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1 ÚVOD 

 

     Pro mnoho lidí je RFID technologie neznámým pojmem. V mnoha případech si ani 

neuvědomujeme, v jakém rozsahu nám zasahuje do života. Obklopuje nás téměř ve všech 

oblastech, kde se vyskytujeme. Ať už se jedná o cestování autem do zaměstnání, o běžný 

nákup v obchodě nebo třeba trávení volného času lyžováním na horách. RFID technologie se 

stává nepostradatelnou součástí našich životů.  

      

     V současné době RFID technologie proniká do stále více oborů lidské činnosti. Existují 

však odvětví, která by si zasloužila nejen implementaci, ale i větší rozvoj této technologie. 

Mezi takové, kde by tato technologie našla velké uplatnění, by mohla patřit požární ochrana. 

Jednou z hlavních náplní této činnosti je chránit obyvatelstvo a majetek v případě různých 

mimořádných událostí. Využitím RFID technologie by mohla být tato ochrana účinnější, 

rychlejší s větší minimalizací ztrát na životech, zdraví lidí a škod na majetku.      

 

     Tato diplomová práce je zaměřena na seznámení se s RFID technologií, její konkrétní 

využití při zásazích příslušníků hasičského záchranného sboru, s cílem navrhnout využití 

RFID technologie pro poskytování informací, rad a doporučení o postupu zdolávání požárů 

v objektech se složitými podmínkami pro zásah.      
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2 REŠERŠE 

 

     V této části diplomové práce je popsána literatura, ze které bylo během zpracovávání 

daného tématu čerpáno. Níže uvedený výběr literatury se zabývá problematikou dokumentace 

zdolávání požáru. Dále se zvolená literatura věnuje charakteristice RFID technologie, která 

může být pro řešení otázek z oblasti dokumentace zdolávání požáru velmi přínosná.    

 

     Vyhláška MV č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu 

státního požárního dozoru, ve znění pozdějších předpisů.  

     V sedmém oddílu tohoto právního předpisuje je řešena dokumentace požární ochrany. Jsou 

zde stanoveny její druhy, obsah a vedení dokumentace. V § 34 této vyhlášky je popsána 

dokumentace zdolávání požáru. Z jakých částí se skládá a jak jsou tyto části tvořeny.     

 

     HANUŠKA, Z.: Metodický návod k vypracování dokumentace zdolávání požárů. 2. 

vydání. Praha: MV – ředitelství hasičského záchranného sboru ČR, 1996. 78 s. ISBN 80-

902121-0-7 

     Obsahem této knihy je metodický návod pro vypracování dokumentace zdolávání požárů. 

Metodika je rozdělena na dvě části. První část se zabývá provedením dokumentace zdolávání 

požárů, ve druhé části je popsán postup výpočtu sil a prostředků jednotek požární ochrany. 

Publikace je doplněna tabulkou částí, kde jsou parametry ke zpracování dokumentace 

zdolávání požáru.    

 

SOMMEROVÁ, M.: Základy RFID technologií. Výukový materiál. VŠB – TUO Hornicko – 

geologická fakulta, Dostupné z http://rfid.vsb.cz/miranda2/export/sites- 

root/rfid/cs/okruhy/informace/RFID_pro_Logistickou_akademii.pdf 

     Výukový materiál pro Logistickou akademii se zabývá RFID technologií. Autorka zde 

popisuje systémy RFID, základní komponenty systému, rozdělení RFID tagu. V závěrečné 

části materiálu jsou uvedeny aplikační oblasti této technologie.  

 

ŠENOVSKÝ, M: Požární ochrana 2010. Sborník přednášek XIX. ročníku mezinárodní 

konference. Ostrava: SPBI, 2010. 175 s. ISBN: 978-80-7385-087-6 

      V článku Rozšíření požadavků na zpracování dokumentace zdolávání požárů je 

popisována problematika týkající se nedostatků této dokumentace a jsou zde uvedeny možné 

http://rfid.vsb.cz/miranda2/export/sites-
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návrhy k jejich odstranění. V závěru článku je uvedena osnova postupu při připomínkování 

dokumentace zdolávání požáru. 

 

 http://www.fi.muni.cz/usr/jkucera/pv109/2005/xkukucka.htm 

     Tyto internetové stránky se zabývají RFID technologií. Je zde popsána historie této 

technologie, princip jejího fungování, frekvenční pásma, na kterých systém pracuje a 

jednotlivé prvky systému. 

 

http://www.odbornecasopisy.cz/index.php?id_document=30655 

     Na těchto internetových stránkách jsou informace, které se zabývají použitím metody 

RFID ve světě i u nás. Jsou zde uvedeny základní pojmy vyskytující se v tomto oboru, dále 

standardy, specifikace a normy. V závěru článku jsou popsány návrhy na její použití v praxi.     

  

     Materiály, které byly použity v diplomové práci, se staly zdrojem informací, které vedly 

k rozšíření obzoru a náhledu do problematiky, dříve zcela neznámé oblasti, RFID technologie.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fi.muni.cz/usr/jkucera/pv109/2005/xkukucka.htm
http://www.odbornecasopisy.cz/index.php?id_document=30655
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3 RFID TECHNOLOGIE 

 

     RFID je označení pro Radio Frequency Identification neboli radiofrekvenční identifikaci. 

Jedná se o bezkontaktní automatickou identifikaci, která je využívána k přenosu a ukládání 

informací na základě elektromagnetických vln. Tato technologie představuje krok dopředu 

především kvůli schopnosti hromadného bezobslužného čtení a zápisu dat do identifikátorů z 

větší vzdálenosti, bez přímé viditelnosti. Tato vzdálenost může být centimetrová, ale i několik 

metrů.    

 

     Počátky obdobné technologie lze nalézt již ve 40. letech 20. století. Byla to technologie 

IFF, předchůdce RFID technologie. Poprvé byla použita v roce 1939 britským vojskem. 

Technologie IFF (Identification Friend or Foe) neboli identifikace přítele nebo nepřítele měla 

za úkol odlišit pomocí radiového signálu přátelská letadla od letadel uskupení Osy.  Vysílač 

umístěný na letadle po obdržení signálu z radarové stanice na zemi, vyslal signál zpět na zem 

a tím se letadlo identifikovalo jako přátelské. V šedesátých a sedmdesátých letech minulého 

století probíhaly výzkumy na využití radio frekvenční energie k rozpoznání objektů na dálku. 

Rok 1970 se datuje jako počátek RFID technologie. V tomto roce si Američan Mario W. 

Cardullo podal patent na aktivní RFID tag s přepisovatelnou pamětí. Dne 23. ledna 1973 byl 

Cardullovi patent udělen [17].  Poté byla RFID technologie rozvíjena postupně a především 

v laboratořích. V devadesátých letech došlo k rozvoji v oblasti komunikačních sítí a 

mikroprocesorů, což mělo vliv na prudký vývoj a rozšíření technologie i do běžného života. 

 

     V současné době se RFID technologie aplikuje v různých odvětvích lidské činnosti, např. v 

logistických systémech, ve výrobě, ve zdravotnictví, v obchodních řetězcích, v dopravě a 

nachází se všude tam, kde je vyžadováno rychlé a přesné zpracování informací, týkajících se 

identifikace, sledování polohy zboží, majetku a osob v reálném čase. Využitím této 

technologie lze dosáhnout vyšší přesnosti, efektivnosti, snížení nákladů na provoz a počtu 

chyb ovlivněných lidským faktorem.  
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4 DĚLENÍ RFID SYSTÉMU 

 

     Identifikační systém RFID je tvořen souvislou řadou komponentů zajišťující fungování 

RFID technologie. Tento systém může být rozdělen podle: 

 

 frekvenčního pásma 

 typu identifikačního prvku 

 aplikační oblasti RFID systémů  

 

4.1 Frekvenční pásma pro systémy RFID 

     Systémy RFID pracují s různými frekvencemi. Nejdůležitější etapou návrhu řešení 

systému je výběr vyhovující frekvence pro konkrétní použití. Mezi rozhodujícími požadavky 

pro volbu radiových vln je kladen důraz na rychlost čtení a zápisu, plošné pokrytí a dosah 

signálu. Radiofrekvenční pásma a výkonové úrovně určují národní telekomunikační úřady, 

které jsou součástí Mezinárodní telekomunikační unie (ITU - International 

Telecommunication Union). V Evropě se touto oblastí zabývá Evropský standardizační 

telekomunikační institut (ETSI - European Telecommunications Standards Institut). V 

současné době rozlišujeme čtyři frekvenční pásma pro systémy RFID, která se nesmí střetávat 

s frekvencemi pro rozhlas, mobilní telefony, televizí, bezdrátovými internetem apod. Jsou to 

tato pásma:  

 

 LF (Low Frequency) – nízké frekvence  

 HF (High Frequency) – vysoká frekvence  

 UHF (Ultra High Frequency) – velmi vysoké frekvence  

 MW (Microwave) – mikrovlnné frekvence 
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LF (Low Frequency)  

     Do tohoto pásma spadají vlny o rozsahu 125 až 135 kHz. Pásmo dlouhých vln se 

vyznačuje velmi malým dosahem (většinou do 20 cm) a malou přenosovou rychlostí. 

