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Anotace 

Bakalářská práce se zabývá současným stavem řešené problematiky v parkovacích 

systémech. V řešení jsou zahrnuty druhy parkování, které lze nalézt na území České 

republiky, ale také po celém světě. Způsoby jejich činností, využití pro daná místa a 

situace, kontrolu, fungování, výhody a nevýhody daných typu parkovišť. Další část 

charakterizuje prostředky automatické identifikace, jejich rozdělení, výrobní procesy, 

evidence, využití v logistických systémech a v neposlední řadě porovnání s RFID 

technologií. Poslední část práce je věnovaná návrhu využití RFID v parkovacích systémech 

pro veřejné i soukromé parkoviště, funkčnost, výhody z hlediska zákazníka a 

provozovatele.  

 

Klíčová slova: Česká republika, čárový kód,  RFID, parkování, automatická identifikace, 

logistika 

 

Summary 

My bachelor thesis deals with the current state of problematics of parking systems. 

The solution includes parking types which can be found in the Czech Republic, but also 

throughout the entire world. Manners of their operation, use for a given locations and 

situations, control, operation, advantages and disadvantages of the given type of parking. 

Another part charecterize various means of automatic identification, their distribution, 

manufacturing processes, records, utilization in logistics systems and last but not least 

comparison to RFID technology. The last part is devoted to design of using RFID in 

various parking systems for public and private parking, functionality, advantages in terms 

of customer service and operators. 
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1. ÚVOD 

 

Parkoviště a parkovací místa patří dnes do přirozeného celku zástavby i v těch 

nejmenších obcích.  Nacházíme je u úřadů, obchodních domů, pracovišť popřípadě také 

škol. S rostoucím počtem populace a životní úrovně se nároky na komfort zákazníků 

týkající se provozu automobilů neustále zvyšují. Zastaralé systémy parkování je nutno řešit 

modernějším způsobem. Platba parkovného způsobem „keš“ či vhazování mincí do 

parkovacích automatů může být pro mnoho klientů nekomfortním a rovněž časově 

omezujícím aspektem.  

Tato bakalářská práce se bude zabývat parkovacími systémy, jejich výhodami, 

nevýhodami a především se zaměří na modernizaci parkovacích systému s použitím 

moderní a progresivní technologie automatické identifikace na bázi systému RFID. Dále 

pak schopností komunikace tohoto systému a čtením ze vzdálenosti několika metrů, bez 

nutnosti opuštění automobilu za účelem platby parkovného. Jednou z další části práce je i 

obeznámení se s prostředky automatické identifikace a jejich využití při parkování.  Na 

základě studia informací a materiálů týkajících se této problematiky, se v bakalářské práci 

budu zabývat technologiemi a možnostmi, které by mohly přispět ke zlepšení současného 

stavu parkování v České republice. 
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2. REŠERŠE – SOUČASNÝ STAV ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY  

 

 Ověřování faktů, které je postaveno na poznatcích shrnutých v této bakalářské práci 

tak, abych mohla osobně prozkoumat parkoviště se systémem RFID na Ostravsku, nebylo 

možné. Jediný systém v České republice využívající RFID technologie pro parkování se 

nachází v Praze. Systém je provozován firmou SMART PARKING. 

Z tohoto důvodu jsem se rozhodla zařadit do své práce celosvětový stav a využívání 

parkování na bází RFID systému. Při psaní bakalářské práce budu čerpat z poznatků 

literatury a webových odkazů k danému tématu. Rovněž se zmíním o současných 

problémech v parkování zastaralým, avšak často užívaným způsobem jako např. parkovací 

lístky, čipové karty, parkování s lidskou obsluhou, systém parkovacích hodin a jiné. 

2.1  Systém parkovacích lístků s lidskou obsluhou  

 

Se systémem parkování pomocí využití parkovacích lístků s lidskou obsluhou se lze 

setkat například u různých kulturních akcí, u kterých je vyhrazena plocha (lokalita) 

k parkování. Existují však i hlídaná parkoviště, kde si obsluha při vjezdu „zákazníka“ 

vyžádá SPZ vozidla, jméno a kontaktní telefon. Cena parkování je předem stanovena. 

Řidiči vozidla je přiděleno parkovací místo a vypsána „stvrzenka“ s daným časem 

příjezdu. V okamžiku odjezdu řidiče z parkoviště je řidič povinen dříve vystavený doklad 

znovu vydat obsluze a parkovné uhradit dle platného ceníku. Tento systém lze uvést na 

praktickém příkladu, kdy tohoto systému využívají garáže v obchodním centru 

Hypermarket Albert – Ostrava- Dubina.   

 

Se systémem parkování s obsluhou se stále setkáváme poměrně často, avšak 

mnohem častěji registrujeme systém založený na parkovacích lístcích, bez přítomnosti 

lidské obsluhy, tedy využití parkovacích automatů.  
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Obr. 1 - Výběrčí parkovného; zdroj [1] 

 

2.2  Systém parkovacích automatů 

 

Parkovací automaty jsou praktickým nástrojem parkování bez přítomnosti lidské 

obsluhy.  V prvním případě je poskytovaná služba parkování na dobu určitou bez poplatku. 

Zákazník si při zaparkování automobilu vyzvedne parkovací lístek v automatu a ten 

následně umístí na viditelné místo za čelním sklem vozidla. Parkovací lístek slouží ke 

kontrole městské policii, která zjistí, zda zákazník na parkovišti nestojí déle, než je 

vyměřený čas. V případě druhém je parkování zpoplatněno. Zákazník si při vjezdu na 

parkoviště vyzvedne lístek v automatu, který uvádí čas začátku parkování. Při výjezdu 

z parkoviště je zákazník povinen zaplatit poplatek za určitý čas, který strávil na parkovišti, 

aby mu byla zpřístupněna výjezdová cesta a otevřely se závory. U tohoto druhu automatu 

je možno uhrazení poplatku hotovostí nebo kartou. 
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Obr. 2 - Parkovací automat; zdroj [2] 

 

2.3  Automatická závora 

 

 Systém, který využívá možnosti takzvané automatické závory je převážně uřčen 

k eliminaci neplatících zákazníků v oblasti parkování a provozovatelům parkovišť tak 

umožňuje monitorovat jejich obsazení. 

 Funkčnost parkovacího systému je následovná. Řidič vozidla přijíždí se svým 

automobilem k závoře, která slouží k vjezdu na vyznačené parkoviště.  Po zastavení 

vozidla může řidič po levé straně nalézt tzv. vjezdový stojan, který mu po stisknutí tlačítka 

vydá parkovací lístek. Po obdržení a následném odebrání parkovacího lístku ze stojanu je 

řidiči otevřena cesta (vjezdová závora se nadzvedne) a řidič má povolen vjezd na 

parkoviště. Parkovací lístek, který byl řidiči automobilu vydán při vjezdu na parkoviště, 

obsahuje magnetický záznam. Tento záznam nesmí být v kontaktu s vnějším magnetickým 

polem (typickým příkladem jsou magnety umístěné v oblasti reproduktorů a jiné) z důvodu 

poškození informací uložených v magnetickém proužku. Při opouštění parkovacích prostor 

je řidič povinen při výjezdu doložit tento parkovací lístek do příslušného výjezdového 

stojanu a tím aktivovat otevření závory pro výjezd. V dalších případech řidič před 

opuštěním parkoviště uhradí parkovací služby v automatické pokladně.  
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 Systém je využíván k regulaci silničních komunikací či vjezdů a výjezdů 

automobilů z parkovišť. Závora může být samostatným parkovacím prvkem nebo součástí 

parkovacího systému GPP, kde je intenzivní provoz vozidel. Závora však může být také 

použita u velkokapacitních garáží, parkovacích domů, podnikových parkovacích systémů ( 

DPO Ostrava, Hranečník), hotelů, příjezdových cest ale také pro výběr mýtného na 

dálnicích.  

 

Obr. 3 - Automatická závora; zdroj [3] 

 

2.4  Systém mobilních aplikací 

 

Systém mobilních aplikací, za pomocí něhož můžeme uhradit cenu parkovného, je 

v mnoha ohledech pohodlným způsobem parkování. Výhodou systému je, že zákazník, 

který ho využívá, má kompletní přehled o časovém rámci stání na parkovišti. Tímto 

způsobem se rovněž může předcházet zvýšené dopravní zácpě, popř. sledovat aktuální stav 

obsazenosti parkovacích míst. Některé aplikace dokonce nabízí i záznamy z kamer 

dopravy, parkovací zóny a hustoty provozu. Motoristé si těmito aplikacemi usnadní 

parkování. 
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2.4.1  Systém mobilních aplikace Pango  

 

Parkovací systém zvaný Pango je moderní technologií, která umožňuje řidičům 

vozidel hradit parkovací služby za pomocí mobilního telefonu. 

