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ABSTRAKT 
S ROZVOJEM AUTOMATIZACE, TELEMETRIE A VZDÁLENÉHO ŘÍZENÍ ROSTE VÝZNAM 
KOMUNIKAČNÍCH INFRASTRUKTUR, POMOCÍ NICHŽ JSOU PŘEDMĚTNÉ TECHNOLOGIE 
ZAJIŠŤOVÁNY. PROVOZ SYSTÉMŮ JAKO JSOU CHYTRÁ MĚSTA, PRŮMYSL 4.0 NEBO 
MODERNÍ INFRASTRUKTURY JE PAK NA KYBERNETICKÉ INFRASTRUKTUŘE KRITICKY 
ZÁVISLÝ. VZNIKÁ SPECIFICKÝ PŘÍKLAD SYSTÉMU SYSTÉMŮ, A TO KYBER-FYZICKÝ SYSTÉM. 
TEN SE VYZNAČUJE TÍM, ŽE SKRZE PROPOJENÍ MEZI KYBERNETICKÝM A FYZICKÝM 
SYSTÉMY JSOU PŘENÁŠENY I DOPADY SELHÁNÍ. PROTO JE NUTNÉ VYŘEŠIT JAK 
ZABEZPEČENÝ PŘENOS INSTRUKCÍ, TAK I PŘÍPADNÉ KONFLIKTY POŽADAVKŮ NA 
ZABEZPEČENÍ A BEZPEČNOST OBOU ČÁSTÍ SYSTÉMU. 
 
KLÍČOVÁ SLOVA: Systém systémů, Kyber-fyzický systém, MILS, Provázanost, Požadavky na 
bezpečí. 
 
 
ABSTRACT 
WITH THE DEVELOPMENT OF AUTOMATION, TELEMETRY AND REMOTE CONTROL, THE 
IMPORTANCE OF THE COMMUNICATION INFRASTRUCTURES THROUGH WHICH THE 
TECHNOLOGIES IN QUESTION ARE PROVIDED GROWS. THE OPERATION OF SYSTEMS 
SUCH AS SMART CITIES, INDUSTRY 4.0 OR MODERN INFRASTRUCTURE IS THEN 
CRITICALLY DEPENDENT ON CYBER INFRASTRUCTURE. A SPECIFIC EXAMPLE OF THE 
SYSTEM OF SYSTEMS IS EMERGING, NAMELY THE CYBER-PHYSICAL SYSTEM. IT IS ALSO 
CHARACTERIZED BY THE FACT THAT THE EFFECTS OF FAILURE ARE TRANSMITTED 
THROUGH THE INTERCONNECTION BETWEEN CYBER AND PHYSICAL SYSTEMS. 
THEREFORE, IT IS NECESSARY TO RESOLVE BOTH SECURE TRANSMISSION OF 
INSTRUCTIONS AND POSSIBLE CONFLICTS OF SECURITY AND SAFETY REQUIREMENTS OF 
BOTH PARTS OF THE SYSTEM. 
 
KEY WORDS: Systems of System, Cyber-Physical System, MILS, Interdependencies, Safety 
requirements. 
 
1. ÚVOD  
 

Zatímco fyzické a organizační technologie mají za sebou určitý historický vývoj a pro 
zajištění jejich bezpečnosti existují postupy, standardy a normy, informační (kybernetická) technologie 
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a její infrastruktura jsou vcelku nové, a proto v současné době má jejich problematika zvláštní 
postavení. Důvodem tohoto stavu je skutečnost, že doposud nejsou kvalifikované standardy pro 
snížení zranitelnosti kybernetických systémů (tj. IT).  
 
Dle výsledků výzkumu v práci [1]  příčiny selhání kybernetické infrastruktury a jejich dopady jsou: 

• Překročení (přetížení) přenosové kapacity vlastní telekomunikační sítě. 
• Havárie technologických celků. 
• Cílené poškození informační a komunikační infrastruktury (sabotáž, hackerství, terorismus, 

kriminální činnost apod.). 
• Ztrátu integrity dat v informačním systému. 
• Živelní pohromy velkého rozsahu jako rozsáhlé požáry, vichřice, sesuvy půdy, povodně 

apod. s následným poškozením nebo výpadkem informačních a komunikačních systémů 
(IKS). 

• Radiační havárie s následným poškozením nebo výpadkem řídicího systému objektu. 
• Havárie velkého rozsahu způsobené vybranými nebezpečnými chemickými látkami a 

chemickými přípravky s následným poškozením nebo výpadkem řídicího systému objektu.   
• Jiné technické a technologické havárie velkého rozsahu – požáry, exploze, destrukce 

nadzemních a pozemních částí staveb s následným poškozením nebo výpadkem IKS. 
• Destrukce hrází vodohospodářských děl se vznikem povodňové vlny s následným 

poškozením nebo výpadkem řídicího systému objektu. 
• Narušení dodávek elektrické energie velkého rozsahu. 
• Narušení zákonnosti velkého rozsahu s následným poškozením nebo výpadkem řídicího 

systému objektu. 
• Výpadky veřejných telekomunikačních sítí. 
• Disfunkční chování řídících a informačních systémů při zabezpečování základních funkcí 

státu. 
• Výpadek kritických informačních systémů nebo procesů. 

 
Z předmětného výzkumu dále vyplynulo, že: 

• Pohromy, tj. jevy, které působí škody na kybernetickém systému a jeho infrastruktuře, mají 
původ: 
o v samotné technologii a infrastruktuře systému (konstrukce, spolehlivost, materiál, 

provoz, organizace apod.),  
o ve vnějších pohromách (živelní pohromy, výpadek elektrické energie, nehody a 

havárie technologických celků – požár, exploze, kontaminace nebezpečnými látkami), 
o v lidském faktoru (selhání lidí, vandalismus, krádeže apod.),  
o v lidském úmyslu (viry, hacking, zneužití technologií proti lidem, skupinám, státům, 

terorismus apod.).  
• Dopady pohrom na aktiva kybernetického systému a jeho infrastruktury znamenají selhání 

řídicích systémů, jejichž činnost realizují. 
• Dopady pohrom na aktiva kybernetického systému a jeho infrastruktury, které se dále 

přenáší na veřejná aktiva, jsou přímé a nepřímé; např. dopady na bezpečí lidí jsou:  
psychická újma; kolaps naváděcích systémů; kolaps obranyschopnosti státu; policie nemůže 
využívat počítačové databáze; selhání bezpečnostních zařízení – zvýšení kriminality; 
nemožnost zajištění bezpečnosti letecké dopravy; kolaps v městské hromadné dopravě; 
nedostatek informací – občanské nepokoje; selhání přístupu k bankomatům; nefunkčnost 
dodávek tepla, elektrické energie aj.; problém v zabezpečení budov a následných kontrol 
lidí; nemožnost vyplácet sociální dávky a důchody apod. 
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V článku se dále soustředíme na problematiku vztahů a vazeb v systému systémů (SoS) [2]. 
SoS tvoří několik systémů s různou mírou provázanosti, které se nachází v lidském systému. 
V důsledku vazeb jsou zvažované systémy vzájemně závislé. Proto dochází také k přenesení 
nežádoucích jevů z jednoho systémů do druhého. Předmětné vnitřní závislosti (interdependencies) jsou 
často za jistých podmínek zdrojem nelineárních vysoce škodlivých dopadů [1]. Selhání jednoho 
systémů může být pro systém, ve kterém nastane, malý, ale pro jiný s ním provázaný systém může být 
kritické. 

