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Abstrakt 

Tato diplomová práce se zaměřuje na zvýšení zabezpečení inteligentního systému řízení 

domácnosti z hlediska informační, síťové a fyzické bezpečnosti. Vychází z analýzy rizik 

stávajícího zabezpečení a konzultací s majitelem domu. Obsahuje bezpečnostní opatření 

k jednotlivým hrozbám včetně odhadu nákladů na tato opatření. Součástí práce je také 

metodika pro budování bezpečných inteligentních domácností, která může pomoci ke 

zlepšení bezpečnostního povědomí uživatelů. 

Klíčová slova 

inteligentní elektroinstalace, analýza rizik, zvládání rizik, bezpečnost informací, 

bezpečnostní opatření, řízení bezpečnosti, domácí automatizace 

Abstract 

This diploma thesis is focused on increasing Smart Home Control System security in 

terms of information, network and physical security. It is based on a risk analysis of the 

current state of applied security management and the needs of the house owner. Both 

security countermeasure and cost analysis are thoroughly discussed, and the thesis also 

contains methodology, which describes the management of smart home security and 

improvement of end-user security awareness. 

Key words 

smart wiring, risk analysis, risk treatment, information security, security countermeasure, 

security management, home automation 
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ÚVOD 
S nástupem mobility, cloudu a Internetu věcí v našem každodenním životě používáme 

chytrá zařízení a nové technologie víc než kdy předtím. Ale každá mince má dvě strany. 

Otevírá se tak cesta k novým útokům, proti kterým je možné se bránit pouze preventivní 

ochranou dat, kvalitním zabezpečením a pravidelnými aktualizacemi systému.  

V dnešní době už se útočníci nesoustředí jenom na organizace, ale i na domácí uživatele, 

kteří jsou snadnějším cílem a zdrojem zneužitelných citlivých informací. Proto je potřeba 

změnit celkový přístup k bezpečnosti. 

Nasazení systému inteligentní domácnosti vyžaduje komplexní pohled na otázky 

zabezpečení při samotném návrhu, konfiguraci i uvedení do provozu, a proto se bude 

věnovat má diplomová práce právě tomuto tématu. 
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1 VYMEZENÍ PROBLÉMU A CÍLE PRÁCE 
Cílem práce je určit nutné kroky a požadavky na vytvoření návrhu řízení bezpečnosti 

inteligentní elektroinstalace v domácnosti. 

Obsahem bude: 

- představení objektu a vybraného systému, 

- popis funkcionality, 

- popis aktuálního stavu zabezpečení, 

- analýza rizik identifikující zranitelná místa, 

- návrh bezpečnostních opatření, 

- ekonomické zhodnocení. 

Výstupem celé práce bude následně metodika pro budování bezpečných inteligentních 

domácností, která může pomoci ke zlepšení bezpečnostního povědomí uživatelů. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 
Než se začneme věnovat problému a cílům této diplomové práce, je důležité si ujasnit 

základní pojmy týkající se této problematiky. 

V první části bude blíže vysvětleno, co je to inteligentní elektroinstalace, podle kterých 

kritérií ji klasifikujeme, jaká rozlišujeme přenosová prostředí, topologie sítí a jednotlivé 

prvky systému. Dále pak budou blíže objasněny pojmy týkajících se informační, síťové 

a fyzické bezpečnosti a v poslední části bude popsán postup analýzy rizik a řízení rizik 

včetně všech jejich fází. 

2.1   Klasická elektroinstalace 

Nejrozšířenější metoda elektroinstalace ve většině domácností. Pomocí klasické 

elektroinstalace můžeme propojit veškeré osvětlení, spotřebiče, ventilaci apod. 

,,Je realizována za pomocí silového vedení, které zároveň slouží jako zdroj elektrické 

energie a neumožňuje měnit funkce systému bez zásahu do zapojení. Tímto způsobem lze 

přenášet pouze informaci typu zapnuto / vypnuto" [1, s. 5]. 

2.2   Inteligentní elektroinstalace 

Jedná se o automatizovaný systém, který splňuje požadavky na pohodlí, bezpečí a úsporu. 

Po naprogramování dokáže systém sám ovládat technická zařízení celého domu 

a optimalizovat jejich funkce. Tím je zaručeno energeticky efektivní fungování 

jednotlivých zařízení. Systém umí automatizovat řadu funkcí jako například: 

- regulace teploty, 

- řízení osvětlení, 

- měření kvality vzduchu, 

- ovládání stínící techniky, 

- monitorování zabezpečovacích a protipožárních systémů, 

- monitorování a měření spotřeby energií, 

- ovládání vzduchotechniky, 
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- řízení systému vytápění, chlazení a větrání [2]. 

Při návrhu je potřeba myslet na to, aby byla vyvážena funkčnost s komfortem, a vytvořit 

uživatelsky přívětivé ovládání celého systému. 

2.3   Kritéria pro klasifikaci  

Systémy a protokoly můžeme dělit podle následujících tří kritérií. 

• Otevřenost systému 

• Centralizovanost systému 

• Komplexnost 

2.3.1 Otevřenost systému 

Otevřenost členíme dle závislosti systému na výrobci do dvou následujících kategorií. 

• Otevřené protokoly 

• Uzavřené protokoly 

Otevřené protokoly 

Založené na otevřeném standardu nebo otevřených specifikacích. Jakákoliv firma může 

nabízet své vlastní produkty, které komunikují prostřednictvím tohoto standardu. Pro 

certifikaci produktu (hardwaru nebo softwaru) je nutná jeho registrace a otestování 

kompatibility v testovacím centru. Registrace i testování jsou zpoplatněny. Mezi tyto 

standardy patří např. KNX – EN 50090 a ISO/EIC 14543, Lon – ANSI/CEA 709.1, 

BACnet – ASHRAE/ANSI 135 a ISO 164484-5 [3], [4]. 

Na trhu je velký výběr zařízení od různých výrobců, které se liší svým designem, 

funkcemi ale i cenou, jež může být poměrně vysoká. Tyto systémy zvládají řešit 

i složitější úlohy a jsou vhodné pro střední nebo velké budovy např. školy, nemocnice, 

hotely a letiště (např. KNX, LON, OpenTherm, DALI) [4]. 
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Uzavřené systémy  

Specifikace komunikace a fungování systému není běžně dostupná pro jiné výrobce. 

Uzavřené systémy nejsou až na výjimky vhodné pro rozsáhlé projekty, ale spíše pro menší 

budovy, rodinné domy nebo byty. (např. Ego-n, Loxone, Nikobus, XComfort, Tecomat 

Foxtrot). Výhodou těchto systémů je výrazně nižší cena a obvykle je mnohem jednodušší 

jejich samotná instalace, programování a celkové uvedení do provozu. Naopak velkou 

nevýhodou je bohužel fakt, že se stáváme závislí na jednom výrobci a při zastavení 

výroby zařízení není možné systém rozšířit nebo vyměnit [4]. 

2.3.2 Centralizovanost systému  

Z hlediska centralizovanosti dělíme systémy následovně. 

• Centralizovaný systém 

• Decentralizovaný systém 

• Hybridní systém 

Centralizovaný systém 

Centralizovaný systém má jednu nebo více řídících jednotek, které ovládají všechna 

připojená zařízení. Každé zařízení má své vlastní propojení s centrálním zařízením. 

Výhodou centralizovaných systémů je, že nepotřebují drahé inteligentní senzory a aktory, 

takže je jejich pořizovací cena poměrně nízká. Nevýhodou však je, že při výpadku 

centrální jednotky přestane fungovat celý systém (např. Ego-n, iNels, Loxone) [4]. 

 

Obrázek č. 1: Centralizovaný systém. [4] 
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Decentralizovaný systém 

Na rozdíl od centralizovaného systému nemá žádnou centrální jednotku. Systém využívá 

inteligentních senzorů a aktorů, z nichž některé obsahují integrovanou řídící jednotku. 

Výhodou decentralizovaných systémů je, že jednotlivá zařízení jsou na sobě nezávislá 

a v případě výpadku některého z nich není funkčnost ostatních zařízení ovlivněna. 

Pořizovací cena je však několikanásobně vyšší než u centralizovaných systémů  

(např. KNX, LON, XComfort) [4]. 

 

Obrázek č. 2: Decentralizovaný systém. [4] 

Hybridní systém 

Systémy, které jsou z části centralizované a z části decentralizované. U hybridních 

systémů jsou vstupy (senzory) připojeny na sběrnici a výstupy (aktory) jsou připojeny 

jednotlivě pomocí topologie hvězda do částečně centralizované jednotky nebo více 

jednotek (např. Nikobus) [4]. 

 

Obrázek č. 3: Hybridní systém. [4] 
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2.3.3 Komplexnost  

Komplexnost značí, zda je protokol nebo systém určen pro řízení všech úloh automatizace 

budov, nebo je specializován na jednu oblast (např. řízení osvětlení, HVAC1, sběr dat) 

[4]. 

2.4   Přenosové prostředí 

Mezi základní tři přenosová prostředí pro data patří: 

- metalické kabely, 

- optické kabely, 

- otevřený prostor. 

Médiem pro přenos dat v metalických kabelech je elektrický proud. V optických kabelech 

a otevřeném prostoru se pro přenos dat využívá elektro-magnetické vlnění [5]. 

2.4.1 Metalická kabeláž 

Standardně se jedná o 4 párové kabely s měděnými vodiči typu drát nebo lanko opatřené 

chránícím nevodivým pláštěm [6]. 

Rozdělení podle konstrukce stínění  

UTP (Unshielded Twisted Pair) - nestíněný párový kabel, levnější a mnohem 

jednodušší realizace oproti stíněné variantě. V prostředích s nepříznivými vnějšími vlivy 

jsou však méně odolné vůči rušení než stíněné [6]. 

FTP (Foil Shielded Twisted Pair) – folií stíněný párový kabel, 100% stínění [6]. 

STP (Shielded Twisted Pair) – stíněný párový kabel, stíněno opletením, nelze dosáhnout 

100% stínění [6]. 

ISTP (Individually Shielded Twisted Pair) - párový kabel se samostatně stíněnými páry 

(páry stíněny folií, kabel obvykle opletením) [6]. 

                                                
1 Heating, Ventilating, Air-Conditioning 
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Stíněné párové kabely jsou odolnější vůči elektromagnetickému rušení a přeslechům. 

Aby bylo stínění účinné, je vyžadováno použití stíněných spojovacích prvků a při 

instalaci je nutné dodržet min. poloměr ohybu a max. povolené napětí při tahu, aby nebylo 

stínění kabelu poškozeno. Stínění linky se vždy uzemňuje pouze v datovém rozvaděči 

[6]. 

Rozdělení dle konstrukce páru vodičů 

Nesvařený pár – pouze zkroucené vodiče v páru, nelze zaručit konstantní symetrii páru, 

čímž může být negativně ovlivněna podélná stabilita impedance, což následně způsobí 

odrazy signálu, šumy a přeslechy na blízkém a vzdáleném konci [6]. 

Svařený pár – pro zlepšení přenosových vlastností byla vyvinuta firmou Belden 

technologie svařeného páru, která vykazuje mnohem lepší podélnou symetrii a díky níž 

téměř nejsou ovlivněny přenosové parametry. Velkou předností je i zachování 

konstantních prostorových dimenzí páru při ohybu, zkrutu či dalším mechanickém 

namáhání [6]. 

 

Obrázek č. 4: Symetrie páru a odolnost proti rušení. [7] 

2.4.2 Optická kabeláž  

Optické kabely se skládají z jednotlivých optických vláken, v nichž je informace 

přenášena pomocí nosného světelného paprsku. Optické vlákno tvoří jádro 

a neoddělitelný plášť jádra, který plní zároveň i funkci odrazové vrstvy. Přenosu paprsku 

vláknem je dosaženo různým indexem lomu materiálu jádra a odrazivé vrstvy [6]. 
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Optická vlákna mohou být vyrobena ze skla, plastu nebo z kombinace těchto dvou 

materiálů. Na optickém vlákně (na skleněném vždy) bývá nanesena primární vrstva, která 

jej chrání proti vlhkosti a chemickým vlivům. Tato vrstva nepůsobí jako mechanická 

ochrana, a proto bývá na vlákně aplikovaná těsná sekundární ochrana tvořená plastovou 

bužírkou nebo volná tvořená gelem v ochranné trubičce [6]. 

Velkou výhodou optické kabeláže je možnost přenosu dat na velké vzdálenosti (až stovky 

kilometrů), velká přenosová kapacita, vysoká přenosová rychlost a eliminace většiny 

problémů přenosů, které bývají problémem u elektrického proudu [6]. 

Rozdělení podle přenosového režimu vláken 

SM (Single Mode) – jedno-vidový, SM vlákno má skokový index lomu. Aby mohlo 

pracovat v SM režimu, je nutné použít takovou vlnovou délku světla, aby se do průměru 

jádra vešel pouze jediný vid. Ten se poté šíří v ose jádra a odráží se pouze v ohybu kabelu. 

Pro SM vlákna se obvykle používá světlo s vlnovou délkou 1310–1550 nm, některá 

zařízení používají i jiné vlnové délky např. 1490 a 1590 nm, popřípadě mix různých 

vlnových délek [6]. 

MM (Multi Mode) – mnoha-vidový, MM vlákna mohou mít skokový index lomu, při 

kterém se paprsky odrážejí o rozhraní jádra a odrazivé vrstvy, nebo gradientní index 

lomu, při kterém se paprsky nejen odrážejí o rozhraní jádra a odrazivé vrstvy, ale díky 

plynulé změně indexu jsou také ohýbány. Pro MM vlákna se obvykle používá vlnová 

délka 850–1300 nm [6]. 

2.5   Prvky inteligentního systému 

Centralizovaný systém se skládá z následujících základních prvků. 