Systém umožňuje parkování v uzavřených parkovištích, městských zónách 

a podzemních garážích. Při využití tohoto systému není zapotřebí parkovací lístek. 

V případě kontroly parkovného zavede pracovník policie registrační značku daného 

vozidla do systému Pango, systém následně vyhodnotí data a potvrdí, že parkovné bylo 

zaplaceno.  

Využití tohoto systému je celosvětová záležitost, a to jak v České republice tak 

například v Německu, Polsku, Spojených státech amerických, Izraeli, kde byl tento systém 

vyvinut společností Mobydom atd. [4] 

 

Obr. 4 - Mobilní aplikace Pango; zdroj [4] 
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2.5  Systém mobilních plateb parkovného 

 

Za pomocí mobilního telefonu lze využít služby parkovného a to formou SMS 

platby, která se nazývá Premium SMS. Uživatel zašle zprávu na speciální telefonní číslo, 

(takzvaný SHORT CODE). Zpráva musí obsahovat dobu parkování, státní poznávací 

značku automobilu, identifikační číslo města a zónu, ve které hodlá své vozidlo 

zaparkovat. Zákazníkovi je obratem zaslána SMS zpráva v podobě parkovacího lístku. 

Tato služba poskytuje rovněž informace o ukončení parkovacího času. Cena je uživateli 

odečtena z kreditu. Kontrola, která je následně prováděna po zaplacení parkovného se 

ověřuje prostřednictvím mobilního telefonu, zadáním SPZ vozidla. (5) 

 

Obr. 5 - Služba pomocí SMS; zdroj [5] 

 

2.6  Systém parkovacích hodin 

 

V některých městech můžeme nalézt tzv. systém parkovacích hodin, který je 

označen dopravní značkou, viz Obrázek 6. Takové parkování je časově omezeno. Systém 

bývá užíván zejména v centrech měst a to před úřady, poštou apod.  

Povinností řidiče vozidla, který chce k parkování využít systému parkovacích hodin 

je, aby řádně umístil parkovací hodiny na palubní desku svého automobilu s nastavenou 
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dobou, informující o času zaparkování. Rovněž musí dodržet čas odjezdu z parkoviště, 

který je uveden na dopravní značce. Kontrolou tohoto systému je pověřena městská 

policie, která dohlíží na dodržování stanovené maximální doby parkování.  

 

Obr. 6 - Parkovací hodiny; zdroj [6] 

 

2.7  Parkovací systém GPP compact 

 

Jde o systém parkování, kde u výběrů poplatků za parkování automobilů jsou 

použity lístky s čárovým kódem. Tento systém je určen pro vjezdy a výjezdy vozidel 

z parkovacích ploch, garáží a parkovišť s intenzivním provozem. Parkovací systém 

Compact je systém pro manuální pokladnu, jeden vjezd a výjezd popřípadě pak s platební 

stanicí. Systém je vhodný pro menší parkoviště v rozsahu 50 – 200 parkovacích míst. 

Funkčnost systému je založena na parkovacím automatu, který při vjezdu na parkoviště 

vytiskne uživateli parkovací lístek. Řidič může následovně zaparkovat na jakémkoli 

volném parkovacím místě. Této služby využívá též Vysoká škola Báňská, která si za své 

poskytované služby účtuje předem určený poplatek. V případně ztráty parkovacího lístku 

je uživateli uvalena pokuta ve výší 500,- . [7] 
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Obr. 7 - Mapa parkoviště –Vysoká škola Báňská; zdroj [7] 
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3.  PROSTŘEDKY AUTOMATICKÉ IDENTIFIKACE 

 

U automatické identifikace se jedná o technologii, která je založena na 

induktivních, radiofrekvenčních, magnetických a optických principech. Výrobky, obaly, 

konstrukce a kryty jsou při expedici označovány čárovými kódy a etiketami, které jsou 

nedílnou součástí výrobků. Značení výrobků slouží především k jeho následnému třídění 

dle typu, k rozdělování při výrobních procesech či za účelem evidence. Automatická 

identifikace a její uplatnění se používá v logistických systémech.(Sledování řízení 

procesů, rychlé vyhledávání úložiště daného produktu, kontrola zásob apod.) [8] 

3.1  Grafický kód 

 

Grafický kód je symbolem grafického původu. Jde o kódy jednodimenzionální a 

dvojdimenzionální, které umožňují zakódovat určitý počet znaků. Grafické kódy jsou 

jednou z nejrozšířenějších způsobů automatické identifikace. S tímto typem kódu se dnes 

můžeme setkat téměř kdekoliv. Zejména však v obchodech, ve skladech firem nebo ve 

zdravotnictví. Účel vynálezu grafického kódu spočívá ve zjednodušení rozpoznání různých 

produktů nebo služeb. Automatická identifikace využívá několik možných grafických 

kódů. Patří zde i čárový kód. [1] 

3.2  Čárový kód 

 

Čárový kód je složen ze dvou základních částí. Z černých a světlých mezer, které 

lze snímat za pomocí snímače, vyzařující červené světlo.  Světlo pracuje na bázi pohlcení 

černých čar a je odrážen čárami světlými. Rozdíl v reflexi je zjišťován za pomocí přeměny 

v elektrický signál, který odpovídá šíři mezer a čar. Signál je následně převeden v číslice 

nebo písmena v závislosti na daném čárovém kódu, z čehož vyplývá, že každá číslice a 

písmeno je v čárovém kódu předem definována šíří čar a mezer. Tyto číslice a písmena 

mohou v daném kódu zaznamenávat a zahrnovat množství informací, jako například číslo 

výrobku, jeho barvu, název nebo umístění ve skladu.. [9], [1] 
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Obr. 8 - Čárový kód; zdroj [10] 

 
 

Čárový kód zahrnuje dva základní znaky, počáteční START a koncový STOP. 

Jejich úkolem je označit začátek a konec daného kódu, ale i rozpoznat o jaký typ kódu se 

jedná. Ve  světelném pásmu, který je jedním z nedílných součástí kódu, nacházejících se 

před i za kódem, není možné umístit symbol popřípadě text. Toto světelné pásmo slouží 

zejména ke snadnému rozeznávání počátečního a konečného znaku. 

3.2.1  Rozbor čárového kódu 

 Na obrázku níže, je vyobrazen čárový kód s popisem symbolů.  

 

 

Obr. 9 - Popis čárového kódu; zdroj [11] 
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 X – šířka modulu -  znázorňuje nejužší element kódu, jedná se o čáru či mezeru. 

 R – světlé pásmo – světlé pásmo by zpravidla mělo být několika násobně širší než 

šířka modulu a to alespoň 2,5 mm. 

 H – výška kódu 

 L – délka kódu 

 Start, Stop – Startovací a ukončovací znak (1) 

3.2.2  Princip čtení čárových kódů 

 

Ke zpracování čárového kódu, je zapotřebí danou informaci přečíst. Ta je uložena 

v čárovém kódu, který je možno snímat za pomocí světla sloužícího jako nosič informací 

ve viditelném pásmu, jehož vlnová délka je okolo 660 nm. A dále pak v infračerveném 

neviditelném pásmu, kde vlnová délka dosahuje hodnoty 900 nm. Neviditelné pásmo 

slouží především ke skrytí informací daného kódu před zrakem lidí a dále je určena ke 

čtení převážně v místech, kde není k dispozici viditelné světlo. K tomuto účelu nám slouží 

čtecí zařízení čárových kódů. Je poskládáno ze tří hlavních modulů, bez kterých by tento 

přístroj nemohl fungovat. Jako první je tzv. vstupní modul, jehož účelem je navazovat 

přímý a těsný kontakt s kódem. Usměrňuje elektromagnetické pole pro druhý modul, který 

zpracovává elektronický signál. K dekódování a výstupu informací slouží zařízení 

nazývané dekodér. [1] 

 

Obr. 10 - Čtecí zařízení; zdroj [12] 
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3.3  Jednodimenzionální kódy 

 

 Mezi základní typy jednodimenzionálních kódů, patří typy Code 39, EAN a 2/5. 

