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ABSTRAKT 

Diplomová práce se zabývá návrhem řízení informační bezpečnosti v průmyslovém 

prostředí. V první části práce jsou uvedena teoretická východiska z oblasti bezpečnosti 

informací. Následuje analýza výchozího stavu a je provedena také analýza rizik. Dále se 

pak práce zabývá návrhem průmyslové síťové infrastruktury a jejího managementu. 

 

ABSTRACT 

The diploma thesis deals with the design of information security management in the 

industrial environment. In the first part of thesis is mentioned the theoretical background 

from the area of information security. The analysis of the default status is followed, and 

the risk analysis is also performed. Further, the thesis deals with the design of the 

industrial network infrastructure and its management. 
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ÚVOD 

 

 V dnešní době jsou již informační technologie nedílnou součástí většiny podniků. 

Stále důležitější je však uvědomovat si to, jak s daty a informacemi zacházet, a jak je 

chránit před možností ztráty nebo zneužitím. V mnoha případech to může vést k ohrožení 

funkčnosti nejen určitého procesu, ale i samotné organizace a jejího okolí. Ke správnému 

jednání v tomto oboru nám napomáhá systém řízení informační bezpečnosti – ISMS.  

 Tato práce se zabývá návrhem řízení informační bezpečnosti v průmyslovém 

prostředí pomocí ISMS a doporučení z norem řady ISO/IEC 27000. Práci lze rozdělit na 

tři stěžejní části. V první části se budeme věnovat teoretickým východiskům, které 

představují vymezení pojmů a principů v ISMS. Druhá část popisuje současný stav 

vybrané společnosti. Ve třetí části je na danou společnost provedena nejprve analýza 

rizik, která odhalí potencionální hrozby a slabá místa. Na jejím základě je pak proveden 

návrh informační infrastruktury splňující požadavky pro nasazení v průmyslovém 

prostředí.  
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1 VYMEZENÍ PROBLÉMU A CÍLE PRÁCE 

 

 Práce je zaměřena na návrh síťové infrastruktury v průmyslovém prostředí. Toto 

průmyslové prostředí představuje firma zabývající se zpracováním železa a výrobou 

strojních a mechanizačních částí nejrůznějších zařízení. Cílem práce je tedy navrhnutí 

síťové infrastruktury podniku vycházející ze současného stavu a odhalením slabých míst 

v analýze rizik. Síťová infrastruktura bude splňovat všechny podmínky stanovené pro 

ICS a bude vyhovovat normám pro průmyslové ISMS. Práce se zaměří také na teoretická 

východiska problematiky ISMS. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

 

 Tato rozsáhlá kapitola se bude zabývat objasněním teoretických pojmů a principů 

v informační bezpečnosti.  

 

2.1 Základní názvosloví a pojmy 

 

 Jednotlivé pojmy jsou uvedeny v následujících bodech s krátkým popisem. 

• ICT – informační a komunikační technologie. 

• ISMS – systém řízení informační bezpečnosti. 

• Informace – jedná se o širší pojem popisující reálné prostředí. Stav a procesy 

tohoto prostředí zde probíhají ve formě údajů. 

• Data – plní obsah informace, kterou vytváří. 

• Přenos dat – nebo také digitální komunikace znamená přenos digitálních zpráv 

nebo digitalizovaného analogového signálu pomocí fyzického dvoubodového čí 

vícebodového přenosového prostředí.  

• Přenosové prostředí – metalický kabel, optický kabel nebo volný prostor 

bezdrátového přenosu. 

• Informační systém – můžeme chápat jako systém vzájemně propojených 

informací a procesů. 

• Síťová infrastruktura – zahrnuje veškeré síťové prvky a zařízení použité při 

realizaci ICT prostředí. 

• Počítačová síť – jedná se o součást síťové infrastruktury, slouží k realizac í 

komunikačního prostředí mezi uživateli sítě. 

• Kritická infrastruktura – představuje prvek (může být i proces) nebo množinu 

prvků, u kterých by narušení nebo ztráta funkce měli závažný dopad na určitou 

množinu uživatelů (bezpečnost firmy, ekonomika firmy, zdraví zaměstnanců, 

okolí firmy). 

• Bezpečnost informací – řeší ochranu informací, důležité je zachování důvěrnosti, 

dostupnosti a integrity informací. 

• Důvěrnost – zajištění přístupnosti k informaci pouze oprávněnému uživateli. 
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• Dostupnost – zajištění přístupnosti k informaci v požadovaný okamžik. 

• Integrita – zajištění úplnosti a správnosti informace. 

• Aktivum – vyjadřuje veškerý hmotný i nehmotný majetek. 

• Hrozba – přestavuje událost, která může ohrozit bezpečnost. 

• Zranitelnost – označuje slabé místo aktiva. 

• Riziko – kombinace hrozby a zranitelnosti obvykle s negativním dopadem na 

aktivum. 

• Dopad – vznik škody v důsledku působení hrozby. 

• Řízení rizik – koordinace, která je potřebná pro řízení a kontrolu organizace 

s ohledem na rizika. 

• Analýza rizika – systematické používání informaci pro určení zdrojů rizika, 

hodnocení míry rizika a vyhodnocení rizika porovnáním s danými kritérii pro 

určení významu rizika. 

• Zvládání rizik – proces, kdy vybíráme a přijímáme opatření ke snížení rizika. 

• Akceptace rizika – rozhodnutí, že dané riziko přijímáme. 

 

 

2.2 Normy 

 

Při budování bezpečnosti je třeba se držet aktuálních norem, které obsahují určitá 

doporučení. Základní normy ISMS jsou označeny řadou 27000. 

 

2.2.3 Normy řady ISO/IEC 27000 

 Celá řada norem 27000 si klade za cíl pomoci implementovat a řídit informační 

bezpečnost v jakékoli organizaci (1, 9). 

 

• ISO/IEC 27000 – Informační technologie – Bezpečnostní techniky – Systémy 

managementu bezpečnosti informací – Přehled a slovník.  

Tato norma definuje pojmy a terminologický slovník pro všechny ostatní normy 

z této série. 

• ISO/IEC 27001 – Informační technologie – Bezpečnostní techniky – Systémy 

managementu bezpečnosti informací – Požadavky. 
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Jedná se o stěžejní normu ISMS, přejata z britské normy BS 7799-2 v roce 2005, 

poslední revize byla vydána v říjnu 2013. Norma prosazuje přijetí procesního 

přístupu k řešení ISMS a zavádí model PDCA (plan-do-check-act / plánuj-děle j-

kontroluj-jednej), který lze aplikovat na všechny procesy ISMS tak, jak jsou 

definovány touto normou. Tato norma především specifikuje požadavky na 

vybudování, zavedení, provoz, monitorování, přezkoumání, udržování, 

zlepšování a případnou certifikaci zdokumentovaného systému managementu 

bezpečnosti informací. 

• ISO/IEC 27002 – Informační technologie – Bezpečnostní techniky – Systémy 

managementu bezpečnosti informací – Soubor postupů. 

Jedná se o sbírku nejlepších bezpečnostních praktik a může být využita jako 

kontrolní seznam všeho správného, co je nutno pro bezpečnost informac í 

v organizaci udělat. 

• ISO/IEC 27003 – Informační technologie – Bezpečnostní techniky – Směrnice 

pro implementaci systému řízení bezpečnosti informací. 

• ISO/IEC 27004 – Informační technologie – Bezpečnostní techniky – Řízení 

bezpečnosti informací – Měření. 

• ISO/IEC 27005 – Informační technologie – Bezpečnostní techniky – Řízení rizik 

bezpečnosti informací. Norma poskytuje doporučení pro řízení rizik bezpečnosti 

informací v rámci organizace. 

• ISO/IEC 27006 – Informační technologie – Bezpečnostní techniky – Požadavky 

na orgány provádějící audit a certifikaci systému řízení bezpečnosti informací. 

• ISO/IEC 27007 – Information technology – Security techniques – Guidelines for 

Information security management system auditing (směrnice pro audit). 

• ISO/IEC 27008 – Information technology – Security techniques – Guidelines for 

auditors on security management systems controls (doporučení auditorům ISMS).  

• ISO/IEC 27009 – Information technology – Security techniques – Sector-specific 

application of ISO/IEC 27001 – Requirements (definuje požadavky ve 

specifických odvětví). 

• ISO/IEC 27010 – Information technology – Security techniques – Information 

security management for inter-sector and inter-organisational communicat ions 
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(doporučení pro řízení bezpečnosti informací při interní a mimo firemní 

komunikaci). 

• ISO/IEC 27011 – Information technology – Security techniques – Code of 

practice for information security controls based on ISO/IEC 27002 for 

telecommunications organizations (pro telekomunikační prostředí). 

• ISO/IEC 27013 – Information technology – Security techniques – Guidance on 

the integrated implementation of ISO/IEC 27001 and ISO/IEC 20000-1 

(doporučení pro integrovanou implementaci). 

• ISO/IEC 27014 – Information technology – Security techniques – Information 

security governance framework (doporučení by měla zohledňovat cíle, strategie, 

politiky a legislativní povinnosti organizace). 

• ISO/IEC 27033 – Informační technologie – Bezpečnostní techniky – Síťová 

bezpečnost. Jedná se o soustavu norem obsahující doporučení pro implementac i 

opatření vztahujících se k bezpečnosti sítí. 

• ISO/IEC 27034 - Informační technologie – Bezpečnostní techniky – Aplikační 

bezpečnost. Poskytuje bezpečnostní doporučení pro tvorbu, implementaci a 

užívaní aplikačního softwaru. 

• ISO/IEC 27035 – Information technology – Security techniques – Information 

security incident management (řízení incidentů bezpečnosti informací). 

 

 

2.3 Model PDCA 

 

Model PDCA nebo také jako PDCA cyklus či Demingův cyklus (podle W. E. 

Deminga) představuje metodu postupného zlepšování například kvality výrobků, služeb, 

procesů, aplikací nebo dat, kdy opakovaně provádí čtyři základní činnosti (1). 

 

1. Plánuj (Plan) – naplánovaní zamýšleného zlepšení (záměr). 

2. Dělej (Do) – realizace plánu. 

3. Kontroluj (Check) - porovnání výsledku realizace oproti původnímu záměru. 

4. Jednej (Act) – úpravy záměru i vlastního provedení na základě ověření a plošná 

implementace zlepšení do praxe. 
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Na následujícím obrázku je zobrazen model PDCA v ISMS, který může být 

označován také jako životní cyklus ISMS. 