• Centrální jednotka 

• Aktory 

• Senzory 

• Napájecí zdroj 
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2.5.1 Centrální jednotka 

Centrální (řídící) jednotka se používá pouze v centralizovaných nebo případně hybridních 

systémech. Komunikuje s připojenými prvky a řídí jejich činnost podle zadaného 

programu. Centrální jednotku je možné připojit, ovládat a programovat prostřednictvím 

sítě LAN2. Po úspěšném spojení s centrální jednotkou je možné systém programovat 

a ovládat [8]. 

2.5.2 Aktory 

Provádí naprogramované úkony, podle informací obdržených od senzorů. Jedná se 

o zařízení provádějící spínání nebo regulaci jednotlivých silových okruhů, a to například 

osvětlení, zásuvek, rolet apod. Jednotlivé aktory jsou schopny mezi sebou vzájemně 

komunikovat. Některá zařízení obsahují dokonce jak aktor, tak i senzor a zvládají ovládat 

více funkcí. Podle charakteru elektrického signálu poskytovaného senzorem, respektive 

akčního signálu požadovaného aktorem, rozlišujeme dva druhy vstupů a výstupů. A to 

binární – dvouhodnotové (i pulzní) a analogové – spojité elektrické signály [8], [9]. 

2.5.3 Senzory 

Za senzor je možné považovat jakýkoliv snímač, který převádí informaci po sběrnici do 

centrální jednotky, jež ji zpracuje a vydá povel aktoru [10]. 

2.5.4 Napájecí zdroj 

Napájecí zdroje slouží k napájení jednotlivých prvků na sběrnici. Při návrhu projektu 

je třeba nepodcenit napájení ovládacích prvků a dimenzovat počet napájecích zdrojů 

na skutečnou spotřebu včetně rezervy [8]. 

2.6   Topologie sítě 

Jedná se o způsob, jakým jsou jednotlivá zařízení mezi sebou propojena. Zvolenou 

topologií mohou být ovlivněny výsledné vlastnosti systému.  

                                                
2 Local Area Network 
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Podle způsobu zapojení rozlišujeme následující typy topologií. 

• Lineární topologie 

• Hvězdicová topologie 

• Kruhová topologie 

• Stromová topologie 

2.6.1 Lineární topologie 

Prvky zapojeny lineárně za sebou. Jedná se o jednoduchou a přehlednou topologii. Pokud 

dojde k přerušení ve spojovacím uzlu, následuje za místem poruchy výpadek celé 

struktury [8]. 

 

 Obrázek č. 5: Lineární topologie. [1], [19] 

2.6.2 Hvězdicová topologie 

U hvězdicové topologie jsou všechna zařízení připojena do jednoho centrálního uzlu. Při 

výpadku některého zařízení není ovlivněna funkčnost ostatních zařízení. Pokud však 

dojde k poruše v uzlu, přestanou fungovat všechna zařízení. Další nevýhodou jsou také 

vyšší náklady na kabeláž [8]. 

 

Obrázek č. 6: Hvězdicová topologie. [1], [19] 
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2.6.3 Kruhová topologie 

Jednotlivá zařízení jsou liniově zapojena do kruhu. Kruhová topologie nemá centrální 

prvek a při výpadku některého zařízení není ovlivněna funkčnost celé struktury. Výhodou 

této topologie je také nižší cena a snadná instalace [8]. 

 

Obrázek č. 7: Kruhová topologie. [1], [19] 

2.6.4 Stromová topologie 

Jedna z nejpoužívanějších topologií. Základem této topologie bývá nejčastěji hvězda, 

která se pak dále větví. Typicky bývá tvořena kombinací výše uvedených topologií [8]. 

 

Obrázek č. 8: Stromová topologie. [1], [19] 

2.7   Bezpečnost informací 

Bezpečnost informací se zabývá ochranou informací a jejich dostupností. Navazuje na 

pojmy bezpečnost organizace a bezpečnost IS/ICT. Nejvýše postavená je bezpečnost 

organizace, která se týká zajištění bezpečnosti objektu a majetku organizace a zahrnuje 

tak zároveň bezpečnost informací, jejíž součástí je bezpečnost IS/ICT [11]. 

Bezpečnost informací zahrnuje kromě bezpečnosti IS/ICT i veškeré zásady bezpečné 

práce s informacemi všeho druhu a všech typů (nejedná se tedy pouze o informace 

v digitální formě). Zahrnuje např. způsob zpracování dat, jejich uložení a správu, zásady 
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skartace materiálů, nakládání s informacemi během jejich transportu, zásady pro 

poskytování informací apod. [11]. 

Bezpečnost IS/ICT zajišťuje ochranu aktiv informačního systému podporovaných 

informačními a komunikačními technologiemi [11]. 

Tabulka č. 1: Základní pojmy. [11], [19]  

Název Anglický překlad Význam 
Aktivum Asset Zahrnuje veškerý hmotný i nehmotný majetek. 

Analýza rizik Risk Analysis Systematické používání informací pro odhad míry rizika 
a určení jeho zdrojů. 

Řízení rizik Risk Management Koordinace potřebná k řízení rizik a kontrole organizace 
s ohledem na rizika. 

Bezpečnostní 
funkce Security Function Funkce systému, která pomáhá k zajištění bezpečnosti. 

Bezpečnost  
informací 

Information  
Security Zachování důvěrnosti, integrity a dostupnosti informací. 

Bezpečnostní  
incident Security Incident Nestandardní událost, která vede k narušení bezpečnosti. 

Bezpečnostní 
perimetr Security Perimeter Oblast, na níž je realizována bezpečnostní politika  

a bezpečnostní opatření. 
Bezpečnostní 
událost Security Event Identifikovaný stav systému, služby nebo sítě, ukazující na 

možnost selhání bezpečnostních opatření. 
Dopad Impact Vznik škody v důsledku působení hrozby. 

Dostupnost Avaibility Zpřístupnění informací oprávněnému uživateli 
v požadovaný okamžik. 

Důvěrnost Confidentiality Zpřístupnění informací oprávněnému uživateli. 
Hrozba Threat Událost ohrožující bezpečnost. 
Integrita Integrity Zajištění správnosti a úplnosti informací. 
Opatření Countermeasure Aktivita umožňující snížení hrozby. 
Vyhodnocení  
rizika Risk Evaluation Porovnávání odhadnutého rizika s danými kritérii. 

Preventivní  
opatření Preventive action Opatření k odstranění potenciální neshody. 

Riziko Risk Kombinace hrozby a zranitelnosti s dopadem na aktivum. 
Zranitelnost Vulnerability Slabé místo aktiva. 
Zvládání rizik Risk Treatment Proces výběru a přijímání opatření pro snížení rizika. 
Akceptace rizika Risk Acceptance Rozhodnutí přijmout riziko. 

2.8   Fyzická bezpečnost a bezpečnost prostředí 

Oblast fyzické bezpečnosti a bezpečnosti prostředí se dělí na dvě skupiny: zabezpečené 

oblasti a bezpečnost zařízení. V případě zabezpečené oblasti se jedná o zajištění vstupu 
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do vymezených prostor pouze autorizovaným osobám. Prostředky, které zpracovávají 

kritické nebo citlivé informace, by měly být umístěny v zabezpečeném prostoru, 

vymezeném bezpečnostním perimetrem. Tím by měla být zajištěna fyzická ochrana proti 

neautorizovanému přístupu, poškození a narušení [11]. 

Naopak bezpečnost zařízení zahrnuje opatření, která se týkají ochrany jednotlivých prvků 

infrastruktury ICT. Cílem těchto opatření je předcházet ztrátě, poškození, krádeži nebo 

kompromitaci některého aktiva. Všechna zařízení by měla být chráněna proti  

bezpečnostním hrozbám a působení vnějších vlivů. Zmíněné zabezpečení zajišťuje 

ochranu proti ztrátě, poškození a snižuje riziko neautorizovaného přístupu k datům. Je 

tedy jasné, že efektivních výsledků tak dosáhneme pouze kombinací opatření z obou 

skupin [11]. 

2.8.1 Zabezpečené oblasti 

Fyzický bezpečnostní perimetr – měl by být jasně vymezen, požární dveře by měly být 

opatřeny elektronickým zabezpečovacím systémem a měly by být monitorovány. Vnější 

dveře a dosažitelná okna by měla být chráněna detekčním systémem a prostředky pro 

zpracování informací by měly být odděleny od prostředků třetích stran [11]. 

Fyzická kontrola vstupu osob – sledování osob, které do zabezpečeného prostoru 

přistupují (tedy jejich identifikace) [11]. 

Zabezpečení kanceláří, místností a prostředků – důležitá zařízení by měla být 

umístěna tak, aby nebyla veřejně přístupná [11]. 

Veřejný přístup, prostory pro nakládku a vykládku – tyto prostory by měly být 

kontrolovány a přístup by měl být povolen pouze oprávněným osobám [11]. 

2.8.2 Bezpečnost zařízení 

Umístění zařízení a jeho ochrana – prostředky, které zpracovávají kritické nebo citlivé 

informace, by měly být umístěny v zabezpečeném prostoru, vymezeném bezpečnostním 

perimetrem, a měla by být zajištěna ochrana proti blesku [11]. 

Podpůrná zařízení – zajišťují ochranu před selháním napájení a dalšími výpadky, které 

mohou být způsobeny selháním podpůrných služeb (elektřina, dodávka vody, topení, 
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ventilace a klimatizace). Pro elektrická zařízení je vhodné zajistit nepřetržitou dodávku 

elektrické energie v podobě záložních zdrojů UPS [11]. 

Bezpečnost kabelových rozvodů – ochrana silových a datových kabelů před 

poškozením a vzájemným rušením [11]. 

Údržba zařízení – opravu a servis zařízení by měly provádět pouze oprávněné osoby 

a o všech podezřelých chybách by měly být pořízeny záznamy [11]. 

2.9   Síťová bezpečnost 

Cílem zabezpečení sítě je ochrana informací zpracovávaných v rámci vnitřní sítě, aby 

bylo zajištěno, že nebudou změněny nebo zachyceny. Informace jsou tak chráněny před 

viry, červy, trojskými koni, hackerskými útoky, spyware, adware apod. [12]. 

Ve správně zabezpečené síti dokáží zařízení detekovat hrozbu ještě předtím, než pronikne 

do vnitřní sítě. Mezi nejčastěji používané komponenty pro zabezpečení patří firewall3, 

antivirový software, systémy detekce a prevence narušení a VPN [12]. 

2.10   Model PDCA 

Metoda postupného zlepšování kvality výrobků, služeb, procesů a aplikací, která je 

zajištěna pomocí cyklického opakování 4 základních činností: 

- plan (plánuj) - naplánování potřebných změn nebo vylepšení, 

- do (dělej) - realizace plánu, 

- check (kontroluj) - ověření výsledků a jejich porovnání s původním plánem, 

- act (jednej) - úpravy plánu a provedení na základě výsledků z předchozí fáze [11]. 

Klíčovou částí celého modelu PDCA je dokumentace jednotlivých etap. Při dodržení 

následujících zásad procesního řízení je možné provádět jakékoli změny procesů.  

- Identifikace procesů, 

                                                
3 Firewall je počítačový program, který zajišťuje obousměrnou kontrolu datového provozu a blokuje 

nežádoucí provoz [11]. 
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- popis a dokumentace procesů, 

- řízení procesů na základě dokumentace, 

- následná optimalizace jejich průběhu [13]. 

2.11   Systém managementu informační bezpečnosti (ISMS) 

Information Security Management System je součást systému řízení organizace 

založeného na přístupu k rizikům činností, která se zaměřuje na ustanovení, zavádění, 

provoz, monitorování, přezkoumání, údržbu a zlepšování bezpečnosti informací [13]. 

Systém vychází z modelu PDCA a má následující čtyři etapy celého životního cyklu: 

- ustanovení ISMS, 

- zavádění a provoz ISMS, 

- monitorování a přezkoumání ISMS, 

- údržba a zlepšování [13]. 

 

Obrázek č. 9: Model PDCA v ISMS. [14], [19] 
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2.12   Normy řady ISO/IEC 27000 

Mezi normy z řady ISO/IEC 27000 patří zejména následující normy z oblasti informační 

bezpečnosti týkající se bezpečnosti informací a síťové bezpečnosti: 

• ČSN/ ISO IEC 27000:2014 

• ČSN/ ISO IEC 27001:2014 

• ČSN/ ISO IEC 27002:2014 

• ČSN/ ISO IEC 27005:2013 

• ČSN/ ISO IEC 27033 

ČSN ISO/IEC 27000:2014  

Informační technologie – Bezpečnostní techniky – Systémy řízení bezpečnosti 

informací – Přehled a slovník 

,,ČSN ISO/IEC 27000:2014 poskytuje přehled systémů řízení bezpečnosti informací 

(ISMS), a termíny a definice obecně používané v řadě norem ISMS. Tato mezinárodní 

norma je použitelná pro všechny typy a velikosti organizací (například pro vládní úřady, 

obchodní podniky i neziskové organizace)" [15]. 

ČSN ISO/IEC 27001:2014  

Informační technologie – Bezpečnostní techniky – Systémy managementu 

bezpečnosti informací – Požadavky 

,,Norma poskytuje doporučení, jak aplikovat vybraná opatření v rámci procesu ustavení, 

provozu, údržby a zlepšování systému managementu bezpečnosti informací (Information 

Security Management Systém, ISMS) v organizaci. Norma prosazuje přijetí procesního 

přístupu k řešení ISMS, zahrnuje kontinuální proces zlepšování celého systému řízení 

informační bezpečnosti pomocí integrovaného modelu PDCA (Plan-Do-Check-Act), 

který může být aplikován na všechny procesy ISMS tak, jak jsou definovány touto normou. 

Norma je propojena a harmonizována s normami ISO/IEC 9001:2000 a ISO/IEC 

14001:2004 tak, aby bylo podpořeno jejich konzistentní a jednotné zavedení a provoz" 

[15]. 
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,,V hlavní části normy jsou specifikovány požadavky na vybudování, zavedení, provoz, 

monitorování, přezkoumání, udržování, zlepšování a případnou certifikaci 

zdokumentovaného systému managementu bezpečnosti informací. Jsou zde specifikovány 

požadavky na výběr a zavedení bezpečnostních opatření chránících informační aktiva" 

[15]. 