Výhodou těchto vln je jejich využití v prostředí, ve kterém se vyskytují kapaliny, kov, 

prach nebo sníh, a kdy nedochází k omezení možnosti snímání. Nevýhodou jsou vyšší 

výrobní náklady, které jsou ovlivněny použitím velké antény, tvořené solenoidem 

umístěného v pasivním tagu (viz kapitola 4). Z tohoto důvodu jsou tagy vyráběny ve 

větších rozměrech a hmotnosti. Využití nalezneme pro docházkové evidence, kontrolu 

přístupu, čipování zvířat, imobilizéry automobilů nebo pro identifikaci pivních kegů. 

 

HF (High Frequency) 

     Pásmo HF neboli vysoká frekvence se vyznačuje komunikačním rozsahem 13,56 MHz. 

Pro toto pásmo je charakteristické větší čtecí vzdálenost než LF (čtecí dosah až do jednoho 

metru), bezdotykové snímání, umožněné dostatečnou přenosovou rychlostí a využívání 

především pasivních tagů. V přítomnosti tekutin a kovů již významně dochází ke snižování 

čtecí vzdálenosti a rušení komunikace. Frekvence 13,56 MHz je celosvětově 

standardizovaná a velmi využívána pro "chytré" bezkontaktní karty (Smart Cards) a 

"chytré" etikety (Smart Labels), bezkontaktní placení, docházkové systémy, knihovny nebo 

v letecké dopravě při označování zavazadel při přepravě.    

 

UHF (Ultra High Frequency)  

     V UHF se využívá frekvence 860 - 960 MHz. Čtecí dosah v tomto pásmu je až tři metry. 

To umožňuje vzdálené čtení, které je například využíváno při výběru mýtného nebo pro 

identifikaci průjezdem brány. Má velkou přenosovou rychlost. Anténa v tagu je dipólová, 

čímž náklady na jejich výrobu se snižují. Nevýhodou je obtížné čtení v přítomnosti kovů a 

naprostá nečitelnost přes tekutiny. Dalším negativním jevem je nejednotnost frekvence, kdy 

v různých částech světa jsou různá kmitočtová pásma (obrázek 1).  
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Obrázek 1 Kmitočtová pásma UHF RFID systémy ve světě [16] 

 

 

     Ultra vysoké frekvence se mohou používat pro sledování palet při přepravě a ve 

skladech, pro identifikaci více zabalených produktů najednou nebo je lze využít na letišti 

při třídění zásilek nebo pro knihovní systémy. 

 

MW (Microwave) 

     Mikrovlnné frekvenční pásmo používá kmitočet 2,45 GHz a 5,8 GHz. Předností této 

technologie je vysoká přenosová rychlost, která může být až 2 Mb/s, čtecí vzdálenost může 

dosahovat až okolo 10 metrů a dále malé rozměry dipólové antény umístěné v tagu. 

Nevýhodou je pak složitá konstrukce a vysoká cena tagů. Mezi další nevýhody můžeme 

zařadit špatnou komunikaci v přítomnosti kovů a kapalin a možné kolize s některými typy 

bezdrátových počítačových sítí a jejich zařízení [21]. Používají se v dopravě na mýtných 

branách nebo v letecké přepravě k identifikaci zavazadel.   

 

     Níže uvedená tabulka č. 1 popisuje RFID frekvence v různých kmitočtových pásmech 

zadané pro celosvětové využívání. 

 



8 

 

Tab. 1 Mezinárodní frekvence RFID systému[41] 

 

 

4.2 Členění  RFID systému podle typu identifikačního prvku 

     RFID systémy se mohou dělit podle toho, jaký typ identifikačního prvku se uplatňuje. 

Rozlišujeme dva druhy systému: 

 

 Aktivní RFID systémy 

 Pasivní RFID systémy 

 

Aktivní RFID systémy 

     Jsou tvořeny aktivními RFID prvky. Aktivní RFID prvek má vlastní zabudovaný zdroj 

napájení, je schopen přijímat i vysílat data. Může se používat nejen k identifikaci, ale i třeba k 

měření teploty nebo pro sledování polohy majetku, předmětů nebo osob. Výhodou je dlouhý 

pracovní dosah, který může být desítky až sta metrů. Nevýhodou aktivního RFID systému 

může být krátká doba provozu napájecího zdroje. Vliv na délku provozuschopnosti má jeho 

provedení, použitý protokol a množství vysílání. Další nevýhodou je ovlivnění 
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komunikačního dosahu vysílacím výkonem a prostředím (např. vliv počasí, otevřený prostor 

nebo podzemní prostor).  

 

Pasivní RFID systémy  

     Pasivní RFID systém se vyznačuje použití pasivních RFID prvků, které na rozdíl od 

aktivních prvků RFID systémů neobsahují vlastní zdroj energie. Potřebná energie je získávána 

z magnetického pole vytvořeného pomocí antény čtecího zařízení (viz kapitola 4). Velikost 

paměti u těchto RFID prvků se pohybuje od 32 do 128 bitů a údaje v nich nemohou být 

modifikované. V porovnání s aktivními RFID prvky je nutné použít čtecí zařízení s vyšším 

příkonem a jejich komunikace je omezena na menší vzdálenost [3]. Úkolem pasivního RFID 

systému je identifikace objektů.  

 

4.3 Aplikační oblasti RFID systému 

Třetím, posledním rozdělením RFID systému je podle jejich použití. Dělíme je na: 

 

 EAS systémy    

 PDC systémy 

 Systémy pro určení pozice 

 

EAS systémy    

     V současné době je EAS (Electronic Article Surveillance) systém asi nejrozšířenější 

aplikací RFID kolem nás. S tímto systémem máme možnost se setkávat každý den. Jedná se o 

systém elektronické ochrany produktů, který poskytuje obchodníkům zabezpečení před 

odcizením různého druhu zboží. Aby EAS systém byl funkční, je důležité výrobky opatřit 

tagy. Další podmínkou fungování systému je strategické rozmístění stacionárních čtecích 

zařízení, tzv. detekčních bran, v obchodech. Aby odhalení krádeží bylo co nejvyšší, je 

nejčastější umístění detekčních bran u východu z prodejny. Posledním prvkem AES systému 

je deaktivátor, který po zaplacení vybraného zboží ochranou funkci tagu deaktivuje.  
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     Nefungování systému může být také zapříčiněno jejím obcházením a rušením, které může 

plynout z technických vlastností systému a také z chování lidí (nepoctivý zákazníci nebo 

samotní zaměstnanci ze strachu z rozšíření pracovních povinností). Dle statistického úřadu je 

prokázáno, že jeden z patnácti zákazníků se pokouší zboží odcizit [4]. Většinou se jedná o 

nákupní střediska s velkým počtem zákazníků, kde není v lidských silách kontrolovat každou 

osobu. Jedním ze způsobů, jak obejít systém elektronické ochrany produktů je tzv. stínění, 

kdy se použije speciálně upravená nákupní taška, která je vyplněna alobalem, který zajistí 

odstínění vysílání radiových vln. Tím dochází k nečitelnosti tagu a EAS není schopen 

reagovat a upozornit na odcizení produktu. Velmi častým prostředkem k obcházení EAS jsou 

také mechanické nástroje jako nůžky nebo kleště, které zloděj použije k odstřižení tagu. 

Dalším způsobem přerušení ochrany může být rušička radiového pásma, která vysílá signál na 

stejných frekvencích, na kterých pracuje i EAS a tím může dojít až k vyřazení systému 

z provozu [4].  

 

PDC systémy 

     Typickým znakem PDC (Portable Data Capture) systému je využívání mobilních RFID 

čtecích zařízení. Je to systém zabývající se monitorováním pohybu osob a zboží. Výhodou 

mobilních terminálů pro RFID identifikační systémy je zvýšení flexibility. Obsluha může číst 

nebo přepisovat data na datových nosičích bezkontaktně přímo na místě. Patří sem například 

mobilní manuální terminál (obrázek 2), který načte potřebná data, poté následuje komunikace 

s nadřazeným řídicím systémem a přenesení informací. Nejčastější oblastí využití těchto 

mobilních ručních terminálů je evidence zboží nebo majetku.      

 

Obrázek 2 Mobilní manuální terminál [28]     
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Systémy pro určení pozice 

     Systémy pro určení pozice neboli Real Time Locating Systems (RTLS) jsou systémy, 

jejichž úkolem je sledování polohy zboží, majetku a osob v reálném čase. RTLS se 

využívá především k identifikaci umístění předmětů a osob v rámci uzavřených 

prostorách jako jsou budovy apod. Lokalizace v reálném čase probíhá prostřednictvím 

bezdrátové počítačové sítě Wi - Fi a RFID tagu. Fungování systému RTLS zajišťují 

zejména tyto prvky - aktivní identifikátor (tag), stacionární snímače - Access point (AP) a 

software. RTLS systém je založen na existenci sítě AP snímačů, které zachycují signál 

sledovaných identifikátorů a kromě jejich identifikačního čísla ukládají do databáze i další 

údaje - RSSI (intenzitu signálu nebo časové značky) [5]. Určení polohy probíhá na 

základě současně vysílaného signálu ze tří a více AP snímačů (obrázek 3).      