 

 

Obrázek 1: Model PDCA v ISMS. Zdroj: (1) 

 

 

2.4 Aktiva 

 

Aktivum (asset) znamená cokoli, co má pro organizaci nějakou hodnotu, jedná se 

tedy o veškerý hmotný i nehmotný majetek. V prvním kroku, než můžeme začít hodnotit 

aktiva, je potřeba aktiva identifikovat. Při identifikaci je doporučeno si všechna aktiva 

logicky seskupit (například programová aktiva, bezpečnostní aktiva, obchodní aktiva, 

služby aj.). Dále identifikujeme ke každému danému aktivu vlastníka (pověřená osoba 

odpovědná za aktivum), se kterým se posléze určuje konkrétní hodnota aktiva (1). 

  

2.4.1 Hodnocení aktiv 

 Při hodnocení aktiv lze využít různých softwarových nástrojů a specializovaných 

programů. Můžeme však také vytvořit základní tabulky například v prostředí MS Excel.  
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Dalším postupem je stanovení stupnice a hodnotících kritérií, které budou 

přiřazeny k ohodnocení určitého aktiva. Stupnici můžeme vyjádřit dvěma způsoby, a to 

buď peněžním vyjádřením (hodnota určitého aktiva v místní měně) nebo kvalitativními 

hodnotami (hodnota je vyjádřena v definovaných termínech například na stupnici od 

velmi nízká až po kritická). Důležité je stupnici také barevně rozlišovat. Vhodně zvolené 

barvy napomáhají k jednodušší orientaci v rozsáhlých tabulkách s hodnocením aktiv. 

Výběr, ať už způsobu vyjádření hodnoty aktiva nebo rozsah termínů, si zvolí organizace, 

záviset to může na bezpečnostních potřebách organizace nebo její velikosti nebo i jiných 

aspektů (1). 

 Hodnocení aktiv je zapotřebí provádět s jejich majitelem. Vhodné je provést 

rozhovory i s uživateli aktiva, protože hodnocení majitele může být subjektivní. Je to 

forma křížové kontroly a napomáhá tak k upřesnění hodnoty aktiva. Tato kontrola se 

doporučuje provádět u všech aktiv, která mohou nabývat vysoké hodnoty pro organizac i 

(1). 

 

2.4.2 Výpočet hodnoty aktiva 

 Hlavním principem při ohodnocení aktiv jsou náklady, které vznikají v důsledku 

porušení důvěrnosti, integrity a dostupnosti. Nejjednodušším a nejpoužívanějš ím 

postupem pro výpočet aktiva je tzv. součtový algoritmus (1). 

 

Principem je součet (1): (dostupnost + důvěrnost + integrita) / 3 

 

 Jedná so nejrychlejší způsob, jak získat hodnotu aktiva a zároveň nám řekne, jaký 

bude mít dopad na organizaci případné zničení nebo poškození aktiva (1). 

 

 

2.5 Bezpečnostní hrozby 

 

 Hrozba má potencionální schopnost způsobit nežádoucí incident. Takový incident 

může mít následky v podobě poškození systému nebo organizace a její aktiva (1). 
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2.5.1 Základní rozdělení hrozeb 

 Hrozby můžeme dělit do několika kategorií. 

Podle původu (1): 

• Přírodní – zemětřesení, blesk, požár, povodeň. 

• Způsobené lidským faktorem – chyba uživatele, odposlech. 

 

Podle úmyslu (1): 

• Náhodné – vymazání souboru. 

• Úmyslné – odcizení, úmyslné poškození. 

 

Z hlediska bezpečnosti je důležité identifikovat úmyslné i náhodné hrozby a 

odhadnout jejich úroveň a pravděpodobnost výskytu (1). 

  

 Dále lze hrozby dělit podle zdroje na vnitřní a vnější nebo podle dopadu na systém 

na aktivní a pasivní (1). 

 

 Seskupit hrozby můžeme i podle toho, na jaké aktivum působí. Je to zcela logické, 

například (1): 

• Operační systém. 

• Aplikace. 

• Databáze. 

• Síť. 

• Klient. 

 

2.5.2 Posouzení hrozeb 

 Hrozby se posuzují v závislosti na následujících otázkách (1): 

• Ztráta důvěrnosti – může vést ke ztrátě důvěry vůči zákazníkům, právní 

odpovědnosti, finanční ztrátě nebo osobní bezpečnosti. 

• Ztráta integrity – může vést k přijetí nesprávných rozhodnutí nebo narušit 

funkčnost organizace. 

• Ztráta dostupnosti – může vést k neschopnosti provádět kritické činnost i 

organizace. 
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• Ztráta individuální odpovědnosti – může vést ke špionáži, krádeži nebo 

podvodu. 

• Ztráta autentičnosti – může vést k užití neplatných dat vedoucí k neplatným 

výsledkům. 

• Ztráta spolehlivosti – může vést k nespolehlivým dodavatelům nebo demotivac i 

zaměstnanců. 

 

Musíme brát v potaz také tzv. následné efekty hrozeb. Například výpadek 

elektrické energie nemá za následek pouze nedostupnost dat, ale při dlouhodobém 

výpadku může vést k ohrožení činnosti organizace nebo i ohrožení fyzické integr ity 

člověka. Možné dopady hrozeb je proto potřebné promýšlet do nejmenších detailů (1). 

 

 Mezi nejčastější hrozby lze zařadit selhání dodávky energie, selhání hardware, 

selhání komunikačních služeb, škodlivý software (1). 

 

 

2.6 Analýza rizik 

 

 Jako riziko obecně považujeme nebezpečí vzniku škody, ztráty, zničení nebo 

jiného nezdaru. Je to odlišná a nežádoucí možnost, která se odklání od předpokládaného 

vývoje, a vytváří nám určitý stav nejistoty. U rizika se tedy setkáváme s neurčitým 

výsledkem (existují minimálně dvě varianty vývoje) a právě minimálně jedna varianta je 

nežádoucí. Vnik rizika způsobuje vliv hrozeb na aktiva a vyjadřuje nám míru ohrožení 

aktiv (3). 

  Analýza rizik se provádí k identifikaci zranitelných míst v organizaci. Zachycuje 

seznam možných hrozeb působící na subjekt a určí rizika příslušná každému zranitelnému 

místu a hrozbě. Cílem analýzy rizik je jejich snížení na přijatelnou úroveň, případně 

akceptace zbytkových rizik, u kterých je jejich minimalizace neefektivní (1).  

 Následující obrázek znázorňuje obecný postup analýzy řízení. 
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Obrázek 2: Proces řízení rizik. Upraveno dle: (6) 

 

2.6.1 Kroky analýzy rizik 

 

Stanovení hranic revize 

 Vytyčení hranic probíhá ještě před identifikací a hodnocením aktiv a slouží 

k tomu, abychom se vyvarovali zbytečným činnostem. Definuje tedy, kterých prvků se 

analýza rizik bude týkat (například aktiva IT – hardware, software, data, …) (1). 

 

Identifikace a ohodnocení aktiv 

 Vytvoření seznamu aktiv a určení jejich hodnoty v organizaci. Tato problematika 

je již blíže popsána v kapitole 2.4. 
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Hodnocení hrozeb 

 Podrobněji popsáno v kapitole 2.5. Ve zkratce se jedná o identifikaci hrozeb a 

ohodnocením například pravděpodobností, s jakou může hrozba nastat. 

 

Odhad zranitelnosti 

 Zranitelnost odhaluje slabá místa ve fyzickém prostředí, organizaci, postupech, 

personálu managementu, administraci hardwaru, softwaru nebo komunikačním zařízení. 

Tato místa mohou být využita zdrojem hrozby a mít tak vliv na škodu na aktivech (1). 

 

 Identifikace plánovaných a existujících opatření 

 Je součástí analýzy rizik a výsledkem tohoto kroku je navíc seznam všech 

existujících a všech plánovaných bezpečnostních opatření (1). 

 

Výběr ochranných opatření 

 Princip opatření spočívá v redukci případného rizika nebo snížení jeho vlivu na 

co nejnižší úroveň. K usnadnění popisu různých typů opatření jsou v rámci normy 

zavedeny kategorie ochranných opatření. Základní kategorie, tzv. všeobecně 

aplikovatelná opatření řazena mezi nejdůležitější, jsou následující (1): 

• Řízení a politiky bezpečnosti IT. 

• Kontrola bezpečnostní shody. 

• Řešení incidentů. 

• Personální opatření. 

• Provozní problémy. 

• Plánování kontinuity činnosti organizace. 

• Fyzická bezpečnost. 

 

Odhad rizik 

 V tomto kroku je třeba identifikovat a odhadnout rizika, která působí na aktiva. 

Musíme zjistit, co a proč nám hrozí (1). 
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Přijetí rizik 

 Po identifikaci a odhadu rizika a po výběru a revizi ochranných opatření tu stále 

zůstávají tzv. zbytková rizika. Absolutně bezpečný systém vytvořit nelze, v reálném 

provozu se tak snažíme k tomuto bodu pouze přiblížit. Zbytková rizika jsou buď 

akceptovatelná nebo neakceptovatelná. Neakceptovatelné riziko následně probíhá znovu 

výběrem ochranných opatření a odhadem rizik (1). 

 

Politika bezpečnosti systému IT 

 Tato oblast obsahuje podrobnosti požadovaných ochranných opatření a také 

popis, proč jsou nezbytná (1). 

 

Plán bezpečnosti IT 

 Představuje souhrnný dokument, ve kterém jsou popsány veškeré akce 

k uskutečnění implementace ochranných opatření (1). 

 

2.6.2 Úrovně rizika 

 Rizika rozlišujeme na (1): 

• Bezvýznamné riziko (zanedbatelné riziko) – na takové riziko není potřeba 

zavádět zvláštní opatření, neznamená však stoprocentní bezpečnost, ale i tak je 

nutné na něj alespoň upozornit. Riziko je možné přijmout. 

• Akceptovatelné riziko – je přijatelné se souhlasem vedení. U toho rizika je nutno 

zvážit náklady na případné řešení nebo zlepšení. Riziko je možné, je třeba zvýšit 

pozornost. 

• Mírné riziko – nutno realizovat bezpečnostní opatření dle zpracovaného plánu 

zavádění podle rozhodnutí vedení firmy. Potřeba nápravné činnosti. 

