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vycházejí z důkladné kvalitativní i kvantita-
tivní analýzy rizik. 

Z hlediska zabezpečení dat a komunikace 
je třeba pro utajení bezpečnostně relevantních 
dat používat šifrování a dostatečně odolné 
mechanismy autentizace. To se týká přístupu 
prostřednictvím veřejně otevřených komuni-
kačních kanálů i ochrany komunikačních sys-
témů před přetížením. Proto je doporučováno 
sledovat otázku zabezpečení dat a komunika-
ce již v počátku vývoje, do řídicího systému 
zavádět potřebné bezpečnostní funkce, testo-
vat je a realizovat penetrační testy. 

Bezpečnost a zabezpečení 
prostřednictvím standardizace 
a certifikace

Pro oblast bezpečnosti existuje mnoho 
osvědčených norem, podle nichž je možné vy-
víjet a certifikovat jednotlivé komponenty, ko-
munikační infrastrukturu a celé systémy. Příkla-
dem může být norma ČSN IEC 61508 Funkční 
bezpečnost elektrických/elektronických/progra-
movatelných elektronických systémů souvisejí-
cích s bezpečností. Po splnění požadavků této 
normy je riziko spojené se škodami na zdraví 
a životech, na životním prostředí a na výrobním 
zařízení omezeno na přípustnou míru. 

Ale jak je tomu v oblasti zabezpečení dat 
a komunikace? Zatímco pro oblast běžných 
„kancelářských“ informačních systémů pří-
slušné normy existují, v oblasti průmyslových 
informačních a řídicích systémů jsou teprve 
vyvíjeny. Přestože pro tuto oblast momentál-
ně není k dispozici žádná norma, jsou někte-
ré, jež lze částečně použít. Odborníci ze spo-
lečnosti TÜV Süd Embedded Systems např. 
berou jako základ pro testování normu IEC 
62443 Industrial communication networks 
– Network and system security. Na základě 
této normy vyvinuli plán testů, který zahrnu-
je zkoušky systémů ve fázi vývoje, postupy 
pro testování implementovaných zabezpečo-

vacích funkcí a rozsáhlý soubor penetračních 
testů. V oblasti bezpečnosti tento postup vy-
chází z normy IEC 61508, která je základní 
normou pro funkční bezpečnost. 

System tested – pilotní projekt EUROS

Tento zkušební postup, který kombinuje 
hlediska bezpečnosti a zabezpečení, byl zá-
kladem pro možnost udělit první certifikáty 
v této oblasti. Certifikát označený jako Sys-
tem tested představila společnost TÜV Süd 
loni v únoru na veletrhu Embedded World 
v Norimberku. V současné době probíhá cer-
tifikace v praxi na několika pilotních projek-
tech. Je mezi nimi také mikrojádro od spo-
lečnosti EUROS Embedded Systems GmbH 
z Norimberku. Mikrojádro je základní staveb-
ní prvek, který najde uplatnění v různých ří-
dicích systémech, mimo jiné i v systémech 
určených pro procesní průmysl.

Protože některé řídicí systémy plní i bez-
pečnostní funkce, jsou požadavky na spoleh-
livost a dostupnost jejich jádra obzvlášť vyso-
ké. Jádro nesmí být citlivé na útoky hackerů 
nebo pokusy o sabotáž. Podstatným předpo-
kladem pro certifikaci bylo, aby byly zároveň 
zajištěny bezpečnost i zabezpečení a aby toto 
zajištění nemělo žádný negativní vliv na čin-
nost jádra – např. prodloužení doby reakce 
v úlohách reálného času. Tento bod je zvláš-
tě důležitý, protože v průmyslu je doba re-
akce často kritickou veličinou. Nejvýznam-

TÜV SÜD Embedded Systems

Společnost byla založena v roce 2011. V roce 2012 otevřela zkušební a testovací laboratoř 
v Mnichově. Následovala její akreditace podle UCA (Utilities Communication Architecture) 
a akreditace jako kompetenčního centra pro IEC 61850. Na veletrhu SPS IPC Drives před-
stavila program certifikace IEC 61850 Conformance. TÜV Süd Embedded Systems je sou-
částí mezinárodní společnosti TÜV Süd, která působí v oblasti certifikace v průmyslu a do-
pravě. Klíčové kompetence jsou poradenství, testování, certifikace a vzdělávání. Více než 
17 000 zaměstnanců pracuje v 800 kancelářích v Evropě, Americe, Asii a Africe.

nější předností nového certifikačního postu-
pu vyvinutého společností TÜV Süd je to, že 
jedním postupem testuje bezpečnost i zabez-
pečení a v případě úspěšného završení certi-
fikační procedury dostane zákazník jako do-
klad příslušný certifikát. 