      

Obrázek 3 Určení polohy na základě AP snímačů [5]  

 

     Jedna z dalších metod pro určení polohy sledovaného objektu je metoda RSSI (Received 

Signal Strength Indication). Poloha sledovaného objektu se určí na základě měření intenzity 

signálu radiově viditelných přístupových bodů bezdrátové sítě. Další jiná metoda, která 

využívá závislost vzdálenosti na času potřebném k překonání vzdálenosti mezi přijímačem 

a vysílačem se nazývá TOA (Time of Arrival). Nevýhodou metody je, že přesnost je 

ovlivněna časovým souladem mezi přijímači a vysílači. Na rozdíl od TOA se u metody 

TDOA (Time Difrerece of Arrival) nevychází z časové synchronizace, ale z rozdílů mezi 

sousedními vysílači. Výhodou systémů pro určení polohy majetku, zboží a osob, 

pracujících na standardní bezdrátové síti, je univerzálnost, která není finančně nákladná a 

umožňuje provozovat mnoho aplikací.     
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5 PRVKY SYSTÉMU RFID TECHNOLOGIE 

 

     Aby mohl probíhat přenos a ukládaní dat pomocí elektromagnetických vln, musí být RFID 

systém vybaven těmito základními prvky: 

 

 RFID tag (transpondér, čip, štítek) 

 čtecí zařízení (RFID čtečka, reader, snímač s anténou) 

 softwarové vybavení (middleware) 

 

     Obecným principem RFID systému je ukládání a přenos informací v paměťových tazích, 

které komunikují se snímačem s anténou na příslušných radiofrekvenčních vlnách. Takto 

získané informace jsou generovány softwarovým vybavením middleware pro využití v 

informačních systémech (obrázek 4).  

 

    

Obrázek 4 Základní schéma komunikace v RFID [29] 

 

5.1 RFID tag  

     Tag nebo také transpondér, čip či štítek je základním prvkem RFID systému. Pracuje 

pomocí vln vyzářených ze čtečky, které nabijí čip, a informace v něm uložená se bezdrátově 

přenese zpět do čtečky. Tag je tvořen ze tří základních částí:  
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Anténa - největší funkční součástka štítku. Velikost antény ovlivňuje celkovou velikost štítku. 

Obvykle platí, čím vyšší použitá frekvence, tím menší může být anténa. 

Mikročip - zajišťuje příjem a vysílání radiového signálu. 

Vnitřní paměť - velikost může dosahovat až několik kB. 

 

     Velkými výhodami tagů je načtení několik tagů najednou na větší vzdálenost, umístění 

tagu nemusí být, díky využívání elektromagnetických vln, na viditelném místě, čímž je i 

zabezpečena jeho odolnost před nepříznivými vlivy. Data v tagu lze nejenom číst, ale i zapsat 

a měnit. A to i opakovaně.      

 

     Tagy mohou být nosiči elektronického kódu, tzv. EPC, který představuje jedinečnou 

identitu na konkrétní objekt. To znamená, že pomocí EPC je možné rozeznat dva shodně 

vypadající produkty, i když jsou opatřeny stejným čárovým kódem.     

 

5.1.1 EPC 

     Elektronic Product Code (EPC) neboli elektronický kód produktu, je 96 bitové unikátní 

číslo, které může být přiděleno každému jednotlivému konkrétnímu kusu zboží a je 

přidělováno centrálně výrobcům v jednotlivých řadách, tak aby byla zaručena právě jeho 

unikátnost [6]. EPC kód se skládá se čtyř základních částí (obrázek 5): 

 

Záhlaví (8 bitů) - definuje délku, typ, strukturu kódu.  

EPC Manager (28 bitů) - zde jsou informace o konkrétní firmě. 

Object Manager (24 bitů) - identifikuje typ položky, druh výrobků. 

Pořadové číslo (36 bitů) - označení jedinečného čísla produktu v rámci daného druhu a 

typu.   
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Obrázek 5 Struktura EPC kódu [30] 

 

     Například elektronický kód produktu o délce 96 bitů vymezuje dostatek číslovacího 

prostoru pro 268 milionů výrobců, produkujících každý až 16 milionů druhů výrobků a pro 

každý druh výrobků je prostor pro 68 miliard unikátních sériových čísel [7]. 

 

5.1.2 Druhy tagu 

     Rysy RFID systému stanovují především tagy. Tagy můžeme rozdělovat podle různých 

hledisek: 

 podle možnosti zápisu 

 podle zdroje energie 

 podle oblasti použití  

 

Rozdělení podle možnosti zápisu 

     Read Only tag: je tag, který nejčastěji nese jenom EPC, naprogramované jejich 

výrobcem. Do paměti některých tagů lze naprogramovat potřebné informace pouze 

jedenkrát. Jedná se o tagy určené ke čtení. Rychlost čtení je 1000 tagů / s.  
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     Read – Write tag: je tag, do jehož paměti lze data, pokud je v dosahu čtečky, opakovaně 

přepisovat nebo přidávat. Vzhledem k vyšší ceně jsou tyto tagy vhodné pro automatickou 

identifikaci ve výrobě v tzv. uzavřené smyčce, kde po ukončení výrobního procesu (po 

expedici), se přepravní obal s tagem vrací na začátek výroby a tam se přiřadí k novému kusu 

[8]. Čtecí rychlost je 1000 tagů / s. 

     Write Once – Read Many (WROM) tag: je tag, kde data jsou zapsatelné jedenkrát. 

Programování tagu nastává nikoliv u výrobce, ale při jeho prvním použití. Rychlost čtení je 

200 tagů / s.         

 

Rozdělení podle zdroje energie 

     Pasivní tagy: jsou nejrozšířenější, nemají vlastní zdroj energie. Tu získávají pomocí 

elektromagnetické energie snímače. Snímač prostřednictvím antény vysílá signál, který tag 

přijme, využije k nabití a odešle odpověď. Jsou cenově levnější, méně náročné na obsluhu a 

na odolnost. Protože nemají vlastní zdroj napájení, jejich životnost je neomezená.  

     Aktivní tagy: obsahují vlastní miniaturní baterii, čímž mohou svá data vysílat samy do 

okolí. Z důvodu vlastního zdroje napájení jsou méně odolné vůči teplotě a je nutnost 

výměny baterie. Čtecí vzdálenosti dosahují až 100 m. Obecně jsou dražší a těžší a mají 

omezenou životnost. Používají se při lokalizaci osob, zvířat apod.  

     Semi – aktivní tagy: tyto tagy mají interní napájecí zdroj, sloužící k posílení dosahu 

snímání. Výhodou těchto tagů s baterií je jejich rychlost komunikace, která je vyšší než u 

tagů aktivovaných pouze elektromagnetickými vlnami.  

 

Rozdělení podle oblasti použití  

     Na provedení RFID transpondérů má vliv oblast použití, ve které se budou tyto 

transpondéry realizovat. Moderní RFID aplikace současnosti vyžadují flexibilní design 

antény a výběr vhodných materiálů, do nichž jsou cívky "pouzdřeny" [9]. Nyní se na trhu 

vyskytuje několik desítek různých typů tagů. 

 

 

 

http://www.lux-ident.com/cs/produkty/prumysl-logistika/transpondery
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 Průmysl a logistika 

     Diskové tagy - jsou tagy zatavené mezi tenké fólie z různých materiálů (PVC, PET atd.). 

Jsou vhodné pro zabudování do jiných předmětů, například do hodinek, klíčenek nebo ve 

formě nálepky. Nejčastější výskyt diskových tagů z PET materiálu je ve zdravotnictví, 

potravinářství a ve farmacii. 

     Mince - patří mezi nejrozšířenější tagy. Jsou kruhového tvaru, disponují různou tloušťkou 

(1 - 3 mm v závislosti na aplikaci). Mohou mít uprostřed otvor pro přichycení k předmětu 

(obrázek 6).  

 

Obrázek 6 RFID tag ve tvaru mince [31] 

 

     Dome tag - je 3D samolepka ve tvaru klenby (dome). Klenba dome tagu je vyrobena z 

průhledného polyuretanu a dodává samolepce jedinečný 3D vzhled (obrázek 7) [10]. 

 

 

 

1. polyurethan 

2. disc tag 

3. samolepka.  

 

                                                    Obrázek 7 Konstrukce Dome tagu [32] 
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     Laundry tagy - jsou navrženy pro aplikace, které vyžadují robustní RFID tag, jež je 

schopen pracovat v drsném prostředí. Tyto tagy v zásadě vyhovují všem požadavkům na 

teplotu, tlak a chemickou odolnost v aplikacích bezkontaktní identifikace prádla v 

prádelnách, případně v čistírnách oděvů [10]. 

     CD/DVD labely - jsou samolepky s RFID čipem pro nalepení na CD nebo DVD. Využití 

nalezneme v knihovnách a videopůjčovnách, kde majitelé disků se samolepkou s čipem 

mají pod kontrolou jednak informace o zákaznících, tak i o uložených datech.   

 

 Identifikace zvířat 

     Bezdotyková technologie se vyskytuje také v oblasti identifikaci zvířat, čipování 

domácích zvířat nebo při závodech holubů.  

     Skleněné (Glass) tagy - jsou tagy zapouzdřené ve skle, 

které je možné implantovat pod pokožku (obrázek 8). 

Využití nalezneme tam, kde je potřeba malá velikost tagu  

(velikost trubičky je 10 - 30 mm), ale současně velký čtecí 

dosah. Nejčastěji se používá pro identifikaci zvířat, nástrojů 

nebo zboží.        