Kyber-fyzický systém (CPS) [1-3] je SoS  tvořený fyzickými systémy a kybernetickou 
infrastrukturou; má vysokou míru provázanosti, protože činnost fyzických systémů je regulována 
pomocí kybernetické infrastruktury na základě jejich interaktivní obousměrné komunikace. Proto 
správné fungování kybernetické a fyzické části je vzájemně závislé.  V důsledku toho i selhání jedné 
části výrazně ovlivní část druhou. Ač pojem CPS je používán relativně nově, výskyt předmětných 
systémů se datuje od počátku automatizace.  

Na základě výše uvedených výsledků výzkumu roste potřeba řešit zabezpečení i bezpečnost 
kyber-fyzických systémů. Zatímco selhání v případě uzavřeného kybernetického systému znamená 
ztrátu dat v nejhorším ztrátu ovládání systému, pak v případě CPS vede i ke ztrátám na lidských 
životech a velkým ekonomickým škodám [1]. 
 
2.  KYBER-FYZICKÝ SYSTÉM 
 

Dále postupně rozebereme jednotlivé části CPS a zmíníme problémy, které se vyskytují 
v praxi na jejich rozhraní a které je nutné řešit. CPS rozdělíme  na kybernetickou část, fyzickou část a 
na jejich průnik (rozhraní), obrázek 1. Rozhraní se nachází v obou systémech, a proto musí splňovat 
požadavky obou systémů a vypořádat se s případnými konflikty. 

 
Obr. 1 - Diagram kyber-fyzického systému. 

 
Pro popis CPS používáme následující charakteristiky [1]:  

• Interoperabilita CPS je schopnost CPS, která zajišťuje, že jeho dílčí systémy pracují 
společně efektivním způsobem podle konceptu projektu, který je zaměřen na určitý cíl. Dělí 
se na technickou a organizační. Technická interoperabilita se vztahuje k fyzickým a 
komunikačním spojením mezi zařízeními a systémy. Organizační interoperabilita se zabývá 
vztahy mezi organizacemi a jejich částmi včetně podnikatelských a právních vztahů. 

• Integrita bezpečnosti CPS (SIL) označuje schopnost CPS dosáhnout požadovaných 
bezpečnostních funkcí. Je definována jako „pravděpodobnost systému souvisejícího s 
bezpečností uspokojivě plnit požadované bezpečnostní funkce za všech stanovených 
podmínek a po stanovenou dobu“. Sleduje se většinou ve spojení s lidskými chybami 
v různých etapách životního cyklu CPS, do kterých patří např. chyby specifikace, chyby 
návrhu, chyby instalace, chyby údržby, chyby modifikace.  

• Kritičnost CPS je míra, s jakou může dojít v souvislosti s činností CPS k úrazu osob, zničení 
materiálu, škodě či jiným velkým ztrátám. Platí vztah: 
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o C = S * O * B 

 
• ve kterém S je závažnost největšího dopadu dané pohromy; O pravděpodobnost výskytu 

pohromy; a B je podmíněná pravděpodobnost, že se při dané pohromě vyskytne 
nejzávažnější dopad. Kritičnost označuje určitou prahovou hodnotu pro sledovaný objekt. 
Jsou-li její hodnoty pod tímto prahem, tak je stav žádoucí a opačně. 

• Spolehlivost ve smyslu reliability není samotná schopná zajistit SIL. Proto je třeba použít 
specifické techniky, které zajistí, že systém se vyhne chybám a omylům. Z předmětného 
důvodu se provádí řízení rizik zacílené na bezpečnost a provozní spolehlivost 
(dependability). Z hlediska bezpečnosti lidského systému (tj. bezpečí a udržitelného rozvoje 
lidské společnosti) je nutné zajistit kvalitní obslužnost území, která je rovněž podmíněna 
provozní spolehlivostí.  

• Provozní spolehlivost CPS (dependability) znamená, že CPS plní stanovené požadavky a že 
jeho provoz vyhovuje stanoveným podmínkám. Tato souhrnná vlastnost je pro analytické 
účely nepraktická, a proto se rozkládá do dvou základních vlastností, kterými jsou 
zranitelnost a odolnost. Provozní spolehlivost je důležitá u složitých CPS, které hrají 
klíčovou roli v obslužnosti společnosti, protože ovlivňují rozhodovací cyklus veřejné správy 
a politickou a sociální soudržnost a napomáhají v odstraňování fyzických a psychických 
škod, jsou nejen velmi složité, ale i zranitelné [3]. Proto se v jejich hodnocení vždy 
charakterizují a popisují tři základní vlastnosti: pružná odolnost (resilience); zranitelnost; a 
schopnost adaptace.  

• Odolnost je třeba chápat jako jistou funkční schopnost CPS plnit úkoly i za jiných podmínek 
než jsou podmínky normální, pro které byl zkonstruován. Pro zajištění předmětné schopnosti 
je nutné, aby CPS měl určitou adaptační kapacitu. Proto dle [3,4] musí být  v projektování, 
výstavbě a provozování CPS zvažovány intervaly očekávaných podmínek a jim odpovídající 
mezní (kritické) stavy, tj. předvídatelné situace, jejichž dopady jsou vysoce nepřijatelné. Pro 
jejich odvrácení se uplatňuje princip předběžné opatrnosti a speciálně se vytváří zařízení a 
systémy pro podporu bezpečnosti při výskytu těchto mezních podmínek. Nicméně mohou 
nastat kritické stavy, které jsou nepředvídatelné nebo jsou důsledkem závažné chyby 
obsluhy, anebo vnější pohromy, se kterou se v projektu objektu nepočítalo, a ty mohou přejít 
do nežádoucích / nepřijatelných, tj. i vysoce kritických (krizových) stavů. Pro jejich 
zvládnutí je třeba vytvářet specifické nástroje odezvy. Pružná odolnost CPS je schopnost 
CPS absorbovat a využít odchylky a změny vyvolané pohromou tak, že CPS není vážně 
poškozen a zůstane funkční. 

• Zranitelnost CPS je CPS systému při výskytu pohromy ke vzniku škody.  
• Adaptace CPS je schopnost CPS přizpůsobit se změnám bez škod nebo za přijatelných škod. 

 
 
Z hlediska současného poznání před námi dnes stojí minimálně dva následující úkoly: 

• Řešit problém funkčnosti CPS jako souboru vzájemně propojených objektů, technických a 
kybernetických infrastruktur za normálních, abnormálních a kritických podmínek. 

