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ANOTACE DIPLOMOVÉ PRÁCE 

KUNZE, P.: Vzdálená datová komunikace technologických objekt�, dohledových pracoviš� a 

opera�ních st�edisek HZS. 

Diplomová práce, Ostrava VŠB – TU, FBI, 2010 

Práce se zabývá r�znými druhy komunika�ních návrh� mezi technologickými budovami, 

dohledovými pracovišti a opera�ními st�edisky HZS. V první polovin�, práce nabízí možné 

typy datových p�enos� a �eší jejich zabezpe�ení. Druhá polovina je v�nována vytvo�ení 

funk�ního vizualiza�ního programu, který je postaven na demonstra�ním p�íkladu. Tato 

vizualizace je p�enášena navrženými komunika�ními celky na vzdálená pracovišt�. Práce je 

zakon�ena kompletní cenovou kalkulací.  

Klí�ová slova: 

Data, komunikace, p�enos, vizualizace, monitoring 

 

KUNZE, P.: Distant data communication of technological objects, supervisory workplaces 

and operations centres of the fire brigades. 

The work is dealing with different communication moduls between technological buildings, 

control workplaces and operation centres of fire department. In the first part, the work offers 

possible types of data communication and solves their security. The second part is dedicated 

to conceiving of vizualizatin software, which is based on demonstrative example. This 

vizualization is transmitted by offered communication parts to remote workplace. The work is 

completed by price calculation. 

 

The Keywords: 

Data, communication, transmission, vizualization, monitoring 
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Úvod 

Sou�asný stav technologické úrovn� a stále se zvyšující d�raz na využívání výpo�etní 

techniky, komunika�ních médií a telekomunika�ních prvk� má za následek nejen zvyšující se 

efektivitu výroby a rychlejší pracovní procesy, ale svojí zna�nou m�rou p�ispívá i ke zvýšení 

a vylepšení bezpe�nostních prvk� a opat�ení, možnosti rychlého vyhodnocování nejr�zn�jších 

stav� a situací, které jsou d�ležité pro bezpe�nost nebo pro usnadn�ní zásahu bezpe�nostních 

složek. 

Tato práce se zam��uje na technologické objekty, kde je vysoká koncentrace této techniky a 

z toho také plynoucí možné problémy p�i mimo�ádných událostech. Ani sebelepšími 

protipožárními a bezpe�nostními opat�eními nem�žeme stoprocentn� zaru�it, že nedojde ke 

vzniku požáru nebo mimo�ádné události. A� se již problémem p�i zásahu stane špatná 

orientace v objektu, chyb�jící dokumentace nebo neznalost používané techniky 

v technologických sálech, m�že tato komplikace znamenat ztrátu velmi drahé techniky a 

technologie, zne�išt�ní �i poškození životního prost�edí a v nejhorším p�ípad� zran�ní �i smrt 

zasahujících hasi�� nebo uživatel� objektu. 

T�mto a mnoha dalším problém�m by se dalo p�edejít, kdyby zasahující jednotka p�edem 

p�esn� znala místo a uspo�ádání objektu a v ní využívaných proces�. Tyto budovy se sice 

kontrolují kontrolními orgány HZS, nicmén� zde rozhodn� nejsou spln�ny dv� klí�ové 

podmínky a t�mi jsou aktuálnost a okamžitá dostupnost zasahující jednotce.  Navíc pln� 

aktuální informace nemá k dispozici ani opera�ní st�edisko HZS. 

 Práv� díky výpo�etní a automatiza�ní technice, je možno v t�chto objektech zaznamenat a 

vyhodnotit velké množství signál� a dat, která mohou být užite�ná pro zasahující jednotku 

HZS. 

Své práci kladu za cíl navržení a zhodnocení možného p�enosu v�tšího množství dat a 

informací na r�zná vzdálená pracovišt�, kterými mohou být nap�íklad opera�ní st�edisko HZS 

nebo dot�ená jednotka požární ochrany. 

Práce dále �eší vytvo�ení uceleného systému monitoringu, který je pln� integrovaný do 

technických a bezpe�nostních prvk� v objektu, �ímž se jednak snažím o minimalizaci náklad� 

spojenou s dovybavením objektu nutnou technikou a jednak toto �ešení zaru�í plnou 

aktuálnost dat prakticky v reálném �ase. Toto bude rozpracováno v pln� funk�ním 
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vizualiza�ním programu a systém bude aplikován na demonstra�ním programu, který je �ešen 

ve druhé polovin� této práce. 
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1 Rešerše 

P�i studiu problematiky a �ešení nápln� diplomové práce jsem se setkal s následujícími zdroji 

a literaturou: 

Intranet firmy Schneider – electric  

Firma Schneider electric na svém intranetu p�edstavuje automatiza�ní produkty, nabízí jistá 

�ešení a technicky p�esn� specifikuje svoje výrobky. 

Balog, K.: Hasicie látky a jejich technologie. SPBI: Ostrava 2006, 72 str., ISBN: 80-86634- 
42-6 

Autor ve své publikaci popisuje hasicí látky, jejich ú�ink�m a také fyzikáln� chemickým 

vlastnostem látek. 

Ing. Martin Pospíšil: P�ednáška o požární prevenci – aktivní protipožární ochrana budov 

Autor ve své p�ednášce shrnuje možnosti techniky, která zabezpe�uje budovy z hlediska 

požární ochrany.  

Allen-Bradley Rockwell Automation 

Firma na svých internetových stránkách p�edstavuje automatiza�ní techniku a m��ící prvky 

použitelné v automatizaci technologických budov. 

RATIONAL FIRE SAFETY ENGINEERING APPROACH TO FIRE RESISTANCE OF 

BUILDINGS – Publication 269 

Tato publikace nabízí jistá �ešení v požární bezpe�nosti budov, hodnotí postupy a možná 

rizika. 

�SN EN54 (�SN 34 2710) P�edpisy pro za�ízení elektrické požární signalizace. 

Technická norma, která stanovuje technické požadavky na za�ízení elektrické požární 

signalizace. 
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2 Sou�asný stav 

V sou�asné dob� existují technická �ešení, která upozor�ují na vzniklou mimo�ádnou situaci, 

jsou schopná na ni reagovat aktivací bezpe�nostních prvk�, jako nap�íklad elektrická požární 

signalizace (dále jen EPS) stabilní hasicí za�ízení (dále jen SHZ), za�ízení pro odvod tepla a 

kou�e, vzduchotechnika nebo upozorn�ní o vzniku situace bu	to na pult centralizované 

ochrany (dále jen PCO) bezpe�nostních agentur nebo p�ímo na opera�ní st�edisko Hasi�ského 

záchranného sboru.  

Pro lepší orientaci v sou�asnosti používaných bezpe�nostních za�ízení slouží následující 

p�ehled. 

2.1 Stabilní hasicí za�ízení 

SHZ je takové za�ízení, které slouží k uskute�n�ní hasebního zásahu ve velmi krátké dob� po 

detekování požáru bez zapojení lidského �initele. 

Vybavování objekt� za�ízením SHZ se �ídí následujícími normami 

• �SN 73 0802 

• �SN 73 0804 

• �SN 73 0831 a další. 

Systémy stabilního hasicího za�ízení lze rozd�lit dle hasicího média na vodní (sprinklerová a 

dren�erová), p�nová, plynová, prášková a speciální. 

V této práci se zam��uji na pr�myslové budovy, datové, telekomunika�ní a výpo�etní sály, 

rozvodny energie a podobné prostory. Z tohoto d�vodu zde zmíním akorát taková hasiva, 

která se v t�chto prostorách používají a tím jsou plynová hasicí za�ízení. 

Plynová hasicí za�ízení jsou ur�ena pro hašení v uzav�ených prostorách, pop�ípad� pro lokální 

hašení. V oblasti plynových hasicích za�ízení je nejstarším hasivem oxid uhli�itý, který se 

používá k hašení p�edevším ho�lavých kapalin a plyn�, n�kterých elektrotechnických za�ízení 

a pro chrán�ní technologických provoz�. 

Dalším typem používaného hasiva je sm�s nazvaná INERGEN. 
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Jedná se o sm�s plyn� dusíku, argonu, oxidu uhli�itého. Inergen lze považovat za náhradu 

halonových systém�.  

Výhody této sm�sy jsou  

• Velmi krátká doba, pot�ebná k vytvo�ení optimální ú�inné hasicí koncentrace 

• Vhodné hasivo pro jemnou elektroniku, datacentra atd. 

• Zdravotní nezávadnost 

Plynné hasivo FM – 200 

• Chemický vzorec je CF3 CHF CF3 

• Ozna�ení dle EN 15004 : HFC 227ea 

Toto hasivo slouží k hašení požár� t�ídy A, B a s n�kterými výjimkami i C. Princip tohoto 

plynného hasiva je odebírání tepla z reakce ho�ení. 

Je ur�eno do prostor, kde se musí po�ítat s p�ítomností �lov�ka.  

Toto hasivo je ur�eno pro následující prostory: Výpo�etní a telekomunika�ní technika, velíny, 

t�žební a petrochemický pr�mysl a další. 

2.2 EPS 

Za�ízení EPS slouží jednak k detekci požáru, jeho lokalizaci a následn� k vyhlášení požárního 

poplachu. Pakliže EPS navazuje na automatický hasicí systém, je možné zmírnit následky 

požáru nebo ho dokonce uhasit bez lidského zásahu. V p�ípad�, že je EPS napojena na 

ovládání další technologie, dokáže tyto za�ízení ovládat (nap�íklad samo�inné odstavení). EPS 

pat�í mezi vyhrazená požárn� bezpe�nostní za�ízení. 

Projektování a provozování elektrické požární signalizace se �ídí následujícími p�edpisy: 

• �SN 342710 – P�edpisy pro za�ízení elektrické požární signalizace 

• �SN 73 0875 – Požární bezpe�nost staveb – navrhování elektrické požární signalizace 

• �SN EN 54 – Elektrická požární signalizace (z �ásti nahrazuje starší �SN 342710) 
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Elektrická požární signalizace se skládá z t�chto komponent�: 

• Úst�edna EPS 

• Tla�ítkové nebo samo�inné hlási�e 

• Požární poplachová za�ízení 

• Dopl�ujících za�ízení EPS 

V sou�asnosti lze typov� rozlišit dva druhy EPS. Jsou to bu	to systémy s kolektivní adresací 

(lze pouze ur�it v�tev hlási�� odkud p�išel signál POŽÁR), nicmén� již úst�edna není schopná 

ur�it, který hlási� tento signál vyslal. Druhým �ešením je systém s individuální adresací. Zde, 

díky unikátní adrese každého hlási�e lze identifikovat, který hlási� zprávu vyslal a tak p�esn� 

ur�it místo požáru. Tento systém se ješt� rozlišuje na paralelní a sériovou adresaci. 

 

Obrázek 1: Schéma sériové adresace. (p�evzato z [1]) 
 

 

Obrázek 2: Schéma paralelní adresace. (p�evzato z [1]) 
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Obecn� bych shrnul požadavky uživatele na systém EPS 

• Vysoká spolehlivost a rychlá reakce na vzniklou situaci v kombinaci s minimálním 

výskytem planých poplach� 

• Automaticky p�enášený signál na p�edem ur�ená místa – bezobslužný systém bez 

nutnosti jakékoli manipulace 

• Instalovaný systém EPS ve vazb� na ZDP, OPPO a KTPO, musí být certifikován dle 
zákona 22/ 1997 Sb., ve zn�ní pozd�jších p�edpis�.  
 

Pro správnou funkci EPS musíme vhodn� zvolit druh požárního hlási�e. Ty lze 

rozd�lit z n�kolika pohled�. 

• Podle druhu reakce na tla�ítkové a samo�inné. 

• Podle místa, ve kterém hlási�e vyhodnocují parametry požáru na bodové a liniové. 

• Podle fyzikální veli�iny, kterou hlási�e sledují na kou�ové, teplotní, hlási�e vyza�ování 

plamene a na speciální. 

• Podle zp�sobu vyhodnocení zm�n fyzikálního parametru na maximální, diferenciální, 

kombinované, inteligentní. 

Jako poslední rozd�lení na hlási�e se zpožd�ním a bez zpožd�ní. [1] 

 

 

Technické specifikace a parametry r�zných požárních hlási�� lze získat z široké škály zdroj�. 

P�ehledn� rozepsané údaje jsou k dispozici nap�íklad na internetových stránkách firmy 

Siemens [4] 
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2.3 Úst�edny EPS 

Mezi hlavní funkce úst�eden EPS pat�í 

• Vyhodnocení signál� poskytovaných hlási�i. 

• Nep�etržité napájení hlási�� požáru a dalších p�idružených prvk� elektrické požární 

signalizace. 

• Kontroluje provozuschopnost celého systému EPS. 

• Pakliže jsou k EPS p�ipojena další za�ízení, tak je ovládá. 

Úst�edny systém� EPS jsou základním �lenem elektrické požární signalizace a tak musí 

být zajišt�no jejich napájení i v p�ípad� výpadku elektrické energie. Proto se p�ipojují 

jednak na sí�ové nap�tí 230V/50 Hz, ale je také možnost napájení z akumulátor� 

p�inejmenším než budou do chodu uvedeny náhradní zdroje elektrické energie. 