          

 

                                                                                                          Obrázek 8 Glass tag [33] 

 

 Přístupy a bezpečnost 

     V těchto oblastech RFID technologie umožňuje, jak snadný přístup, tak dokáže 

poskytnout i ochranu prostoru nebo budovy před nezvanými hosty. Tagy poskytující tyto 

funkce mohou být ve formě:  

     Klíčenky - jsou přívěsky na klíče, které mají v sobě zabudovaný RFID čip. Používají 

se především pro vstupy do budov, pro jídelny nebo pro docházkové systémy.  

     Hodinky - jsou přenosným transpondérem používaným v plaveckých bazénech, 

aquaparcích, health a fitness centrech i zábavních parcích. RFID čip je do pouzdra 



18 

 

hodinek uzavřen pomocí víčka, jež je k pouzdru přivařeno ultrazvukovou technologií, 

čímž je zajištěna vodotěsnost hodinek [11]. 

    Papírové lístky - lístky jsou vyrobené z papíru a je tvořen třemi vrstvami. Vrchní, 

spodní a uprostřed je zatavený inlay (tag na nosiči). Většinou je určen k jednomu použití. 

Využití nalezneme ve veřejné dopravě jako jednorázovou jízdenku nebo jako Ski pasy 

apod.    

 

5.2 Čtecí zařízení  

     Čtecí zařízení neboli čtečka, reader, snímač s anténou je zařízení, které dokáže 

bezdotykově komunikovat s RFID tagy. Je určené k zápisu a ke čtení dat a je schopné načíst 

najednou až stovky tagů. V RFID technologii je pověřeno dvěma funkcemi. První je vysílání 

signálu, druhou funkcí je příjem dat z tagů. Tato data jsou přenášena do informačního 

systému ke zpracování. Čtecí zařízení vysílá pomocí antén signál jednak pro odhalování tagů 

a jednak k vytvoření magnetického pole, ze kterého si pasivní tag opatří energii potřebnou k 

zpětnému odeslání signálu. Ve složitějších systémech dochází k následnému zpracování 

informací získaných z tagů, případně jsou do nich zapisovány další informace. V těchto 

případech jsou čtečky doplněny o další obvody umožňující provést zmíněné operace [12]. 

Čtecí zařízení můžeme rozdělit podle oblasti použití na stacionární čtečky (obrázek 9) a 

mobilní terminály.    

 

                   Obrázek 9 Průmyslová stacionární čtečka Motorola FX9500 [34] 
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5.3 Softwarové vybavení (middleware) 

     Middleware je softwarové vybavení, které zajišťuje spojení mezi čtecím zařízením a 

nadřízeným systémem. Úkolem middleware je zpracovat data načtená z tagů a jejich převod 

do informačního systému. Je schopný komunikovat s několika čtečkami několika výrobců i s 

různými protokoly, přerozdělit získaná data, výsledek uchovávat v databázi a poskytovat 

přes stanovené rozhraní dalším aplikacím. Middleware je důležitý i z hlediska filtrování a 

předzpracování dat, protože čtečky obvykle generují souvislý tok dat obsahující v náhodném 

pořadí informace ze všech tagů, které se podařilo přečíst. Většinou je, ale jen třeba 

detekovat, kdy se daný tag objevil ve čtecí zóně a kdy ji opustil [13]. 

 

      Mezi komponenty RFID systému je možné také zařadit RFID tiskárny (obrázek 10). 

Tiskárny rozlišujeme stolní, mobilní, ale i tiskárny výkonné průmyslové, pracující v 

náročných podmínkách. Tato zařízení umožňují termotransférový tisk Smart Labelů. Dokážou 

data zakódovat do tagu, překontrolovat správnost zakódování a při zjištění vady, označit 

etiketu za neplatnou.      

 

        

                         

                                 Obrázek 10 Mobilní a stacionární RFID tiskárna [35] 
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6 VÝHODY A NEVÝHODY RFID SYSTÉMU 

 

     Mezi hlavní přednosti RFID systému patří: 

 Automatická identifikace, kde není nutná přímá viditelnost tagu 

 Možnost hromadného čtení velkého počtu tagů najednou 

 Data lze nejenom načíst, ale i zapsat, obnovovat nebo doplňovat  

 Vyšší kapacita nosiče dat 

 Vyšší rychlost přenosu informací a snížení množství chyb na minimum při 

načítání dat  

 Poskytování Real – time informace, které vedou ke zlepšení řízení výroby 

 Zabezpečení proti falšování označení – možnost krytování 

 Identifikace podle nezaměnitelného, unikátního kódu (EPC)  

 Vyšší odolnost vůči nepříznivým podmínkám – voda, teplota, vlhkost, odtržené 

apod.  

 

Ekonomické výhody identifikace: 

 Zrychlení vykonávaných procesů – skladové a majetkové inventury 

 Snížení provozních nákladů a nákladů na obsluhu 

 Vysoká návratnost počátečních nákladů využitím vysoce účinné technologie 

 Zvýšení kvality řízení zásob – omezení ztrát   

 

     Nevýhody RFID technologie jsou: 

 Vyšší cena nosičů dat 

 Vyšší náklady na komponenty systému RFID (snímače, terminály, antény apod.) 

 Informace nelze číst pouhým okem  

 Na šíření signálu má vliv prostředí – voda, kov a tím dochází k ovlivnění systému 

 Zatím omezené možnosti rozšíření této technologie    
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7   PRAKTICKÉ VYUŽITÍ RFID TECHNOLOGIE 

      

     RFID technologie se využívá ve všech oblastech lidské činnosti, kde je nutná jednoznačná 

a rychlá identifikace. Použití RFID můžeme například nalézt: 

 V logistice  

    Sledování přepravních jednotek se schopností hromadného načtení většího počtu jednotek 

(např. obsah kamionu) 

 Ve výrobě 

     Identifikace výrobků v průběhu jejich výrobního procesu. Evidence nářadí a materiálu.  

Zpětná vysledovatelnost pracovního procesu produktu.  

 V obchodech 

     Plně elektronické pokladny v prodejnách. Opatření nákupního košíku nebo vozíku RFID 

tagem a po načtení, je nám znám a spočítán jeho obsah. Sledování trasy cenných zboží. 

 Docházkové a přístupové systémy 

     Docházkové systémy pracují jako dřívější tzv. píchačky (obrázek 11), které evidují 

příchody a odchody svých zaměstnanců, kteří místo papírových kartiček přikládají k čtecímu 

zařízení čipy. Podobný princip funguje v předplatních a stravovacích systémech. 

     V přístupových systémech lze využitím RFID tagů sledovat a určit dosah pohybu osob po 

budově. A buď povolit, nebo zakázat vstup do dalších traktů budovy. Tento systém používají 

hotely, zdravotnická zařízení, turnikety při lyžování nebo na stadionech apod. 

 

Obrázek 11 Docházkový systém 
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 Na poštách  

     Automatické sledování zásilek, kontrola zjištěné lokalizace, okamžitá korekce chybné 

přepravy zásilky. Pošta je jeden z největších projektů RFID technologie v Evropě (2300 

antén, 330 čteček, 13 tisíc pasivních RFID etiket) [14]. 

 V knihovnách 

     V knihovnách je RFID technologie využívána pro automatickou identifikaci, výměnu a 

registraci knih. Dále RFID pomáhá při vracení knih, kdy se na samoobslužném terminálu 

načte čip a vše se odbaví bez asistence zaměstnance knihovny a bez fronty čtenářů 

čekajících na odevzdání půjčených knih. 

 V pěstitelské produkci rostlin  

     Jedná se o systém optimalizace řízení výživy. Rostliny jsou identifikovány RFID a je 

průběžně sledován jejich stav (velikost, teplota atd.) Program vyhodnocuje data a 

automaticky přesunuje rostliny pomocí systému přepravních pásů do sekcí s nejvhodnějším 

prostředím, výživou apod. Systém pracuje v hale o ploše 30 m
2
, zvyšuje kvalitu produkce a 

minimalizuje náklady [15]. 

 V letecké dopravě 

     Důležitou funkci zastává RFID technologie při sledování zavazadel na letištích. Ze 

zavazadla opatřená čipem snímací zařízení načte potřebná data a zavazadlo jede tím 

správným směrem k majiteli. Takto dochází ke snížení možnosti strávit dovolenou bez 

oblečení a dokladů.  

 V automobilovém průmyslu 

     Zde RFID představuje identifikaci klíče jako imobilizér pro automobily, kdy klíč 

obsahuje RFID čip, který po ověření počítačem vozidla, buď řidiči dovolí nastartovat, nebo 

ne. Podle klíče řidiče, respektive načtení jeho dat, je také možné automatické nastavení 

sedadla, polohy volantu atd. na míru dotyčného řidiče.  

 Ve vězenství 

     Umožňuje aplikace RFID tagů ulehčit finanční náklady státu při provozování trestu 

odnětí svobody formou domácího vězení. Vězňové jsou v takovém případě vybaveni tagy a 

jejich přítomnost ve vymezeném prostoru je průběžně monitorována a každé překročení 

dovoleného prostoru je evidováno [6].  
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 Policie ČR 

     Policie ČR RFID systému využívá hlavně k identifikaci, zejména osob, výzbroje nebo k 

označování důkazního materiálu.  