• Nežádoucí riziko – vyžaduje okamžitého zásahu odpovídajících bezpečnostních 

opatření, aby bylo riziko sníženo na přijatelnější úroveň. Ke snížení rizika musí 

být vyhrazeny potřebné zdroje. Jedná se tedy o vysoké riziko, bezprostřední 

bezpečnostní opatření. 

• Nepřijatelné riziko – riziko značné, kritické, permanentní možnost úrazů, 

závažné nehody, nutnost okamžitého zastavení činnosti, odstavení z provozu do 

doby, než budou realizována nezbytná opatření a přehodnocení rizika. Dokud 
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nebude riziko sníženo, činnost nemůže pokračovat. Riziko je velmi vysoké, nutné 

zastavit činnost. 

 

 

2.7 Síťová bezpečnost – management bezpečnosti pasivní vrstvy 

 

 Management pasivní (fyzické) vrstvy využívá kombinaci softwaru, elektroniky a 

produktů strukturované kabeláže. Tím mohou uživatelé sledovat a spravovat své invest ice 

již od fáze plánování, návrhů, zajišťování dodávek, instalací, rozšiřování a změn až po 

případný upgrade infrastruktury. Pokrývá tak v podstatě celý životní cyklus. Systém 

NISS (Network Infrastructure Security Solution) je typickým příkladem Managementu 

bezpečnosti pasivní vrstvy. Definuje následující tři stupně zabezpečení (1). 

 

Stupeň 0 – Identifikátory 

 Nultý stupeň zatím nezajišťuje žádnou fyzickou ochranu komunikace. Napomáhá 

k jednoduché a orientované správě sítě za pomoci nejrůznějšího barevného rozlišování.  

Takto rozlišovat lze u metalických i optických konektorů, propojovacích kabelů, 

popisovacích štítků nebo využít barevných značkovacích kroužků na všechny druhy 

propojovacích kabelů (1). 

 

 Základními identifikačními prvky jsou (1): 

• Barevné propojovací kabely. 

• Barevné značkovací kroužky. 

 

 

Obrázek 3: Kabelové identifikátory. Zdroj: (5) 
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Stupeň 1 – Blokátory 

 Na prvním stupni je již základní fyzická ochrana zajištěna formou blokováním 

portů (jak proti připojení, tak i proti odpojení) a blokováním přístupu (například do 

kabelových tras a datových boxů) (1). 

 

 Rozdělení blokátorů (1): 

• Blokování portu (datového metalického, optického nebo USB portu). 

- Kabeláže. 

- Aktivního prvku. 

• Uzamčení portu proti neoprávněnému odpojení. 

• Blokování datového boxu proti neoprávněnému přístupu a připojení nežádoucích 

zařízení. 

• Blokování kabelových tras proti neoprávněnému přístupu ke kabelovým 

svazkům. 

 

 

Obrázek 4: Blokátor portu. Zdroj: (5) 

 

Stupeň 2 – Klíčování konektorů 

 V tomto posledním stupni se znemožňuje připojení skupin metalických 

propojovacích kabelů a optických duplexních propojovacích kabelů do nepovolených 

portů. Klíčování konektorů je řešeno na principu tvarové úpravy portů a konektorů 

v trojrozměrném provedení (jack v kabeláži a plug na propojovacím kabelu) (1). 

• Neklíčovaný plug nelze zasunout do žádného klíčovaného jacku. 

• Klíčovaný plug nelze zasunout do neklíčovaného jacku a ani do jacku s jiným 

typem klíče. 
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Na průřezu konektorů na následujícím obrázku lze vidět nepatrné rozdíly, které 

zamezují neoprávněným připojením. Do trojrozměrného pojetí je zapotřebí brát v úvahu 

i hloubku konektoru. 

 

 

Obrázek 5: Různé tvary konektorů. Zdroj: (5) 

 

 

2.8 Průmyslová bezpečnost 

 

 Průmyslovou bezpečností zkráceně nazýváme pojem bezpečnost průmyslového 

prostředí ICT. Bezpečnost provozu ICT je klíčovým prvkem v průmyslovém prostředí. 

Dosahujeme ji aplikováním maximálními možnostmi doporučených bezpečnostních 

doporučení. Mezi základní parametry průmyslových aplikací patří práce v reálném čase, 

a proto jsou požadavky na průmyslovou infrastrukturu velmi specifické a 

nekompromisní. Průmyslová infrastruktura tak splňuje i požadavky na sítě s maximální 

dostupností (MCN – Mission Critical Network) (1). 
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Obrázek 6: Příklad průmyslové komunikace. Zdroj: (5) 

 

2.8.1 Industrial Ethernet 

 Jako průmyslovým komunikačním protokolem byl celosvětově standardizován 

protokol EtherNet/IP. Ten využívá standardizovaných transportních protokolů TCP/IP a 

UDP/IP. Dále je zde na bázi EtherNet/IP protokol CIP (Common industrial Protocol), 

který rozšiřuje ethernetovské použití na oblast aplikací pro průmyslovou automatizaci (1). 

 

 

Obrázek 7: Ethernet CIP v ISO/OSI referenčním modelu. Zdroj: (1) 

 

2.8.2 Parametry průmyslové síťové infrastruktury 

 Parametry jsou zakotveny a zabudovány v samotné standardizaci Industria l 

Ethernet. Zařízení jsou určena pro nasazování ve specifických podmínkách (1): 

• Teplotní odolnost, 

• odolnost proti vlhku a vodě, 

• odolnost proti agresivnímu prostředí, 
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• odolnost proti mechanickým vlivům, 

• odolnost proti elektromagnetickému rušení. 

 

Zmíněné požadavky se pak projevují na konstrukci jednotlivých komponentů 

síťové infrastruktury (pasivní vrstva i aktivní prvky) (1). 

 

Prvky pasivní vrstvy (1): 

• Kabely – zodolněné, speciální či pancéřové plášťování. 

• Konektory – standardní v odolném provedení nebo speciální (např. M12). 

• Datové rozvaděče – 19“ ve specifickém provedení nebo s lištami DIN. 

 

Aktivní prvky (1): 

• Bezventilátorové provedení. 

• Uzpůsobení pro montáž na DIN lišty. 

• „Coating“ elektroniky – nanášení speciálních odolných laků. 

• Speciální odolné (vodotěsné, prachutěsné) plášťování. 

 

2.8.3 Topologie 

 Jako standardní průmyslová topologie se v současnosti využívá kruhová (Ring). 

Vzniká z původně liniové topologie propojením počátečního a koncového zařízení (1). 

 

 

Obrázek 8: Vznik kruhové topologie z linkové pomocí redundantní trasy. Zdroj: (1) 
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 Kruhovou topologii lze rozšířit následujícími způsoby (1): 

• Napojováním dalších kruhů na zařízení v hlavním kruhu – Sub-Ring. 

• Napojováním kruhů pomocí linek v redundantním provedení – Couplink. 

• V některých případech je použito typické hvězdy při napojení na koncové 

přepínače. 

 

Obrázek 9: Princip napojení kruhů Sub-Ring. Zdroj: (1) 

 

 Předchozí obrázek znázorňuje propojení do kruhu a napojení dalšího kruhu (Sub-

Ring). Označeny jsou také Ring Managery (RM – Ring Manager, SRM – Sub-Ring 

Manager). Ring Manager vysílá tzv. watchdog packets a testuje tím integritu kruhu, 

vytváří redundantní kruh proti výpadku komunikace (vypadne-li jedna trasa) (5). 

 

2.8.4 Redundance 

 Redundance (obecně nadbytečnost) slouží ke zvýšení bezpečnosti provozu ICT 

zařízení (1).  

 

Výběrová kritéria pro volbu redundance (1): 

• Použití napojení pomocí jednoho zařízení je úspornější, ale při jeho výpadku není 

napojení mezi sítěmi. 

• Použití napojení za pomoci dvou zařízení je praktičtější, při výpadku jednoho 

zařízení stále existuje napojení. 

• Použití napojení za pomoci dvou zařízení s kontrolní linkou nemá vliv na provoz 

v žádném kruhu. Komunikaci řeší pouze mezi redundantními zařízeními. 

 

Redundance na několika úrovních je prvním parametrem bezpečnosti průmyslové 

infrastruktury (1). 



30 

 

Redundance topologická 

 Jak už je popsáno v kapitole 2.8.3 základní topologií linkových tras je kruh, který 

vniká uzavřením linkové topologie redundantní trasou (1). 

 

Základní parametry (1): 

• Síťová vzdálenost 3000 km. 

• Vzdálenost mezi dvěma zařízeními do 120 km. 

• Doba reakce dle základního nastavení < 10 ms nebo < 200 ms. 

• Síť může obsahovat přibližně 50 zařízení typu switch. 

• Pracuje na sítích 10 Mbps až 10 Gbps. 

 

Redundance zařízení 

 Redundance zařízení je podporována na všech úrovních. Základem je redundance 

zařízení při napojení dvou kruhů za pomoci kontrolní linky. Při extrémní redundancí je 

zapojení paralelní – duplikovaná síť (1). 

 

Redundance napájení 

 Většinou je tento typ redundance řešen různými způsoby napájení průmyslových 

ICT zařízení (1): 

• Zdvojené standardní napájení 230 V / 50 Hz v rozsahu 90 až 265 V AC (typicky 

dva zdroje). 

• Napájení 24 V nebo 48 V DC v rozsahu 18 až 60 V. 

• Kombinace napájení AC a DC s automatikou. 

 

 

2.9 MCN – Mission Critical Network 

 

 Pojem Mission Critical označuje požadavek na plnou funkčnost systémů životně 

důležitých pro fungování organizace. Mission Critical Network se používá v případě 

komunikační sítě (3). 
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 „MCN je síť s takovým stupněm spolehlivosti, že technicky nemůže dojít 

samovolně k žádné poruše a systém neztrácí své přenosové vlastnosti a parametry 

v závislosti na čase (délce provozování) ani prostředí, ve kterém je instalován.“ (3, str. 

113). 

 

 Při dodržení tří základních pravidel MCN (jednoduchost, separátní rutinní provoz, 

spolehlivost) u návrhu sítě, lze dosáhnout snadnější správy a nižší poruchovosti. 

Výsledkem by měla být spolehlivá síť s levným provozem (1). 

 

Základní pravidla pro MCN (1): 

• Jednoduchost (provozní)  

- V návrhu síťové infrastruktury snížení komplexního použití. 

- Zrychlení odstraňování závad a údržba. 

- Snížení rizika snížením komplexnosti síťové infrastruktury. 

- Předcházení lidským chybám. 

