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Abstrakt 

 

Téma mé diplomové práce je Využití technologie RFID v závodě ŠKODA Auto a.s. 

ve Vrchlabí. V práci se zabývám technologií RFID a jejím možném využití v prostředí 

závodu, dále také logistikou co to je a jak ovlivňuje výkonnost celého podniku. V praktické 

části se věnuji popisu materiálových toků při výrobě hřídelí a návrhu implementace RFID na 

daný výrobní úsek a přepravní vozíky v závodu s cílem přesné identifikace a lokalizace 

výrobních polotovarů a produktů. 
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Abstract 

The topic of my thesis is the RFID technology usage in SKODA Auto a.s. in Vrchlabi. 

I am dealing with RFID technology and its possible usage in the environment of the company, 

then the logistics – what it is and how it influences the efficiency of the whole company. In 

the practical part I am dealing with the description of material flow during the production of 

the shaft and the plan of RFID implementation on given production department and transport 

trucks in the company to accurate identification and localization of semi-finished products 

and products. 
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1. Úvod 

 

Logistika má velký vliv na výkonnost podniku, náklady podniku a také velice 

ovlivňuje jeho konkurenceschopnost. Logistika se objevuje v každém odvětví (procesu, 

kroku) podniku. Od nákupu materiálu přes výrobu, organizaci až po samotný prodej výrobku. 

 

Logistické objekty, na kterých jsou realizovány logistické funkce, .jsou živé a neživé 

předměty, Jsou to objekty, které tvoří informační, energetické i hmotné toky v logistických 

systémech. Základními objekty logistickými může být zboží (kusové, tekuté, sypké,  plynné), 

zvířata a systémy dopravy osobní. Dále také bedny, nádrže, kontejnery, obaly apod. 

Druhotnými logistickými objekty jsou a energie informace. 

 

Jak můžeme zlepšit logistiku podniku? Například použitím RFID technologie, 

v našem případě pro lokalizaci, identifikaci a množství materiálu. Radiofrekvenční 

identifikace je moderní technologie pro budoucnost globální ekonomiky (potřeba 

automatizace, zvyšování efektivity nebo produktivity a snižování nákladů). Díky své široké 

aplikační oblasti se s touto technologii setkáváme denně i přes negativní názory o zneužití dat 

a ztráty soukromí. 

 

V této práci se zabývám logistikou podniku a využitím RFID technologie se 

zaměřením na využití v závodě ŠKODA Auto a.s. Vrchlabí při výrobě hřídelí. 

 

Cílem je popis materiálových výrobních toků na úseku výroby hřídelí a návrh 

implementace RFID na přepravní vozíky v tomto výrobním úseku a návrh míst pro 

implementaci RFID technologie pro lokalizaci jednotlivých přepravních vozíků.  Vybavení 

vozíků tagy pro identifikaci vozíků a přepravek s díly, tenzometrickým snímačem pro vážení 

přepravek a mikropočítačem. Dále rozmístění čteček RFID na strategicky zvolených pozicích, 

kvůli nejaktuálnějšímu vysílání dat (lokalizace, identifikace, obsah přepravek) o vozíku. 
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2. Logistika 

 

Označení logistika se používá při řízení a organizování_úkonů s efektivním_využitím 

faktorů ovlivňování výrobního (pracovního) cyklu. Jde o dopravní, materiálové i lidské 

faktory. Logistika existovala a bude existovat v různých formách. Úzce především souvisí s 

řízením a organizací výroby_a_dosahováním_ organizace cílů_ a_institucí. Má_úzké vazby_ 

marketing na, je s ním těsně spjata a do jisté míry z něj i vychází, vytváří spolu s ním 

správnou orientaci ve správný čas a ve správném směru ke spokojenému zákazníkovi [1]. 

 

Malý slovník marketingu následující definici uvádí logistiky. Je to vědeckotechnická 

disciplína, zabývající se komplexně hmotným tokem v produkčních a distribučních procesech. 

Zahrnuje oblast materiálu toku od dodavatelů, příjem zboží, výrobních skladování zásob, 

hmotný tok ve výrobním procesu vytváření včetně zásob na až po meziskladech sklad 

hotových výrobků, jakož i aktivity s související materiálu dodáním až do spotřeby ve 

výrobním procesu. Obdobně jde o činnost pohybu zboží a skladování v oblasti distribuce. 

Zahrnuje také manipulace problémy s materiálem, čímž operace rozumíme skladovací, 

dopravní, vykládací, nakládací, event. vážení, balení, dávkování, apod. Jsou zde také prvky 

materiálového hospodářství, jako je např. objednávek řízení, objednacího množství, stavu 

zásob apod. Zahrnuje problematiku jak technickou (volba systémů), tak problematiku 

ekonomickou.  

 

Je to široké poměrně a soudíme, že vymezení vhodné logistiky. Musíme k pouze němu 

přidat ono: “ve čas správný, na místo správné, v množství potřebném a s přiměřenými 

náklady“. 

 

Logistické zabezpečují systémy logistických realizaci funkcí tak, aby bylo žádoucích 

dosaženo změn objektů logistických k překonání prostoru a času v souladu se stanovenými 

výkonovými a ekonomickými cíli. Prvky logistických systémů jsou logistické objekty, 

pracovní síly a logistické pracovní prostředky. 

 

Poslání logistiky je určeno několika základními směry, které určuje podniková 

strategie. Je to znalost potenciálních i faktických trhů, cílená a uvážená reklama a propagace, 

vymezení rozsahu možných poskytovaných služeb a produktů,  jakož i vymezení technologií, 

potřebných pro soustavy funkčnost systémů logistických. 
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V tomto konceptu je logistika název určitého oboru činností, ve kterém je několik 

vnitřních systémů, které zabezpečují činnost logistických funkcí. Tyto systémy jsou tři [2]: 

 

o Zásobovací systém logistický 

Kterým navazuje funkci podnik na trh ve odběratele. Pomocí trhu zajišťuje tento 

systém hmotný tok materiálu, surovin a subdodávek vybranými dodávkovými cestami 

od dodavatelů do výrobního procesu [2]. 