• Vyhledat kritické stavy CPS, které jsou nepředvídatelné a za jistých podmínek mohou přejít 
do vysoce nežádoucích, tj. vysoce nepřijatelných stavů, ve kterých je ohrožena samotná 
existence lidí a které obvykle označujeme jako krizové. 

 
Průmyslová odvětví  používající CPS si buď adaptovala programy systémové bezpečnosti 

z vojenství anebo NASA, anebo samostatně vyvinula své vlastní programy podle zkušeností, které 
byly získány z výstavby jaderných elektráren, z výroby složitých nebezpečných a drahých zařízení. 
Čekání na výskyt havárií a následné eliminování příčin se stalo neekonomickým a někdy až 
neakceptovatelným způsobem úprav a zdokonalování systémů [3]. 
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Budování mnohých dnešních CPS si vyžaduje integraci částí (podsystémů a komponentů) 
zhotovených různými samostatnými dodavateli a organizacemi. I když každý z dodavatelů dodrží 
požadovanou kvalitu svých částí, kombinování podsystémů do systémů vnáší nové chyby a nebezpečí, 
které nejsou vidět, pokud se na uvedené části díváme jako na oddělené části nebo systémy. 
V mnohých průmyslových odvětvích se potvrdilo, že zabudování inherentní bezpečnosti do zařízení 
nebo výrobků může zredukovat celkové náklady na jejich životní cyklus, a že dosažení akceptovatelné 
úrovně bezpečnosti vyžaduje pokrokové recentní přístupy systémové bezpečnosti [3]. 

Aktivity související se systémovou bezpečností CPS začínají hned v nejranějších stádiích 
vývoje koncepce CPS a pokračují přes všechny projekční činnosti, výrobu, testování, provoz a 
odstavení. Podstatný aspekt, který odlišuje přístup systémové bezpečnosti od přístupů ostatních typů 
bezpečnosti je prvořadý důraz na včasnou identifikaci a klasifikaci nebezpečí tak, aby mohly být 
přijaté nápravy pro jejich eliminování, anebo minimalizování ještě před konečným projektovým 
rozhodnutím. 

I navzdory tomu, že je systémová bezpečnost relativně novou a ještě stále se vyvíjející 
disciplínou, má své základní ideje, které jsou zachovány ve všech jejich projevech a odlišují ji od 
ostatních typů bezpečnosti založených na řízení rizik. Jsou to zásady, že systémová bezpečnost 
v recentním pojetí: 

• zdůrazňuje budování bezpečnosti a ne její přidávání do vytvořeného systému, 
• zabývá se systémem jako celkem a nejen podsystémy a komponentami, 
• pojímá ohrožení a s ním spojená nebezpečí poněkud šířeji než jen jako chyby personálu, 
• klade důraz raději na analýzu, než na později získanou zkušenost a dodatečně vytvořené 

standardy, 
• upřednostňuje kvalitativní přístupy před kvantitativními, 
• rozpoznává důležitost změn a konfliktů cílů v projektu systému a je více, než jen systémové 

inženýrství. 
 

Nejdůležitějším aspektem systémové bezpečnosti v termínech prevence havárií jsou procedury 
řízení bezpečnosti. Účinné řízení bezpečnosti spočívá ve stanovení politiky a v definování cílů 
bezpečnosti, tj. v plánování úloh a procedur; v definování odpovědnosti a určení kompetencí; 
v dokumentování a průběžném sledování ohrožení a z nich plynoucích nebezpečí včetně kontrol; 
v udržování bezpečnostního informačního systému včetně zpětné vazby a forem hlášení 
poruch/havárií apod. 

Systémová bezpečnost je odpovědná za zajištění bezpečnosti CPS jako celku včetně analýzy 
rozhraní mezi komponentami (tj. fyzickými i kybernetickými). Aktivity na úrovni bezpečnosti 
komponent, jako např. bezpečnost raketové odpalovací rampy, mohou být součástí všeobecné 
odpovědnosti za systémovou bezpečnost, anebo mohou být částí inženýrství komponent ve velkých a 
komplexních projektech. Pro vymezené druhy nebezpečí, jakými mohou být požáry, jaderná 
bezpečnost anebo výbušné prostředí, může být požadované další členění odpovědnosti za dílčí 
bezpečnosti. Při jakémkoli odstupňování rozčlenění úsilí o systémovou bezpečnost mají odpovědnost 
za integraci jednotlivých bezpečnostních aktivit a informací inženýři pro systémovou bezpečnost. 
Systémová bezpečnost je obyčejně provázaná s odpovídajícími inženýrskými, anebo vědeckými 
disciplínami jako např. inženýrství spolehlivosti, zajištění kvality, lidský faktor apod. 

Jaké procesy a úlohy systémové bezpečnosti budou prováděny v konkrétním projektu CPS, 
závisí na jeho velikosti a úrovni rizika projektovaného CPS. Vždy, když pracujeme s rizikem, ať ho 
řídíme nebo s ním vyjednáváme, a to v klasickém pojetí nebo v moderním pojetí zaměřeném na 
bezpečí a udržitelný rozvoj, tak musíme respektovat, že hlavními znaky každého rizika jsou nejistota a 
neurčitost [5]. Jejich příčiny dělíme na odchylky vznikající při průběhu děje, který je:  

• obvyklý za normálních podmínek systému, kdy vznikají jen malé variace (zdroj nejistot), 
• skutečný, kdy vznikají příležitostné změny procesu v systému, které vedou k výskytu 

příležitostných extrémních hodnot (zdroj nejistot a příležitostných neurčitosti), 
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• proměnný, kdy vznikají velké změny procesu v systému, např. způsobené vnějšími příčinami 
(zdroj neurčitostí). 

 
Nejistota souvisí s rozptylem pozorování a měření. Lze ji do hodnocení a predikce zapracovat 

pomocí aparátu matematické statistiky. Neurčitost souvisí jak s nedostatkem znalostí a informací o 
procesu, tak s přirozenou variabilitou procesů a dějů, které vyvolávají pohromy nebo dokonce 
hrubými chybami. Pro zapracování a zvážení neurčitostí je aparát matematické statistiky nedostatečný 
a je třeba používat jiný, modernější matematický aparát, který poskytují např. teorie extrémních 
hodnot, teorie fuzzy množin, teorie fraktálů, teorie dynamického chaosu, vybrané expertní metody a 
vhodné heuristiky [5].    