Akumulátory však musí být dimenzovány na provoz z vlastní energie a to nejmén� po 

dobu 24 hodin a z toho 15 minut ve stavu POŽÁR. 

Základní funkcí úst�edny je zabezpe�ovat signalizaci obsluze a to minimáln� o svých 

základních stavech. Ty jsou PROVOZ, PORUCHA, POŽÁR. 

Z p�edešlého odstavce vyplývá, že podle typ� hlási�� m�žeme ur�it bu	 linku, na které 

poplach vznikl (kolektivní adresace) nebo p�ímo hlási�/skupinu hlási�� od kterých signál 

p�išel (individuální adresace). Proto také úst�edna rozlišuje stav signalizace jako základní, 

tedy bez rozlišení místa požáru a signalizaci místa požáru. 

Signalizaci poplachu úst�edna EPS p�edává 

• Obsluze 

• Prost�ednictvím z�ízení dálkového p�enosu (dále jen ZDP) je p�edává na další 

pracovišt� (nej�ast�ji ohlašovnu požár� Hasi�ského záchranného sboru) 

• Poskytuje signál za�ízení pro signalizaci požárního poplachu v objektu nebo jeho �ásti 

Tuto signalizaci lze dále rozd�lit na jednostup�ovou a dvoustup�ovou. 
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Jednostup�ová signalizace  - úst�edna EPS bude signalizovat všeobecný poplach, který 

znamená vznik požáru v daném objektu nebo �ásti, které jsou ohroženy požárem. Tato 

signalizace probíhá akusticky a opticky. 

Pakliže úst�edna EPS spustí externí poplach, znamená to signalizaci tohoto stavu na ur�ená 

místa jako je ohlašovna požáru nebo jiná místa v p�ípad�, že je to požadováno.  

Dvoustup�ová signalizace – úst�edna EPS m�že signalizovat všeobecný, úsekový a externí 

poplach. 

Úsekový poplach je ur�en pro svolání povolaných osob, požárních hlídek. Signalizace probíhá 

do ur�ených �ástí objektu a to jak akusticky, tak opticky.  

Na úst�edn� lze vyvolat dva režimy  - DEN a NOC.  

Režim DEN se používá pro situaci, kdy je v objektu p�ítomen personál, který m�že prov��it 

signalizaci EPS. Dále tento personál na základ� hlášení EPS provede pr�zkum a pop�ípad� i 

prvotní hašení 

Režim NOC se používá v dob�, kdy tato obsluha (personál) není p�ítomna. V tomto režimu 

není možné prov��it signalizaci o požáru a tak i na základ� hlášení samo�inných hlási�� je 

vyvolán všeobecný, pop�ípad� i externí poplach. (U tla�ítkových hlási�� se informace o 

správné signalizaci nekontrolují). [1] 

Na trhu s elektrickou požární signalizací se m�žeme setkat s n�kolika druhy t�chto za�ízení od 

r�zných výrobc� a� již tuzemských nebo zahrani�ních.  Mezi p�ední výrobce EPS m�žeme 

za�adit firmy Siemens, Zettler, VISION SYSTEMS Ltd. (australská firma vyráb�jící hlási�e 

VESDA, v �R distribuuje firma Tyco fire s.r.o.) dále Schrack Seconet (rakouský výrobce). 

Z �eských výrobc� m�žu zmínit nap�íklad firmu SPELZA s.r.o. 

2.3 Za�ízení dálkového p�enosu 

Tyto systémy by byly málo efektivní, kdyby neposkytovaly informace o stavech hlídané 

oblasti k dalšímu zpracování a reakcí na vzniklou situaci by bylo pouze zaktivování p�id�lené 

techniky, ale informace o této nastalé situaci by se nedostala k lidem schopných na vzniklou 

situaci reagovat. Proto se p�enášejí signály z EPS na pulty centralizované ochrany (dále jen 

PCO). Ty mohou využívat bu	to firmy v pr�myslu komer�ní bezpe�nosti nebo p�ímo 
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opera�ní st�edisko HZS. Tyto pulty centralizované ochrany slouží jako vyhodnocovací a 

p�ijímací za�ízení zpráv z ZDP. Norma �SN EN 50131-1 udává a definuje vlastnosti PCO. 

Pro p�enos signál� od EPS na další pracovišt� se využívá Za�ízení dálkového p�enosu (dále 

jen ZDP).  Je to dopl�ující za�ízení k úst�edn� EPS dle EN 54-1, které zajiš�uje samo�inné 

p�edání výstupních informací z úst�edny EPS na PCO. 

Pokud mluvíme o ZDP v návaznosti na EPS, pak se jedná ve smyslu �l. 25 písm. e) �SN 73 

0875 Požární bezpe�nost staveb – navrhování elektrické požární signalizace skupinu 

dopl�ujících za�ízení EPS. 

Definice, která je uvedená v p�íloze NB. 9 �SN EN 54-1 Elektrická požární signalizace – 

�ást 1: jedná se o komponenty, které zajiš�ují samo�inné p�edání informace o poplachu, 

p�ípadn� o poruše, na p�edem ur�ené místo. 

Co se tý�e technických požadavk� na ZDP, jsou stanoveny v �SN 34 2710 P�edpisy pro 

za�ízení elektrické požární signalizace a to v �láncích 210 – 214. 

Tato norma stanoví, minimální požadavky na p�enášené signalizace. Jsou to: 

• Adresa vysílacího místa 

• Informace o poruše, není nutné p�enášet identifikaci druhu poruchy 

• Všeobecný poplach 

Jak je z p�edchozího vý�tu patrné, ZDP umož�uje p�enos základních informací o stavech 

EPS. Velká výhoda tohoto systému je, že je p�edání informace zaru�eno i p�i nep�ítomnosti 

nebo selhání obsluhy. Jelikož lze tímto zp�sobem obsluhu zcela nahradit, musí probíhat také 

kontrola provozuschopnosti dané p�enosové trasy. 

V p�ípad�, že je tato porucha zjišt�na, musí být tento stav signalizován minimáln� na 

p�ijímací stran� ZDP. Po zjišt�ní tohoto stavu musí být neprodlen� provedena nápravná 

opat�ení. 

Aby bylo umožn�no externí ovládání úst�eden EPS zasahující jednotkou HZS, tak se p�i 

použití ZDP požaduje z�ízení Obslužného pole požární ochrany (OPPO).  To umož�uje 

provád�t základní úkony na úst�edn� EPS. 
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Podle §4 odst. 3. Písm. b) vyhlášky �. 246/2001 Sb. se u ZDP jedná o vyhrazené požárn� 

bezpe�nostní za�ízení, na které se vztahuje vyhláška o požární prevenci. [2] 

Princip p�enosu signálu EPS na PCO je znázorn�n na následujícím obrázku. 

 

Obrázek 3: Schéma p�enosu signálu EPS. (p�evzato z [11]). 

• Použití radiového p�enosu a to pouze na vyhrazených frekvencích 

• Použití GSM to bu	 prost�ednictvím GPRS nebo SMS pop�ípad� v hovorovém pásmu 

• Telefonní linka v hovorovém pásmu nebo systém ISDN 

S využitím internetové sít� [2] 

 

Takto fungující technický celek je dob�e propracované �ešení p�enosu jednoduchých signál� 

z požární elektrické signalizace na pult centralizované ochrany pomocí za�ízení dálkového 

p�enosu, pro ú�el informování povolaných lidí o nastalé mimo�ádné události a p�enesení 

základních stav� (adresu, informaci o poruše a všeobecný poplach) dimenzování datového 

p�enosu ZDP naprosto vyhovuje. Velkou výhodou je i relativní jednoduchost celého p�enosu a 

tím i spolehlivost. 

Nicmén� do tohoto �ešení by bylo složité p�idávat jiná data a požadavek na p�enesení v�tšího 

objemu dat by vyžadoval složité zásahy do architektury ZDP. Z tohoto d�vodu by bylo 

prosp�šné mít k dispozici systém, který by tento požadavek umož�oval. Existují zp�soby, 

HZS kraje 

vyhodnocovací 
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které mohou zasahující hasi�e dále informovat o možných p�ekážkách a nebezpe�ích, 

spojených se zásahem. P�i použití dokumentace zdolávání požáru nebo identifika�ního listu 

objektu se k hasi��m dostávají pot�ebné informace, ale není u nich zaru�ena dost podstatná 

v�c a tou je aktuálnost. Tento problém by �ešily aplikace, které by pracovaly v reálném �ase a 

poskytovaly informace, které by vedly k v�tší bezpe�nosti zasahující jednotky, efektivn�jšímu 

zásahu a snadn�jší orientaci v objektu nebo technologii.  

3 Dopln�ní stávajícího �ešení 

Aby byla vypln�na nastín�ná mezera v sou�asném �ešení, je zapot�ebí navrhnout takový 

systém, který by byl schopný zobrazovat pot�ebné informace v reálném �ase a byl by schopný 

tyto informace bezpe�nou cestou p�enést na ur�ená místa. Takový systém navrhuji 

v následujících kapitolách. 

Svojí práci sm��uji spíše na pr�myslová prost�edí, jako jsou technologické budovy 

s rozlehlými datovými sály, energocentra nebo technické sály, kde je ztížená možnost zásahu 

jednotek HZS, nicmén� ho lze aplikovat prakticky na veškeré prostory, které obsahují �ídicí 

systémy schopné poskytovat data a informace. 

3.1 Princip systému 

Celý systém se snažím co nejvíce za�lenit do technologie, která je již v objektu obsažena. Je 

to z finan�ního d�vodu. Vycházím z toho, že dnešní technologické objekty mají energetiku 

�ízenou programovatelnými po�íta�i a rozvodny energie bývají pln� automatizované, to samé 

se týká i diesel agregátových záskok� p�i výpadku elektrické energie. Taktéž vstupy do 

jednotlivých místností a vlastn� celý pohyb po objektu lze zaznamenat. Není problém 

dokonce p�esn� identifikovat totožnost �lov�ka, který se v objektu nachází (toto je velká 

výhoda p�i p�ítomnosti lidí se sníženou možností pohybu). Takto m�žeme vyjmenovat mnoho 

prvk� obsažených v pr�myslových budovách a sálech. Pro systémy, které tuto techniky �ídí, 

nebývá v�tšinou problém komunikovat s dalším systémem, pop�ípad� poskytovat data. A 

práv� o tyto informace v objektu již obsažené (nic se neduplikuje, nezdvojuje se technika 

apod.) se mi jedná. Princip tedy je vybrat si a použít taková data a informace, která jsou 

d�ležitá pro zasahující jednotku, sdružit je do jednoho po�íta�e, ve kterém se zobrazí pomocí 

vizualizace a umožnit komunikaci vizualiza�ního programu bu	to p�ímo s opera�ním 

st�ediskem HZS nebo dot�enou hasi�skou jednotkou.  
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Obrázek 4: Schéma principu celého systému.  

V dalších kapitolách budou stru�n� popsány jednotlivé technické prvky pot�ebné 

k uskute�n�ní p�enosu. Budou nazna�eny varianty, které jsou možnou cestou k celkovému 

�ešení. Postupuji chronologicky od základního sb�ru informací až po zobrazení na opera�ním 

st�edisku HZS. V druhé polovin� práce bude podrobn� rozpracované celé technické 

uspo�ádání tak, aby ho bylo možno aplikovat do praxe.  

3.2Sb�r dat 

Správná volba získávaných dat a informací m�že zásadním stylem ovlivnit funk�nost celku. 

Proto pro výb�r informací budou zapot�ebí znalosti nejen z požární ochrany, ale analýzu 

daného provozu by m�l provád�t �lov�k nebo skupina odborník�, která tento provoz dokonale 

zná. 

 V každé technologické budov� jsou pom�rn� složit� provázané energetické stavy do 

technologie. Systémy od �ízení energetiky se snaží p�i jakémkoli výpadku elektrické energie 

zapojit do záskoku dieselové agregáty, pop�ípad� systémy UPS. Proto navrhuji za�ít snímání 

veli�in práv� u napájecího systému budovy.   
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3.2.1 Energetické stavy 

Lze tvrdit, že již prakticky všechny v�tší provozy (pro které je tato práce psaná) mají napájení 

budov a technologie vy�ešené automatizací. To znamená, že �ídicí po�íta� (PLC – popsán 

v dalších kapitolách) si sám �ídí rozvody elektrické energie do jednotlivých pater budovy 

podle osazené technologie a aktuálního odb�ru. V�tšinou je systém napájení nastaven tak aby 

p�i jakémkoli výpadku byl co nejrychleji obnoven zdroj elektrické energie a� již ze záložních 

zdroj� nebo z jiných sm�r� p�ívodu. P�i mimo�ádných událostech jako jsou požáry nebo 

zásahy na záchranu lidských život�, musíme energetickému stavu budovy v�novat zna�nou 

pozornost a to práv� kv�li zautomatizovaným proces�m. Prakticky jediná možnost, jak 

manuáln� odpojit rozvodnu od napájení je tla�ítko CENTRAL STOP. Musím podotknout, že 

žádná právní úprava toto tla�ítko neukládá instalovat. To znamená, že je pouze na zvážení 

projektanta, jestli tento bezpe�nostní prvek do místnosti naprojektuje. Teprve po kompletním 

odstavení m�žeme p�edpokládat možnost bezpe�ného zásahu i na “ živých“ �ástech za�ízení. 