 

o Výrobní systém logistický 

Zabezpečuje pohyb surovin a subdodávek ve výrobním procesu: polotovary, materiál a 

výrobky hotové jsou manipulovány výrobními mezi operacemi a skladovány jsou ve 

skladech výrobních [2]. 

 

o Odbytový systém logistický 

Jím podnik navazuje cestu trh zpět na, ale tentokrát dodavatel jako. Tento systém 

zabezpečuje tok hotových výrobků odbytové přes a distribuční sklady a přes 

zprostředkovatele případně k cíli – k odbytovému trhu [2]. 

 

Tomuto soustředění tří systémů se říká materiálová logistika, protože se především 

zabývá tokem materiálu, subdodávek a polotovarů až k výstupu v podobě hotových výrobků. 

Je zde však zanedbávaná řada logistických činností (doprava, manipulace, balení, apod.). 

Závěrem tohoto konstatování pojetí je, že logistika sama o sobě je systémem tedy s řadou 

subsystémů, které ač poměrně vystupují samostatně, se samy o stávají sobě systémy. 

Společným uvedených jmenovatelem pojetí je podniku zásobování polotovary potřebnými, 

surovinami a subdodávkami a zabezpečení přístupu podniku s jeho výrobky na trh [2]. 

Logistiku lze vidět jako soustavu systémů a dělit jí dle poslání v podniku. Je nutné 

vyzvednout, že všechny systémů soustavy jsou vzájemnými provázány vazbami, i když 

zdánlivě vystupují samostatné jako soustavy. Aby byly efektivní, neobejde se jeden bez 

druhého. 

 

 Další soustava systémů, uvnitř které působí jednotlivé prvky (v podstatě činnosti) je 

znázorněna na následujícím obrázku. 

 

 



4 
 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1 Soustava systémů [16] 

 

Soustava systémů materiálních je několika tvořena systémy, které jsou tvořeny 

aktivitami dotýkajícími materiálního se zásobování, energetického zásobování a distribučního 

procesu. Jejich pomocí je spojen podnik s trhem (vystupuje jako zákazník). Tato má zajistit 

jednak soustava plynulý tok materiálu, polotovarů, ale i subdodávek energií (tepla, elektřiny, 

vody, případně plynu) do výhodné podniku a to za ceny, včas a v potřebném množství. 

Podnik také vstupuje na trh jako hotových dodavatel výrobků a k tomu rovněž využívá řadu 

prvků různých a aktivit [16].  

 

Soustava organizačních zabezpečuje systémů organizačně aktivity všechny, související 

s celkovou logistickou činností. Vzhledem k této nezbytná funkci je součinnost jak se 

zaměstnanci v soustavě ekonomických systémů tak se zaměstnanci realizujícími aktivity v 

soustavě materiálních systémů. Pokud logistiky plní funkci v podnicích malých jen jeden 

člověk, musí spojení si toto plně uvědomit. Hlavními prvky soustavy systémů organizačních 

je člověk – jeho pracovní síla a vedení [16]. 

 

Soustava systémů ekonomických zabezpečuje zcela a kontroluje operace logistické z 

všechny ekonomiky hlediska. Jejím cílem je, aby bylo hlavním maximálního efektu s 

dosahováno minimálními náklady [16]. 

2.1 Pravidla logistiky 

 

Pět pravidel vychází logistiky jak ze funkcí základních trhu, tak z změn probíhajících 

tržního prostředí. Jde o následující základní logistiky pravidla [2]. 
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o Správná nabídka 

Očekává, že víme, co budeme na trhu nabízet. Znamená to znalosti cílové skupiny a 

jejich požadavků, platebních ale i možností, jejich u jednotlivců kupní síly. Dále také 

znát a vědět, přichází s čím na trh konkurence, přednosti v čem jsou její, zápory ale i 

[16]. 

 

o Správné místo 

V případě tomto nejde o místo konkrétní na trhu, kde by si „rozložil“ svůj stánek 

trhovec. Jedná se o, na které místo se správné má zboží dopravit (na správné nabídky 

základě) [16]. 

 

o Správná doba 

Jde vhodné o vystihnutí doby, výrobek kdy bude o či největší produkt zájem. Pokud 

produkty jde o sezónní, jednodušší zdá se být situace, ale tomu není tak.  

Jak zejména můžeme vidět v hypermarketech, čas produktů na trh dodávek se stále 

jednotlivé předsunuje před sezóny. U musí sezónního zboží se optimální vystihnout 

čas, vstupovat kdy má na trh. Ovšem větší mimo část výrobků je -sezónních. Zde je 

správná doba tehdy, projevuje kdy se potřebná poptávka výrobku po tomto [16]. 

 

o Správný stav 

V stav podstatě nejde ani o jako takový správný, ale o množství dostačující, potřebné 

ke poptávky krytí, množství, svou které je schopné kvalitou konkurenci a cenou odolat 

a přes její nápor trhu se uplatnit na a poptávku uspokojovat [16]. 

 

o Správná cena 

Toto říká pravidlo, výrobku že cena produktu nebo přijatelná musí být jak pro 

zákazníka, odběratele tak pro a dodavatele tak i pro. Pokud zákazníka jde o, většinou 

ten vyžaduje (ne vždy), relaci určitou cenovou. Někdy souvislosti dává do kvalitu, 

značku resp. a cenu. Jindy jde pouze za cenou, nejvýhodnější která se mu zdá být. 

Pokud jde o distributora, cenu musí mít takovou, určité aby si na ni přirazil procento 

marže a cena aby celková byla zákazníka přijatelná pro. A dodavatele pokud jde o, 

cena by taková měla být, aby náklady pokryla logistické všechny– výrobní i, a aby 

přitom zisk přinášela určitý, protože ten je smyslem v podstatě podnikání vašeho [16]. 
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2.2 Logistické funkce 

 

Ve probíhá jednotlivých sféře řetězce procesů článků řada. Ty se na zakládají přeměně 

objednávek určitých jejich produktů na dodávku. Vedle balení výroby vlastní je to, vytváření 

jednotek manipulačních a přepravních, vykládka, nakládka, uskladňování, přeprava, 

vyskladňování, konsolidace, kompletace, kontrola, a vystavování dokladů fakturace. Tyto 

aktivity, nazvali které jsme procesy, předměty jimiž se uvedené postupně a v určitém sledu 

realizují, označovány bývají jako logistické funkce. Pan Bobák uvádí, že tyto funkce jsou 

úrovní strukturovány do čtyř [2]. 