Jednoduchost (v síťové infrastruktuře) 

- Činnost na nejnižších vrstvách ISO modelu (L1, L2, L3) včetně 

zabezpečení. 

- Používání HW podporujícího hot-swap a modularitu. 

- Používání správy s grafickým rozhraním. 

- Segmentace sítě na snáze spravovatelné celky. 

• Separátní rutinní provoz (oddělení různých síťových provozů s odlišnými 

požadavky na síťovou infrastrukturu) 

- Logické oddělení sítí s odlišným použitím. 

- Správa šířky přenosového pásma. 

- Izolování vadných nebo nespolehlivých aplikací. 

• Spolehlivost (provozní) 

- Činnost síťové infrastruktury ve ztížených podmínkách. 

- Minimální výpadky sítě. 

- Životnost síťové infrastruktury minimálně 15 let. 

- Nadčasovost. 

- Dosažení spolehlivosti maximálních dostupností. 
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Požadavky na odolnost systému vůči vlivům okolního prostředí (3): 

• Rozsah pracovních teplot – v systémech kritické infrastruktury je obvykle 

požadován rozsah 0 °C až 60 °C nebo -40 °C až +70 °C (někdy i více). 

• Odolnost proti chemickým vlivům prostředí – patří sem působení vlhkosti, 

vody, oleje, benzínu, odmašťovadel a jiných dalších chemikálií. Potřebná je 

vysoká odolnost materiálů plášťů kabelů, kontaktů konektorů, ochrana speciálním 

lakem. 

• Odolnost proti povětrnostním vlivům – prašnost, vlhkost, voda v podobě deště, 

ultrafialové a infračervené záření. 

• Odolnost proti ostatním vlivům prostředí – vysoká prašnost, vibrace a rázy, 

ultrazvuk, rentgenové nebo radiační záření. 

 

 

2.10 Propojení sítí se zabezpečeným oddělením 

 

 Integrovaná komunikační infrastruktura organizace se navrhuje jako fyzicky 

oddělené sítě se vzájemným zabezpečeným propojením. K napojení do vnějších 

veřejných sítí se ve většině případů pro oddělení sítí používá Security Router nebo 

firewall. Při oddělování sub-sítí v rámci hierarchické struktury uzavřeného systému se 

používají firewally aplikační (4). 

 Pro účely údržby nebo diagnostiky je zapotřebí mít i lokální zabezpečená 

připojení (Security service port). Výhodné je mít zabezpečené servisní připojení i se 

vzdáleným přístupem. Servisní technik tak může uvést zařízení do správného stavu na 

dálku nebo informuje obsluhu zařízení o potřebných úkonech k nápravě (4). 

 Integrovanou podnikovou komunikační infrastrukturu je dále zapotřebí oddělit 

z hlediska systémového členění vnějších a vnitřních napojení. Jednotlivé sub-sítě se 

oddělují většinou pomocí aplikačních firewallů, především pak v případech oddělení 

řízení kritických aplikací od administrativní sítě. U méně náročných požadavků na 

oddělení může v některých případech dostačovat Route-Switch pracující na L3 vrstvě 

ISO/OSI modelu. Připojení vzdálená se pak realizují převážně pomocí VPN (Virtua l 

Private Network) (4). 
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2.11 Napájení pomocí integrované infrastruktury 

 

 V dnešní době již komunikační infrastruktura umožňuje integraci napájení, 

běžnou záležitostí je napájení vybraných koncových zařízení po počítačové síti 

v prostředí EtherNet. Tato funkce se nazývá Power over EtherNet – PoE (4). 

 Způsob PoE napájení se běžně používá u mnoha zařízení, pro která dostačuje 

poskytovaný příkon. Standardně je v PoE napětí 48 V DC. Mnoho zařízení má však také 

možnost externího napájení, které je odlišné (například 12 nebo 24 V DC). S PoE toto 

napětí nemá nic společného (4). 

 Mezi nejčastěji připojované zařízení pomocí PoE jsou: IP telefony a IP kamery, 

přístupové body Wi-Fi sítí, zobrazovací jednotky času, touch screen panely, kontrolní 

panely různých systémů, reklamní poutače, prodejní automaty, průmyslová zařízení a 

čidla, kouřová či teplotní čidla, senzory a mnoho dalších zařízení. V poslední době 

proniká PoE i do oblasti napájení různých zařízení, která nemají nic společného 

s komunikační infrastrukturou. Jedná se například o nabíječky mobilních telefonů, 

tabletů, ale i holicích strojků a jiných zařízení spotřební elektroniky s malým příkonem 

(4). 

  

Rozdělení PoE zařízení podle toho, zda je zdrojem nebo je napájeno (4): 

• PSE – Power Sourcing Equipment – zařízení, které napájí (zdroj PoE), zařízení 

je napájeno z externího nebo vnitřního zdroje napětí. 

• PD – Powered Device – zařízení, které je napájeno. 

 

Při připojení jakéhokoliv síťového zařízení na PSE se musí nejprve určit, jestli 

připojené zařízení je PD nebo není. Zjišťuje se kompatibilita protějšího zařízení s PoE, 

aby nemohlo dojít k poškození. PSE tedy nejprve zjistí kompatibilitu PD, a pokud je vše 

v pořádku, může zapnout napájecí napětí (4). 
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3 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

 

Tato kapitola obsahuje popis vybrané společnosti a analýzu současného řešení 

ICT infrastruktury. V této práci je uveden název firmy XY, s.r.o., majitel společnosti si 

nepřeje zveřejnění jména z důvodu obav o ochranu citlivých informací. 

  

3.1 Popis společnosti 

 

 Společnost XY, s.r.o. byla založena na počátku 90. let minulého století jako 

rodinný podnik a na společnost s ručením omezeným přešla v roce 2004. Během svého 

působení firma neustále rostla. Začínala zakázkovou výrobou interiérů a výrobou 

postelového kování. Postupem času byla vybudována lakovna s technologií práškových 

barev a přibyly další výrobní technologie jako řezání laserem profilů a plechů, CNC 

ohýbání, CNC vysekávání, CNC řezání, CNC obrábění, robotické svařování, tryskání 

apod. Firma také vyrábí tryskací zařízení s metacími koly, projektované vlastním 

konstrukčním oddělením, nabídka těchto zařízení je neustále rozšiřována, jak v typech 

strojů, tak ve velikosti a jejich provedení. Dalším nosným programem je výroba strojních 

a mechanických částí paletizační a manipulační techniky pro nejmenovanou firmu 

v blízkém okolí společnosti. Svoje výrobky firma dodává nejen na trh České republiky, 

ale také do zahraničí – Německa, Rakouska, Slovenska, a jiných evropských zemí a také 

na východní trh. Vývoz tvoří zhruba 40 % z celkového obratu firmy. Firma disponuje 

také vlastním vozovým parkem pro odvoz či dovoz materiálu a výrobků. Většina dodávek 

a odběrů zboží je však zajištěna především vlastní dopravou dodavatelů a odběratelů. 

Firma je také držitelem certifikátu ISO 9001 systém managementu kvality a certifikátů 

svařování ISO 3834-2 a ISO 15085-2 (CL 1).  

 

3.2 Organizační struktura 

 

 Společnost je vedena jejím majitelem. Vedoucí jednotlivých oddělení se 

zodpovídají přímo jemu. Tyto oddělení jsou administrativní, obchodní, bezpečnostní a 

výrobní, které se dále větví na sklad a dopravu, lakovnu, laser, obrobnu, dílnu a další. 
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Schéma organizační struktury je uvedeno níže na obrázku č. 10. Firma v současnosti 

zaměstnává více jak 120 zaměstnanců. 

 Správa ICT je zajišťována externí firmou. O každodenní kontrolu a chod síťové 

infrastruktury se stará zástupce externí firmy, který pravidelně dojíždí do naší XY, s.r.o. 

Případné změny a důležité zásahy do ICT řeší přímo s majitelem společnosti XY. 

 

Majitel

Administra-
tivní 

oddělení

Obchodní
oddělení

Vedoucí 
bezpečnosti

Vedoucí 
výroby

Vývojové 
oddělení

Vedoucí 
skladu a 
dopravy

Vedoucí 
lakovny

Vedoucí 
obrobny

Vedoucí 
svářečů

Vedoucí 
CNC

Vedoucí 
tryskacích 

zařízení

Vedoucí 
dílny

Externí 
správa ICT

 

Obrázek 10: Organizační struktura podniku. Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

3.3 Mapa objektu 

 

 Prostor firmy je tvořen několika spojenými budovami do tvaru U s nádvořím. 

Administrativní budova stojí samostatně. Mapa objektu je zobrazena na následujíc í 

stránce s popisem jednotlivých budov a jejich částí. 
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Obrázek 11: Mapa objektu. Zdroj: vlastní zpracování 
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3.4 Strojní vybavení 

 

Laser ADIGE LASERTUBE LT 722D 

 Tento laser je schopen zpracovat trubky do průměru 140 mm, čtvercové, 

obdélníkové a plocho-oválné profily s délkou strany až 120 mm. Dále umožňuje 

vzájemné průniky a napojování stejných nebo různých profilů do tvarů: L, T, U, V, X, Y. 

Materiál je podáván z automatického zásobníku s maximální délkou 6500 mm. 

 

Laser TRUMPF TRUMATIC L3030 

 Pomocí tohoto laseru lze řezat železné, nerezové a hliníkové plechy. Maximální 

pracovní rozsah je 3000 x 1500 mm. Maximální tloušťky materiálů se liší – konstrukční 

ocel do tloušťky 20 mm, ušlechtilá ocel (nerez) do tloušťky 12 mm, hliník a hliníkové 

slitiny do tloušťky 8 mm. Maximální vyrobí odchylka je +/- 0,1 mm. 

 

Vysekávací lis FINN-POWER F5 SV 

 CNC vysekávací stroj umožňuje provádět náročné děrování, zahlubování, 

protahování, značení. Maximální rozměr tabule je 2500 x 1250 mm, zpracuje různé 

materiály od tloušťky 0,5 do 6 mm, přesnost je 0,1 mm.  

 

Tabulové nůžky SAFAN 

 CNC stříhání plechů tabulovými nůžkami SAFAN lze do maximální šířky tabule 

3000 mm a maximální síly stříhaného materiálu – plech ocelový černý do tloušťky 8 mm, 

plech nerez do tloušťky 4 mm, plech hliník do tloušťky 10 mm. 

 

CNC ohraňovací lis TRUMPF TRUMABEND V130 

 Tento CNC ohraňovací lis disponuje ohraňovací sílou 130 tun. Maximální délka 

ohybu je 3000 mm a tloušťka ohýbaného materiálu maximálně 10 mm. 