Ovšem díky automatiza�ním kontakt�m m�žeme p�esn� a hlavn� se 100 % jistotou ur�it, 

které �ásti napájecích v�tví jsou pod nap�tím a které ne, jestli rozvodna je v chodu na hlavní 

�i záložní zdroje, zda a kdy dojde k p�epnutí stav�. Další výhodou je kontrola obsluhy 

energoprovozu a jejích zásah� do napájení budovy v p�ítomnosti záchranných složek. Veškeré 

tyto informace jsou navíc dostupné z jednoho místa, nemusí se ztrácet �as hledáním rozvodny 

a vypínáním p�ívod� elektrické energie a podobn�.  

Nebude nutné získávat data o nap�tí z jednotlivých rozvodných v�tví a následn� rozvad���. 

Toto již zajiš�uje �ídicí systém pro napájení. Jen pro up�esn�ní, data o nap�tí vodi�� se 

získávají z podp��ových relé, která jsou umíst�na za každým jisti�em. Tím je zaru�eno, že 

�ídicí systém dostává aktuální informace o nap�tí z jakéhokoli ovládaného místa. Aby se 

mohla obsluha (a p�eneseni i my) spolehnout na informace �ídicího systému o nap�tí, zdvojují 

se podp��ová relé. Ve chvíli, kdy �ídicí systém dostane informace, že nastal nesoulad t�chto 

relé (jedna hlásí nap�tí, druhá nap�tí nezaznamená), tak okamžit� vyhlásí alarm obsluze. Toto 

hlášení je bráno jako poruchový stav a musí se neprodlen� odstranit. Pakliže tato situace 

nastane, vizualiza�ní software z hlediska bezpe�nosti p�edpokládá, že na míst� poruchy nap�tí 

stále je, i když jsou možné oba dva stavy.  
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3.2.2 Pohyb po objektu 

Tato podkapitola se zabývá získáváním informací o pohybu osob po objektu. Smysl 

zaznamenávání pohybu osob se nesmí zam��ovat s bezpe�nostním monitoringem a kontrolou 

p�ítomných osob.  

Firmy, které si po�izují nové technologické budovy, a mají je napln�ny velice drahou 

technikou, �asto provozují takové systémy, že pouze jejich výpadek zp�sobí milionové škody. 

Takové spole�nosti si velmi dob�e zabezpe�í veškeré vstupy v budov�. A to jak p�ímé vstupy 

do budovy, tak veškerý pohyb uvnit� objektu. A práv� toho využívám ve své práci. Tyto 

zabezpe�ené vstupy jsou realizovány pomocí �ipových nebo magnetických karet a tyto karty 

jsou vydávány konkrétním osobám. Pro m�j ú�el však není d�ležité v�d�t, jak se jmenuje 

�lov�k, který je zrovna v místnosti �. 213, ale tyto objekty jsou již v drtivé v�tšin� �ešeny jako 

bezbariérové a pracují zde také lidé, kte�í mají sníženou možnost pohybu. A práv� díky 

konkrétní identifikaci ur�ité osoby jsme schopni ur�it, jestli se tato osoba nacházela nap�íklad 

p�i požáru v budov�, jestli již opustila objekt nebo jestli je nutné se p�i zásahu zam��it i 

sm�rem, kde byla naposledy použita její vstupní magnetická karta. 

A op�t se využívá �ídicí po�íta�, který monitoruje a spravuje vstupní systém. Tento systém 

musí být programovatelný, aby bylo možné p�idávat a odebírat práva na vstupy do 

jednotlivých místností. Záznamy o veškerých pohybech se v�tšinou uchovávají jednak 

v samotné �ídicí jednotce a zárove� se odesílají do databázových systém�, které b�ží 

nap�íklad na podnikovém serveru. N�komu m�že p�ipadat zdvojené zálohování informací o 

pohybu osob zbyte�né, nicmén� si myslím, že zrovna v tomto p�ípad� je to na míst�. Jednak 

nelze vylou�it možnost narušení programu p�ímo obsluhou anebo prost� chybu v programu �i 

nep�edvídatelný výpadek �ídicího systému. Situace, p�i které by nastal výpadek naráz jak na 

záložním serveru, tak i �ídicí jednotky je mizivá. Proto je systém i server v�tšinou 

naprogramován tak aby po výpadku zkontroloval sám sebe pop�ípad� “druhou stranu“ a 

chyby opravil. Práv� k tomu slouží interní pam�� �ídicí jednotky vstupního systému. Pro 

získávání dat ale budu využívat práv� po�íta� nebo server, na kterém je nainstalována 

databáze s logováním pohybu po budov�. Jednak je toto �ešení levn�jší (pro komunikaci �ídicí 

jednotky by se v�tšinou musely p�ikoupit komunika�ní moduly a výstupní kontakty a 

objednat úprava softwaru od výrobce) a pak komunikace se serverem a jeho databázovým 

systémem je jednodušší a tím pádem i spolehliv�jší �ešení. Nehrozí ani neaktuálnost dat nebo 
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neúnosná zdržení mezi zaznamenaným vstupem do místnosti a p�epsáním do databáze. 

Odesílání t�chto hodnot lze nastavit tak, že je lze pozorovat tak�ka v reálném �ase (malé 

zpožd�ní pozorovatelné je, ale pro tyto ú�ely je to více než dostate�n� rychlé). 

Aby bylo využito toho systému naplno, budu vyhodnocovat také data o tom, zda vstupní 

dve�e do technologií (datových sál�, serveroven apod.) nez�staly otev�ené a budu zvýraz�ovat 

požární dve�e.  

To se již ale tematicky dostávám do jiné podkapitoly, která �eší orientaci v objektu. 

3.2.3 Informace o stabilním hasicím za�ízení   

Ve v�tšin� datových sálech a technologiích je místnost a technika chrán�na r�znými druhy 

stabilních hasicích za�ízení. Od �ídicích jednotek lze získávat data o jejich aktivaci, provozu 

nebo poruše. V norm� �SN EN  54-13 se doporu�uje vyvést tyto signály do �ídicích jednotek 

EPS, kde umož�ují poskytovat data dále pro nadstavbové grafické systémy.  

V následujícím programu tedy budou znázorn�ny informace o stavu SHZ, pop�ípad� jeho 

poruše. 

4 Vizualizace 

Pro snadn�jší pochopení a lepší srozumitelnost programu zde nejd�íve nastíním problematiku 

vizualizace, její nástroje a orientaci v nich. Pro správné vysv�tlení musím za�ít u rozhraní 

SCADA/HMI. 

Zkratka SCADA/HMI (Supervisory Control and Data Acquistion / Human-Machine 

Interface) vyjad�uje �ešení pomocí operátorského rozhraní. Tuto zkratku, je možné v �eštin� 

pojmenovat Vizualiza�ní systém. Jedná se vlastn� pouze o nástroje k vytvo�ení finálního 

programu (grafického operátorského rozhraní ur�ité techniky a technologie, která m�že 

po�ínat stroji, p�es prvky nebo celou technologii až k monitorování a �ízení celých 

energetických prvk�, rozsáhlých objekt� a továren), který se dostává k uživateli v podob� 

vizualiza�ního programu. 

Samotná SCADA je tedy ur�ena pro vývojového programátora. Ten používá její vývojovou 

verzi, kterou je programové prost�edí pro tvorbu vlastního aplika�ního programu. V této fázi 

se rozhoduje o podob� samotného programu, ve které lze definovat to, co se o�ekává od 
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kone�né (uživatelské verze). Zde se vkládají a programují obsahy jednotlivých oken, grafická 

podoba, schematické znázorn�ní provozu dané technologie nebo úseky map, plány m�sta, 

p�dorysy budov, stavy technologie, znázorn�ní stav� nejr�zn�jších ovládacích a stavových 

prvk� a tak dále. P�i�azují se zde vnit�ní prom�nné, vpisují skripty programovacího jazyka, se 

kterým umí daný software pracovat. 

4.1 Výb�r vizualiza�ního programu 

Na tomto základním principu pracují všechny SCADA systémy. Podle jednotlivých program� 

se pak pouze liší vnit�ní uspo�ádání, vkládání prom�nných, práce s grafikou a podobn�. Na 

správné volb� vizualiza�ního programu pak stojí úsp�ch celé aplikace. Lze se �ídit mnoha 

kritérii, jako nap�íklad cena, rozsah grafických a skriptových knihoven, možnosti datové 

komunikace, rozsah zvládaných aplikací, universálnost a v neposlední �ad� i možnost za�azení 

bezpe�nostních prvk�. P�ihlíží se rovn�ž k možnostem technické podpory od spole�nosti, 

která SCADA systém vyvinula. Je rozhodn� velký rozdíl, v tom, zda vývojová spole�nost 

daného vizualiza�ního programu je i distributorem nebo program byl vyvinut v zahrani�í a 

v �eské republice je nabízen pouze obchodní firmou. V praxi se �asto vyskytne problém, 

který není popsaný v nápov�d� programu a nezáleží na znalostech programátora. V také chvíli 

je nutné vzniklý problém �ešit p�ímo s vývojá�i SCADA systému. 

4.2 Komunikace a otev�enost 

I p�es všechna kritéria výb�ru, která jsem popsal v p�edchozí kapitole, je nutné p�ihlížet 

k tomu, jak vizualiza�ní program p�istupuje k okolním systém�m. Ve v�tšin� p�ípad� se 

nepoužívá celý vizualiza�ní program pouze na jeden technický celek. Výjimkou m�že být 

nap�íklad �ízení obráb�cího stroje a podobn�, ale to je pouze mizivé �íslo z celkového po�tu 

používaných SCADA aplikací. Stejn� tomu bude i v následujícím programu, kde bude 

pot�eba komunikovat hned s n�kolika odlišnými systémy. A proto se musí velká pozornost 

v�novat množství komunika�ních modul� a ovlada��, které SCADA nabízí. Vizualiza�ní 

systém nekomunikuje pouze s doty�ným PLC (programmable logic controller), ale musí si 

rozum�t i s pr�myslovými sb�rnicemi, ú�astníky na síti a tak dále. 

Tento problém velmi úsp�šn� �eší standart OPC (OLE for Process Control, zkratka OLE se 

skládá z anglického Object Linking and Embedding) 
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Standart OPC byl vyvinut v sou�innosti mnoha firem zabývající se automatizací a spole�ností 

Microsoft. Jedná se o spole�né rozhraní vzájemné datové komunikace mezi širokou škálou 

za�ízení na ovládání a monitorování technických a technologických proces�. 

 

Obrázek 5: Problematické spojení více rozhraní bez/s OPC.(p�evzato z [5]). 

OPC p�edstavuje komunika�ní most mezi výrobci hardwaru a softwaru, nahrazuje tak nutnost 

produkovat další a další komunika�ní ovlada�e. OPC vytvá�í mechanismus, díky n�muž je 

možné získávat data z r�zných zdroj� a komunikovat s libovolným klientským programem 

aniž by plynulost této komunikace byla odkázána na v�li výrobce daného hardwaru. Díky 

tomuto využití a také faktu, že standart OPC p�evzaly velké automatiza�ní firmy, jako jsou 

Rockwell, Honeywell, Siemens a další, za�aly ho za�azovat do svých vývojových program�, 

má již v�tšina SCADA systém� zahrnut OPC v cen� samotného vizualiza�ního programu. 

Aby byla daná OPC pevná forma struktury a vývoje, postupuje se podle specifikace OPC. Ta 

je znázorn�na na následujícím obrázku. 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 6: Specifikace OPC a jejich provázání. (p�evzato z [5]) 
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Jedná se vlastn� o voln� p�ístupnou technickou dokumentaci, která znázor�uje a popisuje 

pravidla konfigurace OPC. Toto je pouze pro dokreslení, co OPC vlastn� p�edstavuje. Jeho 

praktická funkce je následující. U OPC se p�istoupilo k vyzkoušené architektu�e klient/server. 

To umož�uje, že k OPC serveru se p�ipojuje n�kolik klient�, kte�í mohou mít r�zné výrobce 

nebo druhy komunikace. 

 

Obrázek 7: Zjednodušený p�íklad zapojení OPC serveru.(p�evzato z [6]). 

 

Po nainstalování OPC do po�íta�e a spušt�ní do runtime modu (což je uživatelský chod OPC), 

se ve v�tšin� monitorovacích systém� automaticky spustí OPC a za�nou se p�enášet data. 