Výhodou je, že všechny jmenované kódy mohou být šířeny zcela zdarma, což znamená, že 

uživatel může daný typ vytisknout a použít. Typ EAN je řízen registrační organizací, která 

má zastoupení téměř v každé zemi, aby se předešlo výskytu shodných kódů vyskytujících 

se na světě. V České republice to zajišťuje organizace GS1 Czech Republic. Typy 2/5 a 

Code 39 tímto způsobem zajištěny nejsou, a proto se zde snižuje opatření pro jednotnost 

kódu. Typ 2/5 není pro parkovací účely nijak užíván, proto níže popíšu kódy typu Code 39 

a EAN.  

3.3.1  Code 39 

 

 Typ Code 39 je schopen přenášet alfanumerické znaménka. Byl vyvinut roku 1974 

firmou Intermec. Jeho součástí mohou být znaky typu tečka, čárka, hvězdička nebo 

znaménka plus a mínus. Mohou se zde objevovat také číslice 0-9 a písmena abecedy od A 

– Z. Tento kód má svůj vlastní znak pro začátek a konec (Start a Stop). Jsou značeny „*“. 

Každý kód Code 39, obsahuje 9 prvků. Čtyři mezery a pět čar (šest úzkých a tři široké). 

Mezery i čáry, jsou stejného významu (slouží pro šíření informací). Ke snímání kódu 

slouží čtečka, kterou je možné umístit na vstupní brány prostorů s parkovištěm. [1], [13] 

 

Obr. 11 - Čárový kód typu Code 39; zdroj [14] 

 



Veronika Kohutová: Možnosti RFID technologíí v parkovacích systémech 
 

2015  14 

 

Obr. 12 - Vícesměrový laserový snímač; zdroj [13] 

 

 

3.3.2  Kód EAN 

 

 Kód typu EAN byl vyvinut roku 1977, za jehož vznikem stála snaha o sjednocení 

kódovacích systému. Tento typ pracuje pouze s numerickými znaky. Organizace IANA 

EAN, celým názvem International Article Numbering Association EAN, je mezinárodní 

organizací, která řídí užívání tohoto typu kódu.  

Kódu tohoto typu je několik, EAN 8 (osmimístný kód), dále EAN 13 

(třináctimístný) nebo EAN s dodatkovými kódy, kde jsou číslice umístěny nad čárovým 

kódem. Tyto numerické znaky jsou číslicemi kontrolními a slouží jako informace pro 

přesnější označení. Využitím tohoto kódu jsou karty, na které je daný kód nanášen 

termotiskem. Karty slouží jako identifikační médium při vstupu do objektu, docházce, ale 

najdeme ho i v systémech určených pro parkování. [15], [1] 
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Obr. 13 - EAN 8; zdroj [15] 

 

 

Obr. 14 - EAN 13; zdroj [15] 

 

3.4  Dvoudimenzionální kódy 

 

Dvoudimenzionální kódy nebo také kódy maticové. Za jejími názvy stojí způsob 

uložení dat. Souřadnice tmavých bodů v matici definují dvourozměrné data, proto se také 

můžeme doslechnout o tzv. „2D čárových kódech“. Jejich výroba a následné využití bylo 

původně zamýšleno pro průmyslové zaměření, kde bylo zapotřebí co největší objem dat 

uložit do co nejmenšího prostoru. V dnešní době lze na trhu najít nespočetnou řádku těchto 
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kódu, avšak využití v parkovacích systémech s tímto typem označení není tak rozšířeno. 

[16] 

3.4.1  QR Kód 

 

 Název kódu vznikl na základě spojení dvou anglických slov QUICK RESPONSE 

(rychlá odpověď), kterou roku 1994 vyvinula firma Denso-Wave (japonská společnost). 

Jedná se o jeden z druhů 2D kódu. Vizuální stránka kódu vypadá tak, že samostatný kód je 

tvořen z černobílých bloků, které vytvářejí několik tvarů obrazců čtverce a díky této 

skutečnosti tvarů dokáže tento 2D kód pojímat a přenášet větší množství informací než 

kódy typu Matrix a PDF 417. Jak již bylo zmíněno do QR kódu lze uložit větší množství 

informací, které činní až 3 000 bajtů (4 300 znaků nebo 7 000 číslic). QR kód lze přečíst 

v případě poškození, avšak jen do 30%. Využití tohoto typu kódu se rozmohlo do 

automobilových průmyslů. QR kódy lze také využít při vyhledávání parkovišť. [17] 

 

 

Obr. 15 - QR kód; zdroj [17] 

 

3.5  RFID (Radio Frequency Identification Device) 

 

 RFID je technologie založená na principu elektromagnetických vln. K ukládání 

informací a jejich přenosu, slouží právě tyto elektromagnetické vlny. RFID technologie, je 

technologií automatické identifikace, u které není vyžadována přímá viditelnost.  
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RFID patří v současné době k technologiím, které se značně rozvíjí v automatické 

identifikaci. Použitelnost této technologie je velice univerzální a to zejména pro své 

rozmanité spektrum. Využití technologií je možné v nejrůznějších činnostech lidské 

disciplíny. 

Pro technologii RFID lze jmenovat několik aplikačních okruhů:  

 Evidence majetku a jeho ochrana 

 Čipování zvířat 

 Využití v automobilovém průmyslu (dálkové otevírání dveří) 

 Cestovní pasy [18], [19] 

3.5.1 Princip funkce RFID systému  

 

 Pro úspěšnou realizaci RFID systému je nutno provést výběr komponentů. Tuto 

činnost vykonává inženýr, který je pověřen implementací RFID technologie do provozu. K 

rozhodnutí, které musí provést, patří správná a důkladná analýza, se kterou je spjat plně 

spolehlivý a funkční systém při výrobě. Při zakomponování nové technologie je možné 

zvýšit rezistenci pokusů pro využití technologie růstu produktivity. V případě špatné 

analýzy může dojít k vadnému fungování systému.  

V prvním případě, jsou rozebrány obecné vlastnosti každého komponentu a 

následně je uveden jeho detailnější popis. 

 Transpordéry (tagy), jsou nejdůležitějšími součástmi celého RFID systému, dále 

pak čtečky a Hostitel (který je řídícím softwarem). Šíření informací mají za úkol Tagy, 

které se dělí na dvě skupiny: 1. Aktivní, které vyžadují vlastní zdroj napájení. 2. Pasivní, 

které využívají pro svou funkčnost energii z elektromagnetických vln (jsou vysílány 

čtečkou). Tagy aktivní i pasivní jsou složeny z paměti, která je obstoupena anténou ve 

tvaru spirály a drobným čipem.  V jistých případech nám při načítání tagu mohou bránit 

nejrůznější fyzické překážky, vzdálenost nebo je omezena přímá viditelnost. Tyto faktory 

proces nenaruší. Avšak mohou se objevit jistá omezení. [18], [19]  
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Obr. 16 - Princip činnosti systému RFID; zdroj [18] 

 

Prvním úkolem čtečky je vyslat elektromagnetickou vlnu, která je vysílaná na svém 

kmitočtu a následně přijata transpondérovou anténou. Napětí, které je indukované způsobí 

elektrický proud, který nabije kondenzátor v transpondéru. Ukládaná energie je využívaná 

k zásobování radiových a logických obvodů transpondéru. 

Mikroprocesor či logický obvod (transponderové řídící obvody) se spustí za pomocí 

dosažení potřebné minimální úrovně napětí. V kondenzátoru a čtečce je následně odesílána 

odpověď. Za pomocí dvoustavové ASK (Amplitude Shifting Key) modulace, je 

realizováno vysílání transpondéru, která je uskutečněna změnou impedance transpondéru 

antény a ta může být zakončena či přizpůsobena. Logické úrovně, uváděny jako 1 a 0 jsou 

odrazy, vzniklé příčinou impedance antény, které byly detekovány čtečkou. Stavy 

komunikačního řetězce a řízení komunikace je přesně určeno příslušnou ISO normou.  

Hlavní hardwarovou podmínkou pro správné fungování RFID systému je nabití 

kondenzátoru v transpondéru dostatečnou energií a dovednost přijatou odpověď 

transpondéru čtečkou detekovat.  Kvalita RFID signálu klesá s rostoucí vzdáleností mezi 

transpondérem a čtečkou. Je zde možnost šumu v signálu, která znemožní úspěšné přijetí 

zprávy.  Vlny vysílané ze čtečky, lze modulovat tak, aby bylo možno zápisu do 

transpondéru.  

Hodnoty, které jsou papírově udávány s maximálním možným dosahem k úspěšnému 

čtení daných informací z nosného kmitočtu, jsou odpovídající laboratornímu prostředí, 

které je naprosto ideálním, zatímco hodnoty reálného prostředí jsou uváděny mnohem níže. 