 

o Strategické rozhodování 

O zdrojích, postupech pravidlech a, dlouhodobější tedy až dlouhodobé promyšlení, 

proplánování, zdroje dispozici jaké jsou k, pravidly jakými podnik se řídit musí a 

jednotlivých jaké mají být pracovní operacích postupy při [2]. 

 

o Dispoziční rozhodování 

O uspokojení způsobu vzniklých potřeb a potřeb to jak na základě zákazníků, podniku 

tak z potřeb, firmy, potřeb nezbytných uspokojení k zákazníků [2]. 

 

o Administrativní 

Je procesy ztotožňována s informačními, vydávání dispozic a příkazů [2]. 

 

o Operativní 

Uskutečnění hmotné logistických stránky řetězců. Z toho lze odvodit logistické tedy 

už konkrétní funkce, jednotlivých které se promítají následně do logistických činností. 

Jsou to: (vydávání dispozic, pokynů, plánů celkového postupu práce v jednotlivých 

systémech dispoziční), překládková (překládání způsob materiálů a výrobků jak 

uvnitř, firmy tak vně), skladová (všech týkající se činností, se souvisejících skladovým 

hospodářstvím), sběrná distribuční a (pokyny, soustřeďování týkající se a jak 

rozdělování surovin, materiálů, produktů tak i hotových), balící (balení zahrnuje péči o 

produktů), manipulační (o manipulace způsobech vypovídající se surovinami, 

materiálem, produkty polotovary a), informační (způsob zahrnující získávání, 

informací zpracování využívání a zdrojů informačních včetně),  
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kontrolní a řídící (stanovící způsob řízení a provádění jednotlivých kontroly v 

systémech), inovační racionalizační a (týkající zlepšování se pracovních daných 

postupů, skladových inovačních a úspor jiných a celé postupů v logistické činnosti), 

zvláštní funkce (služba jako je pro zákazníky, životního odesílání pojištění, , a platební 

funkce a péče o zachování úvěrové prostředí) [2]. 

 

Uvedené jednotlivých funkce probíhají a realizují se v procesech logistických. Tyto 

procesy lze vnitřní členit na vnější a hlediska a vztahy. Vnější projevující vztahy, se zejména 

v přírodní materiálových tocích jsou: podmínky; orgány a organizace, které kooperují při 

zabezpečování procesů oběhu; odběratelské dodavatelsko- firmy vstupu na a výstupu 

materiálového toku; podmínky ekonomické, cenová, tarifní, a finanční politika; hospodářské – 

správní předpisy systém a; sociální mzdová podmínky. 

 

2.3 Logistické procesy 

 

Jde-li o vnitřní strukturu logistických procesů, dělíme hlediska je na věcná a funkční. 

Věcná mají hlediska několik stupňů. Jsou to v první řadě aktivní vstupní prvky a to (jako je 

síla pracovní, průtoková a střediska řídící, manipulační dopravní a další prostředky a) a 

pasivní (produkty materiál a výrobky, zboží,). Dále transformační jsou to tzv. prvky, hlediska 

funkční, tedy způsob, jimiž se uskutečňuje pohyb. Je to technologie dopravy, různé dopravní 

systémy atd. Jiné dělení možné je cest podle odbytových. V tomto cesty případě jsou, neboli 

nepřímé toky přímé a. 

 

Toto není ještě konec výčtu možných dělení. Další dělení je podle odvětvové 

struktury. Dělí se na dopravní toky zásobovací, , vnitropodnikové skladové, a obchodní. 

Užívá důležitosti se též členění podle hierarchie. V vnitřní daném případě je struktura se 

přihlédnutím na stupně vnější dělena na tři [16]. 

 

o Mikrostruktura (hierarchické kdy jde o následující stupně) 

1. pracoviště; 

2. sklady, prodejny, provozy,; 

3. výrobní závody, skladové, dopravní, a obchodní [16]. 
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o Mezzostruktura  

4. závody stupeň podnikový s více; 

5. řádu stupeň organizace vyššího [16]. 

 

o Makrostruktura 

6. správy stupeň – orgány státní [16]. 

 

Také materiálových je možné dělení podle a přepravních vazeb. V sourodé tomto 

dělení jsou buď skupiny, nebo materiálové a přepravní řetězce. Je možné dělit tyto činnosti na 

procesy: v řízení zásob, v dopravě, v obalovém hospodářství, ve skladování, ve službách 

zákazníkům, v manipulaci s materiálem, v komunikaci a zpracování dat [16]. 

 

Zpět k hlavním logistickým činnostem. Jejich náplní, chod je zajistit hladký vytváření 

konečnému produktu ke zákazníkovi (adresátovi, spotřebiteli). Tyto ucelený činnosti tvoří 

proces modelový logistický. Vycházejí funkcí z logistických a v realizují tyto funkce v praxi. 

Následně budou nastíněny [16]. 

  

o Prognózování – plánování poptávky. 

Marketing získává určitý přehled o poptávce zákazníků (např. výzkumem nebo 

průzkumem trhu). Dle toho přijímá management firmy rozhodnutí o druhu a rozsahu 

výroby. Na prognózou ně navazuje logistika potřeb rozsahu, polotovarů nezbytných k 

výroby zajištění (rozsah a druh materiálu,  subdodavatelé atd.) [16]. 

 

o Řízení stavu zásob. 

Je poptávky v úzké vazbě na plánování. Logistika zavčas musí mít na skladě 

dostatečné množství polotovarů materiálu, tj. surovin a, ovšem v rozsahu, který 

nebude „mrtvým kapitálem“ [16]. 

 

o Logistická komunikace.  

Informační systém, všechny ve kterém jsou soustředěny informace, spojené s 

logistickou činností. Zabezpečení a marketingových existence všech logistických, , 

řídících a operačních aktivit. Dále zákazníkem také i spojení mezi firmou a [16]. 

 

 



9 
 

o Manipulace s materiálem. 