4.3 Konkrétní SCADA programy 

Pro výb�r správného konkrétního vizualiza�ního programu nelze p�ihlížet pouze k údaj�m, 

které byly popsány v kapitole 4.1.1. Výb�r musí ovlivnit jednak cena, dále velikost a 

náro�nost aplikace a v neposlední �ad� také použité PLC �ídící automaty. I když je zde 

možnost použít nap�íklad popsané OPC rozhraní, je vždy spolehliv�jší vybírat stejný SCADA 

software (lépe �e�eno od stejného výrobce) jako jsou použité PLC automaty.  V p�ípad�, že se 

vyskytne výrobce skute�n� dobrého SCADA/HMI, ale bez vývoje dalších automatiza�ních 

prvk�, je nutné opravdu dob�e zvážit jeho nasazení. 

Když jsem zohlednil všechna d�íve popsaná kritéria, mohl jsem pro kone�ný výb�r použít t�i 

firmy zabývající se automatizací nebo vývojem SCADA systému. Jsou to: 

• Rockwell Automation – tato firma p�sobí již �adu let na �eském trhu. Její produktová 

nabídka je opravdu široká. Je zde možnost automatiza�n� vybavit provoz pouze 

z produkt� Rockwell automation. Nabídka za�íná na PLC automatech, které Rockwell 
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nazývá Micro Logix xxx (p�ívlastek dle konkrétního PLC automatu). Zde musím 

podotknout, že se jedná o platformu Allen Bradley. Dále pokra�uje sí�ovými a 

komunika�ními prvky. Její PLC automaty a SCADA systémy um�jí komunikovat po 

sítích ControlNet, DeviceNet, Ethernet a kon�í SCADA systémem, který prodává pod 

názvem RSView.  Tím je vý�et použitelnosti prvk� od Rockwell automation pro 

navrhovaný program ukon�en. Ovšem stejn� jako Schneider Electric nabízejí dále 

celou �adu techniky, která se ovšem netýká tématu této práce. 

• Schneider Electric – firma, jejíž vývojové centrum je ve Francouzském Grenoblu a 

svojí paletu výrobk� má velice podobnou firm� Rockwell automation. Hlavním 

sm�rem, kam se Schneider Electric zam��il je také automatizace a vizualizace. Její 

produkty v �adách PLC se nazývají Twido (pro menší aplikace) a �ada Modicon. Pro 

vizualizaci nabízí dva softwary a to Vijeo Designer a Vijeo Citect. 

Schneider Electric má krom� automatizace a vizualizace ješt� mnoho odv�tví, kde se 

angažuje, ale stejn� jako u Rockwell Automation to již není v rámci této práce. 

• Microsys s.r.o. Tato ostravská firma je p�íkladem ze za�átku této podkapitoly. Je to 

spole�nost, která vyvíjí „pouze“ SCADA systém s názvem Promotic. Nicmén� s tímto 

programem mám osobn� velmi dobré zkušenosti. Je detailn� propracovaný, nabízí 

dobrou a snadnou práci s grafickými prvky, �itelnou a snadno odladitelnou 

komunikaci. Použil jsem ho cca p�i 20 aplikacích a nikde jsem nezaznamenal 

problémy p�i adaptaci na �ídicí automaty, komunikace byla spolehlivá a bezpe�ná. 

Pro použití tohoto SCADA systému (a tedy „smíchání“ více výrobc� v technologii 

dohromady) hovo�í cena, fakt, že se jedná o �eskou firmu a z ní plynoucí dobrá technická 

podpora a vynikající programová úrove�. 

První dv� jmenované firmy se dají považovat za sv�tové špi�ky a jejich zna�ka platí i za 

záruku kvality. Do své práce jsem si ale zvolil kombinaci PLC od Schneider Electric a 

SCADA od Microsys s.r.o. Vedlo m� k tomu n�kolik d�vod�. SCADA systémy od Rockwell 

Automation i Schneider Electric jsou vynikající aplikace, ale dle mého názoru se hodí spíše 

pro monitorování a �ízení technologických celk� jako jsou teplárny, výrobní linky, chemi�ky 

a podobn�. Pro jejich grafickou �ást je snadn�jší a také esteti�t�jší použít p�eddefinované 

prvky z knihoven než je vytvá�et samostatn�. Taktéž p�edp�ipravené skripty pro „rozhýbání“ 
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grafické �ásti jsou dle mého názoru vhodn�jší pro popsané provozy. To neznamená, že tyto 

programy nedávají programátorovi prostor pro vytvo�ení libovolné aplikace a použití t�chto 

SCADA systému by byla vyložen� chyba, ale p�i srovnání s Promoticem se mi zdají mén� 

vhodné. 

5 SCADA Promotic 

SCADA Promotic je komplexní softwarový nástroj, kterým lze vytvá�et aplikace pro 

monitoring a �ízení technologií a proces�. Výrobcem je firma Microsys založená v roce 1991 

v Ostrav�.  

5.1 Pravidla Promoticu 

Pravidla pro užívání Promoticu jsou následující. Samotný software lze stáhnout zdarma 

z internetových stránek výrobce (www.promotic.eu). Toto se týká licence s názvem 

PmDevelopeFree. Je to bezplatné vývojové prost�edí, které lze takto využívat do 100 

prom�nných. To znamená bez použití vývojového hardwarového klí�e. Pod tím si m�žeme 

p�edstavit nap�íklad nakreslený p�dorys, menší pr�myslovou aplikaci, testování hardwaru a 

chodu komunikace tak dále. Takto vytvo�ené lze používat bezplatn� i v runtime módu.  

 

Obrázek 8: Použití pro malé aplikace pro licenci PmDevelopeFree.(p�evzato z [3]). 

 

Ve v�tšin� p�ípad� se ale p�ekro�í po�et 100 prom�nných. V takovém p�ípad� se musí 

zakoupit vývojová licence (hardwarový vývojový klí�). To se ovšem platí pouze pro vývojové 
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programátory. Koncového uživatele se týká licence Runtime. Tyto licence a r�zné jiné prvky, 

pot�ebné k správnému chodu programu i komunikace se �ídí pravidly a ceníkem Promoticu, 

jehož použité �ásti a ceny budou vysv�tleny a zd�vodn�ny pozd�ji. 

 

5.2 Funkce Promoticu 

P�i následné tvorb� vizualiza�ního programu se budu odkazovat na jednotlivé funkce SCADA 

Promotic, proto zde te	 popíši jeho možnosti.  

• Alarmy a eventy – jako jeden z nejd�ležit�jších uživatelských prvk� je schopnost 

Promoticu vytvá�et alarmy a eventy (operátorské události).  Jedná se o zachycení 

sledovaných d�j�, které nastávají v �asovém pr�b�hu. Rozdíl mezi alarmem a eventem 

je takový, že alarm je událost, která má p�vod od technologie (nevyvolal ji operátor) a 

která pot�ebuje odezvu od obsluhy. Event je leh�í typ tohoto druhu. Je to vlastn� 

jenom jakási akce (v�tšinou akce operátora nap�íklad zapnutí ventilu apod.) a tuto akci 

je pot�eba zaznamenat. Tyto události a alarmy se zobrazují v dialogovém okn�. 

Promotic nabízí grafickou úpravu t�chto záznam� a možnost filtrování. Co se tý�e 

alarm�, dá se rozlišovat mezi aktivním kvitovaným alarmem (tento alarm stále trvá, 

obsluha si tohoto alarmu všimla a prohlídla si ho – kvitovala ho), aktivním 

nekvitovaným (alarm stále trvá, obsluha na n�j nereagovala), odezn�lým alarmem, 

který byl kvitován a který kvitován nebyl. Tyto stavy poznáme dle barevného fontu 

písma. 

 

Obrázek 9: Ukázka systém� event� (p�evzato z [3]). 
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• Systém trend� – užite�ná vlastnost Promoticu, umož�ující zaznamenávání jakékoli 

hodnoty, ke které m�žeme p�i�adit �asovou zna�ku. Po té si ty tyto hodnoty m�žeme 

zobrazovat bu	to v grafické podob� nebo si je m�žeme �adit do tabulky. To lze využít 

nap�íklad p�i následném vyhodnocování teplotního pr�b�hu ve sledovaném úseku a 

podobn�. 

 

Obrázek 10: Ukázka systém� event� (p�evzato z [3]). 

Promotic taktéž umož�uje práce s databázemi pro dlouhodobé uchovávání a filtrování dat a 

informací. Jedná se o tyto databáze: Access, PARADOX, dBASE, MS SQL server, MySQL, 

Oracle, SYBASE. 

5.3 Promotic a bezpeze�nost 

Za�nu zde na nejzákladn�jší úrovni a to je p�ístup k aplikaci. V programu lze zadat logování 

uživatel� – tedy nastavení jejich p�ihlašovacího jména a hesla. Zde také lze jednotlivým 

uživatel�m zadat oprávn�ní �innosti v aplikaci, jejich možnost pohybu v programu a v síti. 

D�ležitým bodem ochrany aplikace je možnost, kterou nabízí p�ímo Promotic a nemusí být 

dopln�na jinou aplikací. Jedná se o tzv. vyblokování všech kritických kláves. Jedná se vlastn� 

o opat�ení proti „ ublížení sob� samému“ a to necht�ným spušt�ním jiné aplikace, zav�ením 

Promoticu a podobn�. P�i nastavení této služby se spouští akorát aplikace Promotic, Jsou 

zakázány n�které klávesové zkratky jako nap�íklad Ctrl+Alt+Del nebo Ctrl+Esc a tak dále. 

P�i zmenšení (minimalizaci) okna aplikace nefunguje klikání myší na plochu a to ani pravým 

nebo levým tla�ítkem. 

M�žeme spustit automatickou kontrolu chodu aplikace, takzvaný WatchDog. 
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5.4 Promotic a komunikace 

Komunikace pr�myslového prost�edí a Promoticu umož�uje n�kolik druh� technických 

�ešení. 

• Komunikaci PLC automat� a Promoticu – Promotic disponuje velkým po�tem 

komunika�ních ovlada�� k nejr�zn�jším výrobc�m PLC automat�. Tyto za�ízení 

(mluvím o koncovém vedení) jsou nej�ast�ji p�ipojeny p�es Ethernet a sériovou linku 

(m�že se jednat o rozhraní RS 232/422/485). Pakliže pro tento externí zdroj 

komunikace neexistuje ovlada� nebo není v nabídce Promoticu, je zde možnost použít 

OPC server, který byl popsán v p�edešlé kapitole. V Promotic aplikaci se následn� 

založí objekt nazývaný PmOpcClient. Po nainstalování daného OPC serveru do 

po�íta�e by se m�l konkrétní typ OPC objevit v nabídce Promoticu.  

• V p�ípad� komunikace Promoticu s vn�jším prost�edím pomocí po�íta�ových sítí, 

nabízí tato aplikace sdílení pomocí XML dat (Exstensible Markup Language). Díky 

XML se data zna�kují pomocí kód�, které se nazývají zna�ky – tags nebo token. 

Tímto se definuje struktura vizuální vzhled a také význam t�chto dat. Výhodou toho 

principu je jeho obecnost a to kv�li tomu, že pracuje na principu HTTP protokolu 

(Hypertext Transfer Protocol), �ímž je zaru�eno, že data lze standardn� p�enášet i po 

internetu (bude podrobn�ji rozebrán v následujících kapitolách). Tímto lze data 

využívat op�t v jiné aplikaci nebo je p�enášet a zobrazovat po internetu a� již 

s p�i�in�ním Promoticu (WEB klient) nebo jiným principem p�enosu dat na Internetu. 

Jinou možností v tomto odstavci je použití komunika�ních ovlada��, které umí 

komunikovat p�es Ethernet. Pakliže bude použit p�evodník Ethernet/sériová linka, 

m�žeme tak p�ímo komunikovat s PLC automaty na sí� p�ipojenými. 

• Poslední používanou technologií je zp�ístupn�ní dat z databází a soubor�. Aplikace 

disponuje Promotic objektem PmDatabase, který zajiš�uje p�ístup k databázím p�es 

rozhraní a to bu	 ODBC (Open Database Conectivity), což je standardní softwarové 

API – Application Programming Interface – ozna�uje rozhraní pro programování 

aplikací, pro p�ístup k databázovým soubor�m. Takže pomocí ODBC se dostaneme do 

jakékoli databáze, která ODBC rozhraní podporuje, což jsou v sou�asnosti tém�� 

všechny. 
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Druhou možností je nasdílení dat ze souboru. To ale není p�íliš š�astné �ešení, jelikož se 

program dotazuje na soubor, který je nej�ast�ji umíst�n na pevném disku po�íta�e. Tuto 

variantu pro aplikace b�žící v reálném �ase p�íliš nedoporu�uji, protože p�ináší zna�né 

zpožd�ní, které je u realtime aplikace na závadu.  

Promotic pro tvorbu konkrétní aplikace používá Editor aplikací. Tento pracuje na principu 

stromového adresá�e, kam se p�idávají r�zné složky programu. Toto bude popsáno p�i tvorb� 

vizualiza�ního programu. 

Data a signály, které dostává SCADA a využívá je pro vizualizaci a �ízení jsou poskytovány 

PLC automty, o kterých pojednává následující kapitola. 