ČSN ISO/IEC 27002:2014  

Informační technologie – Bezpečnostní techniky – Soubor postupů pro opatření 

bezpečnosti informací 

,,Tato mezinárodní norma je určena pro organizace k použití jako doporučení pro výběr 

opatření v rámci procesu zavádění systému řízení bezpečnosti informací (ISMS), 

založeného na normě ISO/IEC 27001, nebo jako pokyny pro organizace, implementující 

obecně přijatá opatření bezpečnosti informací. Tato norma je rovněž určena pro použití 

při vyvíjení směrnic pro řízení bezpečnosti informací specifických pro průmysl 

a organizace, s přihlédnutím k jejich konkrétnímu prostředí rizik pro bezpečnost 

informací" [15]. 

,,Bezpečnost informací je dosažena zavedením vhodné sady opatření, včetně politik, 

procesů, postupů, organizačních struktur a softwarových a hardwarových funkcí. Tato 

opatření je třeba stanovit, implementovat, monitorovat, přezkoumávat a zlepšovat tam, 

kde je to nutné, aby bylo zajištěno, že jsou splněny specifické cíle bezpečnosti 

a podnikatelské činnosti organizace. Systém ISMS, jako například systém specifikovaný 

v ISO/IEC 27001, používá holistický, koordinovaný pohled na rizika bezpečnosti 

informací organizace s cílem implementovat komplexní sadu opatření bezpečnosti 

informací v celkovém rámci uceleného systému řízení" [15]. 

,,Mnoho informačních systémů nebylo navrženo tak, aby byly bezpečné ve smyslu normy 

ISO/IEC 27001 a této normy. Bezpečnost, které může být dosaženo technickými 

prostředky, je omezená a měla by být podporována vhodným řízením a postupy. 

Identifikace opatření, která by měla být zavedena, vyžaduje pečlivé plánování a věnování 

pozornosti detailům. Úspěšný systém ISMS vyžaduje podporu ze strany všech 

zaměstnanců organizace. To může také vyžadovat účast akcionářů, dodavatelů či jiných 

externích stran. Může také být potřeba poradenství specialisty z externích stran" [15]. 



29 

 

,,V obecnějším smyslu efektivní bezpečnost informací také zaručuje vedení a dalším 

zúčastněným stranám, že aktiva organizace jsou rozumně zabezpečena a chráněna proti 

poškozením, a tím působí jako faktor podporující podnikatelskou činnost" [15]. 

,,Zatímco tato norma poskytuje návod pro širokou škálu opatření v oblasti bezpečnosti 

informací, která se běžně uplatňují v mnoha různých organizacích, zbývající normy 

v rodině norem ISO/IEC 27000 poskytují doplňující doporučení či požadavky týkající 

se dalších aspektů celkového procesu řízení bezpečnosti informací" [15]. 

ČSN ISO/IEC 27005:2013  

Informační technologie – Bezpečnostní techniky – Řízení rizik bezpečnosti 

informací 

 ,,Tato mezinárodní norma poskytuje doporučení pro řízení rizik bezpečnosti informací 

v rámci organizace, podporuje obecný koncept specifikovaný v ISO/IEC 27001 a je 

strukturována, aby dostatečně podporovala implementaci informační bezpečnosti 

založené na přístupu řízení rizik. Nicméně tato mezinárodní norma nenabízí konkrétní 

metodiku pro řízení rizik bezpečnosti informací. Záleží jen na organizaci, jaký přístup 

k řízení rizik zvolí, např. v závislosti na rozsahu ISMS, kontextu řízení rizik, průmyslovém 

odvětví. V souladu s přístupem k řízení rizik popsaným v této normě lze pro implementaci 

požadavků ISMS použít některou z celé řady existujících metodik pro řízení rizik. Norma 

je určená manažerům a pracovníkům, kteří jsou v rámci organizace odpovědní za řízení 

rizik bezpečnosti informací a tam, kde je to relevantní, také externím subjektům. Je 

aplikovatelná na všechny typy organizací (např. komerční společnosti, vládní organizace, 

neziskové organizace), které mají v úmyslu řídit rizika, která mohou narušit bezpečnost 

informací organizace" [15]. 

ČSN ISO/IEC 27033  

Information Technology – Security Techniques – Network Security 

Zahrnuje skupinu norem obsahujících doporučená opatření, která souvisí s bezpečností 

sítí [11]. 
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2.12.1 Přiměřená úroveň bezpečnosti 

Představuje velikost úsilí a investic do zabezpečení, která odpovídá hodnotě aktiv a míře 

možných rizik [11]. 

 

Obrázek č. 10: Graf přiměřené bezpečnosti za akceptovatelné náklady. [11] 

2.13   Bezpečnostní událost 

Jedná se o identifikovaný stav informačního systému, služby nebo počítačové sítě, který 

může způsobit selhání některého opatření, a následně ovlivnit bezpečnost. Bezpečnostní 

událost je možné kvalifikovat jako bezpečnostní incident, až po jejím důkladném 

vyhodnocení [11]. 

2.14   Bezpečnostní incident 

Jako bezpečnostní incident může být kvalifikována jedna nebo více nechtěných nebo 

neočekávaných bezpečnostních událostí, u nichž je vysoké riziko narušení bezpečnosti 

nebo hlavních či podpůrných procesů. Schopnost identifikovat bezpečnostní incident 

a odlišit jej od běžné události je součást bezpečnostního povědomí [13]. 

Cena

Akceptovatelné
     náklady

 Přiměřená
bezpečnost

Bezpečnost

  Náklady
na opatření

Dopady
  rizik
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2.15   Bezpečnostní hrozby 

Bezpečnostní hrozby mohou způsobit nežádoucí incident, což může mít za následek 

poškození systému nebo organizace a jejich aktiv [11]. 

2.15.1 Základní rozdělení hrozeb 

Podle původu dělíme hrozby na: 

- přírodní a fyzické – živelné pohromy a nehody např. zemětřesení, blesk, požár, 

povodně, poruchy v dodávce elektrického proudu apod., 

- technické a technologické – porucha nosičů dat, počítačů nebo některé další 

technologické komponenty IS/ICT, porucha sítí, 

- lidské – neúmyslné (náhodné vymazání souborů, nedbalost) a úmyslné 

(úmyslné poškození, zcizení) [13]. 

2.15.2 Nejčastější hrozby 

Selhání dodávky energie – v případě selhání dodávky energie mohou nastat problémy 

z hlediska integrity, které mohou provázet další poruchy např. selhání HW, klimatizace, 

celého síťového prostředí, zálohování dat nebo ostatních podpůrných systémů [11]. 

Škodlivý software – v systému napadeném škodlivým SW může být narušena 

autentizace nebo funkcionalita navazujících služeb bezpečnostních funkcí. To může 

následně vést ke ztrátě dostupnosti [11]. 

Selhání hardwaru – jedná se např. o technické poruchy v síti, které mohou mít na 

svědomí nedostupnost uchovávaných nebo zpracovávaných informací. Důvodem selhání 

HW může být např. nedostatečná údržba či nevhodné prostředí pro umístění HW  

(vlhkost, prach, výkyvy teploty, elektromagnetické rušení apod.) [11]. 

Selhání komunikačních služeb – v případě poruchy komunikačních zařízení a služeb 

může být ohrožena dostupnost informací přenášených prostřednictvím komunikačních 

služeb [11]. 
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2.15.3 Opatření proti hrozbám 

Cílem základní ochrany je minimalizace případných rizik. Toho dosáhneme stanovením 

ochranných opatření proti nejobecnějším hrozbám. 

Základní bezpečnostní opatření rozlišujeme na preventivní, detekce, reakce a podpůrná 

[11]. 

2.16   Analýza rizik 

Analýza rizik zachycuje seznam hrozeb působících na informační systém a stanovuje 

příslušná rizika. Díky analýze rizik jsme schopni snížit rizika na přijatelnou úroveň. 

Riziko, jehož minimalizace není možná nebo se nevyplatí, vyhodnocujeme jako 

akceptovatelné riziko [11]. 

P – pravděpodobnost vzniku a existence rizika 

1. Nahodilá 

2. Nepravděpodobná 

3. Pravděpodobná 

4. Velmi pravděpodobná 

5. Trvalá 

R – míra rizika 

1. Bezvýznamné riziko (0-10) 

2. Akceptovatelné riziko (11-20) 

3. Mírné riziko (21-30) 

4. Nežádoucí riziko (31-60) 

5. Nepřijatelné riziko (61-100) 

Bezvýznamné riziko (zanedbatelné) - nevyžaduje žádné zvláštní opatření. Nutnost na 

existující riziko upozornit, jelikož se nejedná o 100% bezpečnost – riziko možno přijmout 

[11]. 
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Akceptovatelné riziko (přijatelné) - pokud se nepodaří snížit riziko za pomoci 

technických opatření, je třeba zavést alespoň vhodná a přiměřená opatření – možné riziko, 

nutné zvýšit pozornost [11]. 

Mírné riziko (významné) - nutná realizace bezpečnostních opatření podle plánu 

a rozhodnutí zodpovědné osoby. Implementace prostředků pro snížení rizika musí být 

provedena v daném časovém období – potřeba nápravné činnosti [11]. 

Nežádoucí riziko – nutnost neprodleně provést bezpečnostní opatření, snižující riziko na 

přijatelnější úroveň – vysoké riziko, bezprostřední bezpečnostní opatření [11]. 

Nepřijatelné riziko – nepřípustné, kritické riziko. Nutnost realizace nezbytných 

opatření, nového vyhodnocení rizik a přijetí potřebných opatření – velmi vysoké riziko 

[11]. 

2.16.1 Stanovení hranic 

Definice, kterých prvků se bude analýza rizik týkat a které prvky budou z analýzy 

vyřazeny. Díky tomu se vyhneme zbytečným analýzám prvků, které se analýzy rizik 

netýkají [11]. 

2.16.2 Identifikace aktiv 

Aktivem rozumíme jakýkoliv statek, který má nějakou cenu. V oblasti IS/ICT dělíme 

aktiva následovně [13]. 

Hmotná aktiva 

Jedná se zejména o technické prostředky výpočetní techniky (počítače, aktivní prvky 

počítačových sítí, kabelové rozvody, tiskárny a ostatní technická zařízení apod.) [13]. 

Nehmotná aktiva 

Mezi nehmotná aktiva řadíme: 

- pracovní postupy, které organizace využívá,  

- data důležitá pro její provoz, 
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- programové vybavení (operační systémy, programové vybavení pro provoz 

počítačových sítí, kryptografické systémy, aplikační programové vybavení 

apod.), 

- počítačové a komunikační služby spolu se základními službami důležitými pro 

zajištění provozu [13]. 

2.16.3 Ohodnocení aktiv 

Hodnocení aktiv je možné zpracovat s pomocí některého ze specializovaných programů 

(např. metodika CRAMM) nebo je možné využít tabulkového editoru MS Excel [11]. 

Důležitým krokem pro ohodnocení aktiv je sestavení stupnice a kritérií hodnocení. 

Stupnici si můžeme vyjádřit kvantitativními hodnotami, v peněžních jednotkách nebo 

můžeme obě varianty kombinovat [11]. 

Tabulka č. 2: Stupnice ohodnocení aktiv. [11] 

1     žádný dopad  bezvýznamné riziko        
2     zanedbatelný dopad  akceptovatelné riziko        
3     potíže či finanční ztráty nízké riziko        
4     vážné potíže či finanční ztráty nežádoucí riziko        
5     existenční potíže  nepřijatelné riziko 

Podkladem pro ohodnocení aktiv jsou náklady vzniklé v případě porušení důvěrnosti, 

integrity a dostupnosti. Hodnocení jednotlivých aktiv může být subjektivní, a to zejména 

u těch, u kterých existuje předpoklad vysoké hodnoty pro společnost. V tomto případě je 

vhodné konzultovat hodnocení také s majitelem nebo s uživatelem daného aktiva [11]. 

Aby byla zajištěna přehlednost, z důvodu velkého rozsahu tabulek, je vhodné jednotlivé 

stupně hodnocení také barevně odlišit [11]. 

2.16.4 Výpočet hodnoty aktiva 

Nejrychlejším a také nejpoužívanějším způsobem výpočtu aktiva je tzv. součtový 

algoritmus, který má následující tvar [11]:  

Hodnota = 
dostupnost + důvěrnost + integrita

3
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2.16.5 Hodnocení hrozeb 

Základní katalog hrozeb najdeme v normě ČSN ISO/IEC 27005:2013 v příloze C. 

Hodnocení hrozeb bude dáno do souvislosti s identifikovanými aktivy [11]. 

2.16.6 Odhad zranitelnosti 

Definuje slabé místo aktiva nebo jeho opatření, které může být využito pro 

neautorizovaný přístup do systému. Zranitelnost dělíme na: 

- fyzickou – oblast působnosti bezpečnosti organizace (budovy a počítačové 

místnosti, 

- technických a programových prostředků – ty se mohou projevit chybou nebo 

poruchou, 

- nosičů dat – porucha nosiče (nečitelnost), 

- elektromagnetických zařízení – plyne z jejich schopnosti vyzařování (pokud 

zařízení přijde do styku s intenzivním magnetickým polem, hrozí smazání obsahu 

nosiče dat), 

- komunikačních systémů a kabelových rozvodů – hrozí přerušení nebo možný 

odposlech, 

- personální – plyne z úmyslného či neúmyslného chování osob [13]. 

2.16.7 Ochranné opatření 

Umožňují snížit pravděpodobnost výskytu hrozby nebo úplně zabránit jejímu účinku. 