Šetření selhání a havárií složitých CPS [1,3,6] ukazují, že havárie jsou často způsobeny 
kombinací několika nepravděpodobných nehod a získat schopnost jejich předpovědi znamená najít 
kombinace nehod, které mají potenciál způsobit havárie doprovázené velkými škodami. Odvrácení 
výskytu těchto kombinací pak povede ke zvýšení bezpečnosti. Aplikovaný výzkum se proto 
soustřeďuje na proaktivní indikátory nebo bezpečnostní funkce, s jejichž pomocí lze řídit bezpečnost 
za hraničních podmínek, a tím snížit možnost výskytu málo pravděpodobné kruté havárie. Používá se 
sedm principů pružné odolnosti, a to: zálohování; schopnost uhlazené a řízené degradace; schopnost 
návratu z degradovaného stavu; flexibilita v systému i organizaci; schopnost řídit mezní stavy blízko 
výkonnostního rozhraní; ustavení a výzkum obvyklých mentálních modelů řízení; redukce složitosti; a 
redukce vzniku možných nežádoucích spřažení. 

Bezpečnost CPS není proto jen záležitost technická, je směsicí aspektů bezpečí a spolehlivosti 
a vysoce souvisí s provozní spolehlivostí CPS, která se popisuje zkratkami RAMS (Reliability, 
Availability, Mantainability, Security) nebo ARSS (Availability, Reliability, Safety, Security), 
přičemž platí: 

• Availability (dostupnost) je schopnost CPS poskytovat služby, když se požadují. 
• Reliability (spolehlivost) je schopnost CPS fungovat tak, je zamýšleno, tj. plnit úkoly tak, jak 

mu byly předepsány. 
• Safety  (bezpečnost) je schopnost CPS fungovat tak, že nepůsobí škodlivě na sebe a na okolí. 
• Security  (bezpečí) je schopnost CPS ochránit se před nežádoucími vnějšími a vnitřními 

vlivy. 
 

Zajištění bezpečného CPS je výsledkem fungování procesu řízení bezpečnosti (uspořádaného 
souboru opatření a činností), který je souborem procesů, jež mají pod kontrolou všechny faktory, které 
by mohly vést ke vzniku škody, ztráty či újmy na CPS a jeho okolí. Ze systémového hlediska se 
bezpečnost skládá z následujících komponent: 

• Informační činnost pro podporu rozhodování, protože stav bezpečí je výsledkem 
racionálního rozhodování a dobrých informací. Je však třeba počítat s vlivy na rozhodování 
o bezpečí jako jsou různá omezení (institucionální, právní, organizační), vlivy medií a 
veřejného mínění a dimenze politické (zájmové skupiny, ideologie) a technologické. 

• Struktura CPS, což jsou zařízení, technologie a organizační složky. 
• Lidé jako subjekty bezpečnosti (experti a manažeři bezpečnosti), lidé jako objekty, na které 

je zacílena bezpečnost (ochrana a prevence). 
• Procedury spojující lidi a strukturu. 

 
Protože CPS mají více systémů, které spolu interagují a jsou uspořádané v několika úrovních, 

tak pozorujeme:  
• náhle vynořené rysy chování, které nelze získat ze znalostí o chování jednotlivých systémů, 

jde o tzv. emergenci (náhlé vynoření), 
• hierarchičnost, 
• samo organizovanost, 
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• rozmanité řídící struktury, což vše dohromady připomíná chaos.  
 

Vzájemná provázanost systémů pochopitelně působí závislosti (tzv. interdependences). Proto 
pochopitelně neplatí, že bezpečnost CPS je agregací bezpečností dílčích systémů; musí se totiž 
respektovat i průřezová rizika způsobená vazbami a toky napříč CPS a s okolím. Uvedená skutečnost 
znamená, že dnes používaná integrovaná bezpečnost, která je založená na řízení integrovaného rizika 
není zcela na místě u CPS. Proto musí být postupně nahrazována integrální bezpečností, při které se 
spoléhá i na řízení průřezových rizik. 

Dle [3] požadujeme, aby CPS: fungovala co nejdéle, a to bez závad nebo s jen malým počtem 
závad; co nejlépe plnila požadované funkce; byla co nejlevnější; spotřebovala co nejméně energie a 
surovin; neohrožovala ani sebe ani své okolí; a neprodukovala velké množství odpadu, hlavně 
nebezpečného. Každý CPS má strukturu a mechanismus řízení svého chování. Jeho obecné vlastnosti 
jsou: 

• koherentnost (změna prvku vyvolá změnu ve všech ostatních prvcích),  
• samostatnost (opak koherentnosti, změna prvku nevyvolá změnu ve všech ostatních prvcích),  
• kompatibilita (soubor podmínek, za kterých se dva a více systémů mohou podílet na 

společných činnostech), 
• centralizace (dominance jednoho prvku nad ostatními), 
• ekvifinalita (schopnost systému dosáhnout cíle z různých výchozích stavů), 
• operabilita (soubor podmínek, za kterých je systém bezpečný, spolehlivý a funkční). 

 
Je skutečností, že sice existuje řada přístupů, norem a standardů, jejichž aplikací se zajišťuje 

bezpečnost CPS, ale havárie se vyskytují stále, a proto se hledají další účinnější přístupy. Základní 
požadavky jsou, aby se v CPS: používaly systémy inherentní bezpečnosti;  řídila průřezová rizika 
v dynamicky proměnném světě; a aplikoval proces řízení bezpečnosti, který dominuje nad všemi 
procesy organizačními i technickými, které probíhají v CPS. Poslední požadavek je v souladu 
s dnešním stylem řízení, kterým je projektové a procesní řízení [3].  

Analýzy havárií a selhání CPS [1,3,6] ukázaly, že zásadní důležitost v CPS mají emergentní 
propojení (interdependences), která vzniknou jen za specifických podmínek. Právě tyto 
nepředvídatelné závislosti jsou příčinou kaskádovitých selhání, anebo nežádoucích domino efektů a 
jiných nežádoucích jevů, které jsou důsledkem různých synergií a kumulací, a které jsou největší 
hrozbou pro dnešní společnosti.  

Modely řízení bezpečnosti CPS jsou teprve v počátku. Na základě současného poznání musí 
mít inherentní charakteristiky jako dynamické nelineární chování, spletitá pravidla interakcí, která jsou 
výsledkem jejich otevřenosti a vysoké propojitelnosti. Dále musí respektovat mnohaúrovňové vnitřní 
závislosti a nedostatek rozhraní v požadované: diverzitě podstaty poskytovaných služeb;  koexistenci 
více časových stupnic; a úrovni vyřešení úkolu [1,3,6].  

 
 Pro bezpečný a spolehlivý provoz CPS se kodifikují pravidla pro umístění, projektování, 
výstavbu a provoz [1,3,4,6]. Z inženýrského hlediska se stanovují podmínky a limity provozu, instalují 
se bezpečnostní systémy (aktivní, pasivní i hybridní) a zajišťuje se jejich vhodné zálohování - řeší se:  

• jaké bezpečnostní systémy jsou vhodné a jaké musí být jejich zálohování? 
• kde / ve kterých místech bezpečnostní systémy působí nejúčinněji? 
• proč jsou použity právě tam a ne jinde? 
• v jakých limitech spolehlivě pracují? 

přičemž základní strategický přístup pro řízení bezpečnosti je: nic není absolutně bezpečné; i prvky, 
objekty i sítě mohou selhat dříve nebo později.  
 