6  PLC 

Tato kapitola je úzce spjata s p�edešlou kapitolou 5. Mám tím na mysli d�vody volby výrobce 

a použití konkrétního PLC systému. Ale než k tomu dojde, chci se nejd�íve zmínit o PLC 

obecn�. 

PLC je zkratka z anglického Programmable Logic Controller. Jedná se o pr�myslový po�íta�, 

používaný v automatizaci pro aplikace v reálném �ase. V�tšina PLC automat� se vyrábí 

v modulárním provedení, což znamená, že jednotlivé �ásti PLC celku jsou zam�nitelné, jdou 

kombinovat a dopl�ovat. 

PLC automat se v�tšinou skládá z procesoru, napájecí �ásti, komunika�ního modulu a 

vstupních/výstupních karet (dále ozna�ované jako I/O – input/output). Každý výrobce 

pr�myslových po�íta�� nevyrábí pouze jeden typ, ale v�tšinou lze zvolit PLC pro konkrétní 

typ aplikace. Liší se nejr�zn�jšími parametry, jako jsou rychlost procesoru, velikost pam�ti, 

I/O. Vstupy a výstupy se u PLC ješt� rozd�lují na diskrétní vstupy (zde sledujeme pouze 

dvoustavové veli�iny 1 nebo 0) a na analogové I/O. Ty nejmenší systémy bývají v�tšinou 

v kompaktním provedení. Obsahují CPU (Central Procesor Unit) komunika�ní výstup, 

soustavu I/O, pop�ípad� i zdroj. 

6.1 Výrobci PLC 

Výrobc� t�chto za�ízení existuje celá �ada. Z t�ch nejznám�jších to jsou Siemens, Schneider 

Electric, Rockwell automation, Omron, Mitsubishi. V �eské republice vyrábí PLC systémy 

firma HYPEL a znám�jší TECO.  
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Pro svoji práci jsem si z nabídky firem zvolil firmu Schneider Electric. Obecné d�vody jsem 

už rozepsal v kapitole 5. Všechny jmenované firmy vyráb�jí špi�kové výrobky, dosahující 

vysoké spolehlivost a kvality, ale s PLC Schnedier electric mám velmi dobré zkušenosti 

z praxe. Vedle  spolehlivosti mají ješt� další výhody a t�mi jsou velmi dobré programátorské 

prost�edí, snadné p�idávání komponent� v modulárním provedení, bezproblémová spolupráce 

se sí�ovými prvky atd. 

Pro další podkapitoly se již budu držet konkrétní specifikace PLC Schneider electric. 

6.2 PLC Schneider Electric 

Jak jsem již d�íve nazna�il, každá firma vyrábí více PLC automat� pro rozdíln� velké 

aplikace. Já zde p�edstavím �adu t�chto systém� práv� od firmy Schneider. Jeden z t�chto 

automat� bude použit pro vizualiza�ní program. 

• TWIDO 

Systém, který byl projektován pro malé procesy. Zde se jedná o 264 diskrétních 

vstup�/výstup� a 21 analogových. Pokud je požadována komunikace po Ethernetu, je 

nutné p�ikoupit ethernetový komunika�ní modul. (celé TWIDO je v modulárním 

provedení). Toto TWIDO m�žeme programovat p�es vývojové prost�edí TwidoSoft.  

 

Obrázek 11: PLC TWIDO.(p�evzato z [7]) 

• TSX MICRO 

Systém Micro, byl vyvinutý pro malé a st�edn� velké aplikace. Jeho velkou výhodou 

je nep�eberná škála zp�sob� komunikace. Není problém pro n�j komunikovat pomocí  

Unitelway, Modbus, ASCII, ModbusPlus, Fipway, Ethernet TCP/IP. 

Po�et diskrétních vstup� se v��i TWIDU neliší, ale analogové vstupy se rozší�ily na 

40. 
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Pro vytvá�ení program� v systému TSX MICRO pot�ebujeme programovací prost�edí 

PL7. 

 

Obrázek 12: PLC Micro. (p�evzato z [7]) 

• TSX Premium 

Je prakticky nejv�tší z rodiny PLC automat� firmy Schneider Electric. Zvládne velmi 

rozsáhlé aplikace, �ízení a monitorování. Jeho možnost komunikace je prakticky 

nep�eberná. 

Jeho rozsah je omezen na 2048 diskrétních a 256 analogových vstup�/výstup�. 

Premium je stejn� jako MICRO programovatelné v prost�edí PL7. 

 

 

Obrázek 13: PLC Premium. (p�evzato z [7]) 

 

Díky této ucelené �ad� pr�myslových po�íta�� si lze vybrat PLC p�esn� na míru každé 

aplikaci.  

Jak je patrné, tyto automaty dovolují komunikace r�znými zp�soby. Tedy mají výstup a 

softwarový ovlada� pro n�kolik komunikací. Nej�ast�ji to je p�es sériovou linku a to bu	 RS 

232/485/422. Jsou schopny také komunikovat p�es Ethernet, ale to se v základním provedení 
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týká pouze automatu Premium. Twidu i Micru se pro ethernetovou komunikaci musí dokoupit 

ethernetový komunika�ní modul.  

Druhy komunikace PLC s dohledovým po�íta�em, na kterém bude spušt�n vizualiza�ní 

program jsou popsány v následující kapitole. 

7 Komunikace v pr�myslovém prost�edí 

V p�edchozí kapitole popsaná PLC podporují v�tšinou komunikaci po Ethernetu, sériové lince 

RS 232/485/422. Komunikace po RS 232 se v sou�asné dob� v pr�myslu již p�íliš nevyužívá 

a je známa z minulosti pro komunikaci r�zných rozhraní v osobních po�íta�ích. V dnešní 

dob� ji ale nahrazuje zna�n� rozší�en�jší USB (Universal Serial Bus).  

• RS 485 - nejvíce používaná komunikace v pr�myslovém prost�edí je po lince RS 485. 

Je to hlavn� díky odolnosti proti rušení. Je zna�n� odolná v��i elektromagnetickému 

poli, nap��ovým špi�kám apod. Její odolnost vyplývá z architektury 485. U této linky 

se popisuje rychlost p�enosu až 10 Mbit/s. Musím ale podotknout, že komunikace po 

RS485 není stav�na na velké p�enosy dat. Proto je také více známa v pr�myslu než 

v b�žném IT prost�edí.  

U linky RS 485 se uvádí délka možného vedení až na 1200 metr�. Na jedné sb�rnici 

RS485 m�žu použít maximáln� 32 za�ízení v jedné v�tvi.  

Toto uzp�sobení nej�ast�ji funguje v architektu�e Master – Slave. V tomto provedení 

pak má každé za�ízení svojí unikátní adresu a odpovídá pouze na jí ur�ené pakety. 

Tyto pakety generuje �ídící za�ízení, m�že to být nap�íklad PC, které pracuje v síti 

jako master. �ízení komunikace musí u RS485 zajiš�ovat ur�itý protokol p�enosu. 

• Ethernet - m�žeme definovat jako jedenu z typ� technologií lokálních sítí, takzvaných 

LAN (Local Area Network). Je realizován na fyzické a spojové vrstv� modelu OSI. 

Pro p�ístup k médiu se využívá metody CSMA/CD neboli Carrier Sense Multiple 

Acces with Collision Detection, což znamená metoda mnohonásobného p�ístupu 

prost�ednictvím naslouchání nosné s detekcí kolizí. Z tohoto vychází následující 

funkce Ethernetu. 
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• Optické vedení – v pr�myslovém prost�edí se lze setkat také s optickým kabelem a 

p�enosem informací po n�m. Toto �ešení má n�kolik výhod, ale i omezení. 

P�enos signálu na velké vzdálenosti – pohybuje se �ádov� v kilometrech díky velmi 

nízkému útlumu. 

Odolnost elektromagnetickému rušení – je možné instalovat i tam, kde je veliké 

magnetické rušení, v soub�hu se silovými prvky v kabelovém kanále, nekonají se 

žádné p�eslechy a vn�jší vyza�ování energie. 

Bezpe�ný provoz - bez možnosti vzniku jiskry, datová bezpe�nost – odolnost proti 

odposlechu. 

Instalace  - menší hmotnost a pr�m�r, nicmén� se musí dát pozor na instalaci a 

ochranu vedení z hlediska možného poškození optického kabelu. 

Vysoké náklady na výrobní proces – v dnešní dob� se již cena optického vedení 

za�íná snižovat, nicmén� se jedná o velmi drahé �ešení i z d�vodu vysoké ceny 

ostatních za�ízení spojených s optickým p�enosem a jeho následným zpracováním. 

V pr�myslové oblasti je možno se �asto setkat s kombinací t�chto druh� vedení. Nejsou to 

zdaleka jediné t�i zp�soby, kterými se data p�enášejí, ale p�i své praxi jsem nej�ast�ji do styku 

p�išel s �ešením datové komunikace pomocí RS485/ethernet/optické vedení.  

Pakliže jsou data poskytována pomocí sériové linky RS485, je výhodné (pro snadn�jší 

komunikaci) tato data p�evést na Ethernet. Existuje zna�né množství výrobc� a druh� 

p�evodník� RS485/Ethernet. Jelikož je v�tšinou tento p�evodník umíst�n v rozvodn� nebo 

technologickém sále v datovém rozvad��i, m�l by mít uchycení na DIN lištu. P�i výb�ru 

p�evodníku jsem se držel t�chto kritérií. 

• Spolehlivost 

• Provedení 

• Rozm�ry 

• Cena 
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P�i tomto výb�ru p�ipadali v úvahu výrobci Weidmuller, Papouch, Schneider Electric, 

Korenix. Po porovnání parametr� t�chto p�evodník� jsem dosp�l k názoru, že použiji 

p�evodník RS485/Ethernet od firmy Papouch s.r.o. s názvem GNOME485. 

 

Obrázek 14: P�evodník RS485/Ethernet.(p�evzato z [13]) 

Tento p�evodník se napájí nap�tím v rozm�zí 5 – 30 V. Z jedné strany se do patice p�ipojuje 

dvoudrátem sériová linka a napájení, z druhé strany se p�ipojí ethernetová koncovka RJ45. 

P�evodník se musí p�ed použitím nakonfigurovat. To je možné v sou�asnosti dv�ma zp�soby. 

• Webové rozhraní – p�evodník se p�ipojí na napájení a k�íženým ethernetovým 

kabelem k po�íta�i. Do Internet Exploreru se zadá implicitn� nastavená IP adresa 

192.168.1.254 . Takto se lze dostat k nastavení sí�ových a softwarových parametr�.  

• GNOME 485 Setup – jedná se o konfigura�ní program, do kterého se lze dostat dv�ma 

zp�soby. Bu	to zadáním MAC adresy p�evodníku nebo zadáním již zmi�ované 

implicitní IP adresy. Po té se vstoupí do nastavovacího prost�edí, kde se nastavují 

stejné parametry jako v p�edchozím p�ípad�. 

Firma Papouch s.r.o. nabízí na svých stránkách ke stažení užite�ný software, který dokáže 

zjistit MAC a IP adresy p�ipojených za�ízení. Po nalezení p�evodníku nabízí možnost zm�ny 

IP adresy bez nutnosti spoušt�t jeden z práv� jmenovaných konfigurátor�. 

Cena toho p�evodníku je velmi p�íznivá. Od firmy Papouch s.r.o. jej lze objednat za cenu 

3588,- K�. 

8 Vzdálená komunikace 

V této kapitole vysv�tlím, jakým zp�sobem chci zrealizovat p�enesení dat z vizualiza�ního 

po�íta�e nap�íklad na stanici HZS nebo opera�ní st�edisko HZS. 

V úvahu p�ichází n�kolik variant p�enosu, všechny využívají ke své realizaci internet.  
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8.1 VPN 

VPN neboli virtuální privátní sí� z anglického p�ekladu Virtual Private Network. Lze k ní 

p�istupovat jako k jakékoli jiné klasické síti jenže s tím rozdílem, že vlastn� fyzicky 

neexistuje. Pro svoje fungování využívá internet.  

Hlavní využití sít� VPN je p�i zabezpe�ené komunikaci na velké vzdálenosti p�i využití 

internetu. Pomocí VPN nap�íklad vstupují pracovníci firmy do firemní sít� na služební cest�, 

p�ipojení z domova do zabezpe�ených služebních sítí a to jak pro informa�ní ú�ely, tak pro 

správu. Pop�ípad� propojení více pobo�ek �i sítí do jedné velké sít� a podobn�. 

 

Obázek 15: Znázorn�ní VPN tunelu.  

Z praktického hlediska lze rozd�li sít� VPN na t�i základní typy. 

• Uzel – uzel �  v této architektu�e se jedná o komunikaci pouze dvou bod�. Lze si to 

p�edstavit jako komunikaci dvou po�íta��, kde VPN využívá ke své realizaci jistou 

páte�ní sí�, nej�ast�ji Internet. 

• Uzel – sí� � takto zrealizované p�ipojení je nejb�žn�jší p�i vzdáleném p�ipojování 

nap�íklad do podnikové sít�.  