Opatření rozdělujeme na: 

- administrativní – jedná se zejména o různé směrnice (např. směrnice pro použití 

elektronické pošty nebo směrnice pro zajištění zálohování a archivace dat, 

- fyzické – patří sem např. používání zámků, trezorů, čipové karty pro přístup, 

- technické a technologické – autorizace a autentizace přístupu uživatelů např. 

ochrana přístupu prostřednictvím hesel [13]. 
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2.16.8 Odhad rizik 

V tomto kroku je cílem identifikace a odhad rizik, kterým jsou aktiva vystavena. Výpočet 

míry rizik získáme pomocí maticové metody se třemi parametry. Vypočítáme jej ze 

vztahu: 

R = T × A × V 

kde R představuje míru rizika, T pravděpodobnost hrozby, A hodnotu aktiva 

a V zranitelnost [11]. 

2.16.9 Přijetí rizik 

I po výběru a revizi ochranných opatření nám vždy zůstanou tzv. zbytková rizika. 

Ty rozdělujeme na akceptovatelná a neakceptovatelná. Pokud riziko není akceptováno, 

musíme opět provést výběr ochranných opatření a odhadování rizik. Zároveň zde však 

vzniká vysoké riziko, že dodatečně přijaté ochranné opatření bude příliš nákladné nebo 

z hlediska bezpečnosti zbytečné [11]. 

2.16.10 Politika bezpečnosti systému IT 

Podrobnosti o požadovaných ochranných opatřeních spolu s popisem, proč jsou potřeba 

[11]. 

2.16.11 Plán bezpečnosti IT 

Dokument stručně popisující veškeré kroky, které musí být provedeny, aby mohla být 

implementována ochranná opatření [11]. 

2.17   Řízení rizik 

Jedná se o souhrnný proces zahrnující několik po sobě jdoucích fází, které tvoří smyčku. 

Cílem řízení rizik je identifikace rizik, jejich kvantifikace a zvládnutí vybraných rizik, 

která nás ohrožují. Nejpoužívanější způsob zvládání rizik je metoda snižování rizika [11]. 

2.17.1 Stanovení kontextu 

Tato fáze popisuje oblasti a proces řízení rizik, definuje role a odpovědnosti, volí 

metodiku pro zvládání rizik, kritéria a způsob hodnocení rizik včetně jejich zvládání [11]. 
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2.17.2 Analýza rizik 

V této fázi probíhá identifikace a kvantifikace aktiv, hrozeb, zranitelností a určení míry 

rizika [11]. 

2.17.3 Vyhodnocení rizika 

V rámci této fáze se určuje priorita jednotlivých rizik a vybírá se optimální opatření ke 

snížení vybraných rizik. Jedná se o kritickou fázi procesu řízení [11]. 

2.17.4 Zvládání rizik 

Závěrečnou fází je rozhodnutí o vhodném způsobu zvládání rizik. Tedy jejich retence, 

redukce, transfer, pojištění sdílení nebo vyhnutí se riziku [11]. 

Každá etapa je zakončena rozhodnutím o způsobu řešení. V případě nepřijatelného rizika, 

může dojít i k nutnosti pozastavení probíhajícího procesu a přijetí opatření na jeho 

snížení. Pro zbytková rizika, která nelze zvládnout metodou snižování rizika, jsou 

zpracovávány krizové plány [11]. 

Této problematiky se týká zejména norma ČSN ISO/IEC 27005:20094, která podporuje 

implementaci informační bezpečnosti založené na přístupu k řízení rizik. 

 

Obrázek č. 11: Fáze řízení rizik. [11] 

                                                
4 ČSN ISO/IEC 27005:2009 Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Řízení rizik 

bezpečnosti informací [15]. 
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3 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 
Abych se mohla pustit do řešení problému, je potřeba představit objekt, vybraný systém, 

jeho funkcionalitu a současný stav zabezpečení. 

3.1   Představení objektu 

Jedná se o nástavbu bytového domu v Brně, která má dvě podlaží. V nejvyšším podlaží 

se nachází jeden velkometrážní byt o celkové výměře 143m! a dispozici 4+kk. Na přání 

investora (dále majitele) byly jeho vybrané funkce plně automatizovány systémem firmy 

Loxone. 

 

 

Obrázek č. 12: Vizualizace bytového domu – čelní a zadní pohled. [16] 
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Obrázek č. 13: Půdorys bytu. [16] 
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3.2   Představení vybraného systému Loxone 

Výběrem vhodného systému jsem se zabývala ve své bakalářské práci na téma "Návrh 

systému inteligentního řízení domácnosti", která obsahuje požadavky majitele, přesné 

specifikace jednotlivých systémů a informace, na jejichž základě jsem vhodný systém 

vybrala. 

3.2.1 Centrální jednotka 

Centrální jednotkou je tzv. Miniserver, který komunikuje se všemi vstupními zařízeními 

(vypínače, pohybová čidla, magnetické kontakty, mobilní telefony, dotykové panely aj.) 

a řídí výstupní zařízení (žaluzie, světla, topení aj.). Miniserver disponuje procesorem 

AMTEL s architekturou ARM 400 MHz a 64MB pamětí. Z toho využivá asi 10 MB 

operační systém. Na jeden Miniserver lze připojit až 30 rozšiřujících jednotek, což 

znamená celkem 498 vstupů a 372 výstupů. Miniserver disponuje 8 digitálními vstupy 

a výstupy (relé), 4 analogovými vstupy a výstupy (0-10 V) a konektorem pro připojení 

KNX/EIB sběrnice. Určitou část senzorů a zařízení je tedy možné připojit už k centrální 

jednotce bez nutnosti použití dalších aktorů. Konfigurace jednotky a tím i celého systému 

se provádí prostřednictvím bezplatného softwaru Loxone Config [17], [18]. 

 

Obrázek č. 14: Loxone Miniserver. [19], [20]  
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3.2.2 Aktory 

Extension 

Jednotka rozšiřující Miniserver o další digitální a analogové vstupy a výstupy. Rozšiřující 

jednotka disponuje 12 digitálními vstupy, 8 digitálními výstupy (relé) a 4 analogovými 

vstupy a výstupy (0-10 V). Celkem je možné připojit k Miniserveru až 30 rozšíření [18]. 

Na digitální vstupy jsou připojena zejména tlačítka na ovládání žaluzií a markýzy, tlačítka 

na ovládání světel, drátové senzory, magnetická čidla apod. Naopak na digitální výstupy 

jsou připojeny motory žaluzií a markýz, osvětlení, klimatizace, elektromotorický zámek, 

domácí telefon atd. Na analogové výstupy jsou připojeny elektrotermické hlavice [19]. 

 

Obrázek č. 15: Loxone Extension. [19], [20] 

Dimmer Extension 

Dimmer Extension nabízí 4 stmívatelné kanály pro běžné 230V světla. Zároveň 

je součástí dimmeru 8 digitálních vstupů [18]. 
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Obrázek č. 16: Loxone Dimmer. [19], [20] 

Air Base Extension 

Rozšíření Air Base umožňuje připojení až 128 bezdrátových zařízení, které komunikují 

i navzájem mezi sebou. Jedná se zejména o aktor Multi Extension Air, RGBW dimmer, 

dále bezdrátový pohybový senzor, senzor kouře nebo pěti-tlačítko [18]. 

 

Obrázek č. 17: Loxone Air Base Extension. [19], [20] 

Multi Extension Air 

Toto rozšíření disponuje 8 digitálními výstupy, 12 digitálními vstupy, zároveň v sobě 

integruje 1-Wire rozhraní (pro připojení teplotních senzorů, čtečky elektronického klíče 

apod.) a RGBW/PWM výstup, na který je možné připojit např. jeden nebo více pásků 

na jednotlivé kanály. Jednotka je k centrální jednotce připojena přes Air Base Extension 

[18]. 
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Obrázek č. 18: Loxone Multi Extension Air. [19], [20] 

RGBW 24 V Dimmer Air 

Stmívací modul určený výhradně pro LED světla a pásky disponující čtyřmi kanály 

s maximálním výkonem 50 W na kanál. Po připojení k Air Base Extension umožňuje 

ovládat světelné scény přes vizualizaci, webový prohlížeč, telefon, tablet nebo i pomocí 

klasického tlačítka [18]. 

 

Obrázek č. 19: Loxone RGBW Dimmer Air. [19], [20] 

RS485 

RS-485 zajišťuje sériovou datovou komunikaci v průmyslovém standardu s širokou řadou 

zařízení, jako jsou například klimatizace, rekuperační jednotky apod. [18]. 
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Obrázek č. 20: Loxone RS-485. [19], [20] 

3.3   Popis funkcionality systému 

V následujících bodech je popsána logika celého systému dle jeho jednotlivých 

funkcionalit. 

• Bezpečnost 

• Stínění 

• Osvětlení 

• Vytápění, větrání a klimatizace 

• Energie 

3.3.1 Bezpečnost 

Na chodbě vedle vchodových dveří je umístěna iButton čtečka, s jejíž pomocí uživatel 

načte svůj iButton. Po úspěšné autentizaci dochází k odblokování EZS5 a odemknutí 

elektronického zámku. Na oknech a balkónových dveřích jsou umístěna magnetická 

kontaktní čidla, díky kterým systém okamžitě rozpozná, jestli jsou dveře i okna zavřená 

a zda nedošlo k narušení objektu. Pohybový senzor umístěný na hranici vstupní haly 

a obývacího pokoje snímá pohyb v celé vstupní hale, obývacím pokoji i kuchyňském 

koutu. 

                                                
5 Elektronický zabezpečovací systém 
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V případě narušení objektu budou spuštěny sirény (ve vstupní hale a chodbě) a bude 

odeslána zpráva na mobilní zařízení. 

Otevírání dveří do domu je realizováno prostřednictvím propojení systému Loxone 

s jednotkou domácího telefonu, ve kterém je zabudováno relé.  

Dveře do bytu je možné vzdáleně otevřít odblokováním elektromotorického zámku. 

Přitom je prováděna vizuální kontrola stávajícím kamerovým systémem. 

Ve vstupní hale je dále instalován optický detektor kouře a v prádelně i v kuchyňském 

koutě je pod linkou umístěn senzor zatopení. 

3.3.2 Stínění 

Automatické zatažení a vytažení venkovních žaluzií a markýz je nastaveno v závislosti 

na počasí a uživatelských požadavcích.  

Sluneční záření –  pokud vnitřní teplota v letních měsících dosahuje předem definované 

teploty, dojde k zatažení venkovních žaluzií, aby se místnost nepřehřívala. Naopak 

v zimním období zůstávají venkovní žalužie přes den vytažené, aby mohlo slunce byt 

vyhřát. Hlavně obývací pokoj, který je situován na jižní stranu. 

Po setmění – jakmile se setmí, venkovní žaluzie v ložnici se automaticky zatáhnou. Jejich 

vytažení je ráno možné provést manuálně.  

Povětrnostní podmínky nebo bouřka – v případě silné bouřky nebo pokud rychlost 

větru přesáhne hodnotu, která je výrobcem udaná jako bezpečná, dochází automaticky 

k vytažení žaluzií nebo zasunutí markýzy, aby nedošlo k jejich poškození. Tyto hodnoty 

jsou sledovány venkovním senzorem deště a mechanickým anemometrem. 

V případě, že by byl objekt odstřežen a balkónové dveře nebo okno otevřené, zůstane 

funkce automatického řízení žaluzie neaktivní, aby se nezačaly žaluzie zatahovat, když 

bude někdo přítomen na balkóně. 

Ovládání jednotlivých stínících prvků je možné pomocí tlačítek umístěných 

u vchodových dveří do jednotlivých místností a díky mobilní aplikaci nebo přes webové 

rozhraní. 
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3.3.3 Osvětlení 

V jednotlivých místnostech je možné přednastavení světelných scén. Pro osvětlení bytu 

byly použity výhradně světelné LED zdroje a LED pásky (také v barevném RGB 

provedení). Obojí s možností řízení intenzity osvětlení.  

V bytě je dále umístěno orientační osvětlení, které v noci lemuje cestu do koupelny a ke 

kuchyňské lince tak, aby byl umožněn bezpečný průchod např. z ložnice ke kuchyňskému 

koutu nebo i z obývacího pokoje do koupelny. Tato funkce je aktivována až po setmění 

a světlo je spínáno prostřednictvím dvou pohybových senzorů. První je umístěný 

v koupelně a druhý na rozhraní vstupní haly a obývacího pokoje. Při příchodu domů po 

setmění a odstřežení objektu se automaticky zapne světlo ve vstupní hale. 

Osvětlení je možné ovládat manuálně pomocí tlačítek umístěných u vchodových dveří 

jednotlivých místností nebo pomocí "odchodového" tlačítka umístěného u vstupních 

dveří do bytu, s jehož pomocí je možné jedním stisknutím vypnout všechna světla. 

Světelné scény je možné nastavovat přímo v mobilní aplikaci nebo přes webové rozhraní. 

3.3.4 Vytápění, větrání a klimatizace 

Vnitřní teplotní čidla jsou zabudována do spínačů osvětlení a venkovní senzor teploty je 

umístěn na severní stěně domu. Díky inteligentní regulaci vytápění začínají radiátory 

vytápět byt dle přednastaveného časového plánu nebo dle naprogramovaných podmínek. 

Uživatel má však samozřejmě možnost regulace teploty v jednotlivých místnostech podle 

své potřeby. 

V případě otevření okna v místnosti dochází k sepnutí magnetického kontaktu a radiátory 

se automaticky uzavřou. Pomocí magnetických kontaktů je možné například při odchodu 

z bytu zkontrolovat, zda jsou všechna okna uzavřená. Není totiž žádoucí, aby se místnosti 

bytu během dne oteplovaly nebo ochlazovaly venkovním vzduchem. O příjemnou teplotu 

a kvalitu vzduchu se postará rekuperační jednotka, kterou je možné spolu s klimatizační 

jednotkou na dálku zapnout nebo vypnout pomocí mobilní aplikace nebo webového 

rozhraní. 
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3.3.5 Energie 

Sledování spotřeby energie v jednotlivých místnostech prostřednictvím inteligentního 

elektroměru a zásuvek nebylo v požadavcích majitele. Spotřebu ovládacího systému 

a dalších zařízení majitel pokrývá většinu roku fotovoltaickou mikroelektrárnou. 