To znamená, že se čtecí vzdálenost rapidně snižuje odrazy a útlumy. [18], [20] 
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3.5.2 Tag 

 

 V RFID systémech o tagu mluvíme jako o konečném prvku, který nám je schopen 

pomoci s řešením úloh automatické identifikace. Jedna z výhod Tagu je taková, že ho 

můžeme umístit na jakýkoliv produkt či výrobek dle potřeby uživatele. Funkcí tagu je 

přenos dat do systému RFID . 

RFID tag je složen z 3 části, které jsou pro jeho funkčnost nezbytné a jsou to: 

 Elektrický integrovaný obvod 

 Anténa určena pro radiovou komunikaci  

 V neposlední řadě zapouzdření, kde je celý tento obvod s anténou uložen 

Zapouzdření RFID tagu lze na trhu najít od papírových etiket až po dosti odolná 

keramická pouzdra, určená k manipulaci při vysoké teplotě. Tato ochrana slouží primárně 

k tomu, aby s čipem bylo možno manipulovat a dále jej umístit na místo, které požaduje 

uživatel.   

Tagy dělíme podle toho, jak jsou napájeny na: 

 Aktivní 

 Pasivní 

 Semi – pasivní  

 Nenahraditelnými součástmi aktivních, pasivních a semi-pasivních tagu jsou 

následující prvky: 

 Anténa 

 Integrovaný obvod 

 Pouzdro tagu 
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Tagy aktivní, mohou zahrnovat také baterie a integrované komponenty, což je 

například GPS nebo obvody určené k monitorování teploty, citlivosti na vibrace, vlhkosti 

či pohyb). Součástí tagu je i takzvaný integrovaný obvod. Jde o úložiště dat, do kterého 

jsou vpisovány informace. Integrovaný obvod dále obsahuje logické obvody, které jsou 

určeny k dekódování RFID signálu, vysílaného ze čtečky a k následnému kódování 

informací uložených v čipu, který následně přenese tyto informace z tagu anténou. Pro 

funkčnost RFID tagů je nutný přívod energie. Za pomocí napájení elektrické energie je 

umožněno sdělování informací přes antény ke čtečce. RFID má možnost využití tří 

prostředků k jeho napájení. Jedná se o aktivní, pasivní a semi – pasivní tagy. Z těchto tří 

odlišných tagů má každý své klady a zápory, na nichž je třeba zakládat rozhodnutí při 

projektování RFID systému. Na základě výběru daného druhu tagu, je nutno klást důraz na 

správnou volbu zbylých prvků systému. [18] 

Confidex Windshield Label 

Tag byl speciálně navržen pro spolehlivé a rychlé identifikování vozidel. Tento 

druh čipu je určen k bezkontaktnímu čtení. Jde o pasivní typ, který pracuje na frekvenci 

860-960MHz, přesněji tedy o UHF (Ultra High Frequency) pásmo.  Je nepřenosný a 

v případě jeho odstranění dochází k poškození (zničení čipu). Informace v něm uložené, 

jsou chráněny heslem (mohou obsahovat šifrovaná data uživatele). Je umístěn za čelním 

sklem automobilu. Schopnosti čtení je možné dosáhnout za hustého deště či sněžení. Je 

vhodný pro parkování, automatickou identifikaci vozů a výběr poplatků. Výrobcem tohoto 

tagu je firma SAG. [21] 

 

GAO RFID Parking Control Systém 

Je parkovací systém využívaný v obytných zónách, obchodních centrech, firemních 

společnostech. Tento parkovací systém je složen ze tří složek:  

 GAO Software 

 GAO RFID tagy pro vozidla  

 GAO RFID čtečka 
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Vzájemná spolupráce tří komponentů, zajišťuje důkladnou kontrolu nad 

parkovacím systémem. Vozidlům je zpřístupněn vjezd na parkoviště pouze za 

předpokladu, že uživatel vlastní RFID tag. 

Každému uživateli, který se rozhodne využívat služeb systému GAO je přiřazen 

RFID tag. Čtečka, která je nainstalována na vstupu a výstupu parkoviště, je určená ke čtení 

vysílaného signálu blížícího se vozidla.  Při snímání signálu se data přenáší do GAO 

parkovacího softwaru, kde jsou data uložena a při odjezdu zákazníka, je vyhodnoceno 

zpoplatnění, které je potřeba uhradit za poskytované služby parkování. [22] 

 

Obr. 17 - Znázornění RFID parkovacího systému; zdroj [23] 

 

VIATAG Systém 

Technický ústav v Německu, (Fraunhofer) který se zabývá logistikou, přišel 

s vylepšeným způsobem, jak usnadnit parkování. Vyvinul technologii, která je založená na 

radiofrekvenční identifikaci, umožnil tím řidičům ušetřit čas při parkování, bez toho aniž 

by museli vystupovat z vozidla. RFID tag je ve formě fólie, která je uživatelem nalepena 

na přední sklo automobilu zevnitř. Čtečky, které jsou umístěny nad vjezdem a výjezdem 

parkovišť/garáží vysílají elektromagnetické pole, které je napájeno za pomocí 

transpondéru. V tagu je uložen dvanáctimístný kód, který je jedinečný. Databázový systém 
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ukládá informace o čase parkování. Platba za poskytované služby je odečtena uživateli 

z osobního účtu jednou měsíčně a to formou on-line. [24] 

 

Obr. 18 - RFID tag nalepený na čelním skle; zdroj [25] 

 

 

3.5.3 Pasivní tagy 

 

 Tyto typy tagů nemají vlastní baterii. Energii, kterou disponují je přijímána 

z antény. Jelikož tyto tagy nemají vlastní zdroj energie, je zde možnost navrhnutí 

jednoduššího systému, který není náročný na údržbu, a tak náklady jsou nízké. Životnost 

pasivních tagů je v porovnání s ostatními druhy podstatně vyšší, jelikož může být 

neomezená. Omezen je pouze dosah signálu. Je tedy nutné, aby tagy byly v těsné blízkosti 

čtečky a antény z důvodů vynaložení maximálního přenosu signálu. [18], [26] 
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Obr. 19 - Pasivní RFID tagy; zdroj [26] 

 

3.5.4 Aktivní tagy 

 

 Tyto typy tagu jsou založeny na vlastním zdroji energie (malá baterie), kterou 

využívají pro napájení integrovaných čipů a vysílání signálů (ten lze přijímat do 

vzdálenosti cca 100 metrů  RFID čtečkou).  Aktivní tagy jsou integrované napájecí zdroje, 

které jsou schopny vysílat silnější signály. Mají chytré baterie, které umí šetřit energii za 

pomocí režimu spánku. Tento režim funguje na bázi aktivace vstupu do zóny systému 

RFID. Tag dále umožní poskytnutí údajů do systému RFID. Samotnou nevýhodou 

aktivních tagů je jejich složitost, která znamená vyšší náklady na výrobu a kratší životnost, 

která se odvíjí od kapacity baterie. Většina aktivních tagů je pokrytá plastovými kryty, 

které slouží jako ochranný obal.  [18], [26] 

 

Obr. 20 - Aktivní RFID tagy; zdroj [26] 
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3.5.5 Semi - pasivní tágy 

 

 Jde o tagy, které mohou být kombinací vlastností, které jsou charakteristické pro 

tagy aktivní a pasivní. Pro vnitřní napájení obvodů tagu používají Semi-pasivní tagy 

interních baterií. Výdrž baterie může být značně ovlivněna elektromagnetickým polem 

v okolí antény. Tyto tagy jsou citlivé a tím je pozitivně ovlivněna čtecí vzdálenost, které je 

možno dosáhnout oproti pasivním tagům až desetinásobku. Na druhou stranu však čtečka 

může mít velké problémy s jeho přečtením.  

Využití těchto tagů se používá ke sledování zásilek s možností poškození nebo 

neoprávněné manipulaci během přepravy. Obvody na semi-pasivním tagu mohou 

zahrnovat snímače pro sledování vlhkosti, teploty a vibrace. [18], [26] 

 

Obr. 21 - Tag připevněný na čelním skle automobilu; zdroj [27] 

 

3.6 Kmitočtová pásma tagu 

 

 RFID systémy fungují na bázi elektromagnetických vln, které jsou všemožných 

vlnových délek. Z toho vyplývá, že každý radiový signál má svou určitou vlnovou délku, 

což se odráží od jistých omezení, počínaje rychlostí čtení signálu, citlivostí signálu, dráhou 

signálu, až po materiály, které se mohou vyskytovat v prostředí. Jsou jimi myšleny trasy 

signálu. Určité druhy materiálu dokážou absorbovat vysokofrekvenční energii a naopak jí 

umí odrazit.  