 Hasičský záchranný sbor 

     RFID technologie je u hasičského záchranného sboru používána zejména při zásazích v 

místech, kde je nebezpečí velkého zakouření prostoru a hasič by mohl ztratit orientaci nebo 

pro identifikaci budov, místností apod. Dalším využití technologie je při evidenci výstroje 

příslušníků hasičského záchranného sboru nebo při označování hořlavého materiálu.       

     Dalšími oblastmi, kde se RFID technologie může objevovat je například zdravotnictví, 

mobilní telefony, identifikace a registrace zvířat, jako pomoc pro nevidomé, inteligentní 

lednička, v pivovarnictví, při evidenci majetku, při odečtu spotřebované energie pro vytápění 

nebo při cestování do zahraničí - pasy se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat 

s biometrickými údaji. 

 

     Dá se říct, že RFID zvyšuje kvalitu, rozšiřuje možnosti procesu identifikace ve všech 

oblastech a odvětví průmyslu, bezpečnosti, dopravy atd. [16]     
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8 ZÍSKÁVÁNÍ ÚDAJŮ PŘI ZÁSAZÍCH 

 

     Jak bylo výše uvedeno RFID technologie má široké uplatnění v různých odvětvích lidské 

činnosti. Následující kapitoly se zabývají využití této technologie v požární ochraně pro 

poskytování údajů při zdolávání požárů v objektech se složitými podmínkami pro zásah.  

 

     RFID technologie by mohla být nápomocná zasahujícím hasičům při získávání informací o 

místě zásahu, o všeobecných údajích o objektu, o stavebně konstrukčním řešením budovy 

nebo o umístění technologických zařízení v objektu. Mezi další důležité údaje, které by mohly 

být tímto způsobem také získávány, by patřily například informace o vedení zásahu, 

parametrech techniky a technických prostředků, o parametrech rozvoje požárů nebo 

možnostech zásobování požární vodou.   

     Praktický účel této technologie lze také spatřovat v tom, že by se hasiči nemuseli zatěžovat  

papírovou verzi dokumentace nebo se spoléhat na svou paměť. Mezi další předností této 

technologie a určitým přínosem pro hasiče, by byla skutečnost, že by se jednalo o 

bezkontaktní technologii a proto by hasičům v jejich činnosti při zásazích nepřekážely 

spojovacími kabely.    

 

     Abychom mohli zavést RFID technologii do této oblasti je důležité si uvědomit, jak jsou 

tyto údaje dosud poskytovány. 

     V současné době získáváme údaje o objektech se složitými podmínkami pro zásah 

z dokumentace zdolávání požárů a v obecné rovině z Bojového řádu jednotek požární 

ochrany, kde jsou uvedeny taktické postupy zásahu. 
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8.1 Dokumentace zdolávání požáru  

     Dokumentace zdolávání požárů vychází z vyhlášky Ministerstva vnitra z § 34 vyhl. č. 

246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru 

(vyhláška o požární prevenci).  

     Dokumentace se vypracovává z důvodu získání určitých informací o objektech, které 

představují pro zasahující hasiče neznámé prostředí, ve kterém je nutné se rychle a dobře 

zorientovat.  

     Jsou zde popsány rychlé a efektivní postupy při zdolávání požárů, jejichž výsledkem je 

záchrana osob, majetku a zvířat v objektech. Tento druh podpory, obsahující rady, doporučení 

a informace, by měl vést ke snadnějšímu a odbornějšímu zvládnutí zásahu.    

     Účelem dokumentace zdolávání požárů je vytvořit dokument pro jednotku požární 

ochrany, který by jí poskytl informace o objektech právnických osob a podnikajících 

fyzických osob takového druhu, že ji upozorní na ne zcela zřejmá nebezpečí nebo na možné 

komplikace při zásahu a pomůže eliminovat složitost těchto objektů [2]. 

     Dokumentace se zpracovává pro objekty a prostory, ve kterých jsou složité podmínky pro 

zásah nebo kde se provozují činnosti s vysokým požárním nebezpečím a v případě, že tak 

stanoví dokumentace požární ochrany zpracovaná na základě stanovení podmínek požární 

bezpečnosti, i pro další provozované činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím [18].  

    V tomto případě stačí, aby jenom část objektu vykazovala složité podmínky pro zásah a už 

je zde důvod pro vypracování dokumentace. Objektem je myšleno budova, podnik, 

pracoviště, část území nebo také technologické zařízení.          

     Informace, které by měly vést k snadnějšímu vedení zásahu, by neměly být hodně 

podrobné, rozmanité a neměly by dokument činit těžko srozumitelný a nepřehledný.   

     Podklady pro vypracování dokumentace jsou požárně bezpečnostní řešení stavby, situační 

plán objektu, plán objektu s vnitřním vybavením. Dokumentace zdolávání požárů je 

vypracována na základě Metodického návodu k vypracování dokumentace zdolávání požárů, 

který byl vydán Ministerstvem vnitra – ředitelstvím Hasičského záchranného sboru ČR.    

     Dokumentace zdolávání požárů se skládá ze dvou částí (obrázek 12). Základní část je 

tvořena operativním plánem zdolávání požárů, další části je operativní karta zdolávání požáru. 
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Obrázek 12 Blokové schéma DZP [36] 

 

Operativní plán zdolávání požárů 

     Operativní plán se skládá ze základního textu, který obsahuje operativně taktickou studii, 

stanovení nejsložitější varianty požáru a výpočty pro stanovení sil a prostředků jednotek 

požární ochrany, popř. také stanovení požadavků na speciální hasební látky a postupy. 

Druhou část operativního plánu tvoří vyjímatelná příloha určená pro jednotky požární 

ochrany při zdolávání požáru. Tato příloha je tvořena textovou částí s operativně taktickými 

údaji o objektu a grafickou částí s plánem objektu, včetně umístění okolních objektů, zdrojů 

vody pro hašení požárů, příjezdových komunikací a nástupních ploch pro požární techniku 

[18].  

     

Operativní karta zdolávání požáru 

     Zjednodušená podoba operativního plánu, která se může nacházet v jeho vyjímatelné 

příloze, se nazývá operativní karta. Zpracovává se pro objekty s méně složitými podmínkami 

pro zásah, nebo pokud se složité podmínky pro zdolávání požáru nachází v jednom stavebním 

objektu.      

     Operativní karta je tvořena textovou částí, která obsahuje charakter objektu, konstrukční 

zvláštnosti objektu, evakuační cesty, vnitřní rozvod požární vody, popis míst uzávěru plynu, 
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vypnutí elektrické energie, zapojení nouzového osvětlení. Grafická část obsahuje plán 

objektu, podle potřeby i vedlejší objekty, komunikace, zdroje vody [2]. Operativně taktická 

data se zde vyjadřují grafickými značkami.  

     Operativní karta se zpracovává ve dvojím vydání. Jedno je uloženo na příslušném 

hasičském záchranném sboru kraje a druhé vydání je ve vlastnictví provozovatele objektu.      

        

8.2  Bojový řád jednotek požární ochrany 

     Bojový řád jednotek požární ochrany je zpracován v podobě pokynů generálního ředitele 

Hasičského záchranného sboru České republiky. Představuje kompletní přehled metodických 

listů, návodů, instrukcí a postupů seřazených do těchto kapitol podle zaměření:  

 

 Obecné zásady - O 

     Tato kapitola je zaměřena na činnost jednotky v jednotlivých částech operačního řízení a 

je provázána zejména s jednotlivými ustanoveními vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a 

činnosti jednotek požární ochrany [19]. Zařazuje se sem například přijetí zprávy o události, 

vyhlášení poplachu, výjezd jednotky, průzkum nebo záchrana zvířat apod.   

 Nebezpečí - N 

     Obsahem této kapitoly jsou jednotlivá nebezpečí, kterými mohou být hasiči při zásahu 

ohroženy. Dále jsou zde popsány způsoby ochrany před těmito uvedenými nebezpečími.  

 Řízení - Ř 

     V této kapitole jsou popsány činnosti a úkoly velitelů, řízení zásahu a pravomoci velitelů 

v souladu s obecně závaznými právními předpisy. 

 Požární zásah - P 

     V jednotlivých metodických listech této kapitoly jsou nejprve uvedeny zásady obecných 

činností jednotek požární ochrany při požárech a následně zpracovány postupy a činnosti 

jednotek při jednotlivých druzích požáru [19]. 

 Technický zásah - T 

     Kapitola popisuje činnosti a postupy jednotky požární ochrany při technických zásazích 

jednotek. Mezi technické zásahy patří například vyprošťování osob ze zřícených budov, 
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vyprošťování osob, zvířat a předmětů z výtahu, odchyt a hubení včel, vos a sršňů nebo vstup 

do obydlí a jiných uzavřených prostor při zásahu.   

 

     Mezi další kapitoly Bojového řádu, kde jsou popisovány postupy, rady a doporučení pro 

jednotky požární ochrany patří Součinnost - S, Nebezpečné látky - L, Dopravní nehody - D, 

Ochrana obyvatelstva - Ob.   

 

8.3 Získávání údajů při zásazích v zahraničí 

     Tato část sedmé kapitoly se bude zabývat, jakým způsobem dochází k získávání informací 

o objektech se složitými podmínkami pro zásah v zahraničí.  

