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bů. Na trhu zatím není certifikovaný bez-
pečnostní software pro bezpečnou rychlost 
TCP robotu. Proto jsou robotická pracoviš-
tě většinou oplocená a obsluha vstupuje do 
pracovního prostoru robotu přes zabezpeče-
né dveře nebo s robotem spolupracuje přes 
zabezpečený otvor v oplocení. To není příliš 
flexibilní, ideální je tedy spolupráci člověk-
-robot nahradit spoluprací robotů.

Filip Pelikán (Sick):
Robot je velmi nebezpečný, a proto je dů-

ležité robotizované pracoviště adekvátně za-
bezpečit, speciálně v případě interakce robot-
-člověk. Všude tam, kde se může pohybovat 
obsluha a i robot, je bezpodmínečně nutné 
člověka optoelektronickým bezpečnostním 
prvkem detekovat, a tak zajistit, že se robot 
s člověkem nemůže střetnout. Je ovšem ide-
ální postavit robotizované pracoviště tak, aby 
k interakci robot-člověk nedocházelo.

Antonín Zajíček (Schneider Electric CZ):
Hlavní úskalí vidím v nedodržení dosta-

tečné úrovně bezpečnosti. V oborech, kde 
spolupracuje obsluha s robotickými prvky, 
je vyžadována úroveň SIL 3 podle ČSN EN 
62061/2005. Bezpečnostní prvky této úrov-
ně jsou finančně náročnější, nicméně využi-
tí připadá v úvahu v oborech, kde by taková 
investice neměla být problém. Navíc ekono-
mické důsledky způsobené zastavením výro-
by by byly mnohem horší.

Požadují uživatelé z průmyslu také za-
jištění informační bezpečnosti řídicích sys-
témů, tzv. cyber security? 

Antonín Zajíček (Schneider Electric CZ):
V současnosti je cyber security vyžado-

vána zejména v oblasti datových center, nic-
méně očekávám nárůst poptávky i na trhu 
průmyslu. 

Zdeněk Švihálek (B+R automatizace):
Informační nebo též datová bezpečnost 

je důležitá i pro uživatele informační techni-
ky používané v průmyslových řídicích sys-
témech. Nedávno jsme přece zažili napadení 
řídicího systému a systému SCADA výrob-
ní technologie průmyslového podniku po in-
ternetu a představa, že by bylo možné takto 
zvenčí ovlivnit chod strategických nebo po-
tenciálně nebezpečných technologií, je alar-
mující. Každý řídicí systém, i ve strojích, je 
třeba chránit před napadením po síti. Naštěstí 
řídicí systémy používají většinou jiné softwa-
rové prostředky než kancelářský svět a také 
síťové domény bývají striktně oddělené, už 
pro nutnost řízení v reálném čase.

Petr Pekárek (Elmep):
Stupeň zabezpečení záleží na typu řídi-

cího systému a na typu spojení s jeho peri-
feriemi a vstupy a výstupy. Jiné požadavky 
bude mít distribuovaný řídicí systém (DCS), 
který se nachází v jedné chráněné výrobní 
lokalitě, a jiné požadavky budou na ochra-
nu systému SCADA. Uživatelé průmyslu 
zatím spíše inklinují k základním a levněj-
ším ochranným prostředkům (mechanické 
za bezpečení, řízení a správa uživatelských 
účtů) než k pokročilejším řešením cyber 
security (např. povolení a správa vzdále-
ných přístupů, monitoring a analýza síťové-
ho provozu). S rostoucím počtem útoků na 
řídicí systémy do budoucna očekávám také 
rostoucí poptávku po komplexních řešeních 
a službách v této oblasti.

Kde vzít odborníky na bezpečnost? Jsou 
znalosti absolventů technických škol o bez-
pečnostních systémech dostatečné?

Zdeněk Švihálek (B+R automatizace):
Sehnat dobré techniky do automatizač-

ní branže je problém již několik let. S od-

borníky na bezpečnost to bude ještě horší. 
Díky rozmachu programovatelných bezpeč-
nostních systémů se jedná v podstatě o nový 
obor, který je silně svázán normami a kom-
plikovanými schvalovacími procesy, takže 
nemusí být pro studenty příliš atraktivní. 
Naštěstí se však již nyní systémy funkční 
bezpečnosti vyučují na VŠB-TU v Ostravě, 
VUT v Brně a ČVUT v Praze. Ve spoluprá-
ci s ČVUT už dokonce řešíme i diplomové 
práce, které se zabývají posouzením bezpeč-
nosti strojů a implementací systémů funkč-
ní bezpečnosti. 