3.4   Analýza informační bezpečnosti 

Data uložená na šifrovaném disku a lokálních počítačích jsou dvojího druhu: 

- firemní informace – citlivé informace o zákaznících, emailová komunikace, 

účetní a jiné dokumenty, které majitel uchovává, 

- osobní informace – zejména fotografie, soukromá emailová komunikace apod. 

3.5   Analýza síťové bezpečnosti 

Hlavní funkcí sítě v bytovém domě je připojení k internetu a rozvod TV, které je 

realizováno přes koaxiální kabel z uličního rozvodu. Koaxiální kabel je připojen 

ke kabelovému modemu, který je v bridge módu, odkud je signál dále veden přes STP 

kabel do bezpečnostní brány Untangle. Ta plní celu řadu funkcí, jako je firewall, router, 

antispam, antivirus, VPN6 server a řada dalších. 

 Zde se síť dělí na dvě větve: 

- privátní síť – pokrývá potřeby majitele domu a jeho provozu, 

- veřejná síť – je určena pro použití nájemcům v domě a jsou na ni připojeny  

Wi-Fi routery v jednotlivých bytech. 

Jeden Wi-Fi router je umístěn také v nebytovém prostoru. Samostatná síť pro hosty 

umožňuje zákazníkům bezdrátové připojení na internet a privátní síť umožnuje připojení 

dalších zařízení provozovatele jak přes pevnou síť, tak i bezdrátově. 

                                                
6 Virtual Private Network 



48 

 

 

Obrázek č. 21: Přibližné schéma sítě. [19] 

3.5.1 Připojená zařízení 

Miniserver je připojen do privátní sítě přes rozhraní RJ45 do STP rozvodu strukturované 

kabeláže. Na tuto privátní počítačovou síť je dále připojena řada zařízení, jako jsou 
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lokální počítače, tiskárny, DVR7 kamery, VoIP8 telefony, NAS9, tiskárna, mobily, 

kamery apod. 

Administrátorská práva pro přístup do konfigurace sítě a Miniserveru má pouze 1 člen 

domácnosti. Ostatní členové domácnosti mají přístup pouze k multimediálnímu obsahu 

uloženém na serveru a k uživatelskému rozhraní systému Loxone. 

Na všech lokálních počítačích, které se připojují do privátní sítě, je instalována antivirová 

ochrana od společnosti ESET. Účinnost opatření v kombinaci s bezpečnostní bránou 

Untangle je dostatečná. 

Zálohování dat probíhá na NAS, který je umístěn v zabezpečené technické místnosti, 

opatřené bezpečnostním zámkem a magnetickým čidlem, napojeným na Miniserver. 

3.5.2 Možnost připojení z vnitřní a vnější sítě 

Připojení nových zařízení do vnitřní sítě není nijak omezeno. Je však možné se připojit 

pouze z bytu, rozvaděče nebo přes Wi-Fi, která je chráněná heslem. Z vnitřní sítě je 

možné se k Miniserveru připojit přes protokol HTTPS10 nebo aplikaci na mobilním 

zařízení, která používá zabezpečenou komunikaci. Pro přístup je nutné se autentizovat 

jménem a heslem. 

Připojení k Miniserveru z vnější sítě je možné dvěma způsoby, a to pomocí veřejné IP 

adresy nebo připojením přes VPN do vnitřní sítě, což je bezpečnější varianta. U obou 

variant je taktéž nutná autentizace jménem a heslem. 

3.5.3 Způsob komunikace 

Komunikace mezi Miniserverem, aktory, senzory a ostatními prvky inteligentní 

elektroinstalace probíhá prostřednictvím drátové, tak i bezdrátové sítě. 

Drátová komunikace je dvojího druhu: digitální a analogová (0–10 V). 

                                                
7 Digital Video Recorder 
8 Voice over Internet Protocol 
9 Network Attached Storage 
10 Hypertext Transfer Protocol Secure 
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Bezdrátová komunikace Loxone Air je na frekvenci 868 MHz (SRD Band Europe). Ta je 

šifrována pomocí protokolu IPSec, který podporuje řadu hašovacích funkcí, jako jsou 

SHA-1, SHA-2, MD5 apod. [27]. Každá instalace má unikátní klíč, což zamezuje zásahu 

třetí strany. 

3.6   Analýza fyzické bezpečnosti a bezpečnosti prostředí 

Vstupní dveře do domu i bytu se řadí do bezpečnostní třídy RC2 a jsou osazeny vložkou 

FAB 2024, certifikovanou v 3. bezpečnostní třídě. Celý objekt je monitorován 

kamerovým systémem, umístěným na chodbě v přízemí domu. Zde je také umístěn 

v kovové uzamykatelné skříni kabelový modem. NAS je umístěn v zabezpečené 

technické místnosti a Miniserver spolu se všemi aktory je umístěn v rozvaděči přímo 

v bytě. Sirény a signalizace požáru jsou umístěny jak v bytě, tak i ve veřejném prostoru 

schodiště. V případě výpadku napájení, narušení objektu nebo jiných nenadálých událostí 

je majiteli odeslána notifikace na jeho mobilní zařízení. 
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4 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 
Protože pro domácnosti neexistují žádné konkrétní normy zabývající se řízením 

bezpečnosti, rozhodla jsem se navrhnout bezpečnostní politiku, která vychází z ISMS 

a obecných doporučení normy ISO/IEC 27001 a ISO/IEC 27002. Při vypracovávání 

následující analýzy rizik budu vycházet z poznatků teoretické části práce.  

V první části se budu zabývat analýzou a hodnocením aktiv, ke kterým identifikuji 

jednotlivé hrozby spolu s hodnocením pravděpodobnosti výskytu a příkladem možné 

zranitelnosti. Na základě identifikovaných hrozeb sestavím matici zranitelnosti a rizik, 

s jejíž pomocí zjistím míru rizika jednotlivých hrozeb. Následně k jednotlivým hrozbám 

navrhnu opatření a nastíním náklady na tato opatření. Závěrem celé kapitoly bude návrh 

metodiky pro budování bezpečných inteligentních domácností, která bude obsahovat mé 

poznatky z návrhu systému inteligentního řízení domácnosti a jeho zabezpečení. 

4.1   Analýza a ohodnocení rizik 

Nejdříve jsem identifikovala jednotlivá aktiva a určila jejich hodnotu z pohledu 

dostupnosti, důvěrnosti a integrity. Následně jsem sestavila hrozby spolu s maticí 

zranitelnosti a rizik, na jejímž základě jsem vypracovala možné řešení rizik pro jednotlivá 

aktiva. Z výsledků analýzy jsem následně navrhla opatření. Pro všechny výpočty jsem si 

sestavila základní tabulky v programu MS Excel. 

4.1.1 Identifikace aktiv 

Aktiva domácnosti jsem rozdělila na: 

- informace v elektronické a tištěné podobě – informace o OP, hesla, soukromá data 

majitele a ostatní informace, které s bytem věcně nesouvisí, 

- software – konfigurace Loxone Config, 

- hardware – aktiva systému inteligentního řízení domácnosti, jejichž narušení 

může ohrozit funkcionalitu inteligentní elektroinstalace, prvky systému, 

komunikační kanály a koncové uzly, ze kterých je ovládán (PC, NB, mobilní 

zařízení aj.), 



52 

 

- služby – mezi ně se řadí dostupnost služeb inteligentního systému spolu 

s možností vzdáleného přístupu a dostupnost dat. 

4.1.2 Ohodnocení aktiv 

Při hodnocení identifikovaných aktiv jsem vycházela zejména z konzultací s majitelem 

domu, který je zároveň také jejich uživatelem. 

Při hodnocení jsem dále vycházela ze stupnice uvedené v kapitole 2.16.3 Ohodnocení 

aktiv a výslednou hodnotu aktiv jsem vypočítala s pomocí tzv. součtového algoritmu, 

který je popsán v kapitole 2.16.4 Výpočet hodnoty aktiva. 

Tabulka č. 3: Ohodnocení aktiv. [19] 
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Informace 
Citlivé data zákazníků 5 4 4 4 

Soukromé data majitele 4 3 3 3 

SW Konfigurace software Loxone 3 3 3 3 

Hardware 

NB majitele 4 3 3 3 

Mobilní zařízení s aplikací Loxone 3 3 4 3 

Lokální počítač majitele 4 3 3 3 

NAS 3 2 2 2 

Prvky systému Loxone 3 3 4 3 

UPS 2 2 3 2 

Síťové aktivní prvky 2 2 3 2 

Strukturovaná kabeláž 2 2 3 2 

Služby 

Dostupnost dat 5 4 4 4 

Vzdálený přístup k Miniserveru 5 4 4 4 

Dostupnost služeb systému Loxone 5 4 5 5 
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4.1.3 Seskupení aktiv 

Na základě předchozí tabulky jsem jednotlivá aktiva seskupila dle jejich výsledné 

hodnoty. Díky této tabulce máme okamžitý přehled o nejvíce ohrožených aktivech. 

Tabulka č. 4: Seskupení aktiv. [19] 

Druh Aktivum (A) Hodnota aktiva 

Služby Dostupnost služeb systému Loxone 5 

Informace Citlivé data zákazníků 4 

Služby Dostupnost dat 4 

Služby Vzdálený přístup k Miniserveru 4 

Informace Soukromé data majitele 3 

Hardware NB majitele 3 

Hardware Mobilní zařízení s aplikací Loxone 3 

Hardware Lokální počítač majitele 3 

Hardware Prvky systému Loxone 3 

SW Konfigurace software Loxone 3 

Hardware NAS 2 

Hardware UPS 2 

Hardware Síťové aktivní prvky 2 

Hardware Strukturovaná kabeláž 2 

 

4.1.4 Identifikace hrozeb 

Pro aktiva jsem následně identifikovala hrozby a provedla hodnocení v souvislosti 

s identifikovanými aktivy. Dále jsem u každé hrozby uvedla zdroj jejího vzniku 

a příklady zranitelnosti. 

Tabulka č. 5: Bližší popis hodnocení pravděpodobnosti a zdroje hrozby. [19] 

E environment (prostředí) 1 nahodilá 

A accident (náhoda) 2 nepravděpodobná 

D deliberateness (úmysl) 3 pravděpodobná 

  4 velmi pravděpodobná 

  5 trvalá 
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Tabulka č. 6: Identifikace hrozeb. [19] 

Typ Hrozba (T) Zdroj P-st Příklad zranitelnosti 

Fyzické 
poškození 

Požár 
A, D, 

E 
1 nedbalost, nedostatečné zabezpečení 

Ztráta  
základních 

služeb 

Přerušení dodávky elektřiny 
A, D, 

E 
1 

nestabilní dodávka elektřiny, nedostatečná 
fyzická ochrana budov, dveří a oken 

Výpadek datového připojení 
A, D, 

E 
3 

nestabilní datové připojení, nedostatečná 
fyzická ochrana budov, dveří a oken 

Technické 
selhání 

Porucha NAS A, D 2 závada, nedostatečné zálohování 

Porucha osobního PC A, D 3 závada, nedostatečné zálohování 

Porucha UPS A, D 1 závada, nedostatečná pravidelná kontrola 

Porucha Miniserveru A, D 2 závada, nedostatečné řízení sítí (odolnost) 

Selhání síťové infrastruktury A, D 3 
závada, nedostatečně bezpečná síťová  
architektura 

Porucha čtečky RFID A, D 2 závada, nedostatečné zabezpečení 

Neoprávněný přístup do  
objektu (veřejné prostory 
domu) 

D 3 
nedostatečná fyzická ochrana budov, dveří 
a oken 

Porucha některého ze senzorů A 2 závada 

Ohrožení 
informací 

Ztráta dat A 2 nedostatečné zálohování 

Krádež notebooku D 2 
nedostatečná fyzická ochrana budov, dveří 
a oken 

Krádež lokálního PC D 1 
nedostatečná fyzická ochrana budov, dveří 
a oken 

Napadení sítě D 1 nedostatečně bezpečná síťová architektura 

Škodlivý SW D 2 
nekontrolované stahování a užívání  
programů, nedostatečně bezpečná síťová 
architektura 

Ztráta nebo vyzrazení hesel A 2 
špatná správa hesel, nedostatečné  
zálohování, nedostatečně bezpečná síťová 
architektura 
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4.1.5 Matice zranitelnosti 

Stanovuje hodnotu zranitelnosti mezi aktivem a možnými hrozbami. Zranitelnost je 

ohodnocena opět podle stupnice z kapitoly 2.16.3 Výpočet hodnoty aktiva. 

Tabulka č. 7: Matice zranitelnosti. [19] 
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Hodnota aktiva (A)  4 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 4 4 5 

Požár 1 3 2 3 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 

Přerušení dodávky elektřiny 1      3 2 1 1 3  3 4 4 

Výpadek datového připojení 3      3 2 1    3 4 3 

Porucha NAS 2 2 3 1   1 3     3   

Porucha osobního PC 3 3 2 1   3 1     3 1  

Porucha UPS 1        4 4     4 

Porucha Miniserveru 2   3     4     4 4 

Selhání síťové infrastruktury 3      2 2   1 4 3 4 3 

Porucha čtečky RFID 2              4 

Neoprávněný přístup do objektu 3          2 3    

Porucha některého ze senzorů 2        3      3 

Ztráta dat 2 5 4 4         4   

Krádež notebooku 2 3 2  2        3   

Krádež lokálního PC 1 4 3    2      4   

Napadení sítě 1 5 4 3 2 1 3 3 4  4  3 3 4 

Škodlivý SW 2 5 4 3 3 1 4 3   2  3 3 4 

Ztráta nebo vyzrazení hesel 2 5 4 3 1 1 3 1   2  4 3 4 
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4.1.6 Matice rizik 

Výpočet míry rizika jsem provedla pomocí maticové metody se třemi parametry, která je 

blíže popsána v kapitole 2.16.8 Odhad rizik. 