 

Slovenská republika  

     Poskytování údajů při zásazích příslušníků hasičského záchranného sboru v objektech se 

složitými podmínkami pro zásah ve Slovenské republice bude zřejmě souviset s historií této 

země, kdy Slovensko tvořilo po dlouhá léta s naší republikou společně jeden stát. Proto 

některé předpisy, postupy a metodiky budou velmi podobné s metodikami naší země. 

     Informace o objektech se složitými podmínkami pro zásah jsou na Slovensku poskytované 

na základě dokumentace o zdolávání požáru, která je řešena ve vyhlášce Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky č. 611/2006 Zbierky zákonov, z 20. listopadu 2006. Dokumentaci o 

zdolávání požáru tvoří operativní plán zdolávání požáru a operativní karta zdolávání požáru.  

     Operativní plán se vypracovává na objekty se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru, na 

objekty s důležitým hospodářským nebo kulturním významem a také pro objekty se složitými 

podmínkami pro zásah a na evakuaci osob. Operativní plán je složen ze dvou částí - z textové 

a grafické.  

     Druhou částí dokumentace o zdolávání požáru je operativní karta, která tvoří samostatnou 

část dokumentace a není součástí operativního plánu jako v metodice České republiky, kde 

operativní karta může být složkou vyjímatelné přílohy operativního plánu. Vypracovává se 

pro objekty se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru, pro které se nepožaduje zpracování 
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operativního plánu. Karta je rozdělena na textový a grafický oddíl a představuje 

zjednodušenou podobu dokumentace o zdolávání požárů. 

 

     Další formou získávání rad, doporučení, informací a postupů jsou Metodické listy 

vydávané Ministerstvem vnútra Slovenskej republiky - prezídiem hasičského a záchranného 

zboru. Metodické listy popisují takticko - metodické postupy vykonávání zásahu. Nejsou 

tříděné do skupin jako v Bojovém řádu jednotek požární ochrany ČR, ale jsou řazeny číselnou 

řadou, která končí metodickým listem číslem 150.   

 

Spojené státy americké   

     Požární jednotky ve Spojených státech amerických postupují v případě mimořádných 

událostí a zdolávání požáru podle Pre - Fire Plan (obrázek 13). Účelem tohoto dokumentu je 

shromáždit a poskytnout důležité informace o objektech jako jsou školní a kancelářské 

budovy, nemocnice, hotely, nákupní centra nebo bytové domy pro případný rychlý a účinný 

zásah proti požáru. Nalezneme zde tato potřebná data o objektu - jeho adresu, stavební a 

konstrukční řešení stavby, nouzové východy, evakuační cesty, umístění požárních hydrantů, 

popis nouzového osvětlení a alarmů, popis umístění hasičských přístrojů a dále například 

důležitá telefonní čísla na další záchranné služby. Pre - fire plan pomáhá hasičům 

identifikovat nebezpečí a na základě tohoto zjištění, zvolit nejlepší postupy pro záchranu a 

zabránit vzniku velkým škodám na lidském zdraví, životech a majetku.  
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Obrázek 13 Pre - Fire Plan [36] 
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9 DOPORUČENÍ A NÁVRHY PŘI ZDOLÁVÁNÍ POŽÁRU 

V PRAXI  

  

     V této části diplomové práce budou nastíněna konkrétní doporučení a návrhy o postupu při 

zdolávání požáru v objektech se složitými podmínkami pro zásah. 

     Pro zjištění stavu dosavadní dokumentace zdolávání požáru byla provedena konzultace 

s příslušníky požární jednotky HZS Ústeckého kraje, územní odbor Teplice. Na základě jejich 

zkušeností a poznatků z praxe ze zásahů, byl učiněn závěr, že v dokumentaci by mohly být 

provedeny změny a doplnění, které by mohly vést ke zlepšení postupu při zdolávání požáru.  

     Největší problémy, které se týkají dokumentace zdolávání požáru a tím vznikající další 

potíže pro zasahující jednotky, jsou neaktuální data v této dokumentaci. Pokud dojde za 

nějakou dobu v objektu k určité změně, a provozovatel to neoznámí, můžou se při zásahu 

dostavit komplikace.  

     Častým problémem také bývá změna názvu organizace. Pokud takovou změnu 

provozovatel neohlásí na státní požární dozor, pak se stává, že při nahlášení požáru v nově 

pojmenované firmě (i když na té stejné adrese) nezjistí operační důstojník, že objekt má již 

dokumentaci zdolávání požáru zpracovanou [20]. 

     Mezi následující návrhy na doplnění dokumentace by byly například údaje o teplotě v 

prostoru hoření. Jedním z parametrů každého požáru je jeho teplota. Znalost hodnoty 

maximální teploty, které se dosahuje při hoření některých látek při požáru, má význam z 

hlediska šíření požáru, ochrany okolních materiálů, narušení konstrukcí, dodávky hasících 

látek, zvoleného postupu hašení apod. [1]. S rostoucí teplotou dochází k urychlení hoření a 

pro zasahující jednotky požární ochrany se podmínky pro zásah stávají obtížnější.  

    Důležitý poznatek, který by příslušníci uvítali v dokumentaci, by byl aktuální stav uvnitř 

objektu - např. počet a druh nebezpečných látek, počet plných a vyprázdněných tlakových 

lahví apod. 

     Dalším doplněním dokumentace by mohla být informace o stupni zakouření v určeném 

prostoru. Silné zakouření značně ztěžuje zásah, zejména ochranu osob, vyvolává jejich 

paniku, snižuje viditelnost a vzniká nebezpečí ztráty orientace, intoxikace i výbuchu. Silné 

zakouření ztěžuje zjištění místa hoření a přístup k němu, tím snižuje účinnost hašení a zvyšuje 
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spotřebu hasiv, vyvolává zvýšenou potřebu dýchací techniky a tím zkracuje dobu nasazení 

hasičů. Silné zakouření je zpravidla doprovázeno zvýšenou teplotou [22]. Vlivem kouře může 

dojít k poškození a k rozrušení konstrukcí a materiálu, které ještě nebyly zasaženy ohněm.        

     Významné pro zasahující hasiče by byly také informace o přesném počtu návštěvníků a 

zaměstnanců v objektu. V případě vypuknutí požáru může nastat panika a ztráta přehledu o 

aktuálním stavu osob. Někteří zaměstnanci mohou mít dovolenou, jiní mohou být u lékaře 

nebo se mohou vyskytovat v jiném objektu nezasaženém požárem.  

     Při konzultaci bylo dále zjištěno, že závažným nedostatkem bývá samotná nedostupnost 

této dokumentace v podnicích, kde má být učiněn zásah.  
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10 VYUŽÍTÍ RFID TECHNOLOGIE NA ZÁKLADĚ 

PRAKTICKÝCH POZNATKŮ 

 

     V úvodu této kapitoly bude přiblížena situace, kde by využití RFID technologie mohlo 

sehrát významnou roli. Událost, která se stala v roce 2011, byla podnětem k vypracování 

návrhu, který bude popsán na závěr kapitoly.             

 

10.1 Požár výrobní budovy 

     K této události došlo ve Středočeském kraji, v obci Loděnice. Dne 27. listopadu 2011 zde, 

v areálu GZ Digital Media propukl požár ve výrobním objektu zaměřeném na výrobu CD a 

DVD.    

 

Charakteristika objektu 

     Zasažený objekt byl třípodlažní trakt výrobní haly o rozměrech 112 x 32 metrů a měl 

smíšenou stavební konstrukci. Svislé stavební konstrukce byly vyzděny z plných pálených 

cihel, podlahy betonové. Střešní konstrukci tvořily ocelové nosníky, na nichž byl ukotven 

plášť z dřevěných desek shora pobitých ocelovým plechem. Podkrovní prostor oddělovaly od 

třetího nadzemního podlaží zavěšené podhledy s tepelnou izolací a prkennou pochozí lávkou 

uprostřed. V prvním nadzemním podlaží jižního traktu se nacházela tiskárna, ve druhém 

nadzemním podlaží kancelářské prostory, závodní jídelna a sklad provozních chemikálií. Ve 

třetím nadzemním podlaží byly umístěny dílny ruční výroby – lepení a balení, příruční sklad 

hořlavých kapalin a další kancelářské prostory. Na jižní trakt navazoval a byl s ním přímo 

propojen objekt tzv. věže – čtyřpodlažní budovy se schodišťovým prostorem, v jejímž čtvrtém 

nadzemním podlaží byla umístěna technologická nádrž užitkové vody. Za věží budova stále 

pokračovala severním traktem výrobní haly [23].    
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Průběh zásahu  

     K požáru došlo ve třetím nadzemním podlaží, v příručním skladu hořlavých kapalin, kde 

neopatrnou manipulací, se na zaměstnanci vzňal jeho pracovní oděv (obrázek 14). V 16:55 

hodin přijalo operační a informační středisko hasičského záchranného sboru Středočeského 

kraje v Kladně informaci o požáru výrobní haly. Zásahu se účastnily jednotky hasičského 

záchranného sboru ze stanice Beroun, Hořovice, Kladno, Řevnice, posílené o jednotky HZS 

hl. města Prahy. Dále zasahovaly jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí Chýňava, Výsoký 

Újezd, Loděnice a Rudná.   