 

CNC ohraňovací lis TRUMPF TRUBEND 5050 

 Ohraňovací síla u tohoto lisu je 50 tun, maximální délka ohybu je 1250 mm. Je 

vhodnější pro výrobu menších dílů. 
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Robot CLOOS 

 Svařování dílců na svařovacích robotech CLOOS je vhodný způsob pro sériovou 

a velkosériovou výrobu. Využívají se především ke svařování konstrukčních ocelí. Firma 

disponuje dvěma roboty. 

 

Závěsné tryskací zařízení 

 Toto zařízení provádí tryskání jednoduchých i složitých tvarů v zavěšeném stavu 

jednotlivě i ve skupině. Ovládání je PLC pomocí dotykového displeje. 

 

Bubnové tryskací zařízení 

 Bubnové tryskací zařízení je vhodné pro výkovky, odlitky a drobné díly. Ovládání 

je rovněž PLC pomocí dotykového displeje. 

 

 

3.5 Analýza ICT 

 

 Firemní počítačovou síť lze rozdělit do dvou částí. V první části se jedná o 

provozní budovu, ve které se v přízemí nachází kuchyně, jídelna, šatny, sociální zařízení 

a vrátnice. V prvním patře se pak nacházejí kanceláře, sociální zařízení a serverovna. 

V kancelářích je dohromady 12 počítačů a sdílené 4 tiskárny, jeden počítač je připojen 

k síti také na vrátnici. V serverovně se pak nachází servery pro ERP systém, pro sdílené 

uložiště a pro zálohování dat, dále je zde datový rozvaděč, který je centrálním bodem 

počítačové sítě. Kabeláž v této budově je metalická, komerční, vedená z datového 

rozvaděče zdmi a v podlaze zakončená zásuvkami RJ45. Aktivní prvky v datovém 

rozvaděči jsou také komerční. Zařízení v serverovně jsou připojeny na záložní UPS, které 

mohou při výpadku elektrické sítě udržet napájení přibližně 15 minut. V této místnosti je 

také přivedeno připojení k internetu od místního poskytovatele. 

 Druhou částí počítačové sítě můžeme nazvat skladové a výrobní prostory firmy. 

Centrálním místem je zde datový rozvaděč v kancelářských prostorech. Tento rozvaděč 

je propojen s rozvaděčem v provozní budově jedinou linkou. Tuto linku tvoří metalický 

odstíněný kabel v kovové chráničce. Délka tohoto kabelu není přesně známa, odhadem 

však může přesahovat 100 m. Z datového rozvaděče (ve výrobní části) je pak vyvedena 



39 

 

metalická kabeláž k jednotlivým pracovním stanicím, ať už v kancelářských prostorech, 

tak i pracovištím vedoucích pracovníků různě po prostorech firmy. Tyto kabely jsou 

nestíněné uložené většinou v plastových lištách, ojediněle jsou volně přimontované ke 

zdi nebo leží na zemi. Toto je základní nedostatek v průmyslové síti. V této druhé části 

sítě je připojeno přibližně 30 zařízení, jedná se především o počítače, tiskárny a 

velkoformátové tiskárny pro tisk výkresů. Zde to vypadá, že síť nebyla budována dle 

nějaké koncepce, ale stylem, kam je zrovna potřeba, přitáhneme další kabel. Do sítě jsou 

zapojeny také CNC ohraňovací lisy, svařovací roboti a lasery, ostatní stroje do sítě 

zapojeny nyní nejsou. 

 V objektu firmy také není na žádném místě zavedeno bezdrátové připojení Wi-Fi. 

  

3.5.1 Software 

 Počítače ve firmě včetně serverů běží na operačních systémech společnosti 

Microsoft. Dále pak od této společnosti je využíváno balíku Microsoft Office. Ve výrobě 

a vývojovém oddělení je využíváno různých AutoCAD modelovacích programů. 

Ochranu před viry zajišťuje antivirový program ESET Smart Security od společnosti 

ESET. 

 Firma využívá také informačního systém. Jedná se o komplexní ERP řešení, ve 

kterém lze řídit podnikové finance, lidské zdroje, výrobu, servis a služby, skladovou 

evidenci a jiné další oblasti. 

 

 Na následujícím obrázku je zobrazeno zjednodušené schéma současné sítě. 

Topologie sítě je hvězda, tudíž neobsahuje žádné redundantní trasy. 
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Obrázek 12: Schéma současné sítě. Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

3.6 Zhodnocení analýzy 

 

 Po provedení analýzy současného stavu firmy vyplývá, že momentální řešení 

síťové infrastruktury za pomoci komerčních prvků je v průmyslovém prostředí naprosto 

nevyhovující. Je tedy potřeba navrhnout a vybudovat novou síťovou infrastrukturu. 

 Firma by měla také zhodnotit, zda je možné nadále spolupracovat s firmou 

zajišťující správu sítě a zda dokážou její pracovníci spravovat průmyslové řešení síťové 

infrastruktury. Ideálním řešením by bylo vybudování vlastního ICT oddělení s odborně 

vyškoleným personálem. 

 Požadavkem investora (majitele společnosti) je vytvoření návrhu nové síťové 

infrastruktury odpovídající podmínkám pro nasazení v průmyslovém prostředí 

s možností bezdrátového připojení do sítě na určených místech a kalkulace celkové ceny 

za realizaci řešení.  
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4 VLASTNÍ NÁVRH ŘEŠENÍ 

 

 Kapitola vlastního návrhu řešení bude obsahovat nejprve analýzu rizik. Možná 

rizika je zapotřebí identifikovat, ohodnotit a navrhnout opatření na ty nejkritičtější. Poté 

přejdeme k samotnému návrhu síťové infrastruktury. 

 

4.1 Analýza rizik 

 

 Analýza rizik bude provedena následujícím způsobem. Nejprve identifik ujeme a 

ohodnotíme aktiva firmy. Obdobně pak zpracujeme hrozby a zranitelnosti a vytvoř íme 

matici zranitelnosti. Nakonec sestavíme matici rizik. 

 

4.1.1 Identifikace a hodnocení aktiv 

 Aktivum představuje cokoliv, co má pro daný subjekt nějakou hodnotu, může být 

hmotné i nehmotné. 

 Než si aktiva ohodnotíme, je v první řadě potřeba si určit, jakým způsobem budou 

aktiva vůbec ohodnocena. Zvolil jsem kvalitativní vyjádření se stupnicí možných dopadů 

na organizaci. 

 

 

Tabulka 1: Hodnoty aktiv. Zdroj: vlastní zpracování 

 

 Identifikace aktiv a jejich ohodnocení je v následující tabulce. Aktiva zde nejsou 

uvedena všechna, ale pouze ta, která jsou nejdůležitější z pohledu společnosti. Aktiva 

jsou v tabulce také logicky seskupena do kategorií data, hardware a software.  

 

Dopad na organizaci

1 velmi nízká žádný dopad na organizaci

2 nízká zanedbatelný dopad na organizaci

3 střední potíže či finanční ztráty

4 vysoká vážné potíže či podstatné finanční ztráty

5 velmi vysoká existenční potíže

Hodnota aktiva
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Tabulka 2: Identifikace a ohodnocení aktiv. Zdroj: vlastní zpracování 

 

Z tabulky hodnocení aktiv lze vyčíst, že nejdůležitější aktiva s více jak 

zanedbatelným dopadem na organizaci jsou data obecně. Z hardwaru to jsou pak síťová 

infrastruktura, server a stroje. Nezanedbatelný dopad v software ještě doplňují programy 

AutoCAD a informační systém. 

 

4.1.2 Identifikace hrozeb a zranitelnosti 

 Postup při identifikaci a zranitelnosti je obdobný jako v předchozí podkapitole. 

Nejprve si tedy sestavíme tabulku pro hodnocení pravděpodobnosti výskytu hrozby.  

Hodnota je vyjádřena číselně se slovním popisem. 

 

 

Tabulka 3: Hodnoty hrozeb. Zdroj: vlastní zpracování 

 

     

 

Aktivum (A) Zdroj Hodnota

IS 5

Uživatelská data 3

Výrobní data, AutoCAD 4

Síťová infrastruktura 4

Server 4

PC 2

PC příslušenství, tiskárny 2

Stroje 4

Kamerový systém 2

OS 1

MS Office 2

AutoCAD 3

IS 4

Data

HW

SW

Hodnota Pravděpodobnost

1 Nepravděpodobné

2 Méně pravděpodobné

3 Pravděpodobné

4 Velmi pravděpodobné

5 Téměř jisté
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 Identifikace hrozeb a jejich ohodnocení pravděpodobnosti výskytu je v následujíc í 

tabulce. Hrozby jsou také, podobně jako aktiva, logicky rozděleny do kategorií. 

 

 

Tabulka 4: Identifikace a ohodnocení hrozeb. Zdroj: vlastní zpracování 

 

 Z tabulky je patrné, že žádná hrozba téměř jistě nenastane, avšak hrozby 

pravděpodobné a velmi pravděpodobné se vyskytují.  

 

4.1.3 Matice zranitelnosti 

 Matici zranitelnosti vytvoříme spojením tabulky hodnocení aktiv a tabulky hrozeb 

a zranitelnosti. Mezi nimi stanovíme hodnotu zranitelnosti, která může nabývat hodnot 

opět od 1 (nejnižší zranitelnost) do 5 (nejvyšší zranitelnost).  

 

Hrozba (T) Pravděpodobnost

Požár 2

Zatopení 1

Zničení 4

Prach 3

Výpadek elektrické energie 1

Výpadek firemní sítě 4

Výpadek serveru 2

Výpadek internetového připojení 2

Neoprávněný přístup do sítě 3

Neoprávněný přístup do IS 3

Napadení škodlivým sofwarem 2

Zneužití firemních dat 3

Selhání síťové infrastruktury 4

Selhání serverů 2

Selhání PC, tiskáren 2

Selhání strojů 2

Hrozby technického selhání

Hrozby informací

Hrozby dostupnosti služeb

Hrozby fyzického poškození
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Tabulka 5: Matice zranitelnosti. Zdroj: vlastní zpracování 

 

4.1.4 Ohodnocení míry rizika 

 V následující tabulce jsou přiřazeny jednotlivé stupně rizika k rozsahům hodnot 

možné míry rizika. 