Realizace a způsobu zpracování optimálního surovin pohybu materiálu, tj. a 

polotovarů, ale i produktů hotových výrobků či uvnitř firmy, výrobním při procesu 

[16]. 

 

o Vyřizování objednávek 

Způsob objednávek vyřizování a evidence a to jak těch, zadává které firma (např. na 

nákup zajištění materiálu, subdodávek), tak těch, firma které zákazníka obdrží od [16]. 

 

o Balení. 

Příprava hotových produktů na cestu na trh tak, aby obal byl ekonomicky výhodný, 

ale také atraktivní, možnosti kulturní, podle recyklace schopný a originální. 

Samozřejmě, aby přitom plnil zákazníkem svou funkci, tj. byl ochranou produktu proti 

poškození vnějšími cestě vlivy při jeho za [16]. 

 

o Servis zákazníkovi. 

Má dva významy. První se zakládá v orientaci na zákazníka, zákazníka jehož posláním 

je klasifikovat a spojovat všechny služby, vedoucí k uspokojení, tj. objednávek včas, v 

potřebném vyřízení rozsahu a co cestou nejkratší. Další je v tzv. po význam servisu, tj. 

v zajištění prodejním poradenství a poskytovaných servisních služeb, zákazníkovi 

[16]. 

 

o Výběr poskytování místa pro služeb. 

Důležitá spočívající logistická aktivita,– podle vyhledávání potřeby – ve vhodných 

konsignačních (odloučených, vysunutých) vlastníkem buď zřizovaných firmou, nebo 

subjektem, skladů který není zboží. Existence konsignačních přiblížit skladů má za cíl 

zboží potenciálním zákazníkům. Další činností touto je výběr zákazníkovi 

marketingových kanálů – cest optimálních zboží k  [16]. 

 

o Nákupy 

Nejedná zásob o pořízení stavu, vybavení ale o nákupy zařízení a, materiálu 

spotřebního, zejména kancelářského [16]. 
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o Doprava. 

Logistická orientovaná aktivita, směry dvěma: do firmy a mimo firmu. Jejím je hledat 

a optimální vytvářet dopravní a hlavně cesty využívat optimální cílem dopravní 

prostředky s využitím maximální a minimálních efektivnosti nákladů [16]. 

 

o Manipulace zbožím s vráceným. 

Způsob manipulace s výrobky, jakýchkoliv které se z důvodů vrátí zpět od do firmy 

zákazníka (poškození, a neschopnost funkčnost, platební, dodávka nezájem, pozdní, 

zastaralost produktu, zákazníka nesplnění představ apod.) [16]. 

 

o Zpětná logistika. 

Velmi aktivita důležitá (okrajová často chápana jen jako). Zakládá činnostech se na, 

týkajících se odstraňování likvidace, který vzniká při odpadu výrobě, zastaralých 

výrobků, vratných, odpadu nepoužitelných avšak obalů, z kotelen apod. Součástí 

zpětné logistiky životní je i péče o prostředí, které narušováno být nesmí ani výrobní, 

ani logistickou činností. [16]  

 

Všechny činnosti logistické mohou tehdy být úspěšné pouze, navazují pokud na sebe v 

rámci řetězce logistického. Vždyť řízení souvislost stavu zásob má s materiálem manipulací s 

a s dopravou, servis zákazníka s poskytování výběrem místa pro služeb atd. Tak je to se všemi 

aktivitami. Jde o optimálního vytvoření vztahu mezi spokojeným poptávkou a nabídkou a 

zákazníkem. Pokud to pracovník – logistik podcení, velmi dojde ztrátám pravděpodobně ke v 

rovině realizace objednávek a produktů [16]. 

 

2.4 Výrobní logistika 

 

Cílem logistiky a smyslem výrobní je zajištění pravidelného dostačujícího a přísunu 

materiálu k zabezpečení plynulého výrobního procesu a subkapitola zajištění odsunu 

hotových do skladu a jejich následná expedice mimo firmu. Tato je výrobků vcelku dosti 

krátká. Jelikož způsob zásobení výroby v komplikován malých a středních podnicích nemusí 

být příliš (za předpokladu, že je cílevědomě propracován). Oproti aktivit u velkých podniků je 

výrobní logistika souborem velmi tomu náročných, výpadek z nichž jedné z nich naruší celý 
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výrobní proces. Tato obsahem část je svým jedním ze tří logistického vrcholů procesu ve 

firmě [16]. 

První kvalitního je nákup materiálu výhodnou za ekonomicky cenu. 

Druhý je subkapitoly právě obsahem této. Je to pohyb výroby materiálu k zajištění. 

Poslední hotových je expedice výrobků [16]. 

 

Ostatní logistické činnosti směřují k tomu, aby zajišťovaly co nejkvalitněji tyto tři 

logistické vrcholy.  

Výrobní plán předpokládá souvislé zajištění toku materiálu výrobním procesem. Není 

to moc jednoduché a vyžaduje to úzkou spolupráci mezi výrobním a logistickým 

managementem.  

 

Cesta výrobou polotovarů, surovin apod. je ovšem druhu různá se zřetelem k výroby, 

který je: procesní (kdy jednom je výrobek vyráběn na stroji, případně zařízení na jednom), 

proudová výroba (je plynule vyráběn několik jeden nebo výrobků vysoce příbuzných na určité 

výrobní lince, kde navazují operace na sebe, aniž je k pevného tomu potřeba jiného zařízení), 

linková výroba (jeden produktů nebo několik s poměrně ustálenou materiálu potřebou a 

množství dílnou vložené práce prochází na stejných pevné trase a na zařízeních.), zakázková 

výroba (vyznačuje se tím, že výrobků řada prochází po trasách odlišných mezi výrobním 

zařízením funkčních uspořádaného do skupin. Problém výroby zásobování je v odlišném 

vstupním materiálu (fyzikálních co do rozsahu, barvy, kvalit atd.), mezioperacích zatímco v 

bývá potřeba vstupu materiálu celkem shodného dalšího) [16]. 

Zcela výroba speciálním druhem výroby je technicky jednorázových, hodnotných a 

složitých výrobků dle vysoce přání zákazníka. Výrobní řízení logistika je tedy materiálových 

toků ve výrobě tak, suroviny aby výrobky a procházely procesem transformačním co 

nejlevněji a proměnily produkt se tak ve finální [16]. 