Tabulka č. 8: Matice rizik. [19] 
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Hodnota aktiva (A)  4 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 4 4 5 

Požár 1 13 7 9 13 10 13 9 13 9 7 9 13 17 19 

Přerušení dodávky elektřiny 1 0 0 0 0 0 10 5 3 2 7 0 13 17 19 

Výpadek datového připojení 3 0 0 0 0 0 30 14 10 0 0 0 39 52 42 

Porucha NAS 2 17 20 6 0 0 7 14 0 0 0 0 26 0 0 

Porucha osobního PC 3 39 20 9 0 0 30 7 0 0 0 0 39 13 0 

Porucha UPS 1 0 0 0 0 0 0 0 13 9 0 0 0 0 19 

Porucha Miniserveru 2 0 0 18 0 0 0 0 27 0 0 0 0 35 37 

Selhání síťové infrastruktury 3 0 0 0 0 0 20 14 0 0 7 28 39 52 42 

Porucha čtečky RFID 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 

Neoprávněný přístup do objektu 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 21 0 0 0 

Porucha některého ze senzorů 2 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 28 

Ztráta dat 2 43 27 24 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0 0 

Krádež notebooku 2 26 13 0 13 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 

Krádež lokálního PC 1 17 10 0 0 0 7 0 0 0 0 0 17 0 0 

Napadení sítě 1 22 13 9 7 3 10 7 13 0 9 0 13 13 19 

Škodlivý SW 2 43 27 18 20 7 27 14 0 0 9 0 26 26 37 

Ztráta nebo vyzrazení hesel 2 43 27 18 7 7 20 5 0 0 9 0 35 26 37 
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Pro hodnocení jsem dále stanovila hranice popisující míru rizika a barevně jsem je 

v tabulce odlišila. 

Tabulka č. 9: Stupnice ohodnocení míry rizika. [11] 

     0-10  bezvýznamná míra rizika        
     11-20  akceptovatelná míra rizika        

     21-30 nízká míra rizika        

     31-60 nežádoucí míra rizika        
     61 a více  nepřijatelná míra rizika 

4.1.1 Vyhodnocení analýzy rizik 

Mezi nejvíce ohrožená aktiva se řadí dostupnost služeb systému Loxone, citlivá data 

zákazníků, jejich dostupnost a také vzdálený přístup k Miniserveru. Dostupnost služeb 

systému je obzvláště důležitá a je potřeba zajistit správnou funkcionalitu systému 

v případě výpadku datového připojení, selhání síťové infrastruktury nebo vzniku jiné 

hrozby. 

Mezi nejvíce obávané hrozby se řadí neoprávněný přístup do objektu (veřejné prostory 

domu), selhání síťové infrastruktury, porucha osobního PC majitele a výpadek datového 

připojení. Jelikož se jedná o bytový dům, je velmi důležité zabránit vstupu neoprávněných 

osob do objektu. Snižuje se tak pravděpodobnost krádeže, úmyslného poškození 

majetku aj. 

4.2   Návrh bezpečnostních opatření 

Na základě provedené analýzy rizik navrhuji následující bezpečnostní opatření, která mají 

za cíl snížit pravděpodobnost vzniku hrozeb a/nebo velikost jejich dopadu. 

4.2.1 Informační bezpečnost 

Mezi hrozby týkající se informační bezpečnosti patří: 

• Ztráta dat 

• Škodlivý SW 

• Ztráta nebo vyzrazení hesel 
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Ztráta dat 

Opatření: Tištěná i elektronická data budou dobře zabezpečena (fyzicky uzamčena nebo 

šifrována). Zálohy dat budou také šifrovány a pravidelně ukládány na externí disk 

připojený k NAS.  

V případě napadení sítě se připojením disku mohou útočníkovi zpřístupnit data. 

Šifrováním těchto dat zamezíme útočníkovi, aby k nim měl přímý přístup. 

Škodlivý SW 

Opatření č.1: Antivirová ochrana všech připojených koncových zařízení kvalitním 

antivirovým programem s platnou licencí. 

Majitel v současné době na svém PC využívá ESET Endpoint Antivirus + File Security 

(v rámci ESET Secure Office), který nabízí: 

- komplexní ochranu koncových zařízení s operačním systémem Windows 

(umožňuje blokaci neautorizovaných zařízení, Anti-Phising), 

- špičkovou detekci hrozeb (viry, červy, rootkity a spyware), a podporu 

virtualizace, 

- má nízké požadavky na systém, 

- nástroje Exploit Blocker a Advanced Memory Scanner umožňující neutralizaci 

sofistikovaných hrozeb, 

- vzdálenou správu s pomocí webové konzoly ESET Remote Administrator. 

Opatření č. 2: Instalace antiviru na všechna Android zařízení. 

Z důvodu nepříliš přísných pravidel pro schvalování aplikací se mohou do obchodu Play 

dostat také aplikace obsahující malware (v posledních letech zejména ransomware). 

Na Apple Store jsou pravidla mnohem přísnější a nenabízí ke stažení žádnou antivirovou 

aplikaci. Zařízení s iOS dovolují bezpečnostním aplikacím pouze omezené skenování 

vybraného souboru nebo emailových příloh.  
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Ztráta nebo vyzrazení hesel 

Opatření: Použití silných, a hlavně různých hesel pod různými účty (týká se zejména 

pracovních a osobních účtů). Hesla nesdělovat dalším osobám a zapisovat je pouze do 

šifrované aplikace určené pro správu hesel (Enpass, LastPass aj.). 

Při pokusu o útok hrubou silou záleží na ochraně systému. Po více nesprávných pokusech 

by se měl přístup zablokovat. 

V případě úniku databáze některé online služby, která obsahuje přihlašovací údaje 

s heslem, je vhodné toto heslo neprodleně přestat používat. Tuto skutečnost je možné 

zjistit např. s pomocí služby na prohledávání úniků Have I Been Pwned? 

(https://haveibeenpwned.com) po zadání emailové adresy. 

Důležité je také dávat si pozor na přihlašování na bezdrátových sítích typu WEP, které 

jsou v současné době snadno napadnutelné. Takové veřejné bezdrátové sítě mohou být 

často na frekventovaných místech odposlouchávány útočníkem, který může přihlašovací 

údaje odchytit. 

Bezpečnost je dále možné zvýšit zavedením dvoufaktorového ověření, které již v dnešní 

době velká část poskytovatelů služeb nabízí. 

4.2.2 Síťová bezpečnost 

Mezi hrozby týkající se síťové bezpečnosti patří: 

• Napadení sítě 

• Porucha čtečky RFID 

• Porucha některého ze senzorů 

• Selhání síťové infrastruktury 

• Porucha Miniserveru 

• Porucha osobního PC majitele 

• Porucha NAS 

• Porucha UPS 
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Napadení sítě 

Opatření: Bezchybné nastavení všech síťových prvků a vzdáleného přístupu. Správná 

konfigurace mapování portů pro přístup na služby uvnitř sítě a nastavení omezení provozu 

na konkrétních portech přímo v konfiguraci firewallu. Jedním ze zásadních opatření je 

opět nastavení silného hesla, jak je popsáno v kapitole 4.2.1 Informační bezpečnost, 

a volba zabezpečení Wi-Fi routeru typu WPA2. 

Majitel v současnosti využívá bezpečnostní bránu Untangle pro monitorování využití sítě, 

včetně jejích vybraných funkcí: 

• Virus Blocker Lite – ochrana před škodlivým SW, 

• Web Monitor – monitoring webu, 

• Phish Blocker – kontrola emailů, 

• Application Control Lite – kontrola aplikací, 

• Ad Blocker – blokování části reklam přímo na firewallu, 

• Intrusion Prevention – detekce průniků do systému, 

• Incorrect Login Attempts – ochrana proti opakovaným chybným pokusům 

o přihlášení. 

Napadení hrozí zejména u zařízení, která využívají standardní port 80, 443 nebo 8080.  

Změnou HTTP portu na hodnotu vyšší jak 50000 je možné snížit pravděpodobnost  

objevení zařízení botnety a zabránit tak například náhodným DDoS útokům. 

Miniserver má svůj vlastní firewall a v případě přetížení dotazy se automaticky restartuje 

a během chvíle je opět aktivní. Během restartu nehrozí ztráta dat, konfiguračního 

nastavení ani narušení bezpečnosti dat. 

Opakované útoky však mohou vést k opakovaným restartům, které mají vliv na 

dostupnost služeb systému. 

Bezdrátová komunikace mezi všemi zařízeními Loxone Air je šifrovaná. Každá 

inteligentní elektroinstalace používá svůj vlastní šifrovací klíč, což zabraňuje zásahu třetí 

strany [23]. 
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Porucha čtečky RFID 

Opatření: Zabudování elektromechanického samozamykacího zámku do dveří bytové 

jednotky a možnost jejich otevření bezpečnostním klíčem nebo s pomocí mobilní 

aplikace. Při využití mobilní aplikace k otevření vstupních dveří bude odeslána notifikace 

na mobil-ní zařízení majiteli bytu.  

Porucha některého ze senzorů 

Opatření: Vůči této hrozbě není možné zajistit potřebné opatření.  

Selhání síťové infrastruktury 

Opatření: Proti závadě není možné zajistit potřebné opatření. Veškeré síťové aktivní 

prvky budou umístěny v plechovém nástěnném rozvaděči v zabezpečené technické 

místnosti, čímž bude zajištěna ochrana proti úmyslnému poškození.  

Porucha Miniserveru 

Opatření: Přidání centrálního "nouzového" osvětlení, které bude možné využít v případě 

poruchy. Záloha konfigurace Miniserveru uložena na šifrovaném disku připojeném 

k NAS. Proti neočekávané závadě není možné zajistit potřebné opatření. 

V případě závady centrální jednotky nebude možné využít následující funkce: 

- zabezpečení (čidla, senzory, čtečka RFID), 

- osvětlení, 

- stínění, 

- vytápění, 

- větrání a klimatizace. 

Loxone má partnery po celé ČR, od kterých je možné získat v případě neočekávané 

poruchy nový Miniserver. Případně je možné vyzvednout Miniserver v centrálním skladu 

v Českých Budějovicích. 
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Porucha osobního PC majitele 

Opatření: Proti neočekávané závadě není možné zajistit potřebné opatření. Opatření 

proti ztrátě dat je popsáno v kapitole 4.2.1 Informační bezpečnost. 

Porucha NAS 

Opatření: Proti neočekávané závadě není možné zajistit potřebné opatření. Opatření 

proti ztrátě dat je popsáno v kapitole 4.2.1 Informační bezpečnost. 

V současné době obsahuje NAS dva disky, na které se data zrcadlí (RAID 1). Pro domácí 

server je tato varianta naprosto dostačující. 

Porucha UPS 

Opatření: Pravidelná kontrola správné funkce 1x za půl roku. 

4.2.3 Fyzická bezpečnost a bezpečnost prostředí 

Mezi hrozby týkající se fyzické bezpečnosti a bezpečnosti prostředí se řadí: 

• Požár 

• Neoprávněný přístup do objektu 

• Přerušení dodávky elektrické energie 

• Výpadek datového připojení 

• Krádež 

Požár 

Opatření: Notifikace na mobilní zařízení v případě zaznamenání kouře senzorem. 

Požárně bezpečnostní dveře bytové jednotky SOLODOOR třídy 3 v protihlukovém 

provedení. Umístění práškového hasícího přístroje ve veřejné části schodiště a uvnitř 

bytu. Pojištění celého domu a domácnosti proti živelným pohromám. 

Vhodnou ochranou proti požáru jsou dále off-site zálohy důležitých dat, umístěné na 

jiném datovém nosiči uschovaném na jiném místě. 
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Neoprávněný přístup do objektu 

Opatření: Zvýšení bezpečnosti požárně bezpečnostních dveří bytové jednotky použitím 

elektromechanického samozamykacího zámku certifikovaného ve 3. bezpečnostní třídě 

spolu s bezpečnostní cylindrickou vložkou EVVA, certifikovanou ve 4. bezpečnostní 

třídě. 

Vstupní dveře z ulice taktéž osazeny elektromechanickým samozamykacím zámkem 

certifikovaným ve 3. bezpečnostní třídě spolu s bezpečnostní cylindrickou vložkou 

EVVA, certifikovanou ve 4. bezpečnostní třídě. Dříve nutné zamykání vstupních dveří 

domu tak budou moci všichni obyvatelé bytového domu pustit z hlavy. 

Pojištění domácnosti proti krádeži, vloupání a vandalismu. V případě narušení objektu 

je možné dohledat neoprávněnou osobu z kamerového záznamu. 

Přerušení dodávky elektrické energie 

Opatření: Připojení UPS pro zajištění napájení vybraných funkcí inteligentní 

elektroinstalace (Miniserver, sirény a otevírání dveří). Dále použití druhé UPS pro 

nouzové osvětlení schodiště bytového domu. 

Výpadek datového připojení 

Opatření: Proti neočekávané závadě není možné zajistit potřebné opatření. Možné ošetřit 

dopředu záložní datovou linkou, která je ale ekonomicky nevýhodná. 

V případě výpadku datového připojení není možné využívat vzdálený přístup, odesílání 

informačních e-mailů, on-line údaje o počasí a notifikace. Jinak není funkcionalita 

inteligentní elektroinstalace z hlediska pohodlí a bezpečnosti omezena. 

Krádež 

Opatření: Pojištění domácnosti proti krádeži, vloupání a vandalismu. Šifrování nulté 

stopy na disku proti běžným zlodějům. V případě cílené krádeže dat šifrování nulté stopy 

stačit nemusí a bylo by proto vhodnější zajistit šifrování celého disku (např. pomocí 

algoritmu AES 256).  
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Vhodnou ochranou proti neočekávaným událostem jsou také off-site zálohy důležitých 

dat, umístěné na jiném datovém nosiči uschovaném na jiném místě.  