• Sí� – sí� � takováto akrchitektura se používá p�i propojování nap�íklad více 

podnikových sítí nebo propojení více pobo�ek jedné firmy nap�íklad p�es internet. 

Všechny body (po�íta�e) patom nadále vystupují a pracují jako by byly v jedné síti. 

 



41 

 

Z technického hlediska lze rozd�lit VPN podle n�kolik zp�sob�. 

• Dle využívaných zabezpe�ení 

1. VPN s šifrováním informací – využívá nap�íklad IPSec, SSL 

2. VPN na d�v�ryhodných linkách – nap�íklad ATM (Asynchronous Transfer Mode) 

nebo Frame Relay 

• Podle sm�rování ve VPN  

1. Peer model – využívá sm�rovacího výpo�tu, který se provádí u každého uzlu na 

dráze 

2. Overlay model – vytvá�í se p�ímé propojení mezi dv�ma body sít� [15] 

Komunikace ve VPN funguje na architektu�e klient – server. Klient vystupuje na vzdálené 

stran�, odkud se lze p�ipojit bu	to do sít� nebo na konkrétní lokální po�íta�. Funkci serveru 

zastává po�íta� v síti, do které se klient hlásí, pop�ípad� na který se p�ipojuje.  

Existují programy pro instalaci a tvorbu bezpe�ných VPN tunel� a realizací spojení. Vlastní 

možnosti tvorby  VPN tunel� a zabezepe�ení poskytuje i opera�ní systém Windows. Jelikož 

v dalších kapitolách popisuji i princip vzdálené plochy v OS Windows, je výhodné pro VPN 

využívat práv� Windows/Windows Server. 

V p�ípad�, že vycházím z p�edpokladu použití opera�ního systému Windows na obou koncích 

VPN tunelu, tak v bod� klienta (vzdálený po�íta� – nap�íklad na opera�ním st�edisku HZS) 

bude nainstalovaný VPN klient a opera�ní systém Windows XP Professional, na dohledovém 

po�íta�i, na kterém bude spušt�n vizualiza�ní program a vlastn� umíst�na veškerá data bude 

nainstalovaný VPN server a opera�ní systém Windows Server 2008. 

Toto �ešení má svá pro i proti. Pro použití tohot �ešení mluví kompaktnost, s jakou Microsoft 

poskytuje toto spojení a v p�ípad� Windows Server je navíc k dispozici velmi dob�e 

propracovaný nástroj vzdálené plochy. 

Záporem této varinaty je její cena, která se proti OS Windows XP liší cca o 10 000 K�. 

V tomto bodu se ale musí p�ihlédnout k tomu, že p�i jiné varinat� by se muselo investovat do 

jiného programu, vytvá�ející VPN spojení. 
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Nejd�íve popíši, co vlastn� VPN v serverech obsahuje. Jeho sou�ásti jsou VPN server, VPN 

klient, VPN p�ipojení – to se týká p�ipojení v zašifrované �ásti, tunelové propojení. 

Pro VPN m�žeme ve Windows po�ítat se dv�ma protokoly.  

• Point-to-point Tunneling Protocol (PPTP) � šifrování dat je realizováno pomocí 

Point-to-Point Encryption. 

• Protokol Layer Two Tunneling Protocol (L2TP) � šifrování a ov��ování pomocí 

IPSec. 

 

Návod na vytvo�ení VPN tunelu ve Windows Server 2008 lze najít na internetových stránkách 

firmy Microsoft. 

Po vytvo�ení zabezpe�eného VPN tunelu, existuje n�kolik možností, jak se „pohybovat“ ve 

vzdáleném po�íta�i.  

Jedna možnost a v p�ípad� použití Windows Server 2008 asi ta nejefektivn�jší je použití 

vzdálené plochy, na kterou se lze v po�íta�i p�ipojit. Vzdálená plocha je popsána 

v podkapitole 8.4 

Existuje více softwarových nástroj�, které �eší tento problém, jako nap�íklad program 

WallCooler VPN. Jeho možnosti popisuje následující obrázek. 
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Obrázek 16: P�ehledové okno programu WallCooler.(p�evzato z [15]) 

Dalším nástrojem pro tvorbu a zabezpe�ení VPN tunel� je produkt firmy KERIO 

Technologies, Kerio Winroute. 

Kerio WinRoute Firewall je celek pro vytvá�ení bezpe�ných VPN kanál�. Dá se �íci, že 

integruje sí�ový firewall, Kerio VPN Server a Kerio VPN Client a vytvo�í šifrovaný kanál 

s antivirovou ochranou a s funkcí kontroly obousm�rné komunikace pro protokoly HTTP a 

FTP. 

Kerio navíc nabízí funkce jako blokování p�ístupu k vybraným webovým stránkám, 

filtrováním obsahu atd., ale to již nepovažuji za velký p�ínos, jelikož tyto pravidla pro chování 

uživatel� dané sít� je mnohem užite�n�jší nastavovat na domácím serveru a tam p�esn� ur�it 

co mohou jednotliví uživatelé na síti d�lat a jaká data a stránky navšt�vovat. 

Jak jsem již v pr�b�hu zmínil, je pot�eba VPN kanál správn� zabezpe�it. Tomu se v�nují 

následující odstavce. 
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Musím nejd�ív zmínit základní rozdíl mezi zabezpe�ení sít� firewallem a zabezpe�eným 

tunelem VPN. Firewall krom� �ady jiných funkcí se snaží udržet jakékoli nepovolené vstupy 

do sít� zven�í a nedovolit jim vstoupit do zabezpe�ené vnit�ní sít�. Naproti tomu pro správné 

zabezpe�ení tunelu VPN musí zajistit bezpe�ný provoz po tomto tunelu a jeho bezproblémový 

p�ístup k interním složkám p�ipojované sít�. Musí zajistit, aby spolu komunikovali práv� a 

pouze oprávn�né stanice, u nichž naprosto p�esn� známe jejich totožnost a p�vod.  

P�i vytvo�ení bezpe�nostn� neošet�eného VPN kanálu je pom�rn� snadné odposlechnout 

komunikaci probíhající na tomto kanále, získat data k prolomení sít� nebo odposlechnout 

zadávaná hesla a kódy. Proto je nezbytné tuto strukturu zabezpe�it tak abychom 

minimalizovali riziko na tak malé, jak je to jen proveditelné. K tomu m�žeme využít n�kolik 

zp�sob� zabezpe�ení VPN kanálu a p�ípojných uzl�. Tato zabezpe�ení se slu�ují dohromady 

a vytvá�ejí tak celek, do kterého je proniknutí a odposlechnutí komunikace velice obtížné. 

Musím zde podotknout, že jakkoli neprodyšn� sí� a kanál zabezpe�íme, nikdy není možné 

ochránit se p�ed útokem na 100%.  

• Autentizace – p�i autentizacím procesu se ov��uje totožnost komunikujících stran a 

�ídí se autorizace pro p�ístup k sí�ovým prost�edk�m. Autentizaci lze spustit na 

n�kolika úrovních a to nap�íklad vzájemnou autentizaci klient� VPN oproti VPN 

branám. 

• Šifrování – po úsp�šné autentizaci je d�ležité zašifrovat p�ípadná data proti 

odposlechu. Pro zašifrování p�enášených dat lze zvolit z velkého množství šifer.  

 Pro zašifrování dat navrhovaného systému bych navrhoval použít šifru AES (Advanced 

Encryption Standard).  Jedná se o symetrický algoritmus s prom�nlivou délkou klí�e. M�že 

být použita délka 128, 196 a 256 bit�. Princip fungování AES je velmi dob�e vysv�tlen na 

internetových stránkách v�novaných šifrování [12]. 

 

Na záv�r zabezpe�ení p�enosu bych cht�l podotknout, že se dají používat velice odolné 

šifrovací mechanismy a autentiza�ní procesy, ale nejslabším �lánkem �et�zu z�stává lidský 

faktor. Z tohoto d�vodu se ob� koncová místa musí p�ístupov� dob�e zabezpe�it a osoby, 

které budou pov��eny k ovládání a p�ístupu k dat�m musí d�kladn� spolupracovat na dodržení 
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bezpe�nosti celého systému (d�kladné logování a odhlašování z/do systému, bezpe�né 

spravování hesel atd.) 

8.2 WEB klient Promotic 

SCADA systém Promotic, který používám k vizualizaci objekt�, nabízí komunika�ní celek, 

který nazývá WebServer. Jedná se o aplikaci, která umož�uje prohlížení jednotlivých obraz� 

Promotic v rámci standardních internetových prohlíže�� jako jsou nap�íklad Internet Explorer, 

Firefox, Opera a další. V n�kterých p�ípadech (p�i automaticky generovaných dynamických 

stránek) je nutnost použít Internet Explorer verze 6 a vyšší. 

Prakticky tento systém funguje tak, že na po�íta�i, kde je spušt�n Promotic (v tomto p�ípad� 

to je po�íta� na dohledovém pracovišti) je spušt�n program Promotic, který v sob� obsahuje 

objekt PmWeb a funguje jako WEB server. Na vzdáleném po�íta�i, který na dohledový chci 

“p�ipojit“ spustím pouze podporovaný internetový prohlíže�, zadám adresu do p�íkazového 

�ádku prohlíže�e a m�žu se pohybovat v Promoticu podobn�, jako bych sed�l u vzdáleného 

po�íta�e.  

Tento p�enos má n�kolik výhod. První je, že data jsou p�ístupná na HTTP protokolu. Tím 

pádem lze data p�enášet po internetu a p�es v�tšinu firewall� jsou bezpe�n� p�ístupná. Tím 

jsou zmenšené náklady na nutné úpravy systému. 

Druhá výhoda je, že program Promotic je nainstalován pouze na po�íta�i, na kterém b�ží 

WebServer. Ostatní po�íta�e si vysta�í pouze s p�ipojením na internet a b�žnými 

internetovými prohlíže�i. 

Abych tuto metodu pouze nechválil, je zde i stinná stránka a to je cena sí�ových klient�, kte�í 

se musí p�ikoupit k základní licenci. Po�et licencí se odvíjí od toho, kolik klient� si bude 

prohlížet Promotic v jednu chvíli (po�ítá se v rozmezí 10 minut). Dle ceníku Microsys se cena 

jednoho PmFullClient dostává na 5000,- K�.  

Co se tý�e zabezpe�ení p�enosu, tak Promotic se to snaží vy�ešit vlastní cestou a to autentizací 

klienta. Dále je možno nastavení oprávn�ní pro prohlížení t�chto stránek pouze n�kterým 

uživatel�m. Tím kon�í bezpe�nostní nabídka Promoticu. Toto bezpe�nostní �ešení se mi 

nezdá dosta�ující a zajisté by vyžadovalo další úpravy pro zajišt�ní koncových bod�, 

zašifrování p�enosu apod. 
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8.3 Direct Access 

Opera�ní systém Windows 7 nabízí novou funkci p�ipojování k vzdáleným sítím nazvanou 

Direct Accsess. Tento p�ístup umož�uje využívat interní zdroje ale bez nutnosti navazovat 

d�íve popsané spojení pomocí VPN.  

Pracuje na obdobné architektu�e jako VPN, tedy komunikace klient (na stran� pracovní 

stanice) – server (v míst� p�ipojovaného intranetu). Toto spojení je realizováno pomocí 

šifrovaného spojení, takzvaného HTTPS (Hyper Text Transfer Protocol Secure) tunelu. 

Samotná práce pomocí Direct Access je velice snadná a umož�uje uživateli pracovat na 

vzdálené stanici prakticky stejn�, jako by sed�l u ovládaného po�íta�e nebo se pohyboval 

nap�íklad ve firemní síti.  

Direct Access se vyvaroval omezení, která s sebou p�ináší použití VPN. P�i komunikaci 

klienta, která nesm��ovala do podnikového intranetu, ale klient se p�ipojoval nap�íklad na 

internet, ale ke komunikaci využil VPN, se zat�žovala neúm�rn� podniková sí�. Jelikož 

komunikace sm��ovala p�es VPN do intranetu a pak teprve byla p�esm�rována na cílové místo 

v internetu.  

Další odlišnost od VPN je možnost obousm�rné komunikace. Tou VPN nedisponuje. �ili 

komunikaci m�že navázat jak server, tak i klient. 

Direct Access server komunikuje s klientem pomocí protokolu IPv6 (protokol na sí�ové 

vrstv� ur�ený pro p�enos paket� na internetu. V budoucnu by m�l pln� nahradit IPv4, který je 

základem dnešního internetu). 

Aby bylo možné použít Direct Access do zabezpe�ených sítí, je nutné se soust�edit na 

zabezpe�ení tohoto p�enosu dat. Samotný Direct Access využívá pro p�enos dat zmi�ovaný 

HTTPS protokol, do kterého již byla implementována jistá bezpe�nostní složka (od toho i 

odvozen název protokolu) a šifrování SSL(Secure Socket Layer, který pracuje mezi aplika�ní 

a transla�ní vrstvou modelu OSI) nebo TLS (Transport Layer Security). Toto šifrování 

zahrnuje t�i úrovn�.  