 

Obrázek 14 Zásah v obci Loděnice [23] 

 

     Po průzkumu místa zásahu velitel v 17:05 hodin vyhlásil II. stupeň požárního poplachu a 

požádal o posílení sil a prostředků. V úvodu zásahu byl ustaven automobilový žebřík pro 

hasiče, jejichž úkolem bylo snížení intenzity hoření. Poté byla připojena požární technika na 

vnitropodnikovou hydrantovou síť. Důvodem velmi rychlého šíření požáru do podkrovního 

prostoru a do dílny ruční výroby bylo to, že objekt představoval jeden požární úsek. Dalším 

faktorem ovlivňující rychlost šíření požáru v objektu bylo složení hořlavých materiálů. 
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     Místo zásahu bylo rozděleno na čtyři bojové úseky (obrázek 15).  

 

Obrázek 15 Nasazení sil a prostředků při požáru [23] 

 

     Úsek č. 1 byl vytvořen na severovýchodní straně budovy, kde hasiči měli za úkol zabránit 

šíření požáru v podkrovním prostoru a na severovýchodní straně střechy. 

     Úsek č. 2 ohraničoval objekt z jihovýchodní strany. Zde byly jednotky povolány k hašení 

požáru největší intenzity. 

     Na jihozápadní straně traktu byl vytvořen bojový úsek č. 3. V tomto úseku se nacházel 

sklad, ve kterém bylo nutné během zásahu uskutečnit částečnou evakuaci chemikálií, u nichž 

vznikalo nebezpečí zalití hasební vodou a s tím související následné škody. Tuto evakuaci 
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provádělo šest členů hasičského záchranného sboru, který vynášel ohrožené chemikálie do 

bezpečného prostoru.  

     Hlavními úkoly hasičů zasahujících v úseku č. 4, tedy na severozápadní straně objektu, 

v podstřešním prostoru a na severozápadní straně střechy izolovat požár před jeho dalším 

šířením a odvětrávání podkrovního prostoru, který byl již částečně zasažen požárem.   

     Večer ve 22:07 hodin došlo na všech čtyřech úsecích ke snížení sil a prostředků a byly 

sloučeny do dvou úseků. Důvodem bylo snížení intenzity hoření. Poté následovala dohlídka 

uhašeného požáru.  

 

Příčina vzniku požáru 

     V následujících dnech probíhalo šetření, které mělo určit příčinu vzniku požáru. Bylo 

stanoveno několik verzí, které se postupem času vyšetřování vylučovaly. Mezi navrhovanými 

příčinami vzniku požáru byla například uváděna nesprávná manipulace s hořlavými 

kapalinami, nedodržování bezpečnostních předpisů při práci s otevřeným ohněm, kouření 

nebo úmyslné zapálení. Nedbalostní jednání bylo vyhodnoceno jako nejpravděpodobnější 

varianta vzniku požáru.    

  

Vyhodnocení zásahu 

    Mezi pozitivní stránky zásahu můžeme zahrnout rychlý dojezd povolaných jednotek na 

místo zásahu, bezproblémové fungování hydrantové sítě v objektu a přehlednou organizaci 

velení, která zabránila zranění zasahujících příslušníků požárních jednotek. 

     Za negativní skutečnosti zásahu bychom mohli zařadit to, že výrobní hala byla navržena, 

vystavěna a uvedena do užívání v době před vydáním kodexu technických norem, týkající se 

požární ochrany objektů. Vnitřní prostory nebyly děleny do požárních úseků, což mělo za 

následek rychlý rozvoj požáru uvnitř objektu a dále v místě vzniku požáru nebyla instalována 

požárně - technická zařízení. Objekt byl vybaven pouze přenosnými hasicími přístroji [23]. 

Dalšími problémy, které se vyskytly během zásahu, byly uzamčené únikové cesty a zatarasení 

zásahových cest různými materiály, paletami nebo výrobky.  
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     Největším negativem, který mohl tento zásah nejen urychlit, ale také snížit způsobené 

škody požárem, bylo použití zastaralé dokumentace zdolávání požáru, která obsahovala již 

neaktuální informace o objektu a dále její nepřítomnost na vrátnici zasaženého areálu.      

 

10.2 Návrh řešení nedostatků  

     Poslední dva uvedené nedostatky se staly podkladem pro zamyšlení a položení si otázky - 

zda nelze tuto absenci a těžkopádnou, neměnitelnou písemnou formu této dokumentace 

nějakým způsobem nahradit? Řešení tohoto problému bychom mohli nalézt ve využití již 

zmíněné RFID technologie.  

     Jednalo by se o bezkontaktní komunikaci, která na základě elektromagnetických vln 

přenášela a ukládala informace do databáze a po následném zpracování, vyhodnotila výsledná 

data. Pro automatické měření fyzikálních veličin jako jsou teplota, tlak, radiace apod. nebo 

pro údaje o pohybu předmětů nebo osob v budově by bylo použito aktivního RFID systému, 

jehož hlavní komponentem by byl aktivní tag. Jedna z velkých předností tohoto tagu je 

možnost aktualizace uložených dat. Další výhodou může být jejich čtecí dosah, který může 

činit 25 – 50 metrů a u vyšších verzí až 350 metrů.  

 

     Výše uvedená mimořádná událost poslouží jako modelová situace pro využití následně 

uvedených návrhů do praxe.  

 

10.2.1 Aktualizace DZP pomocí RFID technologie  

 

     Dne 27. listopadu 2011 byla přijata zpráva operačním a informačním střediskem 

hasičského záchranného sboru o vypuknutí požáru v areálu GZ Digital Media, v příručním 

skladu hořlavých kapalin. Následně byla na místo zásahu vyslána jednotka požární ochrany. 

     V případě navrhovaného zlepšení by byla budova s příručním skladem hořlavin vybavena 

aktivním RFID tagem, ve kterém by byly nahrány aktuální informace, rady a doporučení o 

postupu zdolávání požáru v tomto objektu, kde jsou složité podmínky pro zásah.  
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     Při přiblížení požárního vozidla CAS 20 HZS Beroun k objektu zachváceného ohněm, na 

vzdálenost 350 metrů, by došlo k načtení informací uložených v tagu na budově skladu 

(obrázek 16).  

 

 

Obrázek 16 Načtení informací pomocí RFID tagu 

 

     Uplatnění tohoto návrhu v provozu, bylo konzultováno s odborníkem, zabývající se 

aktivním RFID systémem panem Ing. Lukášem Plíhalem, působící ve firmě AutoCont IPC 

a.s, sídlící v Praze.    

     Na základě získaných poznatků by tento systém mohl v praxi fungovat následujícím 

způsobem (obrázek 17). Do skladu by bylo přivezeno nové zboží v určitém počtu nebo 

objemu, které by bylo zaznamenáno skladníkem do počítače. V počítači by byl uveden, jak 

stávající stav hořlavého materiálu, tak i příjem nově naskladněného zboží. Po zaevidování 

zboží v počítači dojde k odeslání informace do aktivního tagu. V této konkrétní operaci by byl 

tag schopen se chovat jako čtečka, která si tyto informace načte a v sobě uloží. V tagu mohou 

být uložena data, která by byla velmi podstatná pro zásah hasičů. Zde by byly načteny 

například fyzikální veličina teplota, stupeň zakouření nebo rozloha skladovacího prostoru 

apod.  
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     Dalším velice důležitým údajem pro zasahující hasiče, který lze zaznamenat pomocí 

tohoto aktivního tagu, by byl přesný počet osob nacházející se v objektu. Systém by mohl 

zachytit aktuální počet osob za podmínky, že osoby vstupující do tohoto objektu, by musely 

být vybaveny tagem. Zde by postačilo využít pasivního tagu, který by mohl být zapouzdřen 

například ve vizitce na oděvu.  

     Při příjezdu zásahového vozidla k objektu s hořícím příručním skladem, by velitel 

v požárním voze zaktivoval čtecí zařízení. Tato čtečka by mohla být součástí výpočetní 

techniky, kterými by mohli být PDA zařízení nebo tablet. Načtené informace o umístění 

hořlavých kapalin a vnitřním stavu skladu by byly zpracovány z tagu, který by byl zabudován 

na hořící budově. Tato data by byla zpracována v textové a grafické podobě, a byla by 

k dispozici veliteli zásahu. Na základě takto získaných informací by velitel stanovil postup při 

zdolávání požáru v hořícím skladu.    

 

 

Obrázek 17 Získávání informací pomocí RFID technologie 
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Základní komponenty navrhovaného systému 

     Účinnost výše popsaného návrhu by byla zajišťována těmito základními částmi. 

     Aktivním RFID systémem nainstalovaném ve skladu a čtecím zařízením integrované 

v PDA nebo tabletu nacházející se uvnitř zásahového vozu. 

 

Aktivní RFID  

     Systém aktivního RFID je schopen monitorovat výskyt všech tagů v kontrolovaném 

prostoru. Sledování pohybu, například příjem zboží ve skladu, není podmíněno průnikem 

čtecí zóny, ale může probíhat na základě sledování přítomnosti v dohlíženém prostoru. Tagy 

obsahují vlastní zdroj energie, například akumulátor nebo baterii, jejíž zásluhou mohou 

provádět měřící a kontrolní funkce i mimo dosah čtečky. Další výhodou těchto aktivních tagů 

je jejich nezávislost na elektrické energie v případě přerušení dodávky. 