 Zásady pro integrální bezpečnost CPS dle [1,3,5,6] jsou: v jejich systému řízení bezpečnosti 
(SMS) skloubit aspekty technické, organizační, právní, finanční, manažerské, sociální, znalostní, 
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vzdělávací, mezinárodní apod.; a v hlavních procesech mít proces pro řízení bezpečnosti – PSM 
(Proces Safety Management). SMS zahrnuje: organizační strukturu; odpovědnosti; praktiky; předpisy; 
a postupy a zdroje pro určování a uplatňování prevence pohrom, včetně lidských chyb, či alespoň 
zmírnění jejich nepřijatelných dopadů. Používá k tomu tzv. zlatá pravidla, kulturu bezpečnosti a plán 
řízení prioritních rizik [3,6].    

Pro zajištění integrální bezpečnosti (tj. i spolehlivosti a funkčnosti) řídicí systém CPS musí 
udržovat určené fyzikální veličiny (parametry dílčích systémů) na předem určených hodnotách. V 
procesu regulace mění řídicí systém působením na akční veličiny stavy jednotlivých řízených systémů 
tak, aby bylo dosaženo žádaného stavu celého systému.  

U řídicího systému se dle pojetí integrální bezpečnosti [7] sledují v prioritním pořadí 
vlastnosti jako:  

• úroveň dodržování stanovených podmínek provozu a nevytváření škodlivých 
(nepřijatelných) dopadů na samotný systém a na jeho okolí, 

• funkčnost (úroveň plnění požadovaných úkonů), 
• provozuschopnost, tj. úroveň plnění požadovaných úkonů v závislosti na podmínkách 

normálních, abnormálních a kritických, 
• provozní stálost, tj. úroveň dodržování stanovených podmínek provozu v čase, 
• inherentně zabudovaná odolnost vůči možným pohromám. 

 
Z výše uvedeného vyplývá, že řídicí systémy CPS  určují kvalitu a výkon (výkonnost) 

systémů. Mají rozhodující vliv na bezpečnost, a proto se u řídicích systémů CPS sledují faktory: 
odpovědná autonomie; adaptabilita; celistvost; a smysluplnost úkolů. Celistvost vyjadřuje vnitřní 
jednotu, tj. autonomnost, nezávislost a odlišnost od okolí. Protože lidské chování není deterministické, 
jsou hlavními charakteristikami předmětných systémů vynořující se vlastnosti, nedeterministické 
chování a složité vztahy mezi organizačními cíli.  O každém sledovaném systému vždy rozhoduje 
člověk a údržba, renovace, změny. Z inženýrského pohledu se sledované systémy charakterizují 
strukturou, hardwarem, procedurami, prostředím, toky informací, organizací (problém organizačních 
havárií) a rozhraním mezi uvedenými položkami [7]. 

Systém řízení bezpečnosti CPS musí zajistit přesně stanovený postup metodické kontroly 
bezpečnostních aspektů a hodnotit CPS ve smyslu identifikování možných zdrojů rizik a předepsání 
časově i nákladně efektivních nápravných zásahů. Cíle programu CPS na zvyšování bezpečnosti 
zajišťují: 

• bezpečí a funkce zařízení, které odpovídají jeho poslání, 
• identifikaci, vyhodnocení, eliminaci anebo regulování možných rizik na akceptovatelné 

úrovni u všech zařízení přidružených k CPS, jeho systémům a k jejich jednotlivým částem, 
• řízení dopadů od ohrožení, která představují všechny možné pohromy se zdroji uvnitř i vně 

CPS, která nemohou být eliminována, přičemž musí být zajištěna ochrana personálu, lidí 
v okolí, zařízení a majetku, 

• použití nových materiálů, anebo výrobků a testovacích technik jen způsobem, který je spojen 
jenom s minimálním rizikem, 

• včlenění bezpečnostních faktorů již během vzniku CPS, tj. minimalizace dočasných, 
nápravných opatření, která vedou ke zlepšení, 

• zvážení všech vhodných historických údajů o zajištění bezpečí, které byly generované 
podobnými programy na zvyšování bezpečnosti. 

 
3. KYBERNETICKÝ SYSTÉM 
 

U CPS je úkolem kybernetického systému jejich řízení. Řízení CPS znamená propojit procesy 
řízení lidí a řízení technických procesů ve smyslu jejich ovládání. Řízení ve smyslu ovládání techniky 
lze provádět manuálně (ručně), poloautomaticky a automaticky.  V současné době automatizace 
proniká do života všech technických děl. Na jednu stranu přináší obrovské výhody a úspory práce lidí 
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a na straně druhé také další rizika. V souvislosti s automatizací je řízení definováno jako cílené 
působení řídicího systému na řízený objekt tak, aby bylo dosaženo určeného cíle. V daném kontextu je 
řízení členěno na automatické a ruční. V praxi se odlišují ovládání, regulace a vyšší formy řízení 
(optimální a adaptivní řízení, učení a umělá inteligence). Automatické řízení CPS je stále více 
realizované pomocí kybernetických sítí propojených přes internet [1]. 

CPS představují množinu technologií a jejich vazeb s fyzickými vlastnostmi ovlivnitelnými 
vnějším fyzikálním prostředím, které jsou určené pro práci s informacemi v kybernetickém 
(informačním) prostředí [8,9].  Používají informace, informační systémy a technologie zahrnují velmi 
širokou oblast, která vytváří vazby v CPS. Informace dnes řadíme vedle materiálových, energetických 
a finančních zdrojů k hlavním faktorům podmiňujícím pokrok nejen v technice, ale ve všech oborech 
lidské činnosti [7]. Informační toky v systémech vytváří důležitá propojení a spřažení prvků i celých 
systémů v komplexních technologických objektech [1,7]. Bez jisté míry informace totiž není možné 
vytvářet a řídit procesy jakékoliv povahy. 

Na základě prací [10-15] pravidla automatického řízení jsou pro daný CPS vytvářena na 
základě modelování založeném na teorii spolehlivosti. Na základě dříve uvedených skutečností 
spolehlivost zařízení se buduje jen na základě dat o náhodných procesech. Proto není zaručena 
bezpečnost zařízení za všech podmínek, tj. kritických a extrémních podmínek vyvolaných znalostními 
nedostatky nebo extrémními vlivy.  Na základě předmětné skutečnosti vzniká celá řada dalších zdrojů 
rizik pro technická díla, a to hlavně těch, která používají dálkové přenosy dat. 

Na základě představy o propojení řídicího a řízeného systému v [7] je zřejmé, že základní 
význam v automatickém řízení mají zpětné vazby, na jejichž základě řídicí systémy upravují činnost 
celého technického díla podle informací z řízených systémů. Kladné zpětné vazby podporují výsledky 
řízených procesů a záporné je naopak oslabují. Řídicí systémy mají algoritmy, které udělují příkazy a 
spouštějí některé operace. Řídicí systém zajišťuje, že určené fyzikální veličiny se udržují na předem 
určených hodnotách. V procesu regulace mění řídicí systém působením na akční veličiny stav řízeného 
systému tak, aby bylo dosaženo žádaného stavu.  