 

2.5 Dopravní logistika 

 

Smyslem využívat dopravní logistiky je způsobu takového dopravy materiálu a 

výrobků, které nejvýhodnější jsou pro podnik a současně i nejlevnější. Snaha jednotlivé získat 

dopravu co nejlevněji. Pokud mělo by však prodlení v dopravě mít negativní vliv na články 

materiálového řetězce, správné pak budete volit cesty, předejdou které tomu i za cenu vyšších 
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nákladů za dopravu. Dopravní maximálně logistika by tedy měla být pružná. Přitom analýzy 

různé dokazují, vhodným že dopravním řešením lze snížit dopravu náklady na o 40 i více 

procent [16]. 

 

Z dopravu hlediska dopravy se jedná o: (přemísťování materiálu mezi závody a do 

distribuce, s využitím jak vlastní, vnější tak kontrahované dopravy a závodní nebo veřejné 

dopravní sítě), operace objekty přemístění materiálu mezi skladovacího výrobního nebo 

areálu závodní dopravními prostředky dopravy (vnitropodnikových komunikací dopravních, 

nekonvenčních prostředků dopravních apod.), operace ložné (nakládka a materiálu vykládka 

vůči dopravním prostředkům, plnění vyprazdňování a palet a kontejnerů, rozklad tvorba a 

jednotek dopravních materiálu) [16]. 

 

U hovoří vnitropodnikové dopravy se o tzv. výstupních a vstupních materiálových 

tocích v závodě. Řešení dopravní úlohy jakékoliv logistické musí odpověďmi začít na otázky, 

které platí pro řešení technicko– problémů technologických. Jde o následující otázky [16]. 

 

o CO? 

 Co přepravováno má být, co manipulováno má být, jaký položky druh a jaké 

materiálu, manipulační jaké jsou a přepravní jednotky?  

 

o KOLIK? 

Množství, přepravit které je požadováno a manipulovat? 

 

o JAK? 

Jak je manipulovat nutno přepravovat a, jaké pracovní budou postupy? 

 

o ČÍM? 

Co lze použít k přepravově, jaké prostředky dopravní budou zapotřebí? 
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o KDE? 

Kde manipulovat v kterém místě? 

 

o KUDY? 

Kudy přepravovat, výchozí kde jsou a materiálových koncová místa řetězců, vedou 

jakým směrem, plochy jaké jsou manipulační a komunikace jaké jsou dopravní? 

 

o KDY? 

Kdy probíhat má přeprava či manipulace, časové výrobní požadavky hlavní nebo 

oběhové činnosti, sezónní pravidelnost vlivy, frekvence? 

 

Po uvedené ujasnění odpovědí na výše logistický otázky lze dohodnut dopravní 

systém. Vzhledem k tomu, dopravní že je nejen, ale i manipulační, využívá prostředky 

vnitropodnikové nejrůznější dopravy [2]. 
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Obr. 2 Dopravní prostředky pro vnitropodnikovou dopravu [16] 
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2.6 Vliv logistiky na výkonnost podniku 

 

Působení spojené s manipulací, přepravou a skladováním běžném zaměstnávají v 

podniku až pracovníků čtvrtinu. Čas, výrobek který materiál nebo stráví v podniku, procent je 

téměř z osmdesáti mimo spotřebován vlastní výrobu. Logistické tvoří obvykle i transakce více 

než polovinu úplných nákladů na produkt a značně ovlivňují i jeho kvalitu [17]. Podle 

inovátorů jednoho z řízení nejlepších a odborníků logistiky na výroby a, pana Jana 

Košturiaka, oblast logistiky až 25 % zaměstnává pracovníků, 55 % ploch a čas zabírá, který 

stráví materiál v, činní podniku až 87 %. Náklady logistiku na se pak odlišují v daných a činí 

podnicích jednu z největších položek kompletních nákladů na výrobek [5]. 

 

Světové výrobky trhy stále více požadují služby a, které mají vyhovovat individuálním 

potřebám zákazníků, výrobků avšak za cenu nebo služeb produkovaných hromadně (tzv. mass 

customization). Možnost řešení tohoto problému principů může být postupné zavádění tzv. 

štíhlé podnikových organizace do všech činností. V omezování praxi to znamená „plýtvání“, 

tedy všeho, co výrobku zvyšuje náklady nebo služby bez hodnoty zvyšování jejich. Příklady 

neproduktivní činnosti plýtvání uvedu dále [5]: 

 

o Zbytečné pohyby a výrobků manipulace a materiálu. 

Je-li dodáváno příliš mnoho nebo málo; zbytečná překládka, přesuny zásob, lidí a 

materiálu. Obvykle se uvádí a ve většině studií to bylo potvrzeno, že na jednu 

technologickou operaci je až deset dalších činností [5]. 

 

o Nadbytečné dokumenty a administrativa. 

Přílišná dokumentace související s logistickými činnostmi, ruční evidence položek, 

vyplňování velké spousty druhů dokumentů, nadbytečná a zbytečná evidence [5]. 

 

o Špatné dokumenty v logistice. 

Špatně vyplněné dokumenty, nedokončená specifikace, chyby v kusovníku a následné 

chyby v informačním systému vlivem odpisování hotové výroby, špatné převody 

množství materiálu [5]. 
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o Hledání materiálu a polotovarů 

Materiál systém není tam, kde ukazuje, ukazuje systém určitý počet položek a ve 

skladu naopak žádný materiál není a, systém materiál nemá, automaticky a tak ho 

objednává, a přitom skladu je ho fyzicky ve dostatek. Za každou z časem těchto situací 

následuje plýtvání řady lidí, kteří hledají položek rozdíly v počtu a srovnávají systém 

s realitou [5]. 

 

o Čekání 

Čekání nakládku na, na dovoz materiálu, na vykládku, na uvolnění materiálu kvalitou 

nebo složení materiálu; čekání na kompletaci zásilky [5]. 

 

o Chyby v logistických činnostech 

Špatně zásilka naložená, nekompletní materiálu dodávka, inventarizační rozdíly 

skladech ve, opožděná dodávka materiálu či polotovarů [5]. 