4.3   Určení zodpovědné osoby 

Vzhledem k tomu, že se jedná o domácnost, není nutné jmenovat manažera ISMS. 

Navrhuji pouze určit jednu zodpovědnou, technicky zdatnou osobu (v tomto případě 

majitele), která bude mít administrátorská práva a bude zodpovědná za kontrolu 

bezpečnosti.  

4.4   Ekonomické zhodnocení 

Na základě vypracované analýzy rizik a konzultace s majitelem budou provedena 

navržená bezpečnostní opatření, která snižují pravděpodobnost vzniku hrozby a velikost 

jejího dopadu na akceptovatelnou úroveň. Bude tak zajištěna požadovaná informační, 

síťová a fyzická bezpečnost domácnosti i celého objektu. 

Tabulka č. 10: Náklady na opatření. [19] 

Popis Počet Cena za ks  
(vč. DPH) 

Cena  
(vč. DPH) 

Cylindrická vložka EVVA EPSxp 31/36 3 klíče (65 mm/30+35) 2 1 378 Kč 2 756 Kč 

Požárně bezpečnostní dveře – třída 3, 90/197 1 14 266 Kč 14 266 Kč 

Elektromechanický samozamykací zámek FAB Bera  2 8 664 Kč 17 328 Kč 

ESET® Family Security Pack (licence až pro 6 zařízení) 1 1 590 Kč 1 590 Kč 

UPS – FSP Fortron Nano 800, 800 VA offline 2 1 252 Kč 2 504 Kč 
Hasící přístroj práškový 6 kg 2 799 Kč 1 598 Kč 

Cena celkem  40 042 Kč 

Ve výsledné kalkulaci nákladů na navržená opatření nejsou zahrnuty náklady na montáž, 

úpravy konfigurace a pojištění domácnosti, jehož cena se kalkuluje individuálně. 

Vynaložené náklady na zavedení bezpečnostních opatření snižují riziko vzniku hrozby, 

případně velikost jejího dopadu a zajišťují tak úsporu budoucích nákladů. V případě 

odcizení citlivých informací nebo narušení objektu neoprávněnou osobou by byly 

náklady pro majitele mnohonásobně vyšší. Částka za tato opatření je tedy akceptovatelná. 
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4.5   Metodika pro budování bezpečných inteligentních domácností 

Inteligentní elektroinstalace oproti klasické elektroinstalaci nabízí komfort v řízení, 

ovládání umožňuje vzájemné propojení jednotlivých zařízení, jejich centrální i vzdálené 

řízení a vyšší variabilitu konfigurací. 

4.5.1 Kritéria pro klasifikaci 

Jedním z hlavních kritérií je otevřenost systému, která se člení dle závislosti na výrobci. 

Výhodou otevřených systémů je možnost kombinace zařízení různých výrobců, které 

spolu komunikují prostřednictvím jednotného standardu a zároveň zvládají řešit složitější 

úlohy. Cena těchto systémů je však poměrně vysoká a jakákoliv změna musí být 

naprogramována. Jsou tedy svojí náročností vhodné spíše do objektů s vysokými 

požadavky na dostupnost služeb např. nemocnice, hotely, letiště, školy. 

Uzavřené systémy se tak stávají mnohem zajímavější nejen díky svojí cenové 

dostupnosti, ale také proto, že jejich prostředí je uživatelsky mnohem přívětivější 

a samotná instalace, programování i uvedení do provozu mnohem jednodušší. 

Dalším kritériem je také centralizovanost systému. Zde rozlišujeme, zda bude mít celý 

systém jednu nebo více centrálních jednotek či žádnou a bude využívat inteligentních 

senzorů a aktorů. V případě výpadku centrální jednotky hrozí ohrožení funkcionality 

celého systému. Výpadek některého z aktorů funkčnost centrální jednotky neohrozí, 

způsobí však nedostupnost senzorů a zařízení na něj připojených. Velkou výhodou 

decentralizovaného systému tedy bez pochyby je, že jednotlivá zařízení na sobě nejsou 

závislá a v případě výpadku není funkčnost ostatních zařízení ovlivněna. Tomu však také 

odpovídá pořizovací cena, která je několikanásobně vyšší než v případě centralizované 

varianty. 

4.5.2 Přenosové prostředí 

Na začátku je důležité se rozhodnout, zda bude systém řešen drátově, bezdrátově nebo 

kombinací obojího. Drátovou variantu určitě doporučuji, pokud má být systém instalován 

v rámci rekonstrukce objektu nebo do novostavby. Zároveň vychází lépe zejména 

z hlediska bezpečnosti a spolehlivosti komunikace. Pokud nechceme nebo nemůžeme 

porušit současný interiér a instalovat kabeláž pod omítku, máme možnost pořídit 
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bezdrátovou variantu. U bezdrátové komunikace však vzniká vyšší riziko napadení 

a rušení. Většina zařízení dnes již ale využívá šifrované komunikace (za pomoci 

unikátního klíče), což zamezuje zásahu třetí strany. 

4.5.3 Základní otázky a faktory s nimi spojené 

Předtím, než se pustíme do vyhledávání bližších informací a systémů vhodných pro 

instalaci, je důležité promyslet následující otázky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 22: Základní otázky a faktory s nimi spojené. [19] 
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4.5.4 Výběr systému vhodného pro instalaci 

Na trhu figurují již známé systémy jako Tecomat Foxtrot, Inels, Ego-n, ABB-

free@Home, Loxone, Control4, InHome AMX, Fibaro aj. Neustále přibývají nové menší 

systémy, které poskytují možnost ovládání jen vybrané funkce např. osvětlení. Tyto 

jednodušší systémy jsou určitě zajímavé, pokud si něčím chceme zpestřit svůj útulný byt 

nebo jen lehce zvýšit komfort. 

Na internetu fungují různá fóra, kde si majitelé inteligentních elektroinstalací sdělují své 

zkušenosti, a je tak určitě velmi přínosné si jejich názory pročíst. Nikdo vám nesdělí názor 

na konkrétní systém lépe než ten, kdo jej využívá denně. Na webových stránkách firem, 

které instalace nabízí, se totiž kromě parametrů mnohdy nedozvíme nic moc zajímavého, 

co by nám pomohlo v rozhodnutí.  

Základní obraz si ale může člověk udělat i sám. Je možné požádat o předběžné nacenění 

instalace u různých firem, či navštívit showroomy a nechat si odprezentovat funkcionalitu 

jednotlivých systémů. 

Při výběru systému bych mezi hlavní kritéria zařadila zejména možnosti daného systému 

a náklady na jeho pořízení. Jako důležitá kritéria dále považuji také možnosti ovládání 

koncovým zákazníkem (aplikace pro mobilní zařízení i jeho celkovou uživatelskou 

přívětivost), možnosti přizpůsobení systému a snadnost jeho naprogramování.  

Myslím, že určitě stojí za to, nainstalovat si aplikace vybraných systémů do svého 

mobilního zařízení a prohlédnout si jejich prostředí. Některé z nich mají dokonce 

přístupný demo mód. Přes mobilní aplikaci je ovládání systému velice komfortní a jelikož 

ji člověk používá denně, je její uživatelská přívětivost velmi důležitá. 

Jako příklad uvádím základní přehled možných požadovaných funkcionalit v příloze č.1. 

4.5.5 Návrh systému a instalace 

Následně nastává otázka, zda si systém bude uživatel navrhovat a instalovat sám, nebo si 

jej nechá vyprojektovat od specializované firmy. 

Pokud se rozhodne oslovit firmu pro zpracování návrhu systému, je důležité s ní 

konzultovat kromě požadavků na funkcionalitu také rozvody elektroinstalace, vytápění 
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apod. Případně je možné se domluvit, aby nad dodávkami těchto systémů prováděla 

dozor. 

Možnosti funkcí jsou široké a je potřeba důkladně zvážit své současné ale i budoucí 

potřeby. Není nutné hned pořizovat kompletní inteligentní dům, ale můžete si pro některá 

zařízení dopředu nachystat například kabelové rozvody. 

Jestliže se rozhodne systém navrhnout a nainstalovat sám, je potřeba počítat s tím, že 

každý dům se konfiguruje individuálně a návrh funkcionality některých systémů 

se pohybuje dokonce až na úrovni elektrických impulsů bez předpřipravených 

komponentů. 

Dále je potřeba myslet na to, že instalace musí být provedena osobou způsobilou podle 

vyhlášky č. 50/1978 Sb., případně může uživatel provést instalaci sám a následně 

si objednat revizi elektroinstalace. 

Co všechno je potřeba? 

Nákup jednotlivých prvků systému doporučuji taktéž konzultovat přímo s vybranou 

firmou a na základě zjištěných informací vybrat aktory s potřebným počtem vstupů 

a výstupů. Jejich množství pro obsloužení všech senzorů a připojených zařízení nemusí 

být vždy úplně jasné a pouze některé firmy zveřejňují detailní dokumentaci. 

Důležité je také zjistit kompatibilitu rozhraní systému a vybraných zařízení před jejich 

zakoupením. Vše je opět individuální dle vybraných zařízení a funkcí: 

- rekuperace, 

- klimatizace, 

- motory žaluzií a markýz, 

- garážová vrata, 

- vytápění, 

- řízení kotle, 

- bazén aj. 
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Ostatní prvky (zejména senzory) mají většinou firmy v nabídce nebo je možné si je 

dokoupit i levněji od jiné firmy. Velká část senzorů je kompatibilních, protože fungují 

pouze na základě sepnutí a nevykonávají žádné další speciální funkce. 

Co má smysl a co ne? 

Při návrhu je potřeba myslet na to, aby byla vyvážena funkčnost s komfortem a vytvořeno 

uživatelsky přívětivé ovládání celého systému. 

Obecně se nedá říct, že by některé nabízené zařízení nebo funkce neměly smysl. Vše 

je opět individuální a záleží na požadavcích zákazníka. Firmy by tato zařízení nenabízely, 

pokud by se nenašel někdo, kdo je koupí. 

4.5.6 Výběr kabeláže a umístění prvků systémů 

Při volbě strukturované kabeláže bychom měli vybírat minimálně z metalické kabeláže 

kategorie 5E s maximální přenosovou rychlostí 1Gb/s. Ta však už nenabízí žádnou 

výkonnostní rezervu. Pro splnění budoucích požadavků bychom tak měli raději zvolit 

vyšší kategorii. Při instalaci nesmíme zapomenout na dostatečné rezervy jak v množství 

kabelů, tak v jejich délce. 

Centrální jednotka a ostatní aktory by měly být umístěny v uzamčeném rozvaděči 

ve veřejně nepřístupných a zabezpečených prostorech. 

4.5.7 Výkresová dokumentace a značení 

Jednotlivé prvky se umísťují do výkresové dokumentace stavby s detailním popisem 

jednotlivých rozměrů místností. Díky tomu se pak dobře počítá potřebná délka kabelů od 

zařízení až do rozvaděče. 

Dle rozsahu instalace doporučuji zvolit vhodné označení kabelů (datových i silových) 

a jednotlivé kabely zapsat do kabelové tabulky s přesným označením, ke kterému zařízení 

jsou připojeny. Tabulka pak pomáhá v rychlé orientaci v případě poruchy. 
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4.5.8 Požadavky na stavební připravenost 

Vzdálenost mezi datovými a silovými kabely se řídí podle normy ČSN 50174-211 [19]. 

,,Tato norma stanoví pravidla pro projektovou přípravu a instalaci kabelových rozvodů 

uvnitř budov při použití metalické a optické vláknové kabeláže. Zabývá se vnějšími vlivy 

kabeláže elektrických rozvodů a EMC a popisuje vhodná opatření. Obsahuje požadavky 

a doporučení pro použití jednotlivých součásti kabeláže i pro jednotlivé účastníky 

výstavby. Volně navazuje na normy pro návrh univerzální kabeláže (soubor ČSN EN 

50173) a další normy pro kabeláž informačních technologií" [15]. 

Rozvaděč musí být uzemněný připojením na ochranný vodič PE, který je řádně uzemněn 

dle normy. 

Dále je v této části důležité navrhnout, kudy povedou kabelové svazky a jestli bude 

potřeba jejich uložení v instalačních trubkách. 

4.5.9 Informační bezpečnost 

,,S příchodem mobility, cloudu12 a internetu věcí se vytrácí kontrola nad perimetrem. Je 

tedy potřeba celkově změnit přístup k informační bezpečnosti" [21]. 

Informační bezpečnost bývá velmi podceňovaná, čímž dělá domácnost více zranitelnou. 

Běžný uživatel často není schopný bez odborné pomoci instalovat aktualizace na svých 

zařízeních nebo nastavit kvalitnější přístupové údaje a zařízení tak často zůstanou 

v továrním nastavení s přihlašovacími údaji "admin – admin".  

Silné heslo je nejlepší způsob ochrany, ale i jeho tvorbu musíme brát s mírou, aby si jej 

člověk zvládl zapamatovat a nemusel si ho zapisovat "na lísteček vedle monitoru". 

Při tvorbě hesla je vhodné se řídit následujícími zásadami: 

- délka hesla minimálně 8 znaků, 

- použití velkých a malých písmen bez diakritiky, 

- alespoň 1 speciální znak, 

                                                
11 ČSN EN 50174-2 ED.2 Informační technologie - Instalace kabelových rozvodů - Část 2: Projektová 

příprava a výstavba v budovách [15]. 
12 Cloud computing neboli sdílení hardwarových i softwarových prostředků pomocí sítě [11]. 
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- použití číslic, 

- použití náhodných slovních spojení, které zná jen autor, 

- vyhnout se použití jmen a osobních informací. 

Dalším problémem je také fakt, že lidé nečtou, a tak například s instalací nového 

programu na PC nainstalují i další nechtěné programy. Jedná se například o různé anti-

spywarové programy, které stejně dostatečně neplní svoji funkci, jelikož jsou často 

placené nebo dokonce škodlivé. 