U řídicího systému se dle recentních pojetí, které klade nejvyšší důraz na bezpečnost: 
V prioritním pořadí se sledují vlastnosti jako: bezpečnost (úroveň dodržování stanovených podmínek 
provozu a nevytváření škodlivých (nepřijatelných) dopadů na samotný systém a na jeho okolí); 
funkčnost (úroveň plnění požadovaných úkonů); provozuschopnost (úroveň plnění požadovaných 
úkonů v závislosti na podmínkách normálních, abnormálních a kritických); provozní stálost (úroveň 
dodržování stanovených podmínek provozu v čase); a inherentně zabudovaná odolnost vůči možným 
pohromám. 

Řízeným systémem je většinou složitý nelineární systém, který: je tvořen konečným počtem 
prvků; každý z prvků je jednoznačně popsán konečným počtem měřitelných veličin; vzájemné vazby 
mezi prvky jsou jednoznačně formulovány. Dynamické vlastnosti řízeného systému můžeme popsat 
pomocí diferenciálních rovnic, jejichž řešením je stavový vektor. Stavový vektor umožňuje pomocí 
minimálního počtu veličin určit stav systému v libovolném časovém okamžiku [7]. 

Pokud není možné kompletně eliminovat zdroj rizika, což platí např. pro živelní pohromy, je 
dalším nejlepším výběrem ochrana před dopady spojenými s realizací rizika, a to minimalizováním 
vzniku realizace rizika způsobem, že se příslušná bezpečnostní ochranná opatření (bezpečnostní 
systémy – Safety Systems) přímo zabudují jak do projektu zařízení, tak i do podmínek provozu 
projektovaného zařízení, tj. zajišťují bezpečnost. Dalšími v akceptovatelném pořádku priorit jsou 
zařízení na zvládnutí nebezpečí a na zmírnění jejich dopadů (systémy spojené s bezpečností – Safety 
Related Systems), které mají jen ochranné funkce. Jsou to např. pojistné ventily, které chrání před 
nedovoleným přetlakem v případech, ve kterých se nedovolenému zvýšenému tlaku v zařízení nedá 
úplně zabránit [3,7].   

Bezpečnostní systémy jsou konstruované jako pasivní anebo aktivní. Nejefektivnějšími 
bezpečnostními zařízeními jsou zařízení pasivní, která fungují na bázi fyzikálních principů (např. 
gravitace) a pro uvedení do činnosti nepotřebují žádný přidaný impuls. Příkladem pasivního 
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bezpečnostního systému je železniční semafor, jehož rameno automaticky spadne do polohy „stop“ 
vždy, když se přeruší ovládací proud v přívodním kabelu. 

Aktivní bezpečnostní zařízení / systémy jsou méně vhodné, protože pro jejich aktivaci pro 
zabránění havárie anebo zmírnění jejich dopadů jsou potřebné zvláštní iniciační impulsy. Jejich 
vytvoření zahrnuje detekci nebezpečí a rozpoznání odpovídající bezpečnostní procedury. Příkladem 
aktivního bezpečnostního systému může být detektor kouře propojený se sprchovým systémem. 

Současné technické poznání dovoluje používat hybridní bezpečnostní systémy, které se 
samostatně vypínají, když podmínky nejsou v rozsahu podmínek stanovených pro provoz aktivních 
systémů; příkladem jsou ochrany důležitých objektů před velkými zemětřeseními známé z Japonska, 
Nového Zélandu a z dalších seismicky aktivních oblastí [3,7]. 

Systém řízení bezpečnosti CPS musí být vždy vybaven opatřeními pro minimalizování škod 
v případech, že bezpečnostní opatření a bezpečnostní systémy selžou, anebo se vyskytne 
neidentifikované nebezpečí. Minimalizování škod může mít podobu varovné a výstražné signalizace, 
výcviku, pokynů a procedur pro chování v nebezpečných situacích, nebo izolace nebezpečných 
zařízení od osídlených center. Opatření před nehodami včetně nouzového plánování musí být 
vypracováno ještě před tím, než je zařízení spuštěno do provozu. Při vzniku havárie by už na to 
nemuselo být dosti času [3]. 

Správné porozumění určité problémové oblasti vyžaduje pochopení její historie, vědeckého 
základu, kulturního a sociálního prostředí, ve kterém byla vyvinutá a ve kterém se využívá. Systém 
řízení bezpečnosti má svoje kořeny v inženýrství průmyslové bezpečnosti, která se krok za krokem 
rozvíjí už od 19. století. Relativně nová disciplína zabývající se systémem řízení bezpečnosti (nebo v 
českém inženýrském slangu systémovou bezpečností) je odpovědí na podmínky, které vznikly po 2. 
světové válce, když se vyvinuly její “rodičovské“ disciplíny, a to systémové inženýrství a systémová 
analýza, které se vyvinuly pro řešení nových a komplexních inženýrských problémů. Vědecká báze 
všech těchto nových proudů inženýrství spočívá v teorii systémů, jejíž vývoj začal v třicátých letech 
minulého století [1,7]. 

Kyberprostor je dnes vysoce dynamicky proměnný, každý den se mohou objevit nové hrozby, 
i když jsou aplikovány záplaty na bezpečnostní díry způsobené minulými hrozbami. Bezpečnost 
v kyberprostoru v poslední době zažívá velké změny v rámci implementace nových standardů a 
norem; nejčastěji je používána norma 62443 [16]. Jedná se vlastně o normu založenou na principech 
dobré a ověřené praxe.  

Přestože se možnosti pro zajištění bezpečnosti kyber prostoru zvyšují, v mnoha oblastech stále 
převládá „chaotický“ přístup způsobený dynamickou problematiky. Principy předběžné opatrnosti jsou 
zatím aplikovány jen v nejuzavřenějších částech sítí, kde je i nejvyšší požadavek na jejich 
zabezpečení. Zatímco nové standardy revidují bezpečnostní požadavky na kybernetické systémy, 
odpověď na hlavní výzvu kyber-fyzických systémů se teprve hledá. 

Kybernetická bezpečnost byla v minulosti spojována s ochranou dat a kontrolou nad systémem 
[1]. Její kritické části musí počítat i s ochranou lidských životů či dalších kritických infrastruktur. To 
znamená potřebu implementovat vedle bezpečnostních požadavků (security requirements) i požadavky 
související s bezpečností (safety requirements). 

S požadavky na bezpečnost však v oblasti kyber prostoru zatím není příliš zkušeností. 
Znamenalo to v první řadě přísnější dodržování principů předběžné opatrnosti, což zpomaluje  
provádění změn v systému. V současné době se proto změny řeší zatím pouze na rozhraní kyber a 
fyzického systému. 

