, aktuálně od roku 2017 ve třetím vydání.

 Přenos informací ve směru z místních TS na pracoviště obsluhy.

 Přenos informací ve směru ovládání z pracovišť obsluhy.

 Jednotný způsob zobrazení všech informací nezávisle na dodavatelích jednotlivých TS.

 Jednotný způsob servisní obsluhy.



Specifikace TS2/2008 - ZSE
 Definice rozsahu integrovaných TS.

 Definice způsobu komunikace (kom. protokoly), rozsahu a zobrazení informací z 
jednotlivých TS.

 Definice jednotlivých úrovní systému DDTS a požadavků na jednotlivé části systému vč. 
celkové koncepce, komunikačních protokolů, adresace apod. 

 Definice ergonomie a způsobu prezentace informací z jednotlivých TS na pracovištích 
obsluhy.

 Definice typových profilů přístupových oprávnění k systému DDTS.



Směrnice TS2/2008 TSE



CODIS
complex diagnostic system
Systém je navržen jako základní prvek dálkové diagnostiky technologických systémů železniční 
infrastruktury.

Všechny komponenty splňují požadavky TS 2/2008 – ZSE a jsou schváleny pro provoz na 
železniční dopravní cestě. Ve své aktuální verzi byl systém CODIS přeschválen v červnu 2018.

Systém CODIS je prvkem kritické infrastruktury což klade na systém a společnost nároky 
zejména v oblasti kybernetické bezpečnosti, ochrany důvěrných informací, podpory a přístupu. 



CODIS – koncepce a architektura

InK

InS

Klient



 Server-klient architektura

 SQL database (historie poruch a událostí za poslední rok)

 Plnění standardů zabezpečené komunikace

 Redundance

 Podpora tenkých klientů provozovaných
na různých platformách a OS

 Komunikace s železničními stanicemi
(využitím integračních koncentrátorů)
pomocí protokolu EN60870-5-104

Integrační servery (InS)



 Základem je plně pasivní průmyslový počítač

 Obsahuje další komponenty pro integraci všech technologických 
systémů ŽDC

 Integruje technologické systémy různých výrobců používající 
specifické komunikační protokoly nebo reléové kontakty

 Slučuje data z různých systémů do jednoho balíku s definovanou 
strukturou

 Komunikuje s redundandními integračními servery protokolem dle 
ČSN EN 60870-5-104 

Integrační koncentrátory (InK)



 Ovládací rozhraní umožňuje ovládání, monitoring a parametrizaci technologických systémů 
železničních stanic.

 Klientské pracoviště primárně komunikuje s integračním serverem resp. záložním 
integračním serverem resp. Integračním koncentrátorem ve stanici v případě výpadku 
primární komunikační linky.

 Klientské pracoviště může mít různou podobu (profil):
• Dispečerské pracoviště – zejména centrální dispečerská pracoviště (CDP) v Přerově a 

Praze – pro hlavní koridory.
• Provozní pracoviště – výpravčí, elektroúdržba, energetika apod.

 System může mít podobu osobních PC, mobilních klientů, terminálových klientů, tabletů, 
smartphonů apod. (multiplatformní).

Klienstké stanice



CODIS - rozsah
 Základ systému CODIS tvoří čtyři páry redundantních integračních serverů (Praha, Přerov, 

Brno, Ostrava)

 CODIS integruje přes 300 železničních stanic

 Dohledovou část systému zabezpečuje
více než 200 klientských stanic

 Systém aktuálně zpracovává více
než 800.000 datových bodů

Statistika
• 240 000 přijatých dat/hod
• 8 milionů alarmů/rok
• 21 milionů událostí/rok
• 250 milionů trendových bodů/rok
• 330 000 změněných/přidaných řádků v kódu systému





CODIS – hlavní obrazovka



CODIS – geolokace



CODIS – schéma železniční stanice



CODIS – poplachové zabezpečovací systémy



CODIS – zobrazení osvětlení stanice



CODIS – alarmy, události a trendy
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