Instalací těchto programů tak člověk ohrožuje správnou funkcionalitu svého operačního 

systému, díky čemuž může dojít k jeho selhání a následné ztrátě dat. Tím se dostáváme 

k zálohování dat. Což je také jedno z opatření, které člověk začne dělat mnohdy až potom, 

co ztratí některá důležitá data. 

Pro zálohování dat je možné využít cloudových služeb, které umožňují automatické 

zálohování dat na PC i mobilních zařízeních. I tato služba však vyžaduje nastavení silného 

hesla, případně dvoufaktorové ověření. Pokud máme aplikaci vybraného cloudového 

úložiště nainstalovanou na mobilním zařízení, mělo by být zařízení zabezpečeno 

přístupovým kódem. 

4.5.10 Síťová bezpečnost 

Napadení sítě je hrozba vážná, ale dle mého názoru málo pravděpodobná. Vše totiž záleží 

zejména na atraktivitě objektu a jeho zabezpečení. Majitel chytré domácnosti by neměl 

veřejně rozšiřovat informaci, že má doma inteligentní elektroinstalaci, i když by se s ní 

určitě rád pochlubil, zvyšoval by tím ale pravděpodobnost napadení sítě. 

Tomu se můžeme z velké míry bránit zejména kvalitním a aktualizovaným antivirem, 

pravidelnými aktualizacemi v počítačích, aktuálním firmwarem v přístupových bodech 

bezdrátové sítě i hlavním routeru s firewallem a silnými hesly ve všech zařízeních 

a účtech. 

Rozhodující parametry při výběru aktivních prvků jsou následující: 

- switch – rychlost a počet portů, které dokáže obsloužit, 

- router / firewall – propustnost – rychlost. 
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Zajímavým routerem, který se hodí do domácnosti je Turris Omnia, patřící mezi 

nejpokročilejší zařízení tohoto typu na světě. Běží na něm upravený open-source operační 

systém OpenWrt13, pod názvem Turris OS, který je rozšířený zejména o bezpečnostní 

a s bezpečností spojené funkce. Router vyzve hned po prvním zapnutí uživatele 

k nastavení nového přístupového hesla, po kterém následně přichází rychlé nastavení 

v několika krocích, včetně automatické aktualizace. Pro uživatele je velkou výhodou, že 

se veškeré aktualizace stahují automaticky, a tak se o router nemusí starat [22]. 

Součástí routeru je také distribuovaný adaptivní firewall, který zajišťuje sběr a analýzu 

dat s pomocí sítě routerů Turris. Nasbíraná data jsou odesílána na centrální server, kde 

jsou vyhodnocena a na základě těchto hodnocení jsou vytvářena firewallová pravidla, 

která jsou odeslána zpět na jednotlivé routery. Router je možné využít jako domácí server 

nebo NAS a má i vestavěnou podporu pro virtuální servery [22]. 

V nedávné době sdružení CZ.NIC představilo nový modulární router Turris MOX, jehož 

hlavní předností je vysoká variabilita. 

Tipy při nastavování domácí sítě 

Pokud nemáme přístup k administraci routeru od poskytovatele, je vhodné připojit za něj 

svůj vlastní router s aktivním NAT14. Tím zajistíme, že se poskytovatel ke komunikaci 

uvnitř sítě nedostane. 

Samozřejmostí je správně nastavený a aktualizovaný firewall. Bezpečnostní politika, tedy 

způsob zabezpečení komunikace, se nastavuje 2krát, a to dovnitř a ven. 

Můžeme provést konfiguraci mapování portů pro přístup na služby uvnitř sítě a nastavení 

omezení provozu na konkrétních portech přímo v konfiguraci firewallu (kamery, 

pošta aj.). Jedním ze zásadních opatření je opět nastavení silného hesla.  

Zabezpečení dále můžeme zvýšit také změnou výchozích portů zařízení pro mapování. 

Wi-Fi síť může být pro útočníka jednoduchý cíl a je tak důležité věnovat čas jejímu 

nastavení a zabezpečení. 

                                                
13 OpenWrt je speciální Linuxová distribuce určená pro domácnosti nebo menší kanceláře [22]. 
14 Network Address Translation 
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V současné době je nebezpečnější volbou zabezpečení typu WPA2. Zabezpečení typu 

WEP je snadno napadnutelné a nedoporučuji jej využívat. Aby ale zabezpečení WPA2 

bylo dostatečné, je nutné zajistit aktuálnost firmwaru zařízení.  

Jméno bezdrátové sítě (SSID15) by mělo být lokálně jedinečné a zároveň obyčejné, aby 

se nedalo spojit s vlastníkem sítě. Jeho skrytím síť není zabezpečená, protože SSID se dá 

zjistit i jinak. Mnohem důležitější je nastavit u Wi-Fi sítě silné heslo. 

Většina zařízení již dnes podporuje frekvenční pásmo 5 GHz a pokud tedy 2,4 GHz síť 

nepotřebujeme kvůli některým starším zařízením nebo nemáme problém s dosahem, 

můžeme ji bez obav vypnout. Pásmo 5 GHz je využíváno méně a nevznikají tak problémy 

s propustností. 

4.5.11 Fyzická bezpečnost a bezpečnost prostředí 

Fyzické zabezpečení objektu se týká nejen zajištění vstupu do vymezených prostor 

a jejich vizuální kontroly, ale také udělení přístupu pouze autorizovaným osobám 

a zajištění spuštění poplachu v případě narušení objektu neoprávněnou osobou. 

Bezpečnostní třídy dveří 

Bezpečnostních tříd RC je celkem 6, ale třída RC5–6 se běžně v domácnostech téměř 

nepoužívá. Pro zabezpečení bytů proti příležitostnému zloději stačí bezpečnostní třída 

RC3. V případě rizikového objektu, kde je vyšší pravděpodobnost napadení zkušeným 

zlodějem se sofistikovanějším vybavením, doporučuji použití vyšší bezpečnostní třídy 

RC4. V rámci bezpečnostních tříd dveří RC3-4 jsou součástí bezpečnostních dveří 

i vícebodové zámky, které jsou obtížněji překonatelné [24]. 

Bezpečnostní třídy cylindrických vložek 

Při výběru bezpečnostních vložek doporučuji vybírat pouze z certifikovaných zámkových 

vložek, u kterých máme jistotu, že nás nezradí. Cylindrické bezpečnostní vložky se řadí 

celkem do 4 tříd. Doporučuji vybírat z bezpečnostních vložek 4. nebo 3. bezpečnostní 

                                                
15 Service Set Identifier 
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třídy, které mají certifikovanou odolnost proti bumpingu16 (bývá označován také jako SG 

metoda) [25]. 

Vhodným pomocníkem při výběru bezpečnostní cylindrické vložky je například 

pyramida bezpečnosti značky FAB, která řadí úrovně zabezpečení svých výrobků do čtyř 

barevně odlišených skupin dle normy ČSN P ENV 162717 [26]. 

 

Obrázek č. 23: Bezpečnostní třídy cylindrických vložek. [26] 

Trezor 

Je vhodný pro uložení jak soukromých, tak i pracovních cenných věcí. Může se jednat 

o zálohy dat, hotové peníze, šperky, zbraně atd. Při výběru trezoru je důležité zvážit, zda 

chceme uložené předměty chránit pouze před vloupáním nebo i před požárem.  

Elektrická zabezpečovací signalizace 

Rozšířením zabezpečovací signalizace mohou být protipožární kouřová čidla nebo 

i kamery s tepelně detekční funkcí. Poplach může být vyhlášen lokálně zvukovou 

signalizací nebo i vzdáleně na mobilním zařízení. 

                                                
16 Bumping je metoda otevírání cylindrických vložek pomocí speciálního klíče, která nezanechává na 

vložce žádné viditelné známky poškození [28]. 
17 ČSN P ENV 1627 Okna, dveře, uzávěry - Odolnost proti násilnému vniknutí - Požadavky 

a klasifikace [15]. 



75 

 

Kamerový systém 

Pro kontrolu objektu a vstupujících osob může být použit kamerový systém, který 

umožňuje vizuální kontrolu objektu jak lokálně, tak i vzdáleně z mobilního zařízení. 

4.5.12 Shrnutí obecných zásad pro zajištění bezpečnosti 

Ke konci bych ráda shrnula v několika bodech obecné zásady pro zajištění bezpečnosti 

plynoucí z navržené metodiky. 

ü Použití firewallu 

ü Silná hesla 

ü Požívání antivirových programů a anti-spywarových skenerů 

ü Zálohování dat 

ü Pravidelná aktualizace softwaru 

ü Zvýšená pozornost při stahování, spouštění a instalaci souborů 

ü Obezřetnost při otvírání emailových zpráv a jejich příloh 

ü Kontrola cizích přenosových médií (flash disk) 

ü Omezení prohlížení pochybných www stránek 

ü Šifrování a používání bezpečnostních protokolů 

ü Správa přístupu k síti 

ü Používání zdravého selského rozumu 
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ZÁVĚR 
Na základě provedené analýzy rizik současného stavu zabezpečení domácnosti byla 

navržena bezpečnostní opatření, která zajistí snížení pravděpodobnosti vzniku hrozeb 

nebo velikosti jejich dopadu na úroveň akceptovatelnou majitelem. Navržená opatření 

zajistí zvýšení zabezpečení veškerých dat zákazníků, soukromých dat majitele, 

konfigurace systému inteligentního řízení, hardwarového zařízení, strukturované 

kabeláže a síťových aktivních prvků. Dále zajistí dostupnost dat a služeb inteligentního 

systému řízení spolu se vzdáleným přístupem k jeho centrální jednotce. Odůvodněné 

náklady na tato opatření činí 40.042 Kč (vč. DPH). Ve výsledné kalkulaci nákladů na 

navržená opatření nejsou zahrnuty náklady na montáž, úpravy konfigurace a pojištění 

domácnosti, jehož cena se kalkuluje individuálně. 

Výstupem celé práce je metodika pro budování bezpečných inteligentních domácností, 

která obsahuje nejen poznatky týkající se výběru, návrhu a instalace inteligentního 

systému řízení, ale také vše, co se týká zabezpečení dat, sítě, jednotlivých zařízení 

a fyzického zabezpečení objektu. Metodika obsahuje rovněž důležité rady, které by měl 

znát a dodržovat každý uživatel, který se snaží udržovat svá zařízení a síť dostatečně 

zabezpečené. Můžeme tedy konstatovat, že práce odpovídá zadaným cílům. 

Věřím, že poznatky obsažené v této diplomové práci mohou pomoci ke zlepšení 

bezpečnostního povědomí uživatelů. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

Symbol Význam 

DDoS Distributed Denial of Service 

DVR Digital Video Recorder 

HTTP Hypertext Transfer Protocol 

HTTPS Hypertext Transfer Protocol Secure 
HVAC Heating, Ventilating, Air-Conditioning 

HW Hardware 

ICT Information and Communication Technologies 
IS Information System 

LAN Local Area Network 

NAS Network Attached Storage 

NAT Network Address Translation 
RFID Radio Frequency Identification 

SW Software 

UPS Uninterruptible Power Supply 
VoIP Voice over Internet Protocol 

VPN Virtual Private Network 

WEP Wired Equivalent Privacy 

WPA2 Wi-Fi Protected Access 2 
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Příloha č. 1: Tabulka možných požadovaných funkcionalit. [19] 

FUNKCE 

OBECNÉ 

Drátové provedení ��

Bezdrátové provedení ��

Integrace KNX ��

OVLÁDÁNÍ 

Aplikace pro Smartphone s OS Android ��

Aplikace pro iPhone ��

Aplikace pro Windows phone ��

Aplikace pro Tablet s OS Android ��

Aplikace pro iPad ��

Webové rozhraní ��

STÍNĚNÍ 

Auto vytažení/zatažení stínícího prvku dle intenzity slunečního záření ��

Auto vytažení/zatažení stínícího prvku dle síly větru ��

Auto zatažení/vytažení stínícího prvku při západu/východu slunce ��

OSVĚTLENÍ 

Nastavení světelných scén ��

Stmívání osvětlení ��

Individuální nastavení pro každou místnost ��

Řízení RGB LED pásů ��

Auto zapnutí / vypnutí světla ��

Auto zapnutí světel při vstupu do místnosti po setmění ��

Auto vypnutí/zapnutí světel při odchodu/příchodu (detektory přítomnosti) ��

Centrální ovládání světel ��

VYTÁPĚNÍ 

Regulace teploty pro individuální místnosti ��

Automatické vypnutí topení při otevření okna ��

Sledování spotřeby – statistiky ��

Propojení s okny a žaluziemi ��

Propojení vytápění a chlazení ��
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VĚTRÁNÍ 

Větrání s rekuperací ��

Regulace větrání podle teploty, kvality vzduchu a množství CO2 ��

AUDIO 

Přehrávání hudby – různé hudební zdroje ��

Nastavení hudebních scén ��

ENERGIE 

Inteligentní regulace vytápění a stínící techniky ��

Měření spotřeby energie a spolupráce se solárním systémem ��

Možnost měření spotřeby energie jednotlivých spotřebičů ��

Řízení nabíjení elektromobilu ��

ZABEZPEČENÍ 

Vzdálená správa ��

SMS upozornění na události ��

Možnost zaslání SMS povelu ��

Spínané zásuvky s teplotním čidlem ��

Individuální nastavení vlastního alarmu ��

Auto zastřežení/odstřežení alarmu  ��
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Vypnutí zásuvek v jednotlivých místnostech ��

Možnost propojení s kamerovým systémem ��

Video interkom ��

SENZORY 

Detektor kouře ��

Záplavový senzor ��

Senzor teploty (venkovní) ��

Senzor teploty (vnitřní) ��

Senzor kvality vzduchu ��

Senzor vzdušné vlhkosti ��

 