Bezpečnost kybernetického systému má ovšem i požadavky, které je nutné dodržovat ve 
fyzickém světě. Klasickým příkladem je omezení přístupu do kritických částí kybernetické sítě, které 
neznamená jen omezení souboru osob s právem přístupu, ale i fyzické zajištění předmětných míst a 
snížení počtu a typů rozhraní.  
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4. FYZICKÝ SYSTÉM 
 

Jelikož ve fyzickém prostoru lidstvo žije již tisíce let, má za tu dobu mnohé zkušenosti 
s hrozbami a ohroženími v něm se vyskytujícími. Ve fyzickém prostoru se také nacházejí 
nevýznamnější chráněné zájmy lidského systému, a to lidé. Jsou zde kritické infrastruktury i zdroje 
různorodých pohrom. 

Zkušenosti s ochranou a zabezpečením, lidí, infrastruktur a dalších veřejných aktiv jsou 
zahrnuty do způsobu chování lidí a antropogenního způsobu řízení světa a jeho systémů. Například u 
kritických systémů musí být technokratická řešení doplněna o problematiku řízení lidských chyb, nebo 
zavedení již dříve zmiňovaného principu předběžné opatrnosti pro kritické systémy. V oblastech 
s nejrozvinutějším řízením bezpečnosti tak máme požadavky na bezpečí člověka pevně ukotveny 
[1,3,5-7]. 

CPS ale pro fyzický systém přináší nové zdroje hrozeb. Selháni v kybernetickém systémů 
může buď vyřadit důležitou součást bezpečnostního systému fyzické ochrany, nebo přímo poškodit 
chráněné zájmy vyskytující se ve fyzickém světě. S řešením těchto problémů experti na fyzickou 
bezpečnost, kteří se starají například o ochranu kritické infrastruktury, nemají takové zkušenosti. Proto 
dosud v praxi jsou u CPS kybernetické hrozby podceňovány. Implementovány bývají pouze základní 
ochranná opatření  v případech kritických systémů [1]. 
Problémem řady lidí je i přijetí některých způsobů chování ve vztahu ke kyber systému; např. 
připojování USB k libovolné počítačové jednotce, anebo otvírání neověřených zdrojů na internetu. 
 
5. ROZHRANÍ MEZI KYBERNETICKÝM A FYZICKÝM SYSTÉMEM 
 

Výsledky studia CPS uvedené v práci [1] ukazují: 
• Z důvodu ochrany CPS je třeba dělat rozdíl mezi závislostí (dependence) a vzájemnou 

závislostí (interdependence). Závislost znamená, že infrastruktura A ovlivní stav 
infrastruktury B. Závislost je přímá nebo nepřímá; nepřímá závislost je tehdy, když 
infrastruktura A ovlivní infrastrukturu B, prostřednictvím infrastruktury C. Vzájemná 
závislost infrastruktur označuje oboustranný vztah mezi infrastrukturou A a infrastrukturou 
B; tj. vytváří se smyčky vzájemného ovlivňování. Důsledkem je skutečnost, že důsledky 
jakéhokoliv narušení nemohou být popsány stromovou strukturou, ve které se předpokládá, 
že všechny události se dějí jedním směrem. 

• Je třeba rozlišovat 4 zdroje vzájemných závislostí, a to: fyzická vzájemná závislost – provoz 
jedné infrastruktury závisí na fyzickém výkonu infrastruktury jiné; kybernetická vzájemná 
závislost – provoz jedné infrastruktury závisí na informaci přenesené přes informační 
infrastrukturu; geografická / územní vzájemná závislost   – infrastruktury jsou územně blízko 
sebe (tj. naruší je každá pohrom – exploze, požár,..); a logická vzájemná závislost; 
podrobnosti lze nalézt v práci [7], která se problematikou detailně zabývá. Jelikož stav každé 
infrastruktury je v území regulován manuálně, poloautomaticky či  kyberneticky, tak lze přes 
předmětné vzájemné závislosti odstartovat organizační havárie, tj. selhání infrastruktur bez 
narušení technických prvků; dopady těchto selhání pak naruší nejen očekávané služby, ale 
mají potenciál poškodit i technické prvky, jejichž obnova může být časově, finančně i 
technicky náročná. 

• Rozdílné vzájemné závislosti působí selhání na rozdílných úrovních, např.: fyzická vzájemná 
závislost působí selhání distribučních sítí pro rozvod, elektřiny, vody, plynu a dalších 
produktů; kybernetická vzájemná závislost působí selhání komponent hardware a software, 
jež jsou určeny k ovládání a řízení infrastruktur (SCADA, DSC); a organizační vzájemná 
závislost působí chyby v postupech a funkcích používaných pro stanovení lidských činností 
a pro podporu spolupráce infrastruktur. 
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• V praxi je třeba odlišovat různé typy selhání. Kaskádovité selhání znamená, že narušení 
jedné infrastruktury způsobí, že další infrastruktury přestanou plnit své funkce. Eskalující 
selhání znamená, že narušení jedné infrastruktury zhorší podmínky pro provoz jiných 
infrastruktur, a to zvýšením nároků na jejich provoz, není doba na zotavení nebo obnovu, což 
vede časem k selhání. Porucha se stejnou příčinou znamená, že několik sítí (zpravidla těch, u 
kterých je velká geografická závislost) selže ve stejnou dobu, např. v důsledku výskytu 
silného zemětřesení. 

• Ochrana CPS vyžaduje koordinovaný multidisciplinární přístup a není jen technologickým 
problémem. 

• Zotavení CPS je velmi pomalé po kaskádovitých nebo paralelních selhání CPS. 
• Průměrná doba trvání selhání CPS je různá: např. u rozvodu elektřiny - 73 minut až 5 hodin; 

provozu železnice – 1 den; rozvodu plynu – 8 hodin; letového provozu – 2 dny. 
• Původci selhání CPS jsou: lidský faktor a technické příčiny - EU 45%, USA + Kanada 36%; 

vzájemné závislosti - EU 25%, USA + Kanada 13%; živelní pohromy - EU 17%, USA + 
Kanada 46%;  úmyslné narušení - EU 9%, USA + Kanada 5%. 

• Úroveň ochrany jednotlivých CPS nemusí být stejná, protože dopady pohromy na CPS také 
závisí na zranitelnosti daného CPS. 

• Původci selhání CPS v jednotlivých zemích a možné způsoby odezvy jsou v členských 
zemích EU rozdílné, tj. nepomůže společný standard řízení v EU. 

 
Při určování rozsahu rozhraní mezi fyzickou a kybernetickou částí systému, můžeme použít 

různé přístupy. V obecné rovině se jedná vlastně o řídící systém, který zasahuje do obou systémů. 
Pokud chceme problém blíže specifikovat, musíme zvážit požadavky jednotlivých částí systému. 
V obou systémech, kybernetickém (síťové zóny, komunikační kanály, brány) i fyzickém 
(veřejné/uzavřené oblasti, strážené vstupy) máme sytém segmentován na zóny s různou kritičností. 
Přístup do kritických částí musí mít stejnou ochranu v obou prostorech bez ohledu na to, jestli se jedná 
o kritickou část fyzickou či kybernetickou [1,3,7]. 