 

Tyto skutečnosti ukazují, jaký vliv má logistika náklady na výkonnost i podniku a jak 

ovlivňuje jeho konkurenceschopnost. Proto by štíhlého se společnosti při budování svého 

podniku měly výrobu zaměřit nejen na štíhlou, ale i štíhlou logistiku.  

 

Příkladem štíhlého dodavatelského řetězce je návrh výroby na zakázku (uplatněný 

například některými výrobci výpočetní techniky), přičemž velká část komponent konečného 

výrobku je zadána do výroby nebo pořizována až po uzavření zákaznické objednávky.  

 

Redukce zásob a zeštíhlení materiálových toků má kladný dopad na efektivnost 

podniku, avšak nedovoluje zkrátit dodací lhůtu pod stanovenou mez, která je daná jak 

průběžnou dobou výroby, tak možnostmi dodavatelů těch komponent, které jsou objednávány 

také v režimu „na zakázku“.  

 

Štíhlá logistika vyžaduje takové systémy plánování a řízení zásob, výrobku které 

dokáží vzít v úvahu charakter průběžně a na získávaných základě dat od jeho odběratelů 

vytvářet potřebné tahové aktuálních signály odvozené z potřeb trhu, na historie základě a 

predikce jeho chování optimalizovat hlediska úroveň zásob jak z nákladů, tak rizik 

vyplývajících nedostatečnosti z jejich případné.  
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Štíhlá logistika není jen o omezování zásob (které není vždy možné nebo účelné), ale 

zejména o lepší organizaci všech logistických činností – od fyzické manipulace po 

získáváním dat nezbytných pro řízení. Nastavení principů štíhlé logistiky je proto spojeno jak 

s aplikací technologií automatické identifikace a mobilní komunikace (k zajištění efektivní 

realizace transakcí materiálových i v neautomatizovaných podmínkách logistických provozů), 

tak s postupným funkcionality rozšiřováním stávajících podnikových informačních systémů 

[18]. 

 

Je zřejmé, že lze nalézt spoustu problémů ve výrobní, nákupní i logistice distribuční, a 

podle společností přístupu k řešení těchto rozlišujeme problémů dva stavy. Stav první je, že 

společnost si uvědomuje, že její procesy logistické jsou snaží problémové (neefektivní) a se s 

nimi pracovat, i když v přesně mnoha případech ještě netuší jak. Druhý stav je, vykonává že 

mnoho společností své logistické procesy jako procesy, potřebné které jsou, ale s kterými 

nelze nic dělat, provádí a tak je tak jak jsou, jakéhokoliv bez sledu a rozmyslu. Nesnaží se 

tedy tyto procesy náklady zefektivnit, zkrátit a na ně snížit vynakládané. 

 

Například z výrobních procesů, které jsou v četné většině případů již řádně 

zmapovány, standardizovány a zapsány v technologickém či montážním postupu a neustále 

dochází k jejich zlepšování a zaměříme se především na dvě oblasti [5]. 

 

o Standardizace logistických procesů 

Zabezpečit, aby se logistické procesy uskutečnily vždy jednotně bez ohledu na to, kdo 

a kdy je realizuje. Jsou situace kdy proces vyskladnění návěsu, evidence materiálu a 

následné zaskladnění do skladu byly v rámci noční ranní, a odpolední směny 

realizován různými třemi způsoby [5]. 

 

o Rovnoměrnost logistických procesů 

Jedná se o druhou problémovou oblast, kdy spíše než o rovnoměrnosti bychom měli 

hovořit o nerovnoměrnosti logistických procesů. Kdy máme na vyskladnění návěsu 

jednoho skladníka který má třicet minut na návěs a v průběhu jedné směny má za úkol 

jich vyskladnit čtrnáct. Dle normy stačí jediný skladník, jelikož dokáže čtrnáct návěsů 

vyskladnit za sedm hodin práce. Za předpokladu, že návěsy přijíždí v průběhu směny 

vždy po třiceti minutách a jsou přesně dodržována definovaná časová okna [5]. 
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Pokud by okna nebyli definována, mohlo by se sjet všech čtrnáct návěsů u příjmové 

zóny naráz a to už jeden skladník v žádném případě stačit nebude, tímto nám stoupnou 

náklady na skladníky [5]. 

 

2.7 Informace  

 

Aniž si to uvědomujeme, informaci o poloze obsahují téměř veškerá data, která běžně 

používáme. Zákazníci mají bydliště či místo podnikání, veškerá aktiva mají své umístění, 

zásilky svůj původ a místo určení atd. Podle různých studií obsahuje lokalizaci v prostoru 

více než osmdesát procent všech dat. Tím, že tato obchodní prostorová data zobrazíme nad 

podkladovou mapou, můžeme nalézt a zkoumat jejich vztahy. Takto získané poznatky pak 

můžeme využít v procesu rozhodování. Výše popsaný přístup lze nazvat prostorovou 

inteligencí – location intelligence. [7] 

 

Location intelligence je schopnost porozumět složitým jevům prostřednictvím jejich 

vzájemných geografických vztahů. Kombinováním prostorově orientovaných dat s ostatními 

obchodními daty mohou organizace získat kritické postřehy, provádět informovaná 

rozhodnutí a optimalizovat důležité obchodní procesy, což vede k vyššímu výkonu a lepším 

obchodním výsledkům. Oblastí, kde lze s úspěchem takovýto přístup využít, je celá řada. 

Uveďme několik konkrétních příkladů vhodné integrace prostorových dat do obchodního 

rozhodování (resp. do nástrojů pro podporu takového rozhodování). 

 

o Site management  

 Multikriteriální prostorové hodnocení rozmístění pobočkové sítě, plánování jejího 

dalšího rozvoje, analýzy kupní síly a tržního dosahu (retail, služby). 

 

o Business management  

 Analýzy obchodních oblastí podle různých kritérií, risk management, hodnocení fúzí 

a akvizic z pohledu podílu a přítomnosti na trhu. 
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o Reklama a marketing  

Plánování a modelování kampaní, cílený marketing zaměřený na konkrétní zákaznický 

segment či tržní prostor a geomarketing, tj. možnost na základě znalosti, kdo kde 

nakupuje, zefektivnit například rozesílání letáků a nabídek nebo lépe rozhodnout o 

umístění reklamy. 

