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– řešení speciálně navržená pro urbanizova-
né regiony,

– dostupnost vhodných hromadně vyrábě-
ných a univerzálních soustav senzorů,

– optimalizace odpovídající bezpečnostní 
techniky a systémů. 

Pohled na současná řešení

Lubomír Němec: „Náklady na 
výrobu pitné vody závisejí na kvalitě 
a spolehlivosti distribuční sítě.“

Již dnes se na vodu pohlíží jako na stra-
tegickou surovinu. Náklady na výrobu pit-
né vody a její distribuci závisejí na kvalitě 
a spolehlivosti distribuční sítě. Proto vodá-
renské společnosti v ČR postupně mění či 

sanují vodovodní potrubí a zavádějí průběž-
né sledování ztrát a úniků na potrubí s vyu-
žitím měřicích míst s elektronickou výbavou. 
Měřicí body vybavené různými typy sníma-
čů tlaku, průtoku, teploty, hladin, chemický-
mi senzory a analyzátory dovolují sledovat 
několik parametrů. Tyto údaje jsou předává-

ny vodárenským dispečinkům buď kabelem, 
anebo častěji bezdrátově. Podle zjištěných 
hodnot může operátor reagovat na výpadky 
v zásobování vodou či na nestabilitu v od-
běru vody. Je možné dálkově diagnostikovat 
potenciální poruchy a operativně předcházet 
poruchám v síti. 

Naměřené údaje jsou zpracovávány v bi-
lančních počítačích a popř. dále statisticky 
využívány. Data archivovaná v datovém skla-
du jsou k dispozici pro ekonomické vyhod-
nocení a plánování.

Současná řešení vodárenských sítí umož-
ňují integrovat komponenty různých výrob-
ců. Řešení nicméně směřují k unifikaci kom-
ponent a především ke standardizaci technic-
kých řešení. Tento postup souvisí se snahou 
snížit náklady na údržbu a provoz instalova-
né techniky.

Senzory uvedené v tab. 1 jsou pohledem 
do blízké budoucnosti, avšak již dnes jsou 
žádány např. analyzátory chemických vlast-
ností vody.

Jiří Kašparec: „Řešení se integrují do 
centrálních vodárensko-kanalizačních 
dispečinků.“

 Přestože Česká republika patří mezi ty 
šťastnější země, kde je dosud dostatek kva-
litních zdrojů jak povrchové, tak i podzemní 
vody, je nutné o tyto zdroje pečovat a hospo-
dárně je využívat. V ČR je ve vodárenských 
sítích zaveden vysoký stupeň automatizace 
jak na úrovni lokálního řízení, tak i na úrov-
ni centrálních vodárenských dispečinků. In-
formace o dění na síti jsou okamžitě dostupné 
a dispečer na ně může ihned reagovat přísluš-
ným zásahem. Při zavádění řídicího a moni-
torovacího systému je však potřebné dbát na 
tyto zásady: 

– návrh řídicího systému musí být brán do 
úvahy již v projektové fázi vodohospodář-
ské stavby, 

– není radno podcenit definici, smluvní pod-
chycení projektu a následně je třeba trvat 
na splnění funkčních požadavků na řídicí 
systém,

– vybraný systém má být modulární a také 
otevřený k uživatelům a k ostatním systé-
mům (senzory, komunikační prostředky, 
navazující softwarové systémy atd.).

Modularita je naprosto klíčová pro dal-
ší zhodnocování řídicího systému, protože 
umožňuje snadno napojovat nově nebo do-
časně instalované senzory nebo celé vodá-
renské a kanalizační objekty. Takto lze vy-
budovat centrální vodárensko-kanalizační 
dispečink. Modulární řídicí systémy je mož-
né snadno rozšířit o aktuální úlohy: moni-
torování kvality vody v režimu on-line, od-
halování skrytých úniků vody, optimalizace 
tlakových poměrů v síti, odvodnění zpev-
něných ploch.

Eva Vaculíková
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y  Jak realizovat informačně 
bezpečné řídicí systémy 
a bezdrátové sítě

Ministerstvo pro vnitřní bezpečnost USA 
(U.S. Department of Homeland Security – 
DHS) informovalo o zveřejnění dvou no-
vých dokumentů z oblasti bezpečnosti ří-
dicích systémů. Jeden se týká požadavků 
na informační zabezpečení systémů jako ta-
kových, druhý speciálně bezdrátových sítí 
typu ZigBee. Dokumenty vznikly v rámci 
program, který DHS realizuje pod názvem 
Control Systems Security Program (CSSP), 
přičemž cílem je podpořit společné úsi-
lí průmyslových odvětví a vlády o snížení 
stupně ohrožení systémů řídících kritickou 
infrastrukturu země.

Ve formátu PDF je jednak dostupný kon-
cept katalogu požadavků na informační za-
bezpečení řídicích systémů (The Catalog 
of Control Systems Security Requirements; 

http://www.us-cert.gov/control_systems/pdf/
COR-07-12332_20070710-final.pdf), jehož 
účelem je usnadnit vývoj a zavádění standardů 
kybernetické bezpečnosti. V katalogu jsou shr-
nuty současné požadavky a osvědčené postupy, 
které by měly být brány v úvahu při posuzová-
ní a vývoji standardů v oblasti informační bez-
pečnosti řídicích systémů. Připomínky ke kon-
ceptu jsou vítány (CSSP@hq.dhs.gov).

Druhý dokument, také dostupný v koncep-
tu, má název Recommended Practices Guide 
Securing ZigBee Wireless Networks in Pro-
cess Control System Environments (http://
www.us-cert.gov/control_systems/pdf/Zigbee 
Rec Pract-draft-posted 7-10-07.pdf). Na cel-
kem 23 stránkách se zaměřuje na konstrukč-
ní principy a postupy osvědčené při bezpeč-
ném zavádění a používání bezdrátových sítí 
na bázi standardu ZigBee při automatizaci 
průmyslových provozů, kde se využívá přede-
vším k dálkovému přenosu technologických 
dat v nízkorychlostních sítích typu LR-WPAN 
(Low-Rate Wireless Personal Area Networks), 

tvořených zařízeními samoorganizujícími se 
do bezdrátových sítí malého dosahu. Ob-
sahuje přehled standardů, na nichž je me-
toda ZigBee založena, popis bezpečnostní 
architektury ZigBee, konstrukční principy 
bezpečné LR-WPAN a různé doporučené 
postupy, včetně zvláštností platných v prů-
myslovém prostředí. V dokumentu se uvá-
dí, že: „Spolehlivost, informační bezpeč-
nost a výkonnost jsou problémem u samot-
ného bezdrátového přenosu jako takového, 
natož pak v průmyslovém prostředí s jeho 
požadavky na elektromagnetickou kompa-
tibilitu a přítomnost mnohonásobných od-
razů rádiových vln. Volba vhodné topologie 
sítě ZigBee, použití metody garantovaných 
časových okének a zavedení informačně 
bezpečnostních opatření popsaných v tom-
to dokumentu jsou příklady nástrojů umož-
ňujících uvedené nedostatky bezdrátového 
přenosu úspěšně překonat.“
[Control Engineering Weekly News, 7. srpna 2007.]
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