Veronika Kohutová: Možnosti RFID technologíí v parkovacích systémech 
 

2015  25 

3.6.1 LF (Low Frequency) pásmo 125 – 134 kHz  

Vlastnosti tagů vyráběných s tímto pásmem jsou charakteristické svou nízkou 

rychlostí přesunu dat a malou čtecí vzdáleností. Tento typ tagu je převážně využíván 

v oblasti veterinární (evidence psů, koní,…), bezdotykových identifikačních karet či 

k identifikaci alkoholu. Tím jsou myšleny například pivní sudy, v čemž spočívá výhoda 

jejich snímání přes kapalnou směs. Využití mohou také najít u parkovacích systémů. Zde 

je však přenos dat pomalý.  

3.6.2 HF (High Frequency) pásmo 13,56 MHz  

HF oproti LF tagům jsou zvýhodněny tak, že jejich čtecí vzdálenost je podstatně 

větší. Systému je využíváno především pro pasivní RFID systémy. V přítomnosti kovů 

poskytuje vysokou spolehlivost a jeho čtecí rychlost je dostatečná. Technologie je 

nejčastěji využívána v knihovnách, docházkovém systému aj.  

3.6.3 UHF (Ultra High Frequency) pásmo 860 – 960 MHz  

Tento typ pásma zprostředkovává přenesené informace na vzdálenost několika 

metrů. UHF pásmo u RFID systému zajišťuje rychlý přístup, snižuje náklady na jednotku a 

eliminuje zpoždění pro řidiče. Je široce využíván ve firemních společnostech po celém 

světě, dále u mýtných bran, v podzemních parkovištích apod. [28], [18], [29] 

 

Obr. 22 - Globální přehled používaných frekvencí v RFID; zdroj [30] 
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3.7 Schopnost zápisu 

 

Za předpokladu vstupu tagu do vyšetřovací zóny, se uložená data přenáší přes anténu 

na RFID čtečku. Schopnosti zápisu jsou obecně rozděleny na tři typy: 

 Read only 

 Write once/Read many 

 Read/Write 

3.7.1 Read only 

 

Tagy Read-only mají své identifikační údaje zadané výrobcem. Z toho vyplývá nutnost 

řádné specifikace tohoto typu tagů výrobcem a jejich následné potvrzení zákazníkem, který 

tag nakupuje. Spousta organizací používá právě tyto identifikační údaje. Pokud jsou 

identifikační údaje přiřazeny výrobcem, je kontrola jednodušší. Ve Spojených státech je E-

ZPass tollway systém typickým příkladem. Jedná se o systém užívaný v dopravě, pro 

výběr mýtného u zpoplatněných silnic, tunelů a mostů na severovýchodě Spojených států. 

Vozidlu je přiřazen tag se svým specifickým číslem, bez ohledu na to, kde a u jaké 

společnosti byl daný tag zakoupen. Z tohoto důvodu jsou tagy registrovány v celé síti IAG 

systému. [26], [31] 

 

Obr. 23 - EZ TAG; zdroj [31] 
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3.7.2 Write once/Read many 

 

Tagy tohoto typu nejsou naprogramovány výrobcem. Kupující má možnost si 

identifikační údaje do tagu zapsat sám, což představuje jistou výhodu. Nevýhodou je však 

to, že již zadané identifikační údaje nelze měnit ani zcela vymazat. V případě volného 

místa, lze do tagu přidat další identifikační údaje. Špatným zapsáním údajů, lze dojít k 

absolutní likvidaci tagu. 

3.7.3 Read/Write 

 

Obdobně jako u tagu (Write once/Read many), nejsou Read/Write tagy výrobcem 

naprogramovány. U těchto tagů však tkví výhoda v tom, že zákazník je schopen do tagů 

identifikační údaje sám zapisovat nebo v případě potřeby přepisovat. Nastane-li tedy chyba 

v podobě špatně zapsaných dat, lze chybu jednoduše opravit. Tagy typu Read/Write jsou 

z těchto tří typů nejvíce sofistikované. V případě nutnosti lze určité oblasti tagu uzamknout 

a tím zabránit jejich vymazání. [18] 

3.8 Antény 

 

 Hlavní funkcí antén je přijímání a vysílání elektromagnetického signálu mezi 

čtečkami a tagy. Anténa přenáší elektromagnetické pole, které je z RFID hlediska známé 

jako vyšetřovací zóna. To znamená, že anténa vytvoří tzv. trojrozměrný prostor, který je 

využíván pro komunikaci s RFID. Tagy je potřeba umístit v blízkém dosahu antény nebo 

vyšetřovací zóny, aby bylo dosaženo úspěšné komunikace. [18], [32] 

3.9 Skenery a čtečky 

 

 Zařízení, které vytváří elektromagnetický signál, nazýváme čtečkou. Jeho 

prostřednictvím signál přenášen na RFID tagy za pomocí jedné či více antén. Čtečky při 

snaze o detekci jednoho nebo více RFID tagů, vysílají nepřetržitě elektromagnetický 

signál.  Další funkcí čtečky je sledování elektromagnetického signálu z RFID tagů s 

využitím stejné antény. [18] 
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Obr. 24 - Vstupní jednotka RFID čtečka; zdroj [33] 

 

3.10 Počítačový software 

 

 Jde o počítačový systém, jehož funkcí je komunikace s RFID čtečkou. Hostitel má 

obvykle daný počet softwarových aplikací, které slouží pro podporu RFID systému. 

Softwarové aplikace jsou známé pod názvem RFID middleware. Jeho funkcí je nastavit a 

ovládat čtečky. Součástí softwaru jsou i aplikace, které zahrnují správu dat. To znamená, 

že tyto aplikace vytvářejí funkce sledování zásob a databází. [18] 
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4 NÁVRH VYUŽITÍ RFID V PARKOVACÍCH SYSTÉMECH 

 

S využitím RFID technologií se v dnešní době setkáváme poměrně často. Její 

využití je možné v logistice, knihovnách, pivovarech, odpadovém či skladovém 

hospodářství, při evidenci majetku a rovněž i v parkovacích systémech. 

Celosvětovým problémem vždy byl, je a pravděpodobně i bude masový nákup 

automobilů a s tím spojený nedostatek parkovacích míst. Systémy zabývající se 

parkováním, se snažili za pomocí testu a kombinací zprostředkovat a vymyslet způsoby, 

jak tento problém řešit. Šlo převážně o to, jak urychlit a realizovat parkování bez nutnosti 

zastavení vozidla a tím zabránit nežádoucímu časovému zdržení.    

RFID parkovací systém se liší od běžných parkovacích metod, jako jsou například 

parkovací automaty, parkování s lidskou obsluhou, aj., svou rychlostí a jednoduchostí. 

Jedna z předností systému je, že klade nízké nároky na údržbu z hlediska finančních 

nákladů.  

Mezi nejdůležitější funkční možnosti systému RFID je schopnost zálohy dat, jejich 

následná obnova a bezpečnost daného parkoviště, bez možnosti vstupu neoprávněné osobě. 

Světové korporace tohoto systému hojně využívají možnosti nahlížet do systému konkrétní 

parkovací plochy pro zaparkování vozidel. Systémy umožňují i kontrolu vozidel s cílem 

eliminovat výskyt jejich nežádoucímu odcizení. 

4.1   Návrh RFID parkovacího systému 

 

Pro zavedení a využití parkovacích systému na bázi RFID je nutno zohlednit 

současný stav. Řešit problematiku týkající se parkování a parkovišť, pohodlného přístupu 

provozovatelů, i uživatelů, ale i finanční nákladnost daného projektu.  
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V případě testování projektu, by bylo potřeba dohlížet a brát v potaz následující aspekty: 

 Umístění parkoviště ve správné lokalitě  

 Časová náročnost projektu 

 Finanční náročnost 

 Zájem uživatelů o tento typ projektu 

 Možná dostupnost tohoto typu systému na trhu 

 Rychlost čtení RFID tagu 

K uplatnění daného projektu, je potřeba upřesnit jak by mělo vypadat fungován systému. 

Princip tohoto typu parkování tkví v technologii RFID, jak již bylo popsáno výše. 

Technologie je schopna detekovat přijíždějící a odjíždějící vozidla s konkrétní detekcí na 

značnou vzdálenost, bez nutnosti zastavení a přiložení čipové karty či parkovacího lístku 

ke kontrole. 