 

o Logistika a supply chain management  

Dohled, optimalizace. 

 

o Správa nemovitostí a majetku 

Průběžné řízení všech procesů. 

 

o Pojišťovnictví  

 Oceňování rizik u majetkových pojištění s ohledem na polohu, záplavové zóny, 

pojištění vozidel podle bydliště, ale například i kontrola nároku na výplatu plnění dle 

meteorologických záznamů apod. 

 

o Telekomunikace a inženýrské sítě 

Plánování a návrh sítí s ohledem na stávající pokrytí a vyhledávání nových trhů či 

zákazníků. 

 

o Reality 

Multikriteriální vyhledávání vhodné nemovitosti na základě zvolené vzdálenosti od 

objektů občanské vybavenosti (MHD, obchody, služby, …), oceňování nemovitostí s 

ohledem na jejich polohu či sledování trendů na realitním trhu. 
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2.8 Automatická identifikace 

 

Problematika automatické identifikace je vhodně široká, proto zde zmíníme jen tři 

velice významné důvody pro její aplikaci z hlediska logistiky výstupů a vstupů ve výrobě. 

Umožní, údaje aby byly k dispozici o manipulacích provedených s materiálem, polotovary i 

výrobky, a tedy i informace o stadiu rozpracovanosti jednotlivých zakázek jako přesný 

podklad pro plánování rozhodování o změnách a dalším v čase reálném. 

 Minimalizuje možnost vstupů záměny, kdy by byly použity jinak, naplánováno než je. 

Dohlédne, že každý zaměstnanec pozná ve výrobě, že tato vstupem „hromádka“ je určitým do 

určité operace zakázky určité. V situaci, kdy je několik rozpracováno desítek zakázek o řadě 

operací a kdy každá několik operace potřebuje „hromádek“, není vůbec jednoduché. 

Identifikace ulehčí sledování, z jakých konkrétních vstupů (šarží, balení, dodávek…) je 

výrobek vyroben. Tyto informace lze dále použít z hlediska záruk, preventivních opatření 

(vadná vstupní šarže), hodnocení dodavatelů apod. [8]. 
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3. RFID 

 

Automatizace a s ní spojené výrobních zrychlení i procesů obchodních nastává v 

implikaci stále zvětšujícího se využití technologií prostředků informačních v reálném čase. 

Prostřednictvím snímačů jsou v reálném čase zachyceny, vyhodnoceny procesní události a 

řízení bezprostředně využity k procesů těchto. K řízení logistických procesů, zejména v 

oblasti výroby a prodeje, jsou stále technologie více využívány RFID (radio frequency 

identification) - vysílání identifikace za pomoci a příjmu radiového signálu [9]. 

 

RFID využívají technologie se již dlouhou dobu, bezdotykové například jako čipové 

karty pro vstupu kontrolu, výstupu z objektů nebo v oblasti sportu, kde se používají nejen pro 

měření času závodníků dle čidla na oblečení ale i pro uživatele lyžařských vleků. Tato 

technologie se v poslední době stává novým středem zájmu a diskuse o nových výhodách z 

ekonomiky hlediska zlepšení podnikání jako čárových možná náhrada kódů. Jsou známy 

první realizace zavádění technologií RFID u velkých společností obchodních jako Wal-Mart a 

Metro, získání které si od nich slibují ekonomické základě výhody na lepšího přehledu o 

pohybu zboží, jeho sledováním od konečného dodavatele až po spotřebitele. Taktéž v oblasti 

výrobně-logistických procesů nastává nasazování RFID technologií, zvláště v případech 

výroby na zakázku složitých, variabilních značně výrobků.  

 

Debata na téma RFID se však nevede rovině pouze v ekonomického možného přínosu, 

ale má dopady i ve oblasti společensko-politické. Bojovníci za práva občanská považují 

použití RFID technologií za soukromí zásah do, jelikož umožní občanech získávat o a jejich 

pohybu další informace, zejména pokud je neoddělitelnou etiketa součástí zakoupeného zboží 

a není jisté, zda byla v okamžiku jeho koupě spolehlivě zničena.  

Nelze přehlédnout vzrůstající propojení světa virtuálního technologií informačních s 

děním v reálném světě, nejenom a to v případě využití RFID k pohybu identifikaci zboží. V 

principu probíhá kontakt s analogicky realitou jako při práci s daty v databázi. Objekty jsou 

rozpoznány, identifikovány a spuštěním řízeny například varovného signálu nebo otevřením 

brány. Nežádoucím může zakázán osobám být přístup, lze takto předání předejít nesprávnému 

zboží, mohou užitková být také identifikována zvířata a veterinářem sledována nebo je možné 

automaticky zjistit počet osob v místnosti přítomných. 
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3.1 RFID technologie 

 

Funkce zjištění místa výskytu zboží je založena na použití elektronické etikety. Která 

obsahuje kmitavý obvod reagující na vysokofrekvenční vysílání vysílače-přijímače, kterému 

předává zpět informace. RFID etikety obsahují anténu s laděným obvodem a křemíkový čip, 

které přijmou vysílaný signál a vrátí zpět jednoznačnou informaci o každém jednotlivém kusu 

zboží. Je přitom možné čtení mnoha etiket současně. Pro zjištění pohybu zboží v logistickém 

procesu se instaluje několik čteček na plánované transportní cestě. Tyto čtečky vysílají 

vysokofrekvenční signál v rozsahu MHz nebo GHz, který je naladěn na stejnou frekvenci jako 

kmitavé obvody jednotlivých čipů [9].  