Riziko a investiční náklady

Stále nové druhy malwaru dokazují, že 
i v průmyslovém prostředí je bezpodmíneč-
ně nutné důkladné zabezpečení komunikace. 
Certifikace, založená na odpovídajících nor-
mách, je v této oblasti velkou šancí. Pro to, 
aby byla současně zajištěna funkční bezpeč-
nost i zabezpečení komunikace proti nežá-
doucím přístupům, je nutné pečlivé společ-
né vyhodnocení obou hledisek, vycházející 
z analýzy jednotlivých komponent. K tomu 
je třeba brát v úvahu i hledisko hospodárnos-
ti. Zabezpečení automatizační techniky a in-
frastruktury průmyslových komunikačních 
systémů klade velké požadavky na odborné 
znalosti. Je nutné zvážit investiční náklady 
potřebné na certifikaci hardwaru a softwaru 
a poměřit je s dosaženou mírou omezení rizi-
ka. V každém případě je zapotřebí individuál-
ně vyvážit bezpečnost a hospodárnost. Zá-
kladní orientaci uživatelům strojů a zařízení 
poskytují platné normy a nezávislé certifikáty, 
udělené výrobcům jednotlivých komponent. 

Dr. Kai Strübbe, TÜV SÜD AG
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y   Společnost ZAT 
zprovoznila tři řídicí systémy 
parních turbín 

Příbramská společnost ZAT zprovoznila 
v jednom měsíci tři turbíny, v Biocelu Pas-
kov, elektrárně Opatovice a v německém 
Stendalu, v celkové hodnotě 25 milionů ko-
run. Na obnově elektrárny Opatovice, která 
je jednou z největších tepelných elektráren 
v ČR, spolupracuje ZAT dlouhodobě. Tech-
nici této firmy nechyběli ani při rekonstruk-
ci stávající turbíny, kterou od října řídí sys-
tém SandRA Z200 nejnovější generace, na-
vazující na světově uznávanou značku ZAT 
Primis. Při generální opravě turbíny společ-

nost ZAT rekonstruovala řídicí a ochranný 
systém turbíny, včetně její hydraulické části 
(okruhy regulačních olejů).

Modernizovaná turbína pomůže v rozvo-
ji přednímu českému výrobci viskózové bu-
ničiny Biocel Paskov. Energetické centrum 
Biocel Paskov provozuje dvě parní turbíny 
s nominálním výkonem 2× 20 MW od vý-
robce SGP Rakousko. V minulosti zde tech-
nici ZAT vyměnili a následně upravili řídi-
cí systém, před šesti lety dodali řídicí sys-
tém Simatic S7-400 od společnosti Siemens. 
V letošním roce Biocel Paskov přistoupil 
k výměně technologické části parní turbí-
ny od společnosti Siemens Brno se změnou 
ovládání turbíny a zásadní změnou ovládá-
ní nového rychlozávěrného okruhu. Úpravou 

řídicích a regulačních obvodů byla pověřena 
opět společnost ZAT.

ZAT dlouhodobě spolupracuje s před-
ním výrobcem turbín – plzeňskou společ-
ností Doosan Škoda Power. Po projektech 
v Itálii, Bosně, Česku, Rumunsku a Maďar-
sku zprovoznil ZAT letos v říjnu další řídicí 
systém, tentokrát na nové parní turbíně Do-
osan Škoda Power v německém Stendalu. 
Byl zde použit řídicí systém na platformě 
Simatic PCS 7 a projekt zahrnoval i dodáv-
ky řídicího a ochranného systému turbíny 
Simatic S7-400 a kompletní zařízení pří-
strojového vybavení a kabeláže. Součástí 
projektu byl komunikační systém na nad-
řazený blokový DCS společnosti Metso.
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