• Klient a server musí pracovat na oboustrann� podporovaných algoritmech 

• Vým�na klí�� a autentizace na základ� certifikace 
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• Zašifrování komunikace symetrickými šiframi. 

HTTPS používá asymetrické šifrování. Klient i server musí p�ed zahájením komunikace 

vygenerovat a provést ov��ení certifika�ních klí��. 

Samotný p�enos by m�l být chrán�n tak, jak je popsáno v podkapitole 8.1 

8.4 Vzdálená plocha 

Tento systém vzdáleného p�ipojení na po�íta� umož�ují samotné Windows. Jedná se o 

vzdálené �ízení po�íta�e, využívající p�ipojení k internetu v architektu�e hostitel – klient. 

Vzdálená plocha klade ur�ité softwarové požadavky. Na hostitelském po�íta�i (po�íta�, se 

kterým se bude vzdálen� komunikovat) musí být nainstalovaný minimáln� systém Windows 

XP Professional nebo vyšší verze. Vzdálený po�íta� (ozna�ovaný jako klient) musí mít 

opera�ní systém minimáln� Windows 95 a vyšší. Navíc v tomto po�íta�i musí být 

nainstalovaný klientský software, který zajiš�uje p�ipojení ke vzdálené ploše. 

Samotné nastavení vzdálené plochy ve Windows je pom�rn� jednoduchý proces, popsaný 

v nápov�d� Windows. 

Vzdálená plocha ve Windows se �ídí protokolem RDP (Remote Desktop Protokol). Jedná se o 

sí�ový protokol, který umož�uje ovládání vzdálených stanic v návaznosti na p�ipojení k jeho 

desktopovému prost�edí. 

RDP v sob� zahrnuje n�které bezpe�nostní prvky pro zabezpe�ení p�enosu. Od roku 2006 se 

používá RDP verze 6.0, respektive 6.1. 

Tato verze v sob� nese možnost p�ipojení na portu 443, což umož�uje použití výše popsaného 

HTTPS protokolu a šifrování pomocí TLS. 

 

Pro navrhovaný program je možné použít všechna zde popisované techniky p�enosu. Až p�i 

konkrétní aplikaci se bude rozhodovat, které �ešení je v dané situaci výhodn�jší.  

U p�enosu pomocí VPN, Dierct Access nebo vzdálené plochy Windows se nebude muset 

upravovat funkce SCADA systému Promotic, jelikož tyto aplikace pouze zp�ístup�ují již 

zobrazované informace. 
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WEB klient Promotic je aplika�ní blok, zprost�edkovaný p�ímo Promoticem. Proto p�i volb� 

p�enášení dat pomocí tohoto web klienta je nutné provést ur�ité zm�ny v nastavení aplikace 

Promotic. 

Všechna popisovaná �ešení je možné pom�rn� dob�e zabezpe�it zp�soby popsanými v této 

kapitole. 

9 Vizualiza�ní program 

Jak jsem již v pr�b�hu práce p�edeslal, budu využívat program Promotic od firmy Microsys. 

Software se skládá z vývojové a uživatelské �ásti. Pro vysv�tlení funkce a principu programu 

budu používat a popisovat printscreeny v runtimeové verzi programu. Obrázky z vývojové 

�ásti programu budou sou�ástí p�íloh. 

V záv�ru této kapitoly bude nastín�na cena jednotlivých komponent� a celková cena, která 

po�ítá i s cenou za vývoj softwaru. 

9.1 Úvod do programu 

 Celý program vychází z demonstra�ní situace monitorování technologické budovy. Tato 

budova obsahuje následující provozy: 

• Nízkonap��ová rozvodna 

• Záložní zdroje napájení  

• Sály s telekomunika�ní technikou 

• Serverové sály 

• Sály s napájecími rozvad��i 

Základem programu je p�dorys, který je roz�len�n podle jednotlivých sál�. P�dorys je 

roz�len�n do místností, ve kterých je znázorn�na technologie, která se v jednotlivých sálech 

nachází. Umíst�ní dve�í, tvar sál� a rozložení technologie v sálech je nakresleno p�esn� tak, 

jak to odpovídá skute�nému stavu. V takovýchto provozech (technologických sálech a elektro 

rozvodnách) se technika umís�uje do rozvad���, které jsou �asto velmi nepravideln� po 
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místnosti rozmíst�ny. Tyto rozvad��e jsou schematicky znázorn�ny a popsány podle své 

funkce. Rozd�lení p�dorysu je znázorn�no na obrázku 15. 

 

Obrázek 17: P�dorys monitorované budovy. 

Tento obraz bude nastaven v programu jako výchozí. Je upraven tak, že p�i spušt�ní aplikace 

se automaticky otvírá tento obraz. V jednotlivých místnostech je schématickou zna�kou 

(zelen� podbarvený hlási�) nazna�eno, zda je místnost hlídána elektrickou požární signalizací. 

Na každou místnost se bude možno detailn� podívat a to kliknutím myši na název místnosti 

v horní lišt� rychlého spušt�ní. Po tomto kroku se zobrazí detailní popis místnosti. V n�m je 

popsáno, jaké materiály a technologie jsou v sále použity, možná nebezpe�í atd.  

Tyto obrazy popisu místností jsou stejn� jako okno legendy naprogramována jako 

vyskakovací okna a zobrazují se na pozadí p�ehledové obrazovky p�dorysu. 
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9.2 Sledované parametry 

Pohyb osob po budov� se zvláštním z�etelem na osoby s t�lesným postižením a monitorování 

dve�ních kontakt� – výhodami snímání t�chto druh� dat se zabývá podkapitola 3.2.2. 

Vzhledem k tomu, že p�i vyhlášeném požáru se musí kódov� otevírané zámky samy otev�ít a 

tudíž není nutné je odemykat magnetickou nebo �ipovou kartou, nebylo by dost dob�e možné 

ur�it po�et lidí, kte�í z�stali nebo opustili daný prostor. Z tohoto d�vodu se bude p�i 

vyhlášeném poplachu zobrazovat poslední známý po�et lidí, kte�í se v místnosti vyskytovali. 

V programu je pak po�et osob v místnosti znázor�ován jako na obrázku 16. 

 

Obrázek 18: Znázorn�ní po�tu osob v sálech 

• Energetický stav budovy v�etn� monitoringu záložních zdroj� napájení – tímto 

problémem se zabývá kapitola 3.2.1. Z tohoto programu bude možné rychle a p�ehledn� 

vy�íst, v jakém stavu se nachází energetický stav budovy, jestli je budova nebo 

technologie odstavena od dodávky elektrické energie nebo jestli je energie dodávána ze 

záložních zdroj� (dieselagregát� nebo UPS – Universal Power Supply). Jelikož se pro 

dieselagregáty musí skladovat ur�ité množství pohonných hmot, bude se zobrazovat, jaká 

je aktuální hodnota skladované nafty. 
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V tomto obraze je také graficky znázorn�no,zda a pop�ípad� který dieselagregát je 

v chodu.  

• Informace o stabilním hasicím za�ízení 

• Informace o vyhlášeném požárním poplachu v místnosti nebo budov� - tato signalizace 

bude nejen grafická, ale i textová, to znamená, že p�i vyhlášení požárního poplachu se tato 

informace zobrazí jednak graficky a to �erveným blikáním názvu místnosti na p�dorysu, 

jak to ukazuje následující obrázek, a jednak bude tato signalizace vyvedena v textové �ásti 

alarmových hlášení. 

9.3 Další funkce programu 

Program je vybaven systémem alarm� a event�, které jsou popsány v kapitole 5.2. Do event� 

se budou zapisovat veškeré události, které jsou považovány za hodnotné informace z hlediska 

bezpe�nosti. To s sebou p�ináší výhody p�i analyzování nastalé neo�ekávané situace. 

Jednotlivé zápisy jsou �azeny podle data vzniku, takže lze velmi snadno zp�tn� vy�íst 

následné reakce lidí a techniky na vzniklou situaci. 

Do systému alarm� se zapisují takové údaje, které by mohly ovlivnit vývoj nastalé situace. 

M�že to být nap�íklad porucha klimatizace, nefunk�nost stabilního hasicího za�ízení apod. 

Takovéto údaje se uchovávají stejn� jako eventové hodnoty a budou k dispozici pro zp�tné 

vyhodnocení situace. Navíc p�i vzniku takovéto události vyb�hne na obrazovce okno 

s varovným zvukem. V textovém okn� bude vypsána p�íslušná hláška, popisující vzniklý 

alarm. Toto okno lze kdykoli zav�ít aby bylo možné sledovat p�ehledovou obrazovku. 

Pro jakoukoli práci s programem je nutno se zalogovat do systému. Jedná se vlastn� o 

nejzákladn�jší softwarové bezpe�nostní opat�ení. Toto funguje na principu správné 

kombinace p�ihlašovacího jména a hesla. Bez zadání správné kombinace nebude možné se 

systémem dále pracovat. Povinnost logování bude platit jak pro programátora (p�i nutnosti 

pozd�jších úprav softwaru), tak pro obsluhu. 

Systém, jakým bude probíhat logování je znázorn�n na následujícím obrázku. 
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Obrázek 19: Zp�sob logování do programu. 

Dalším oknem v programu je Legenda. Ta má za úkol co nejsrozumiteln�ji informovat 

nezainteresovaného uživatele o použitých schematických zna�kách. Aby bylo možné legendu 

používat i v kombinaci se základní obrazovkou, je okno legendy naprogramováno tak, aby se 

neotvíralo jako samostatné, ale pouze jako vyskakovací okno na základní p�ehledové 

obrazovce. 

Aktivní okno legendy znázor�uje následující obrázek. 
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Obrázek 20: Znázorn�ní použití okna „Legenda“. 

9.4 Cena 

Výše ceny se odvíjí od aktuálního ceníku Microsys s.r.o. Základním prvkem pro uživatelský 

b�h aplikace je takzvaná Runtime licence, v Promoticu nazývaná PmRuntime. Od verze 

programu 8 lze využívat bezplatnou licenci PmRuntimeFree, kterou lze použít p�i velikosti 

aplikace do 30 prom�nných. I když by bylo možné tuto aplikaci vytvo�it s po�tem 

prom�nných do t�iceti, v tomto p�ípad� to nedoporu�uji. Pakliže je program, respektive 

programátor omezen po�tem prom�nných, musí se rozhodovat, která data jsou d�ležit�jší, 

nem�že pružn� reagovat na p�ání o rozší�ení aplikace a podobn�. Proto bych doporu�oval 

v tomto p�ípad� zakoupit nejmenší z poskytovaných Runtimeových verzí a tou je 

PmRuntimeLite. 

Další položkou, se kterou je nutno po�ítat je p�ístup k datovým rozhraním (nap�íklad OPC, 

které ale v tomto p�ípad� nebude zapot�ebí, jelikož signály jsou poskytovány p�ímo od 

�ídicího PLC) a p�ístup ke komunika�ním ovlada��m. 

Pro tento program bude zapot�ebí komunika�ní ovlada� pro komunikaci po rozhraní 

MODBUS. Tento ovlada� lze najít v ceníku pod názvem PmModbusMr (Modbus master), 

který zabezpe�uje komunikaci po sériové lince a po Ethernetu. 
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Tabulka1: Cenová kalkulace softwaru 

Název Množství/hod. cena za jednotku/hodinu celková cena 
PmRuntimeLite 1 5 900,00 K� 5 900,00 K� 
PmModbusMr 1 7 500,00 K� 7 500,00 K� 
Vývoj softwaru 8 600,00 K� 4 800,00 K� 

 

Celková cena za softwarové celky a práci na vývoji softwaru je 18 200 K�. 

Další položkou v ceníku by byla práce a oživení systému na míst�. To je �innost závislá na 

konkrétním p�ípadu a lze tedy pouze odhadovat podle zkušeností z praxe, že by zabrala cca 

jeden pracovní den, tedy 8 hodin. 

10 Ostatní komponenty 

Aby bylo nacen�ní projektu kompletní, musí se v celkové cen� zobrazit i komponenty, které 

nespadají pod Promotic. 

V této práci jsem mohl volit mezi dv�ma možnostmi p�ístupu k dat�m. První bylo popisované 

použití OPC klienta a druhá možnost byla stažení dat do malého PLC, na který se Promotic 

dotazuje. V této práci jsem zvolil druhou možnost, tedy komunikaci s �ídicím PLC 

automatem. Je to z toho d�vodu, že pro výhodné použití OPC klienta je nutná p�esná znalost 

datových vazeb konkrétních použitých za�ízení. Toho lze v demonstra�ním p�íkladu jen 

obtížn� dosáhnout. Z tohoto d�vodu jsem zvolil komunikaci PLC – Promotic. 