Filip Pelikán (Sick):
Znalosti absolventů vysokých škol ohled-

ně bezpečnosti strojních zařízení jsou podle 
mého názoru takřka nulové. Je to zarážejí-
cí v situaci, kdy na jedné straně zákon na-
řizuje výrobci – konstruktérovi – aby zkon-
struoval bezpečný stroj. Jiný zákon vyžadu-
je, aby provozovatel používal jen bezpečný 
stroj. Neznalost zákona sice neomlouvá, 
ale absolventa VŠ možná ani nenapadne se 
o bezpečnost vůbec zajímat, když ho ško-
la „pouze“ naučí, jak stroj navrhnout nebo 
provozovat!

Antonín Zajíček (Schneider Electric CZ):
Čerstvý absolvent nemůže nikdy „vědět 

všechno“. Spoustu informací nasbíráte až 
během praxe. A právě v praxi je nutné hle-
dat odborníky na bezpečnost. Některé věci se 
lze naučit, ale mnohé je nutné si prožít, abys-
te byli schopni tomu příště zabránit. Tím sa-
mozřejmě nechci tvrdit, že si musím nechat 
useknout ruku, abych poté věděl, že do jis-
tých částí stroje ji nemám strkat. Chci tím 
říct, že bez znalosti rizik jim nemůžu efek-
tivně předcházet.

diskusi vedla Eva Vaculíková
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y   Trh s bezpečnostními 
systémy stále roste

Význam bezpečnostních systémů SIS  
v oblasti procesní výroby stále sílí. Je to 
spojeno s rostoucím stupněm automatizace 
výroby: koncoví uživatelé přikládají stále 
větší váhu systémům, které jim pomohou 
předcházet všem nepříznivým událostem.

Strategická analýza evropského trhu 
s bezpečnostními systémy pro procesní vý-
robu, kterou vypracovala společnost Frost & 
Sullivan (www.industrialautomation.frost.
com), předpokládá, že objem trhu poroste 
ze současných 459,3 milionu amerických 
dolarů na 632,4 milionu v roce 2016. Prů-
zkum se týkal těchto oblastí průmyslu: pe-
trochemický průmysl, chemický průmysl, 
farmaceutický průmysl, energetika a ostat-
ní (v této kategorii jsou zahrnuty mj. oblas-

ti výroby papíru, těžební průmysl, metalur-
gie, vodárenství a zpracování odpadních vod).

Pro zajištění bezpečnosti a spolehlivosti vý-
roby dávají zákazníci stále více přednost inte-
grovaným systémům před samostatnými systé-
my pro řízení a pro zabezpečení technologie. Na 
to reagují dodavatelé nabídkou systémů, které 
kombinují řídicí a bezpečnostní komponenty 
a omezují potřebu zásahů operátora, tj. i mož-
nost lidského selhání, na minimum. Provozo-
vatelé výrobních závodů jsou navíc pod stále 
větším tlakem regulatorních nařízení a předpi-
sů a musí se vyrovnat s přísnými požadavky na 
bezpečnost, konstatuje analytička společnos-
ti Frost & Sullivan Katarzyna Owczarczyková. 

Globalizace výroby s sebou nese potřebu 
řídit distribuovanou výrobu na dálku a přitom 
zachovat možnost přijímat rychlá rozhodnutí. 
Proto jsou nutné implementace několikaúrov-
ňových bezpečnostních systémů. 

Cena zařízení je i v tomto případě jedním 
z rozhodujících faktorů výběru. Pro ty výrob-
ce, kteří dodávají integrované bezpečnostní 
systémy SIS (Safety Instrumented System), je 
to šance dokázat zákazníkům, že takové řeše-
ní je stejně dobré, ale cenově výhodnější než 
klasické řešení se samostatnými systémy pro 
řízení a pro zabezpečení. Proto vyvíjejí znač-
nou iniciativu na poli osvěty a vzdělání, aby 
zákazníkům vysvětlili přednosti moderních 
SIS: jsou to nejen nižší pořizovací i celkové 
náklady, ale také spolehlivější provoz techno-
logie a omezení doby odstávek. To vše vede 
ke zkrácení doby návratnosti investic, dodá-
vá Katarzyna Owczarczyková. To, že podob-
né iniciativy v odborných časopisech, tiště-
ných i internetových, a na konferencích mají 
smysl, dokazuje nárůst objemu trhu v oblasti 
SIS, který je odrazem toho, že uživatelé no-
vou techniku stále více akceptují. (Bk)