 

 

Tabulka 6: Míry rizika. Zdroj: vlastní zpracování 
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Selhání strojů 2 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1
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Data HW SW

Zranitelnost (V)

Rozsah hodnot Stupeň rizika

0 - 10 Bezvýznamné riziko

11 - 20 Akceptovatelné riziko

21 - 30 Mírné riziko

31 - 60 Nežádoucí riziko

60 a více Nepřijatelné riziko
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 Hodnotu, respektive samotnou míru rizika vypočteme ze vztahu R = A * T * V, 

kde:  

• R je míra rizika, 

• A je hodnota aktiva, 

• T je pravděpodobnost vzniku hrozby, 

• V je zranitelnost aktiva. 

 

4.1.5 Matice rizik 

 Výsledné hodnoty míry rizika a jejich barevné označení podle stupně rizika jsou 

v následující tabulce.  

 

 

Tabulka 7: Matice rizik. Zdroj: vlastní zpracování 
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A 5 3 4 4 4 2 2 4 2 1 2 3 4

Popis hrozby T

Požár 2 50 30 40 40 40 20 20 40 20 2 4 6 8

Zatopení 1 10 9 12 16 12 6 6 8 2 1 2 3 4

Zničení 4 40 24 32 48 48 24 24 48 16 4 8 12 16

Prach 3 30 18 24 24 48 24 24 24 12 3 6 9 12

Výpadek elektrické energie 1 5 3 4 20 16 8 8 20 8 1 2 3 4

Výpadek firemní sítě 4 20 12 16 64 48 16 16 32 8 4 8 12 16

Výpadek serverů 2 40 12 32 8 32 8 8 16 4 2 4 6 24

Výpadek internetového připojení 2 10 6 8 16 8 8 4 8 4 4 4 6 8

Neoprávněný přístup do sítě 3 60 36 48 48 48 18 18 36 6 3 6 9 12

Neoprávněný přístup do IS 3 60 9 12 12 12 6 6 12 6 3 6 9 36

Napadení škodlivým softwarem 2 20 12 16 24 24 8 4 8 8 4 4 6 8

Zneužití firemních dat 3 45 18 48 12 12 6 6 12 6 3 6 9 12

Selhání síťové infrastruktury 4 20 12 32 64 48 8 16 16 8 4 8 12 64

Selhání serverů 2 40 24 32 8 32 4 4 8 4 2 4 6 24

Selhání PC, tiskáren 2 10 18 24 8 8 12 12 8 4 2 4 6 2

Selhání strojů 2 10 6 8 8 8 4 4 32 4 2 4 6 8

D
o

st
u

p
n
o

st
 

sl
u

že
b

In
fo

rm
ac

e
T

ec
h

n
ic

k
é 

se
lh

án
í

Riziko                                                                         

R = A * T * V

Data HW SW

F
y

zi
ck

é 

p
o

šk
o

ze
n

í



46 

 

4.1.6 Zhodnocení analýzy rizik 

 Podle provedené analýzy můžeme z matice rizik vyčíst, že nejslabším článkem je 

síťová infrastruktura, hrozí její technické selhání a nedostupnost služeb. Dále značné 

riziko představuje neoprávněný přístup do sítě, kde přístupová práva uživatelů nejsou 

téměř řešena, a uživatelé si tak mohou volně „šmejdit“ po síti. Z toho taky plyne právě 

možné zneužití firemních dat. V neposlední řadě je třeba také zmínit riziko fyzického 

poškození, neboť současná síťová infrastruktura není nijak speciálně chráněna a téměř 

nevyužívá zodolněných materiálů proti poškození. 

  

 

4.2 Návrh síťové infrastruktury 

  

Nyní se budeme zabývat samotným návrhem ICS infrastruktury. Na základě 

analýzy současného stavu a analýzy rizik navrhneme kompletně nové řešení, které to 

stávající nahradí. Důležitý bude výběr aktivních prvků a prvků kabeláže, aby vyhovova ly 

agresivnímu prostředí průmyslu. Ideálním řešením by byl výběr jednotné platformy. 

Páteřní síť by měla být v topologii kruh k zajištění redundance tras, což také dopomůže 

k maximální dostupnosti sítě. Nad infrastrukturou bude potřeba také zajistit centrální 

správu a dohled jednotným softwarovým managementem. 

  

Z důvodu rozmachu mobilních zařízení v dnešní době je zapotřebí vybavit 

vybrané plochy bezdrátovým Wi-Fi signálem.  

   

Projekt implementace bude zřejmě realizován po etapách. Důvod je jednoznačný, 

není možné jen tak vypnout stávají síť, aniž by to ovlivnilo fungování podniku. 
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4.2.1 Určení páteřních uzlových bodů 

 Volba umístění páteřních uzlových bodů musí být zvolena tak, aby byly dobře 

přístupné, ale zároveň vhodně umístěné tak, abychom se co nejlépe vyhnuli možnému 

fyzickému poškození. Uzlovým bodem na páteřní síti bude datový rozvaděč, ze kterého 

se síť dále větví. K umístění tedy vyhledáme vyvýšená místa, rozvaděče budeme 

montovat na zeď. 

 

 

Obrázek 13: Rozmístění uzlových bodů. Zdroj: vlastní zpracování 

 

Z obrázku výše lze zjistit, že jsem zvolil celkem 7 páteřních uzlů. Uzel 

S v provozní budově bude sloužit jako centrální uzel. Další uzly jsou označeny písmeny 

podle toho, kde se nachází. Souhrnně: 

• S – serverovna, provozní budova, 

• L – lakovna, 

• K – kanceláře, 

• Z1 – zařízení strojní 1, 

• Z2 – zařízení strojní 2, 

• O – obrobna, 

• A – sklad. 
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4.2.2 Návrh optických tras 

 Jak už je jasné z názvu, páteřní uzly propojíme optickými kabely. Topologii zde 

zavedeme kruhovou pro redundanci tras. Rychlost této páteřní sítě bude 1 Gb/s, což je 

v dnešní době dostatečný luxus s rezervou do budoucna. Jednotlivé uzly máme již 

pojmenované, nyní je zapotřebí označit uzel, který bude plnit roli ring managera (RM). 

 

 

Obrázek 14: Návrh tras optické páteře. Zdroj: vlastní zpracování 

 

 Ring manager je zvolen v páteřním uzlu S, odtud povedeme první trasu k uzlu A, 

další trasa z A do O atp. Kompletní kruh se skládá ze sedmi uzlových bodů. Uzlové body 

však budou připojovány postupně, takhle je potřeba připojit 6 segmentů, které před 

uzavřením kruhu budou dočasně v topologii hvězda. Počet potřebných vláken získáme 

následujícím výpočtem:  

 počet segmentů * počet vláken na segment + % požadované redundance = počet vláken  

 Jedná se tedy o 6 segmentů, na každý segment připadnou 2 vlákna a požadovaná 

redundance je 50 %. Tím získáváme, že bude potřeba 18 vláken. Předpokládaná délka 

segmentu by neměla překročit 500 metrů. Počítáme i s různými rezervami ať už v místech 

svodů a ohybů nebo v místech připojení do datových rozvaděčů. 

 Druh optického kabelu jsem zvolil v provedení FO MM 50/125 OM2, který by 

měl plně dostačovat nastaveným požadavkům. Ve výrobních částech firmy bude kabel 

uložen do korugovaných chrániček, obdobně tak při uložení do země. K umístění 

kabeláže bude z většiny využito stávajících registrů tras napájecích rozvodů. Jsou zde 
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však části, kde kabeláž bude umístěna do země. Jedná se o část trasy mezi uzly S  a L, 

kabely zde budou uloženy do hloubky 1 metr, protože protínají příjezdovou cestu do 

areálu. Kabeláž na trase mezi uzly S a A bude taktéž uložena do země, avšak zde postačí 

hloubka jen 0.5 metru, jedná se o volný terén. 

 

4.2.3 Návrh Wi-Fi pokrytí 

 K zavedení bezdrátového připojení použijeme průmyslové Wi-Fi technologie. 

Požadované plochy k pokrytí jsou vyznačeny zamodřenou oblastí na následujíc ím 

obrázku.  

 

 

Obrázek 15: Požadované plochy pokrytí Wi-Fi signálem. Zdroj: vlastní zpracování 

 

 Bezdrátovým signálem mají být pokryty kancelářské prostory v provozní budově, 

dále jsou to oba sklady, přípravna, kanceláře ve výrobní části firmy a balírna. Lakovna je 

zde taky zatrhnutá, ale postačí, pokud Wi-Fi dosáhne na pracoviště vedoucího lakovny, 

které je v blízkosti rozvaděče L. 

 Nyní je možné navrhnout rozmístění Wi-Fi prvků. K pokrytí vymezených oblastí 

využijeme celkem pěti zařízení. Tyto prvky budou připojeny k páteřním datovým 

rozvaděčům pomocí metalického kabelu a napájené funkcí PoE. Tyto kabely budou 

metalické, typ lanko, stíněný a také v kogurované chráničce. Rozmístění prvků je 

znázorněno na následujícím obrázku. Po umístění prvků je třeba nastavit správný 

vyzařovací výkon a zkontrolovat průchodnost Wi-Fi signálu do požadovaných lokalit.  
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Obrázek 16: Rozmístění Wi-Fi prvků. Zdroj: vlastní zpracování 

  

 U zařízení využijeme také kanálového nastavení. To je vhodné nastavit 

v případech, kde se mohou překrývat vyzařované signály z více zařízení. Proto nastavíme 

u zařízení napojené z uzlového bodu A kanál 1 a v zařízení napojené z uzlu O kanál 9. U 

ostatních zařízení nepřepokládáme vzájemné rušení. 

 

4.2.4 Prvky pasivní vrstvy 

  

Optický kabel a konektory 

 Pro vedení páteřní sítě byl zvolen kabel typu FO MM 50/125 OM2. Bude 

zapotřebí osmnácti vláken. Jelikož kabel s osmnácti vlákny není dostupný, vybereme 

kabel od společnosti Leviton, který obsahuje 24 vláken. Kabel je určen pro vnitřní i vnější 

použití, optické vlákno je v těsné sekundární ochraně. 

 

Obrázek 17: Kabel s optickými vlákny. Zdroj: (7) 
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 Konektory optických kabelů budou zodolněné, určené pro použití v průmyslovém 

prostředí. 

 

Obrázek 18: Zodolněné konektory pro optiku. Zdroj: (5) 

 

Metalický kabel a konektory 

 Tento kabel povede k Wi-Fi zařízením. Vybrán je stíněný síťový kabel FTP 

kategorie 5e od výrobce Belden. 