 
V případě splnění výše uvedeného se v rámci aplikace požadavků z obou systémů můžeme 

dále omezit už pouze na brány mezi jednotlivými částmi systému. Toto zjednodušení ovšem počítá se 
správnou aplikací bezpečné architektury při segmentaci systémů.  

 
Problematika standardizace požadavků na průnik dvou systémů se potýká s potřebou 

implementace požadavků z obou systémů, vyřešení jejich případných konfliktů a snahou přitom 
nevytvářet nové nadbytečné procesy ověřování. Jako příklad standardizačního prostředí na rozhraní 
CPS můžeme vzít normu 50701 [17]. Uvedená norma v oblasti bezpečnosti fyzické části CPS, 
v daném případě železnice, odkazuje na drážní normy, především pak na normu 50126 [18]. 
V kybernetické části pak přejímá požadavky kybernetické normy 62443 [16]. Sama norma 50701 se 
pak snaží o propojení požadavků a termínů z obou systémů a nastínění procesu dobré inženýrské 
praxe. 
 
6. OPATŘENÍ PRO OCHRANU KYBER-FYZICKÉHO SYSTÉMU 
 

CPS jako přístup k popisu systému zatím nemá jednoznačně stanovenou strategii řešení 
problému provázanosti systémů. Dnes je spojen s definicí problému jako takového. Teprve 
v budoucnu se ukáže, jestli přijde s obecnými návrhy řešení, nebo ponechá řešení problému na 
jednotlivých oblastech lidského systému, kde se CPS vyskytuje. 

 
Ve druhém odstavci jsme v souvislosti s problematikou zmínili dva aspekty bezpečné CPS. 

Jednak se jednalo o systém, kde byly požadavky obou podsystémů sdíleny a přenášeny mezi sebou a 
jednak se jednalo o systém dělený na izolované části. 
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6.1.  Přenos požadavků mezi podsystémy 
 

I když mít odborníky na všechno může znít lákavě, v praxi je nutné být připraven na existenci 
dvou a více týmů. Můžeme mít tým zabývající se fyzickou bezpečností, například podle RAMS [19], 
tým zabývající se kybernetickou bezpečností podle 62443 [16] a do toho tým integrátora technologií, 
týmy dodavatelů jednotlivých technologií a podobně. Každý z existujících týmů může sledovat vlastní 
požadavky spojené s ním sledovanou oblastí. 

V první řade je proto nutné vytvořit platformu, na které se budou tyto požadavky posuzovat, 
řešit a předávat dalším týmům. Popřípadě rozhodovat o jejich konfliktech či synergii. Tato platforma 
musí být vytvořena v rámci řízení nad oběma podsystémy, aby při posuzování nebyl jeden z nich 
upřednostněn. Pro potřeby vzájemného posouzení je pak nutné sjednotit či porovnat stupnici 
kritičnosti jednotlivých požadavků, například: 

• Požadavky na bezpečí. 
• Kritické bezpečnostní požadavky. 
• Bezpečnostní požadavky. 
• Prioritní funkční požadavky. 
• Funkční požadavky. 
• Ostatní požadavky. 

 
V rámci standardů v dané oblasti by pak neměl být problém přidělit jednotlivým požadavkům 

jejich prioritu. Existence celé platformy je pak kvůli předcházení problémům, spojeným s podceněním 
rizik, se kterými nemám zkušenosti. Důležité je proto kontrolovat respektování mezi systémových 
požadavků. 
 
6.2. Rozdělení sítě na oddíly 
 

Výše jsme zmínily potřebu aplikace bezpečné architektury pro CPS. V oblasti kybernetiky a 
řídících systémů je zabezpečená architektura běžným standardem pro kritické části sítě. V případě 
CPS je ale nutné počítat i s požadavky na bezpečí, proto bezpečná architektura. Jedním z nástrojů při 
definováním ať už bezpečné či zabezpečené architektury je segmentace sítě na oddíly (anglicky 
partitions), obrázek 2. V rámci takto segmentované sítě lze snáze omezit dopady případného 
úspěšného útoku, stejně jako například u bezpečnostních poklopů zasažené válečné lodě. 
 

 
 

Obr. 2 - Dělení oddílů komunikační brány na bázi platformy MILS. 
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Zatím co v případě některých oblastí lidského systému je členění kritických řídících částí CPS 
vyžadováno normou, například ARINC 653 [20], v jiných oblastech se jedná pouze o doporučení 
50701 [17]. Jsou i oblasti, kde se s tímto opatřením v rámci CPS zatím nepočítá. Důležitou podmínkou 
účinnosti členění na oddíly je pak nezávislost jednotlivých oddílů. Jde svým způsobem o konstrukci 
SoS, kde budeme schopni definovat provázanost mezi jednotlivými částmi. 

Každé oddělení můžeme realizovat na vlastním výpočetním zařízení. To by ale bylo poměrně 
drahé a z pohledu místa i nevhodné pro některá místa použití (letadlo, vlak). Cesto je proto aplikace 
tak zvané MILS platformy, vícero nezávislých úrovní bezpečnosti (anglicky Multiple Independent 
Levels of Security) [21]. Platforma MILS vyžaduje speciální operační systém, který umožní pevné 
přiřazení hardwarových zdrojů jednotlivým oddílům (místo na disku, výpočetní čas CPU) tak aby 
jejich sdílení nemohlo usnadnit útočníkovi dostat se ze zkompromitovaného oddílů do dalších částí 
systému. 

Pravidla implementace MILS platformy jsou uvedeny v pracích [10,21,22] pro případ městské 
vedené dráhy. V rámci zdokonalování technologie MILS v praxi je potřeba jasně stanovit verifikaci a 
standardizaci. Definováním a ověřením požadavků na platformu MILS, která nám definuje 
architekturu kybernetické části CPS se zabývá Evropský projekt certMILS [23].  
 
7. ZÁVĚR 
 

Kyber-fyzický systém je příkladem systému systémů, kde jsou obě části velice odlišné. Řídí se 
řadou i odlišných pravidel je proto složité porozumět oběma součástem najednou. Jejich provázanost 
přitom vede k přenášení dopadů z jedné části na druhou. Proto je nezbytné stanovit postupy, které 
zajistí i rozumný přenos požadavků tak, aby jeden podsystém respektoval potřeby druhého a podobně. 
V případě přenosu vybraných požadavků na provázaný systém je nutno počítat s tím, že to nejsou 
požadavky vlastní systému, do kterého jsou přeneseny. Je proto potřeba je zapracovat do tamní 
metodiky a zároveň zajistiti, aby nebyly zanedbávány.  
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