     Bezdrátová komunikace ve skladu by mohla probíhat mezi počítačem a aktivním tagem 

pomocí radiového modemu na frekvenci 868 MHz.     

  

     Dále by tento systém umožňoval: 

 sledování daných veličin on - line na libovolných počítačích v síti 

 vyhodnocování stavu v zadaných časových intervalech  

 stanovení mezních hodnot a to jak v okamžitých, tak i kumulativních za určený časový 

úsek 

 vyhlašování alarmového stavu v případě překročení mezních hodnot  

 volitelné grafické či tabulkové výstupy v libovolném časovém úseku [24]    

 

Čtecí zařízení integrované v PDA nebo tabletu 

     PDA (personal digital assistant) neboli osobní digitální pomocník by pro své vlastnosti 

mohl být využit velitelem zásahu při načítání informací o objektu se složitými podmínkami 

pro zásah v případě vypuknutí požáru.  
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     Předností tohoto zařízení je jeho velikost. Rozměry se pohybují kolem 12 x 8 centimetrů a 

přístroj se vejde do dlaně. Přední strana PDA je tvořena převážně barevným dotykovým 

displejem (obrázek 18). Je vybaveno vlastním operačním systémem a má obdobné ovládání 

jako Windows. U PDA je možné využívat buď virtuální klávesnici, kde se písmenka 

vyťukávají na obrazovce nebo použít speciální pero, tzv. Stylus.    

     Dále je opatřeno zařízení bezdrátovým připojením mezi elektronickými zařízeními 

Bluetooth a bezdrátovým připojením k Internetu WiFi.  

     Vzhledem k vlastnímu operačnímu systému je možné nainstalovat nepřeberné množství 

aplikací:  

 textové editory 

 tabulkové procesory 

 software pro telekonference - např. Skype 

 webové prohlížeče apod. [25]  

 

 

 

Obrázek 18 PDA zařízení [37] 
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Tablet 

     Druhým navrhovaným přístrojem s integrovaným čtecím zařízením, který by mohl být 

využit pro poskytování údajů v objektech při zásazích, by byl tablet. 

     Tabletem je nazýván přenosný počítač ve tvaru desky s dotykovým displejem. Ke psaní se 

buď využívá virtuální klávesnice nebo Stylusu - speciálního pera. 

 

     Pro případ hořící skladu, kde by při provedení zásahu, byla použita RFID technologie, by 

mohl být využit tablet značky Getac (obrázek 19), nejlépe splňující požadavky pro zjišťování 

údajů v objektech se složitými podmínkami pro zásah. 

     Tablet značky Getac E110 je nový odolný tablet s procesorem Intel Atom N2800. Tablet je 

vybavený displejem čitelným na přímém slunci o velikosti 10,1" s rozlišením HD (1366 x 

768). Certifikace e4 Mark opravňuje Getac E110 k používání v dopravních prostředcích. 

Tablet nabízí funkce, díky jim se může zvýšit produktivita odborníků procujících v 

extrémních podmínkách. Využitím unikátní technologie LifeSupport Getac lze vyměnit 

baterii bez vypnutí přístroje.  

     K výhodám patří Power Management, jenž umožňuje upravovat běžící procesy tak, aby se 

optimalizovala spotřeba energie. Dále je Getac E110 vybaven bezdrátový rozhraním 

Bluetooth 4.0, umožňující komunikaci na delší vzdálenosti. Je obohacen o software Getac G - 

Camera, který je vhodný pro geodetické aplikace. Bezdrátový datový modul zajišťuje 

propojení zařízení s datovou 3D sítí. Novinkou ve vybavení je integrace RFID čtečky, jejíž 

pomocí lze získat požadovaná data ve velmi krátkém čase. 

     Tablet Getac E110 je určen do firemních flotil a dalších odvětví, kde se vyžaduje 

poskytování, sběr a přenos dat v reálném čase. [26]            
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Obrázek 19 Tablet Getac E110 [38], [39]            

 

 

10.2.2 Získávání informací na základě hlasové RFID čtečky 

 

     Druhým návrhem, kterým by bylo možné získávat informace a data o postupu zdolávání 

požárů v objektech se složitými podmínkami pro zásah, by bylo použití hlasové RFID čtečky. 

     Její využití bychom mohli aplikovat na již zmíněném hořícím skladu hořlavin v areálu GZ 

Digital Media.   

     Celý systém by začal pracovat již při příjmu nového zboží do skladu. Na sudech obsahující 

hořlavé látky by byly tagy nainstalované již od výrobce. Informace týkající se obsahu sudů by 

byly při vjezdu do skladových prostorů načteny čtečkou a automaticky odeslány do 

centrálního tagu, který by sbíral i ostatní důležitá data prostoru skladu. Tento tag by se 

nacházel vedle vstupních dveří do skladu.       

     Do míst zakouřeného skladu se špatnou viditelností byla vyslána průzkumná tříčlenná 

skupina příslušníků hasičského záchranného sboru. Jejich úkolem bylo zjistit, zda se v objektu 

vyskytují osoby, rozsah zasažení prostoru požárem, umístění a množství sudů s hořlavinami. 

Zjišťování těchto důležitých údajů ztěžoval vysoký stupeň zakouření prostoru. Hasiči se touto 
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situací dostali do pozice nevidomých lidí, kteří se denně potýkají s problémy s orientací 

v prostoru. 

     U lidí s tímto typem omezení si již našla uplatnění i RFID technologie. Tato technologie 

jim umožňuje mít dokonalý přehled o jejich lécích, potravinách v kuchyni, lednici, zvukových 

knihách, hudební fonotéce a mnoha dalších drobnostech [27]. Tyto předměty nezbytné pro 

život, jsou označeny tagy, které si mohou nevidomí hlasově nahrávat a následně pomocí 

čtecího zařízení hlasově prohlížet. Tímto způsobem získávají aktuální informace o věcech, 

které se v určeném prostoru nacházejí.     

     Na podobném principu by mohl fungovat návrh, který by usnadňoval orientaci 

zasahujících hasičů v zakouřeném prostoru hořícího skladu.  

     Jeden z členů průzkumné skupiny hasičů by byl vybaven čtecím zařízením, které by mělo 

v sobě integrovaný hlasový modul. Při přiblížení průzkumníka ke vstupním dveřím by si tato 

čtečka načetla všechny informace z centrálního tagu, které by byly hasiči při přenosu 

poskytnuty v hlasové podobě. Získané informace z hlasové čtečky by byly hasičem 

neprodleně předány pomocí vysílačky veliteli zásahu. Velitel zásahu by na základě takto 

poskytnutých dat o objektu zasaženém požárem, rozhodl o nejefektivnějším postupu při jeho 

zdolávání.   

     V navrhovaném postupu by hlasové čtecí zařízení mohlo být umístěno například na helmě 

průzkumného hasiče nebo připevněno na ruce v podobě náramku (obrázek 20). 

                             

Obrázek 20 Umístění čtecího zařízení s hlasovým modulem 
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11 ZÁVĚR 

 

     Nasazení RFID technologie v současné době je velmi rozsáhlé. Pro běžný život to 

představuje urychlení některých procesů a činností. S postupnou integrací RFID do 

společnosti se však objevují i negativní stránky této technologie. Asi nejproblematičtější je 

vůbec nalézt mez, kdy RFID technologie znamená přínos pro společnost a kdy začíná 

překračovat hranice lidského soukromí. I přes tyto negativa se RFID technologie jistě dočká 

dalšího rozvoje.  

     V případě příslušníků hasičského záchranného sboru, kteří den, co den nasazují své vlastní 

životy pro záchranu osob, zvířat a majetku by RFID technologie byla velkým přínosem nejen 

pro jejich každodenní práci, ale i bezpečnost.  

      Cílem této diplomové práce bylo navrhnout využití RFID technologie pro poskytnutí 

informací, rad a doporučení o postupu zdolávání požárů v objektech se složitými podmínkami 

pro zásah.  

     Na základě zjištěných skutečností, jakým způsobem jsou poskytovány údaje v současné 

praxi, jsem v závěrečné části práce uvedla návrhy, které by mohly dopomoci ke zlepšení 

informovanosti. 

     V prvním návrhu jsem uvedla využití RFID technologie k aktualizaci dokumentace ke 

zdolávání požáru. V současné dokumentaci jsou informace vedené v písemné podobě a každá 

změna znamená vydání nové dokumentace. V mém návrhu by RFID umožňovala aktualizaci 

dokumentace bez nutnosti jejího tištění. Realizace by spočívala v načtení tagu umístěného na 

objektu a sběru aktuálních dat. Tímto návrhem by se předešlo, jednak zastaralosti 

dokumentace, tak i její absenci v některých objektech.  

     Další mé navrhované řešení, kde by mohla být využita RFID technologie, by bylo použití 

hlasové RFID čtečky. Toto zařízení by hasičům poskytovalo důležité informace o zasaženém 

objektu s vysokým stupněm zakouření, které může mít za následek ztrátu jejich orientace v 

prostoru.    

     Uvedením těchto návrhů do praxe by znamenalo nejenom velké snížení případných 

následků požáru, ale především by se zvýšila i ochrana a bezpečnost zasahujících hasičů.    
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RTLS  Real Time Locating Systems 

HZS  Záchranný sbor hasičů 

DZP  Dokumentace zdolávání požárů 

PDA  personal digital assistant    
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