 

 

Obrázek 19: FTB kabel. Zdroj: (8) 

 

 Také konektory u tohoto typu kabelu budou zodolněné kvůli nasazení 

v průmyslovém prostředí. 

 

Obrázek 20: Zodolněný konektor RJ45. Zdroj: (10) 

 

Ochrana kabelů 

 Kabely optické i metalické budou uloženy do speciálních chrániček, aby tak 

odolávali nežádoucím vlivům průmyslového prostředí. Navržená chránička WELLFLEX 

PUR 118 je vhodná do agresivních provozních podmínek. Stěna je polyuretanová 

s ocelovou výztuží. 
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Datové rozvaděče 

 Navenek můžeme říct, že se jedná o pouhou „skříň“, ale i zde nasazujeme 

komponenty uzpůsobené do průmyslového prostředí. Datové rozvaděče musí být odolné 

především proti mechanickému poškození a odolné proti prachu a vodě (zcela 

uzavíratelné, bez průduchů).  

Datové rozvaděče na páteřní síti budou ocelové, závěsné na zeď. Uvnitř podporují 

kombinovaně 19“ montáž i montáž pomocí DIN lišty. Rozvaděče, do kterých umíst íme 

prvky pro šíření signálu Wi-Fi, musí být plastové, aby bezdrátový signál nepohlcovaly. 

 

 

Obrázek 21: Průmyslový nástěnný rozvaděč. Zdroj: (11) 

 

4.2.5 Prvky aktivní vrstvy 

 Aktivní prvky do průmyslového prostředí musíme vybírat opět k tomu 

uzpůsobené – zodolněné prvky, bez aktivního chlazení. K zachování jednotné platformy 

je také důležité si vybrat dodavatele, který nabízí širokou škálu produktů.  

 Proto jsou vybrané aktivní prvky od německé společnosti Hirschmann, která se 

specializuje a vyvíjí zařízení pro nasazení v průmyslových sítích. 

 

4.2.5.1 Páteřní switch 

 Do páteřních uzlových bodů je potřeba navrhnout switch, který obsahuje 

dostatečný počet portů a jeho montáž bude možná do navržených datových rozvaděčů. 

Měl by také podporovat management a zapojení redundantních tras, včetně topologie 
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kruh. V neposlední řadě by měl disponovat také funkcí PoE, pomocí které chceme napájet 

Wi-Fi prvky. 

 Zvolený páteřní switch je MACH104-20TX-F-4PoE. Následující obrázek 

představuje přední panel tohoto switche, je přejat přímo z manuálu tohoto prvku. 

 

 

Obrázek 22: Přední panel MACH 104. Zdroj: (12) 

 

 Tento switch nabízí celkem 24 portů pro rychlost 1Gb/s. Z těchto portů jsou 4 tzv. 

kombo porty, které lze využít jak pro optiku, tak pro metaliku, a další 4 porty podporují 

funkci PoE. Z dalších klíčových parametrů bych zmínil: 

• 19“ provedení, 

• podpora managementu, 

• podpora redundance. 

 

4.2.5.2 Wi-Fi prvky 

 Pro bezdrátové připojení je zapotřebí vybrat prvek, který bude podporovat PoE 

napájení. Zařízení, které jsem vybral, patří do rodiny produktů s označením OpenBAT.   

 

 

Obrázek 23: Zařízení OpenBAT-R. Zdroj (13) 

 

 Označení OpenBAT není kompletní, při výběru tohoto zařízení je třeba projít 

konfigurátorem a navolit si tak zařízení na míru. Obrázek z konfigurátoru je v příloze 

číslo 1.  
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 Pro naše potřeby jsem nakonfiguroval zařízení s kompletním označením          

BAT-REUW99AP999AO799TA99ZH09.12.5850. Toto celkové označení představuje 

vybrané možnosti, kde písmena obvykle značí vybranou variantu a devítky variantu 

žádnou, poslední číslo označuje verzi software. 

 Ve zkratce vytáhnu některá specifika: 

• montáž DIN, 

• napájení PoE (PD zařízení), 

• podpora pásem 2,4GHz i 5GHz, 

• 3x anténa, 

• podpora managementu. 

 

4.2.6 Logické oddělení sítí 

 Do tohoto bodu máme všechny sítě propojené (tzv. plochá síť) bez žádného 

routování. Oddělení administrativní síť od průmyslové dosáhneme pomocí nastavení 

virtuálních sítí (VLAN). VLAN lze nastavovat dvěma způsoby – staticky nebo 

dynamicky. V tomto projektu využijeme nastavení statické, kdy každý port ručně 

v managementu aktivního prvku nadefinujeme. V takovém řešení, kdy máme port ve 

VLAN a máme danou VLAN nastavenou, uvidíme vše a vše bude fungovat, pokud však 

port přesuneme do jiné VLAN, nebude nic k vidění. 

 Sítě je také zapotřebí rozdělit na L3 vrstvě kvůli hrozbě nedostatku adresního 

prostoru. K tomu využijeme víceportového routeru. 

 

 

Obrázek 24: Příklad oddělení sítí na L3 vrstvě. Zdroj: vlastní zpracování 

 

 Router pro tyto účely zvolíme s označením EAGLE 30 opět od firmy Hirschmann 

k zachování jednotné platformy. I zde lze využít konfigurátoru zařízení, v tomto případě 

však vybereme již hotovou nakonfigurovanou verzi (přesné označení EAGLE30-
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04022O6TT999ECCZ9HSE3F03.0.). Jedná se o kombinaci routeru a základního 

firewallu se spoustou funkcionalit. Obsahuje gigabitové řešení, 2 optické porty, 4 

metalické. Montáž je pomocí DIN lišty. 

 

 

Obrázek 25: Zařízení EAGLE 30. Zdroj: (14) 

 

4.2.7 Aplikační firewall 

 Základní řešení firewallu pro oddělení kritických procesů ve firmě je v routeru 

EAGLE 30 nedostatečné. Proto použijeme samostatný aplikační firewall. Pro tyto účely 

jsem vybral dvouportové zařízení Tofino Xenon. Je rovněž od firmy Hirschmann 

uzpůsobené k nasazení v průmyslovém prostředí. Tofino je také konfigurovatelné, lze si 

zvolit například typ konektorů portů nebo vybrat z různých softwarových balíčků 

hodících se do nejrůznějších prostředí. V našem případě postačí základní softwarový 

balíček, vybaveno porty pro metaliku (konektory RJ45). Přesný název zvoleného zařízení 

je Tofino Xenon - TofinoXe-0200T1T1TDDZ90003. 

 

 

Obrázek 26: Zařízení Tofino Xenon. Zdroj: (15) 
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 Tofino použijeme pro oddělení kritických výrobních procesů a také pro oddělení 

kamerového systému. 

 

4.2.8 Blokové schéma 

 Následující blokové schéma (obrázek č. 27) znázorňuje zapojení páteřní sítě. 

Páteřní switche MACH 104 jsou zapojeny do kruhové topologie, propojeny optickým 

kabelem. Funkci Ring Managera bude plnit zařízení v uzlu S.  Dále jsou zakresleny 

přístupové Wi-Fi zařízení BAT, ty jsou připojeny metalickými kabely. Vyobrazeno je 

také připojení aplikačních firewallů Tofino, které oddělují kritické výrobní procesy a 

kamerový systém. 

 

 

Obrázek 27: Blokové schéma. Zdroj: vlastní zpracování 

 

4.2.9  Management software 

 Další navrženou částí bude software, pomocí kterého budeme schopni celou síť 

monitorovat a řídit. Všechny naše navržené aktivní prvky mají zabudovaný servisní port 

RJ11, pomocí něj můžeme spravovat zřízení mimo síť. Zařízení obsahují také USB port, 

po připojení flashdisku můžeme například ukládat konfigurace zařízení a případně tak 

obnovit jejich nastavení. 
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 Účel managementu spočívá především v nastavení aktivních prvků a pomoc při 

řešení poruch. Dále je vhodné mít přehled o síti v reálném čase a získávat hlášení při 

nastání nestandardních událostí. 

Díky jednotné platformě, kterou jsme dodrželi, a také kvůli kompatibilitě s HW, 

bude nejjednodušším řešením vybrat opět produkty společnosti Hirschmann. Softwarový 

management rozděluje do několika produktů. 

 

 

Obrázek 28: Produkt HiDiscovery. Zdroj: (16) 

HiDiscovery 

 Produkty Hirschmann jsou dodávány bez výchozí adresy IP. Tím je zajištěno, aby 

nenastal konflikt IP adres. HiDiscovery nám objeví všechna zařízení v síti LAN, i když 

nemají adresu IP. Tlačítko „signal“ aktivuje LED diody na zařízení, a tak je možné zjistit, 

se kterým zařízením komunikujeme. Následně je možné přiřadit IP adresu zařízení přes 

ethernetové připojení. Služba HiDiscovery dokonce pomáhá při vyhledávání chyb, 

zvýrazňuje zařízení s duplicitními adresami IP (ukázka na obrázku č. 29). 

 

 

Obrázek 29: Ilustrační prostředí HiDiscovery. Zdroj: (5) 

 

 Aplikace HiDiscovery je bezplatně dostupná. 
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Obrázek 30: Produkt HiView. Zdroj: (16) 

HiView 

 HiView umožňuje uživatelům využívat webového rozhraní bez nutnosti instalace 

prohlížeče nebo Java knihovny na jejich PC. Aplikace je navíc přenosná, funguje i na 

vyměnitelných mediích (USB disk, SD karta). 

 V prostředí HiView se na obrazovce zobrazí, které zařízení byly v poslední době 

dostupné, nejčastěji používané jsou uvedeny nahoře. Jedním kliknutím se pak na dané 

zařízení připojí. 

 I tahle aplikace je bezplatně dostupná. 

 

Hlavní funkcionality: 

• Grafické uživatelské rozhraní. 

• Portable řešení aplikace. 

• Obrazovka s přehledným výběrem zařízení. 

• Přístup k zařízením může pomocí jejich IP adresy nebo DNS. 

• HiView slouží také jako klient pro průmyslové HiVision. 

 

 

 

Obrázek 31: Produkt HiVision. Zdroj: (16) 

HiVision 

 Průmyslový HiVision management bezpečně a automaticky identifikuje zařízení 

v síti a pomáhá s jejich konfigurací a monitorováním. Poskytuje již velkou řadu funkcí. 