4.2  Funkce a chování systému v praxi  

 

 První fází této situace je registrování nového uživatele, který by měl o zmiňovanou 

službu zájem. Novému uživateli by byl přiřazen RFID Tag, který by zprostředkovatel 

zaznamenal ve správě systému míst k parkování. Každý z těchto RFID Tagů by byl 

jedinečný a měl své identifikační číslo, které by uživatele identifikovalo v systému. 

Zájemci by byl přiřazen tag a následně místo k parkování. Jednou z výhod tohoto 

typu parkování by byla možnost na jedno parkovací místo zaregistrovat více tagů (vozidel 

či osob) v případě, že uživatel vlastní více automobilu nebo se o své parkovací místo dělí 

s rodinným příslušníkem, kolegou nebo známým. 

V zemích světa je však uživateli nabízena varianta dvou tagů, a to nepřenosného či 

přenosného. Varianta nepřenosného tagu spočívá v jeho umístění již při výrobě vozidla 

(tímto způsobem se šetří vynaložené náklady na tag). Druhou možností je přenosný tag, 
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který bývá lokalizován na předním skle automobilu, zejména v horní části skla. Tag je 

možné přemístit z vozidla A do vozidla B. 

Při vjezdu automobilů do garáží nebo na jakékoliv parkoviště s možností systému 

RFID parkování, by se čtečky pro RFID snímání měly uložit v místě, ze kterého je možno 

snímat tag automobilu řidiče. Při vjezdu se tag aktivuje a vyšle signál čtečce o své UID 

(Identifikační údaje zapsané uživateli v tagu). Na základě přijatého UID, systém RFID 

zhodnotí, zda je vozidlo oprávněno vjet na parkovací plochu a zaparkovat vozidlo na své 

přidělené parkovací místo či nikoliv. 

Při následném opuštění tohoto typu garáže/parkoviště jsou opět antény a stacionární 

čtečky umístěny na viditelném místě. Vozidlo, které se přiblíží do určité zóny, kde se 

anténa a čtečka nachází, je aktivován RFID tag, který vyšle své UID. RFID systém 

zhodnotí vyslané UID, a následnou informaci uloží do systému. Tato informace může 

zahrnovat délku parkování uživatele parkoviště. Na základě vyhodnocení, vyšle signál, 

který umožní řidiči opustit parkovací zónu (závora se nadzvedne). 

V mnohých případech se také může vyskytnout situace, kdy se uživatel rozhodne 

nadále nevyužívat garáže/parkoviště například z důvodu následného stěhování. V tomto 

případě si uživatel RFID Tag ponechává a může jej následně využít u jiného systému. 

V daném systému, kde byl uživatel registrován se jeho přidělený RFID Tag zablokuje. 

Zařízení na něho nebude již dále reagovat. Tento způsob ponechání přiděleného tagu, 

vyjde uživatele ekonomičtěji.   

V předchozí části bakalářské práce byl napsán návrh na soukromé parkování 

společností a pronajímání parkovacích míst z dlouhodobého hlediska. Nyní bude podán 

návrh na veřejné parkování.   

Klient, který by měl zájem o využívání veřejných parkovišť na bázi RFID systému, 

by byl nucen k pořízení RFID tagu za danou finanční částku. Tu by nabídl 

zprostředkovatel tohoto typu parkoviště. I v tomto případě se tag musí umístit na čelní sklo 
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automobilu, aby bylo možno přečíst jeho UID. Tag musí být odnímatelný z důvodu platby 

při opouštění parkoviště. RFID brána funguje obdobně jako u garážových prostor, kde 

dojde k přečtení UID RFID ve vozidle. Vozidlo při vjezdu na parkoviště není nuceno 

zastavit.  

Při využívání této služby by platba probíhala následovně: Automat, který obsahuje 

data uložená v databázi o konkrétním čase parkování, má za úkol vyčíst uživateli RFID 

systému parkování částku, odpovídající délce jeho času parkování. Uživatel při odjezdu 

z parkoviště přiloží svůj RFID tag k platebnímu automatu, automat data následně 

vyhodnotí a zákazník uhradí parkovné. Klient dále vrací svůj RFID Tag do svého vozidla 

na určené místo.  RFID brána opět vyhodnotí UID RFID Tagu a zpřístupní zákazníkovi 

výjezdovou cestu.  

Když se ohlédneme za popisem a možnostmi tohoto typu systému, zjistíme, že 

představuje jisté výhody, jak pro klienty tak provozovatele. Zákazník není nucen 

automobil zastavit, čímž se vyhne časovému zdržení. Dále může tag využít rovnou 

z výroby vozidla, použít ho u jiných systémů a v neposlední řadě je zbaven povinnosti 

ponechání parkovacího lístku. 

Pro provozovatele vyplývá výhoda tohoto typu parkování z rychlosti a plynulosti 

odbavování vozidel a snižuje náročnost z hlediska administrativních činností a personálu. 

4.3 Řešení problému za pomocí RFID systému parkování 
 

S využitím moderní technologie jako je RFID parkovací systém se snižují jisté 

problémy, co se týče parkování vozidel. Od přehledného shromažďování informací o 

obsazenosti dané parkovací plochy po historii, která uchovává příslušná data o aktivitě 

využívání parkování a pro následné vyúčtování parkovacích služeb uživateli. Tímto 

způsobem se tedy ušetří čas strávený nad hledáním volného místa k zaparkování a 

poplatky s nimi spjaté. Další výhodou tohoto parkování je, že uživatel tohoto systému 

může své vozidlo odstavit na dobu neurčitou, což u mnohých parkovišť tato možnost není 

poskytována. Mezi nemalé výhody patří i úspora paliva a snížení emisí. 
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5. ZÁVĚR  

 

Parkování je jednou z každodenních činností, kterou člověk vlastnící automobil 

musí řešit dnes a denně. S postupujícím časem bylo nejen na území České republiky, ale 

také po celém světe vyhrazeno několik parkovacích ploch a podzemních garáží, sloužících 

k parkování. S rostoucí populací a moderní dobou se zvýšil i prodej automobilů. Počet 

parkovacích míst však neustále klesá a uživatel je mnohdy nucen parkovat na místech, 

která k tomu nejsou určená. V případě této situace bývá majiteli vozu zpravidla udělena 

pokuta. V horším případě je vozidlo odtaženo. 

 

V první části této práce pojednávám o zmapování druhů parkovacích systémů od 

těch nejjednodušších (s lidskou obsluhou) až po vyspělejší (systém parkování přes mobilní 

telefon). Tak jako v každé lidské činnosti, tak i v tomto oboru se technologie vyvíjejí ke 

stále dokonalejším systémům. Porovnáním různých druhů parkování docházíme 

k přesvědčení, že vyspělé systémy jsou daleko spolehlivější než lidský faktor. Jednak nám 

šetří čas, ale také nám umožňují kontrolu nad vynaloženými prostředky a chrání náš 

majetek.  

V druhé části se zabývám různými prostředky automatické identifikace. Jde o 

systém dat a údajů, které jsme schopni zadat do kódů. To nám následně usnadňuje kontrolu 

nad všemi důležitými informacemi týkající se parkování (datum, čas stání) které je potřeba 

při platbě za službu uhradit. Tyto kódy mají různé podoby a systémy. Uvádím, na jakých 

principech jednotlivé kódy pracují, jakým způsobem je lze číst a užívat v praxi při 

parkování. Velký potenciál mají systémy na bázi RFID. Systémy mohou být využívány 

v různých sférách lidské činnosti, která má za úkol kontrolovat a evidovat. RFID systémy 

jsou hojně využívány firemními společnostmi v logistice po celém světě a to i 

v parkovacích systémech.  

Jelikož nebylo možné v rámci bakalářské práce zhotovit hloubkovou analýzu, která 

by konkrétně uváděla systémy parkování RFID, zhotovila jsem pouze návrhy pro 

implementaci tohoto systému do praxe. Tento druh parkování je do budoucna perspektivní 

technologií, která by nám pomohla vyřešit současný problém milionů řidičů (čipové karty, 

parkovací lístky) a napomohla k lepším ekologickým podmínkám (úspory paliva, snížení 

emisí).   



Veronika Kohutová: Možnosti RFID technologíí v parkovacích systémech 
 

2015  34 

Seznam použité literatury 
 

[1] BENADÍKOVÁ, Adriana, Štefan MADA a Stanislav WEINLICH. Čárové 

kódy: Automatická identifikace. 1994. vyd. GRADA Publishing, 1994. ISBN 

8085623668, 9788085623666. 