10.1 PLC 

Pro takto malou aplikaci lze zvolit PLC (v kapitole 6.1 vysv�tluji jejich volbu) od Schneider – 

electric. V tomto p�ípad� by se jednalo o PLC TWIDO. Pro tento systém by bylo možné 

použít menší systém než je PLC TWIDO jako t�eba kontaktní relé, ale z d�vodu spolehlivosti 

jsem rad�ji použil �ídicí automat. Cenu za PLC a vývoj programu ukazuje následující tabulka. 
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Tabulka 2: Nacen�ní �ídicího systému 

Název Množství/hod. cena za jednotku/hodinu celková cena 
PLC TWIDO 1 12 000,00 K� 12 000,00 K� 

vývoj softwaru 8 600,00 K� 4 800,00 K� 
 

Kone�ná cena za �ídicí systém je 16 800 K�. 

10.2 Sí�ové prvky 

Výstupní komunikace z PLC je po sériové lince a to RS485. Z toho d�vodu se musí do trasy 

mezi PLC a po�íta� za�adit již zmi�ovaný p�evodník GNOME (kapitola 7). Tento p�evodník 

se neprogramuje, pouze konfiguruje, �ili odpadá cena za práci. Cena toho p�evodníku je 

3588,- K�. 

Do celkové ceny se též musí p�ipo�íst cena za pr�myslové switche. Ty se v tomto 

demonstra�ním p�ípad� nevyskytují, jelikož komunikuji pouze s jedním PLC.  V reálném 

p�ípad� se musí po�ítat s cenou okolo 8 – 14 000 K�, v p�ípad� nutnosti rozlehlejší 

komunikace a použití optických vedení se cena za pr�myslové opticko – metalické switche 

m�že vyšplhat až k 100 000,- K�. 

Poslední �ástkou v podkapitole sí�ových prvk� je cena za kabeláž. Jedná se o strukturovanou 

kabeláž, nej�ast�ji UTP (Unshieled Twisted Pair) nebo STP (Shieled Twisted Pair). Cena této 

kabeláže se pohybuje okolo 5 K� za metr. Jelikož se pot�ebná délka kabelu zjistí až 

z konkrétního projektu a jeho cena jen velmi málo ovlivní celkovou �ástku, nebudu ji zde 

zohled�ovat. 

10.3 Dohledový po�íta� 

Poslední �ástkou, která zna�n� ovlivní kone�nou cenu projektu, je �ástka za dohledový 

po�íta�. Grafická �ást programu je kreslena na velikost obrazu 1600 x 1200 bod�. Z tohoto 

d�vodu navrhuji do po�íta�ové sestavy monitor o velikosti 20“. Podrobný p�ehled složení 

po�íta�e znázor�uje následující tabulka. K cenám je t�eba p�istupovat opatrn�, jelikož ceny 

jednotlivých komponent se velice rychle snižují a t�eba již za p�l roku bych navrhoval 

výkonn�jší sestavu za stejnou cenu nebo bych cenu snížil. 
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Z d�vodu požadavku na 24 hodinový chod po�íta�e jsem zvolil složení ze serverových 

komponent 

Tabulka 3: Specifikace a cena po�íta�e 

CPU Intel Core 2 Duo E7400 2,8GHz (1066MHz) 3MBL2 
LGA775-BOX  1x 2 522 K� 
Intel SNOW HILL LC FSB 1333MHz DDR2-667, 6x 
SATA RAID, 2x Gb LAN  1x 5 397 K� 
Server Case Pilot Point IV UP 6U, 420W Fixed PS, 1xFans, 
6xFixed DB HDD  1x 4 416 K� 
FDD ALPS 3,5´´, �erná  1x 244 K� 
DVDRW Sony Optiarc AD-5240S 12x12x24x24x SATA 
�er.  1x 615 K� 
HDD 250GB WD2500AAKS 16MB SATAII/300 7200rpm  1x 1 846 K� 
Kingstone 1024/800 MHz DDR2 ECC CL5 - 2x  1x 3 176 K� 
MS Win XP Professional  1x 4 500 K� 
Coolermaster R4-S2B-12AK  1x 265 K� 
Logitech repro S120, black  1x 291 K� 
Klávesnice Deluxe 250  1x 276 K� 
Myš Logitech S96  1x 238 K� 
HPL2445w  1x 9 211 K� 
 

Do ceny za výpo�etní techniku se též musí zakalkulovat cena za po�íta� na vzdálené stran� 

komunikace. Pro vzdálenou komunikaci a zobrazení dat a grafiky z dohledového PC bych 

navrhoval stejnou PC sestavu, jako je v tabulce 3. Otázkou je, zda nebude možné využít 

stávající výpo�etní techniku na opera�ním st�edisku, ale to již bude záležet na konkrétním 

p�ípadu. 

Celkovou cenu dohledového po�íta�e jsem stanovil na 2 x 32 997, tedy na kone�ných 65 994 

K�. 

Kone�nou cenu celého systému jsem ur�il na 104 582 K�. P�i uvedení toho systému 

monitoringu do reálné praxe po�ítám s financováním této technologie majitelem nebo 

uživatelem daného objektu, nebo� se jedná o chrán�ní hodnot v zájmu majitele. Tato �ástka se 

ješt� musí navýšit o cenu internetového p�ipojení na stran� technologického objektu. Toto je 

rozebráno v následující kapitole.  
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Nyní jsou známy veškeré hlavní technické postupy a použitá technika k uskute�n�ní 

zabezpe�eného p�enosu informací na vzdálená pracovišt� jako nap�íklad opera�ní st�edisko 

HZS. 

V pr�b�hu práce jsem navrhoval více možných technických i softwarových �ešení, která lze 

použít. O tom, jaké varianty jsem nakonec použil, rozhodovaly nejr�zn�jší parametry, jako je 

cena, spolehlivost, jednoduchost a další. Nicmén� toto neznamená, že zmi�ovaná �ešení, která 

jsem nepoužil, by byla nefunk�ní nebo špatná. Jejich p�ípadné použití bude záviset na 

konkrétní situaci a bude se lišit p�ípad od p�ípadu. 

Pro datový p�enos jsem zvolil zabezpe�ený VPN tunel s návazností na zp�ístupn�ní vzdálené 

plochy Windows Server 2008. Je to z toho d�vodu, že tento opera�ní systém je velmi dobrá 

stabilní a odzkoušená verze, která obsahuje VPN server. Na tomto po�íta�i bude také 

nainstalován vizualiza�ní SCADA systém Promotic, který obsahuje vizualizaci 

demonstra�ního programu.  

Pro obstarávání dat jsem volil ze dvou (v tomto demonstra�ním p�ípadu) možností. OPC 

server nebo �ídicí PLC. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o demonstra�ní p�íklad, jsem pro komunikaci �ídicích jednotek 

s dohledovým po�íta�em použil PLC od Schneider – electric PLC TWIDO. Do tohoto 

�ídicího po�íta�e jsou staženy všechny pot�ebné signály, se kterými pracuje vizualiza�ní 

program. 

Pro komunikaci mezi PLC – dohledový po�íta� jsem zvolil kombinaci sériové linky RS 485 a 

Ethernetu. Mezi t�mito linkami je datový p�evodník RS 485/Ethernet od firmy Papouch.  

11 Datové p�ipojení 

Jak již bylo v pr�b�hu práce nazna�eno, je nutné, aby byly na internet p�ipojeny ob� dv� 

strany. To znamená jak dohledový po�íta�, tak po�íta� na vzdálené stran�.  

• P�ipojení na stran� HZS 

Cela sí� HZS používá k p�ipojení na internet své lokální providery. Existuje však možnost 

p�ipojit se pomocí komunika�ní infrastruktury ministerstva vnitra. Ta má v každém okrese 

p�ipojení do 1Gb páte�ní sít�, která je realizována spoji zapojenými do kruhu. Tyto kruhy jsou 
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nap�í� republikou rozloženy do t�í fyzicky redundantních sm�r�, tak aby i v p�ípad� výpadku 

byla zaru�ena konektivita. 

V rámci sít� je pro HZS vytvo�ena nezávislá VPN. Pomocí této VPN mohou jednotlivé �ásti 

HZS komunikovat spolu nebo i s jinými objekty státní správy. Dle definovaných požadavk� 

umož�uje sdílet i citlivá data, která mohou jednotlivé subjekty pot�ebovat k výkonu svých 

�inností. 

Sí� ministerstva vnitra lze v rámci CENTRÁLNÍHO MÍSTA SLUŽEB (dále jen CMS) použít 

také jako operátorské p�ipojení k internetu. Toto p�ipojení je pro subjekty státní správy 

zdarma a má redundantní p�ipojení ke t�em internetovým poskytovatel�m 

1. CD Telematiak (2x1Gb) 

2. T-system (2x1Gb) 

3. Telefonica O2 (2x10Gb) 

Bezpe�nostní pravidla jsou postavená na bezpe�nostních prvcích fy. Cisco. 

Další možností p�ipojení HZS s ostatními orgány státní správy je možno realizovat pomocí 

krizové Komunika�ní Infrastruktury (KKI). Toto je nedílnou sou�ástí sít� ministerstva vnitra. 

• P�ipojení dohledového po�íta�e. 

V p�ípad� p�ipojení dohledové po�íta�e se po�ítá s p�ipojení na internet dle možností 

provozovatele technologie a to v rámci lokálních poskytovatel� internetu. 

Toto p�ipojení však musí spl�ovat následující podmínky 

1. Stálé p�ipojení 24 hodin denn� 

2. P�ipojení bez omezení datového toku 

3. Spolehlivé a stabilní p�ipojení 

Pro zabezpe�ené p�ipojení bych volil redundantní p�ipojení k síti tak, aby bylo zajišt�no 

p�ipojení i p�i výpadcích konkrétního poskytovatele internetu. Dle mého názoru se bude snažit 

majitel nebo uživatel objektu toto p�ipojení p�idružit k již stávajícím p�ipojením, nebo� ve 
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v�tšin� p�ípad� tyto technologické objekty na internet již p�ipojeny jsou. Toto pak bude 

�ešeno dle konkrétních p�ípad�. 

Ve svém návrhu po�ítám, stejn� jako v záv�ru kapitoly 10 s financováním tohoto p�ipojení 

majitelem objektu nebo provozovatelem technologie. 
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12 Záv�r 

V sou�asné dob� jsou technologické objekty z velké �ásti �ízeny automatiza�ní a bezpe�nostní 

technikou, které jsou schopny poskytovat d�ležitá data a informace. Tato data a informace 

v navrženém systému využívám pro p�esné ur�ení technologických stav� objektu a možných 

nebezpe�í, která by mohla p�i mimo�ádné události ohrozit zdraví nebo životy zasahujících 

hasi�� nebo lidí, kte�í se v objektu nacházejí. 

Jako sou�ást této práce byl vytvo�en funk�ní vizualiza�ní program, který s t�mito daty a 

informacemi pracuje. Na tomto vizualiza�ním softwaru bylo prokázáno, že snímaná data jsou 

v p�ípad� mimo�ádné události využitelná pro rychlé zhodnocení nastalé situace a vyhodnocení 

bezpe�nostních rizik.  

Na tento vizualiza�ní program je napojena dálková komunikace, která je v tomto p�ípad� 

navržena p�es zabezpe�ený VPN tunel. Tento VPN tunel je napojen na vzdálenou plochu 

vizualiza�ního po�íta�e. Tím je docíleno plné aktuálnosti poskytovaných dat a informací. 

V systému bylo t�eba se v�novat také zabezpe�ení aplikace a celého p�enosu. Proto ve své 

práci navrhuji n�kolik stup�� zabezpe�ení po�ínaje bezpe�nostními prvky ve vizualiza�ním 

programu, p�es zabezpe�ený dálkový p�enos asymetrickým šifrováním AES a používáním 

autentizace, až po zabezpe�ení vzdáleného po�íta�e. 

Celý systém je pln� funk�ní a složen z dostupných technických �ástí. Toho jsem využil 

k sestavení kompletní ceny celého systému, která se pohybuje lehce nad stotisícovou hranicí. 

Když se tato cena porovná s cenou technologií, které jsou v t�chto budovách obsaženy, 

nejedná se dle mého názoru o �ástku, která by nemohla být akceptována. Financování tohoto 

systému je na stran� majitele nebo provozovatele technologie, jelikož se jedná o ochrán�ní a 

zabezpe�ení jeho majetku a bezpe�nosti. 

Je pot�eba si uv�domit, že používanou výpo�etní a automatiza�ní techniku lze využívat více 

sm�ry a zvyšovat tím bezpe�nost provozu, pop�ípad� osob, které se podílejí na likvidaci 

mimo�ádných událostí. 
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Seznam zkratek 

HZS  - hasi�ský záchranný sbor 

EPS – elektrická požární signalizace 

SHZ – stabilní hasicí za�ízení 

PCO – pult centralizované ochrany 

PLC – programmable logic controller 

ZDP – za�ízení dálkového p�enosu 

OPPO – obslužný pult požární ochrany 

KTPO – klí�ový trezor požární ochrany 

GSM - Groupe Spécial Mobile 

GPRS – General Pocket Radio Service 

SMS – Short Message Service 

ISDN - Integrated Services Digital Network 

UPS - Uninterruptible Power Supply 

OPC - OLE for Process Control 

http – Hypertext Transfer Protocol 

ODBC - Open Database Conectivity 
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IP – internet protocol 

VPN – virval private network 

CMS – centrální místo služeb 
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