Jednou z nich je možnost grafického zobrazení celé sítě (ilustrační obrázek č. 32). 



59 

 

 

Obrázek 32: Ilustrační prostředí HiVision. Zdroj: (5) 

 

 U každého zařízení je pak možné zjistit různé detaily nastavení včetně portů, do 

kterých jsou připojené. Celá topologie lze také upravovat – přidávat zařízení,  

konfigurovat zařízení, barevně odlišovat jednotlivé prvky aj. 

  

Hlavní výhody a funkcionality HiVision: 

• Okamžitá viditelnost klíčových ukazatelů pomocí Dashboard panelu. 

• Snadný způsob identifikace, mapování a konfigurace celé sítě a za živého 

provozu. 

• Zjednodušená implementace a konfigurace pomocí průvodců nastavení. 

• Monitorování změn v konfiguračních souborech zařízení. 

• Automatické zálohovaní konfigurací. 

• PoE průvodce k optimalizaci využití dostupného napájení. 

• Volitelné upozornění na neoprávněné změny v systému. 

• Uživatelské role pro kontrolovaný přístup. 

• Historie událostí v grafickém formátu. 

• VLAN prohlížeč, MIB vyhledávač, edit and run mód. 

• Podpora prostředí Windows, Linux. 

• Možnost integrace do SCADA systémů. 



60 

 

 

Obrázek 33: Produkt HiFusion. Zdroj: (16) 

HiFusion 

 Tato aplikace umožňuje integrovat specifická MIB (management information 

bases) výrobců zařízení třetích stran do prostředí HiVision. Vytvářením tzv. PSM 

(product-specific module) se dané zařízení pojmenuje, definuje se seznam jeho 

proměnných a přiřadí se obrázek nebo ikona. Další procesy jsou převážně 

automatizovány, poté je kompletní PSM začleněno do HiVision. Zde bude přiřazeno ke 

správné ikoně a jeho seznam hodnot MIB bude k zobrazení. 

 Aplikace HiFusion pro vytváření a testování PSM může pracovat samostatně bez 

HiVision. Zařízení, pro která se však PSM vytvářejí, musí podporovat verzi 1 nebo 3 

SNMP (simple network management protocol). 

 

 

 

Obrázek 34: Produkt HiMobile. Zdroj: (16) 

HiMobile 

 HiMobile umožňuje monitorování průmyslových síťových zařízení bez PC. 

Zapotřebí je smartphone nebo tablet a jakýkoli síťový přístup (WLAN, Ethernet či 3G). 

HiVision management se zde chová jako server a HiMobile jako klient, přístup k serveru 

lze chránit heslem. Aplikace také umožňuje, aby informace o stavu na síťových zařízení 

byly čteny, ale nebyly uloženy. HiMobile je podporován na operačních systémech Apple, 

Android i Windows Phone. 
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Obrázek 35: Ilustrační prostředí HiMobile. Zdroj: (17) 

 

 

 

Obrázek 36: Produkt LANmonitor. Zdroj: (16) 

LANmonitor 

 Jedná se o monitorovací nástroj založený na SNMP pro všechna zařízení BAT. 

Poskytuje přehled stavu v reálném čase pro rozhraní, síť, připojení, propustnost a kvalitu 

spojení. Dokáže zobrazit časové grafy pro průchodnost a výkonnost. 

 

 

Obrázek 37: Produkt LANconfig. Zdroj: (16) 

LANconfig 

 Nabízí další možnosti pro konfiguraci zařízení BAT. Podporuje BAT-Controller, 

skupinovou konfiguraci více zařízení, plánované updaty, firmware management, 

zjednodušené konfigurace založené na průvodci. 
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4.3 Ekonomické zhodnocení 

 

 Nyní se podíváme, kolik navrhnuté řešení může stát. Musíme počítat s vyššími 

náklady, jelikož jednotlivé prvky splňují vysoké nároky odolnosti pro nasazení 

v průmyslovém prostředí. V následující tabulce jsou uvedeny a oceněny všechny 

komponenty, k vybudování námi navrhnuté síťové infrastruktury. 

 

Položka Množství Cena za mj bez DPH 
Cena celkem bez 

DPH 

Komponenty pasivní vrstvy 

Optický kabel OM2 500 m 49,00 Kč 24 500,00 Kč 

FTP kabel Cat5e 50 m 27,00 Kč 1 350,00 Kč 

Chránička 520 m 275,00 Kč 143 000,00 Kč 

Odolné optické konektory 14 ks 499,00 Kč 6 986,00 Kč 

Odolné RJ45 konektory 18 ks 379,00 Kč 6 822,00 Kč 

Datový rozvaděč uzlových bodů 7 ks 9 880,00 Kč 69 160,00 Kč 

Datový rozvaděč Wi-Fi 5 ks 3 270,00 Kč 16 350,00 Kč 

Komponenty aktivní vrstvy 

Páteřní switch MACH 104 7 ks 69 890,00 Kč 489 230,00 Kč 

Wi-Fi prvek BAT 5 ks 34 330,00 Kč 171 650,00 Kč 

Router EAGLE 30 1 ks 29 950,00 Kč 29 950,00 Kč 

Tofino Xenon 3 ks 58 890,00 Kč 176 670,00 Kč 

Management software 

HiVision pro 32 zařízení 1 ks 65 300,00 Kč 65 300,00 Kč 

HiDiscovery 1 ks bezplatně poskytnuto 0,00 Kč 

HiView 1 ks bezplatně poskytnuto 0,00 Kč 

HiFusion 1 ks bezplatně poskytnuto 0,00 Kč 

HiMobile 1 ks bezplatně poskytnuto 0,00 Kč 

LANmonitor 1 ks bezplatně poskytnuto 0,00 Kč 

LANconfig 1 ks bezplatně poskytnuto 0,00 Kč 

  

Práce 450 000,00 Kč 

  

Celkem 1 650 968,00 Kč 

Tabulka 8: Rozpočet. Zdroj: vlastní zpracování 
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Celkové náklady na vybudování nové síťové infrastruktury i s prací se vyšplha ly 

na částku 1 650 968 Kč. Samotná cena za komponenty činí 1 200 968 Kč. Její převážnou 

část tvoří prvky aktivní vrstvy, jedná se však o velmi kvalitní a odolné produkty. Cena za 

práce je odhadnuta na 450 000 Kč. Zahrnuje pak vytvoření projektu a instalační práce, do 

kterých patří realizace ICS kabeláže, instalace aktivních prvků ICS a nastavení 

infrastruktury ICS (fyzické nastavení aktivních prvků, logické nastavení sítě a síťových 

služeb a nastavení zabezpečení ICS infrastruktury). Všechny ceny jsou uvedeny bez 

DPH. 
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5 ZHODNOCENÍ A PŘÍNOSY PRÁCE 

 

 Návrh nové síťové infrastruktury splňuje veškeré požadavky pro nasazení 

v průmyslovém prostředí. Vybrané prvky infrastruktury jsou vysoce kvalitní, odolné, 

spolehlivé a s vysokou dobou životnosti. Například u zařízení Tofino Xenon se uvádí 

MTBF (střední doba mezi poruchami) přibližně 70 let.  

 Hlavním přínosem pro společnost je funkční, spolehlivá a zabezpečená síťová 

infrastruktura. Navržená zařízení jsou odolná vůči prachu, vlhkosti, teplotním výkyvům 

a jiným vlivům, které se ve výrobních prostorách firmy vyskytují.  

 Dalším přínosem je taky jednotný management sítě. Vybraný software je, stejně 

jako všechny aktivní prvky, od jednoho výrobce. 

 Z hlediska pořizovací ceny se investice může zdát velmi vysoká. Musíme však 

brát ohled na to, jaký může mít případný výpadek nebo selhání současné sítě dopad na 

fungování organizace, a z toho plynoucí finanční ztráty a nečekané výdaje na nápravu 

situace. A právě selhání síťové infrastruktury je nepřijatelným rizikem z provedené 

analýzy rizik. Vybudováním navrhnutého průmyslového řešení nové síťové 

infrastruktury snížíme pravděpodobnost výskytu rizika na minimum. 
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ZÁVĚR 

 

 Cílem diplomové práce bylo navrhnutí síťové infrastruktury v průmyslovém 

prostředí. Ono průmyslové prostředí představovala firma, jejíž název po dohodě 

s majitelem není zveřejněn, zabývající se především zpracováním železa a výrobou 

strojních a mechanizačních částí nejrůznějších zařízení.  

 Práci lze rozdělit na tři stěžejní části. První část s teoretickými východisky 

popisuje problematiku ISMS. Uvedeny jsou nejprve základní pojmy a výčet norem řady 

27000. Následuje vysvětlení pojmů, jako jsou aktivum, hrozba, zranitelnost a jejich 

hodnocení, nezbytných k analýze rizik. Dále je v několika kapitolách popsána 

problematika průmyslových sítí. 

 Druhá část představuje analýzu současného stavu dané společnosti. Společnost je 

krátce představena, znázorněna je její organizační struktura a zpracoval jsem mapu areálu 

firmy. Zmíněn je výčet zařízení a detailně je popsána současná situace ICT. Odtud nám 

plyne požadavek na návrh nového řešení síťové infrastruktury. 

 Třetí praktická část řeší návrh. Na jejím začátku byla provedena analýza rizik, 

která za nejrizikovější oblast označila právě síťovou infrastrukturu. Zde se potvrdilo, že 

nová síťová infrastruktura je nezbytná. Návrh pak probíhal postupně. Nejprve se určily 

uzlové body páteřní sítě a trasy optických kabelů mezi těmito body. Následně byly určeny 

místa pro umístění prvků poskytující bezdrátový signál na požadovaných plochách.  

Návrh pokračoval výběrem prvků pasivní i aktivní vrstvy vhodných pro nasazení 

v průmyslovém prostředí. V další části proběhl návrh oddělení průmyslové a 

administrativní sítě a oddělení kritických procesů pomocí aplikačního firewa llu. 

Posledním bodem bylo navržení softwarového managementu síťové infrastruktury, 

pomocí kterého je možné celou síť spravovat. Nezbytnou součástí je také závěrečné 

ekonomické zhodnocení, ve kterém jsou vyčísleny částky za jednotlivé komponenty 

navrhované síťové infrastruktury a kalkulace celkové ceny za realizaci návrhu. 

 Dosažením dílčích cílů jsem splnil hlavní cíl práce. Navrhnul jsem bezpečné 

řešení síťové infrastruktury dle parametrů ISMS pro nasazení v průmyslovém prostředí.  
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