[2] Olomoucký deník: Parkovací automaty. [online]. 11.7.2008. [cit. 2014-10-23]. 

Dostupné z:http://olomoucky.denik.cz/zpravy_region/ridici-olomouci-chybi-

parkovaci-automaty20080710.html 

[3] Garazova vrata: vjezdove zavory. [online]. [cit. 2014-10-25]. Dostupné 

z: http://www.garazova-vrata-praha.cz/automaticke-vjezdove-zavory.html 

[4] Byznys ihned: mobilni placeni parkovneho. [online]. 13.3.2013. [cit. 2014-10-25]. 

Dostupné z: http://byznys.ihned.cz/c1-59485650-v-melniku-startuje-placeni-

parkovani-pres-mobil-bude-drazsi-nez-v-centru-prahy 

[5] Praha idnes: platba pomoci SMS. [online]. 16.4.2013. [cit. 2014-10-25]. Dostupné 

z: http://praha.idnes.cz/placeni-parkovneho-v-praze-pomoci-sms-d8s-/praha-

zpravy.aspx?c=A130416_1917708_praha-zpravy_eb 

[6] Mpzlin: dopravni znacka. [online]. [cit. 2014-11-1]. Dostupné 

z: http://www.mpzlin.cz/files/Image/Okrsek%20Kostelec%20-

%20Stipa/20130628%20-%20Parkovani%20u%20hrbitova%20-%2002.jpg 

[7] Vsb: mapy arealu. [online]. [cit. 2015-04-02]. Dostupné 

z: http://www.vsb.cz/cs/kontakty-a-mapy/mapy-arealu/page/ 

[8] Logistika: automatick identifikace. [online]. [cit. 2014-11-15]. Dostupné 

z: http://logistika-cz.studentske.cz/2008/11/automatick-identifikace.html 

[9] Combitrading: jak pracuje carovy kod. [online]. [cit. 2014-11-19]. Dostupné 

z: http://www.combitrading.cz/technologie/jak-pracuje-carovy-kod-2.html 

[10] Bastard: carovy kod. [online]. 14.5.2009. [cit. 2014-12-05]. Dostupné 

z: http://www.bastard.cz/hlasovani/carovy-kod-2009-1097/ 

[11] Mujweb: alef cz. [online]. 2002. vyd. [cit. 2015-04-04]. Dostupné 

z: http://mujweb.cz/alef-cz/ck00/2-1.htm 

[12] Nabidky edb: parkovaci systemy. [online]. 26.2.2014. [cit. 2015-01-08]. Dostupné 

z: http://nabidky.edb.cz/Nabidka-23427-Parkovaci-systemy 

[13] Designa: ctecka moduly smart integration. [online]. [cit. 2015-01-21]. Dostupné 

z: http://www.designa.cz/produkty/ctecka-moduly-smart-integration/ 

http://olomoucky.denik.cz/zpravy_region/ridici-olomouci-chybi-parkovaci-automaty20080710.html
http://olomoucky.denik.cz/zpravy_region/ridici-olomouci-chybi-parkovaci-automaty20080710.html
http://www.garazova-vrata-praha.cz/automaticke-vjezdove-zavory.html
http://byznys.ihned.cz/c1-59485650-v-melniku-startuje-placeni-parkovani-pres-mobil-bude-drazsi-nez-v-centru-prahy
http://byznys.ihned.cz/c1-59485650-v-melniku-startuje-placeni-parkovani-pres-mobil-bude-drazsi-nez-v-centru-prahy
http://praha.idnes.cz/placeni-parkovneho-v-praze-pomoci-sms-d8s-/praha-zpravy.aspx?c=A130416_1917708_praha-zpravy_eb
http://praha.idnes.cz/placeni-parkovneho-v-praze-pomoci-sms-d8s-/praha-zpravy.aspx?c=A130416_1917708_praha-zpravy_eb
http://www.mpzlin.cz/files/Image/Okrsek%20Kostelec%20-%20Stipa/20130628%20-%20Parkovani%20u%20hrbitova%20-%2002.jpg
http://www.mpzlin.cz/files/Image/Okrsek%20Kostelec%20-%20Stipa/20130628%20-%20Parkovani%20u%20hrbitova%20-%2002.jpg
http://www.vsb.cz/cs/kontakty-a-mapy/mapy-arealu/page/
http://logistika-cz.studentske.cz/2008/11/automatick-identifikace.html
http://www.combitrading.cz/technologie/jak-pracuje-carovy-kod-2.html
http://www.bastard.cz/hlasovani/carovy-kod-2009-1097/
http://mujweb.cz/alef-cz/ck00/2-1.htm
http://nabidky.edb.cz/Nabidka-23427-Parkovaci-systemy
http://www.designa.cz/produkty/ctecka-moduly-smart-integration/


Veronika Kohutová: Možnosti RFID technologíí v parkovacích systémech 
 

2015  35 

[14] Kodys: code 39. [online]. [cit. 2015-01-21]. Dostupné 

z: http://www.kodys.cz/carovy-kod/code-39.html 

[15] Mcard: karty s carovym kodem. [online]. [cit. 2015-02-21]. Dostupné 

z: http://www.mcard.cz/karty-s-carovym-kodem 

[16] Marksys: datamatrix. [online]. [cit. 2015-02-23]. Dostupné 

z: http://www.marksys.cz/datamatrix.php 

[17] Qrkody: qr kody info. [online]. 9.4.2009. [cit. 2015-02-28]. Dostupné 

z: http://www.qrkody.info/ 

[18] Rfid vsb: RFID pro Logistickou akademii. [online]. [cit. 2015-03-01]. Dostupné 

z:http://rfid.vsb.cz/export/sites/rfid/cs/informace/RFID_pro_Logistickou_akademii.

pdf 

[19] Eprin: rfid technologie. [online]. [cit. 2015-03-01]. Dostupné 

z: http://www.eprin.cz/rfid-technologie.html 

[20] Eprin: hlavni oblasti vyuziti rfid. [online]. [cit. 2015-03-02]. Dostupné 

z: http://www.eprin.cz/hlavni-oblasti-vyuziti-rfid.html 

[21] Esp: uhf windshield label. [online]. [cit. 2015-04-05]. Dostupné z:  

  http://esp.cz/cs/produkty/rfid-tagy/uhf-windshield-label 

[22] Gaorfid: gao parking control system. [online]. [cit. 2015-04-15]. Dostupné 

z: http://gaorfid.com/gao-parking-control-system/ 

[23] Youtube: TagPark - RFID Parking Management Solution. [online]. 21.6.2012. [cit. 

2015-04-15]. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=4Wv3YNjchts 

[24] Gizmag: viatag cashless car park system. [online]. 2.8.2011. [cit. 2015-04-15]. 

Dostupné z: http://www.gizmag.com/viatag-cashless-car-park-system/19409/ 

[25] Gizmaz: viatag cashless car park system. [online]. 2.8.2011. [cit. 2015-04-15]. 

Dostupné z: http://www.gizmag.com/viatag-cashless-car-park-system/19409/ 

[26] Cisco: enterprise mobility wifiLBS. [online]. [cit. 2015-03-03]. Dostupné 

z:http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/solutions/Enterprise/Mobility/WiFiLBS-

DG/wifich6.html 

[27] Confidex: confidex windshield label. [online]. [cit. 2015-04-05]. Dostupné 

z: http://www.confidex.com/products/smart-identification/confidex-windshield-

label 

[28] Trimble: toll parking. [online]. [cit. 2015-03-05]. Dostupné 

z: http://www.trimble.com/tsg/toll-parking.aspx 

http://www.kodys.cz/carovy-kod/code-39.html
http://www.mcard.cz/karty-s-carovym-kodem
http://www.marksys.cz/datamatrix.php
http://www.qrkody.info/
http://rfid.vsb.cz/export/sites/rfid/cs/informace/RFID_pro_Logistickou_akademii.pdf
http://rfid.vsb.cz/export/sites/rfid/cs/informace/RFID_pro_Logistickou_akademii.pdf
http://www.eprin.cz/rfid-technologie.html
http://www.eprin.cz/hlavni-oblasti-vyuziti-rfid.html
http://esp.cz/cs/produkty/rfid-tagy/uhf-windshield-label
http://gaorfid.com/gao-parking-control-system/
https://www.youtube.com/watch?v=4Wv3YNjchts
http://www.gizmag.com/viatag-cashless-car-park-system/19409/
http://www.gizmag.com/viatag-cashless-car-park-system/19409/
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/solutions/Enterprise/Mobility/WiFiLBS-DG/wifich6.html
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/solutions/Enterprise/Mobility/WiFiLBS-DG/wifich6.html
http://www.confidex.com/products/smart-identification/confidex-windshield-label
http://www.confidex.com/products/smart-identification/confidex-windshield-label
http://www.trimble.com/tsg/toll-parking.aspx


Veronika Kohutová: Možnosti RFID technologíí v parkovacích systémech 
 

2015  36 

[29] Skyrfid: rfid vozidel a parkovani. [online]. [cit. 2015-03-05]. Dostupné z: 

http://www.skyrfid.com 

[30] Enigmatic: rfid frequencies. [online]. [cit. 2015-03-06]. Dostupné 

z: http://www.enigmatic-

consulting.com/Communications_articles/RFID/RFID_frequencies.html 

[31] EZ TAG. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): 

Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2015-03-05]. Dostupné 

z: http://en.wikipedia.org/wiki/EZ_TAG 

[32] Rydinparkingpermits: the basics of rfid technology. [online]. [cit. 2015-03-08]. 

Dostupné z:http://rydinparkingpermits.com/2012/11/the-basics-of-rfid-technology/ 

[33] Goldcard: zamky a prislusenstvi. [online]. [cit. 2015-03-10]. Dostupné 

z: http://www.goldcard.cz/cs/hotelovy-system/zamky-a-prislusenstvi-kaba/ 

[34] Barek estranky: vyberci parkovneho. [online]. 2014. vyd. [cit. 2014-10-23]. 

Dostupné z:http://www.barek.estranky.cz/fotoalbum/cestopis/na-lodi-po-

holandskych-kanalech/0056.-------------vecer-prisla-vyberci-parkovneho.html 

[35] Ctecky carovych kodu: honeywell. [online]. [cit. 2014-12-27]. Dostupné 

z: http://ctecky-carovych-kodu.heureka.cz/honeywell-ms9590-voyagergs/ 

[36] Office lasakovi: netradicni grafy v ms excelu. [online]. 1.11.2014. [cit. 2015-02-

05]. Dostupné z:http://office.lasakovi.com/excel/grafy/netradicni-grafy-v-ms-

excelu/#39 

[37] K612: Vyuziti technologie RFID. [online]. 2012-2013. [cit. 2015-03-10]. Dostupné 

z:http://k612.fd.cvut.cz/vyuka/its/prace/ITS%202012%20-

%20Luk%C3%A1%5B0161%5D%20Vopa%5B0159%5Dil%20-

%20Vyu%5B017e%5Dit%C3%AD%20RFID%20v%20parkovac%C3%ADch%20

syst%C3%A9mech.pdf 

[38] Kavoshmadar: en rfid wireless solutions. [online]. [cit. 2015-03-11]. Dostupné 

z: http://www.kavoshmadar.com/en/en-products/en-intelligent-surveillance/en-rfid-

wireless-solutions.html 

[39] Esp: uhf windshield label. [online]. [cit. 2015-04-05]. Dostupné 

z: http://esp.cz/cs/produkty/rfid-tagy/uhf-windshield-label 

[40] Confidex: confidex windshield label. [online]. [cit. 2015-04-05]. Dostupné 

z: http://www.confidex.com/products/smart-identification/confidex-windshield-

label 

 

http://www.skyrfid.com/
http://www.enigmatic-consulting.com/Communications_articles/RFID/RFID_frequencies.html
http://www.enigmatic-consulting.com/Communications_articles/RFID/RFID_frequencies.html
http://en.wikipedia.org/wiki/EZ_TAG
http://rydinparkingpermits.com/2012/11/the-basics-of-rfid-technology/
http://www.goldcard.cz/cs/hotelovy-system/zamky-a-prislusenstvi-kaba/
http://www.barek.estranky.cz/fotoalbum/cestopis/na-lodi-po-holandskych-kanalech/0056.-------------vecer-prisla-vyberci-parkovneho.html
http://www.barek.estranky.cz/fotoalbum/cestopis/na-lodi-po-holandskych-kanalech/0056.-------------vecer-prisla-vyberci-parkovneho.html
http://ctecky-carovych-kodu.heureka.cz/honeywell-ms9590-voyagergs/
http://office.lasakovi.com/excel/grafy/netradicni-grafy-v-ms-excelu/#39
http://office.lasakovi.com/excel/grafy/netradicni-grafy-v-ms-excelu/#39
http://k612.fd.cvut.cz/vyuka/its/prace/ITS%202012%20-%20Luk%C3%A1%5B0161%5D%20Vopa%5B0159%5Dil%20-%20Vyu%5B017e%5Dit%C3%AD%20RFID%20v%20parkovac%C3%ADch%20syst%C3%A9mech.pdf
http://k612.fd.cvut.cz/vyuka/its/prace/ITS%202012%20-%20Luk%C3%A1%5B0161%5D%20Vopa%5B0159%5Dil%20-%20Vyu%5B017e%5Dit%C3%AD%20RFID%20v%20parkovac%C3%ADch%20syst%C3%A9mech.pdf
http://k612.fd.cvut.cz/vyuka/its/prace/ITS%202012%20-%20Luk%C3%A1%5B0161%5D%20Vopa%5B0159%5Dil%20-%20Vyu%5B017e%5Dit%C3%AD%20RFID%20v%20parkovac%C3%ADch%20syst%C3%A9mech.pdf
http://k612.fd.cvut.cz/vyuka/its/prace/ITS%202012%20-%20Luk%C3%A1%5B0161%5D%20Vopa%5B0159%5Dil%20-%20Vyu%5B017e%5Dit%C3%AD%20RFID%20v%20parkovac%C3%ADch%20syst%C3%A9mech.pdf
http://www.kavoshmadar.com/en/en-products/en-intelligent-surveillance/en-rfid-wireless-solutions.html
http://www.kavoshmadar.com/en/en-products/en-intelligent-surveillance/en-rfid-wireless-solutions.html
http://esp.cz/cs/produkty/rfid-tagy/uhf-windshield-label
http://www.confidex.com/products/smart-identification/confidex-windshield-label
http://www.confidex.com/products/smart-identification/confidex-windshield-label


Veronika Kohutová: Možnosti RFID technologíí v parkovacích systémech 
 

2015  37 

Seznam obrázků 
 

Obr. 1 - Výběrčí parkovného; zdroj [1] ................................................................................. 3 

Obr. 2 - Parkovací automat; zdroj [2] ................................................................................... 4 

Obr. 3 - Automatická závora; zdroj [3] ................................................................................. 5 

Obr. 4 - Mobilní aplikace Pango; zdroj [4] ........................................................................... 6 

Obr. 5 - Služba pomocí SMS; zdroj [5] .................................................................................. 7 

Obr. 6 - Parkovací hodiny; zdroj [6] ..................................................................................... 8 

Obr. 7 - Mapa parkoviště –Vysoká škola Báňská; zdroj [7] .................................................. 9 

Obr. 8 - Čárový kód; zdroj [10] ........................................................................................... 11 

Obr. 9 - Popis čárového kódu; zdroj [11] ............................................................................ 11 

Obr. 10 - Čtecí zařízení; zdroj [12] ..................................................................................... 12 

Obr. 11 - Čárový kód typu Code 39; zdroj [14] ................................................................... 13 

Obr. 12 - Vícesměrový laserový snímač; zdroj [13] ............................................................ 14 

Obr. 13 - EAN 8; zdroj [15] ................................................................................................. 15 

Obr. 14 - EAN 13; zdroj [15] ............................................................................................... 15 

Obr. 15 - QR kód; zdroj [17] ............................................................................................... 16 

Obr. 16 - Princip činnosti systému RFID; zdroj [18] .......................................................... 18 

Obr. 17 - Znázornění RFID parkovacího systému; zdroj [23] ............................................ 21 

Obr. 18 - RFID tag nalepený na čelním skle; zdroj [25] ..................................................... 22 

Obr. 19 - Pasivní RFID tagy; zdroj [26] ............................................................................. 23 

Obr. 20 - Aktivní RFID tagy; zdroj [26] .............................................................................. 23 

Obr. 21 - Tag připevněný na čelním skle automobilu; zdroj [27] ....................................... 24 

Obr. 22 - Globální přehled používaných frekvencí v RFID; zdroj [30] .............................. 25 

Obr. 23 - EZ TAG; zdroj [31] .............................................................................................. 26 

Obr. 24 - Vstupní jednotka RFID čtečka; zdroj [33] ........................................................... 28 

 