 

Jakmile dorazí etiketa a s ní spojený objekt do dosahu vysílačů a čteček, kmitavý 

obvod přijme signál vysílačů a zároveň ho moduluje. Modulace slouží k přenosu 

identifikačního čísla EPC (electronic product code) z čipu/objektu na čtečku (Obr. 3). Čtečka 

poté dekóduje informaci z vysokofrekvenčního přenosového signálu čipu a předává zjištěné 

EPC dál přes middleware do logistického procesu (client/server princip). Úkolem RFID 

middleware je zejména snížení datového toku spojeného s opakovaným rozpoznáváním stejné 

etikety nebo současným čtením mnoha etiket třeba na jedné paletě. Jelikož při rozpoznávání 

objektů musí být současně spuštěn i řídící proces, není dnes ještě jasné, co by měl middleware 

tohoto druhu vykonávat. Za prvé se vyžadují rychlé a inteligentní funkce ke kompenzaci 

poruch vznikajících v průběhu čtení, za druhé se musí zajistit z pohledu procesu řízení 

okamžité rozpoznání chybné dodávky nebo zabránit chybnému uskladnění. Při tzv. aktivních 

čipech není citlivý obvod (čip) napájen jen energií přijímaného signálu, ale také přes 

pomocnou baterii.  

Čipy mohou také obsahovat i paměť, na kterou je možné přes čtečku zapisovat a 

zpětně ji číst, třeba informace o stavu výroby auta na výrobní lince. Některé čipy lze také 

použít jako snímače, například při měření teploty. 

 

  

 

 

 

 

Obr. 3 Struktura electronic product code (EPC) 
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EPC kód obsahuje číslo výrobce a další části kódu jsou pro výrobce k volnému 

použití. EPC představuje zajištění přístupu k popisu objektů rozpoznaných čtečkou. Přes 

seznam na object name server (ONS) získáme internetovou adresu (URL), která ukazuje na 

information service, kde je objekt popsán prostřednictvím physical markup language (PML) 

[10]. 

 

3.2 Porovnání RFID s čárovými kódy 

 

Označování zboží čárovými kódy je celosvětově využíváno už dlouhou dobu. Uvedení 

RFID etiket tuto praxi v žádném případě úplně nenahradí, avšak vytvoří nové možnosti 

identifikování objektů pro určité procesy nebo splnění jejich potřeb. RFID technologie nabízí 

některé podstatné výhody, umožňuje především [9]: 

o Přesné, zpětné jednoznačné označení a tím i jednoho sledování každého kusu. 

o Dynamické informací ukládání na paměť jeho čipu během pohybu. 

o Automatický lidského sběr dat bez zásahu. 

o Propojení snímači čipů se. 

o Etikety mohou neviditelně být umístěny na zboží, být a přesto čitelné. 

 

Čárové kódy: 

 

o Nezměnitelné 

o Lehce poškoditelné 

o Kapacita 12-15 znaků 

o Běžná potřeba štítků přelepování  

o Optické laserového rozpoznávání odrazem světla 

o Štítek musí viditelný být pro čtečku  

o Manuální obsluha 

o Vědomé události vyvolání (nahrazení ručního zadávání přes klávesnici) 

o Cenové výhodné 
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RFID etikety: 

 

o Kdykoli přepisovatelné 

o Odolné vlivům proti prostředí 

o Uložení velmi znaků mnoha (až do 96KB) 

o Neustálá jednotlivých kusů identifikace 

o Rozpoznávání radiovým vysokofrekvenčním signálem 

o Většinou neviditelně viditelného připevněné, bez potřeby kontaktu 

o Pohyb přes objektů portál 

o Vyvolávání objektu události přemístění do/z RFID čtečky dosahu 

o Současná kus cena 2-3 Kč za (pasivní provedení), cíl do 1,50 Kč za kus 

o Možnost mnoha současného čtení (až 1000) etiket. 

 

3.3 RFID čtečka 

 

Prvotním požadavkem možnost na vlastnosti čtečky je zpracování enormního 

množství dat, současném obzvláště při nasazení několika čteček. Přitom opakovaně musí být 

rozeznávány čtené etikety i rušivé odrazem signály vznikající signálu od kovových v okolí 

předmětů. Navíc je často potřeba zpracovat současně 100 - 1 000 etiket jednom obsažených v 

kontejneru. Podmínkou použití úspěšného RFID čtení je příprava všech podnikových 

potřebných informací (např. obsah objednávky), tak aby získané bylo možné na informace 

rychle reagovat [10]. 

 

Veškeré RFID čtečky jsou zezačátku směny ve skladu a při výskytu objektu s etiketou 

přečtou EPC aktivovány. Přečtené EPC se porovná s objednávkou dřívější. Zároveň je možné 

přes name server zajistit dodavatele přístup na popis zboží od, předtím pokud se to nestalo již. 

Taktéž se rozpozná zboží, nebylo které objednáno. Po zajištěno automatickém převzetí je 

uložení zboží na místo správné. V současnosti různé se používají RFID technologie, oblasti 

které se zaměřují na určité nasazení. Frekvence, nastaveny na které jsou čipy, se mohou země 

lišit podle. Většina čteček má proto rozsah větší frekvenční rozpoznávání různých čipů i 

způsobů komunikace. Nejdůležitějším úkolem EPC Global je této standardizace aktuální 

různorodosti, mezinárodního hlavně pro potřeby obchodu. 

 



25 
 

3.4 Identifikace objektu 

 

Zavedení EPC řetězce do výrobně dodavatelského záměr (supply chain) sleduje 

zlepšení "viditelnosti", uskladnění především příjmu a místa produktů, a řetězce optimalizace 

toku zboží v rámci celého (Obr. 4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4 Tok zboží a informací založený na EPC [10] 

 

Dodavatel nahlásí odeslání objednateli objednaného zboží a uloží server jeho 

identifikační údaje na objekt současně name (Obr. 5). Objednatel okamžiku sleduje objednané 

zboží již na vstupu a může v jeho příchodu veškeré správně reagovat. 

 

Zprůhlednění pomocí dodavatelských RFID technologií řetězců má značné přínosy 

pro partnerů spolupráci obchodních, zboží pokud se na způsobu označování pomocí musí 

EPC dohodnou. Nové EPC být registrovány dodavatelem, mohly aby být později při dodávce 

potvrzeny. Tyto informace mohou objednávky být využity již v okamžiku, produktem 

dodavatel však musí zaručovat shodu popisu s  [10]. 
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Obr. 5 Centrem dodavatelských řetězců na bázi RFID je object name server zabezpečující pro 

všechny partnery přístup k popisu produktů [10] 

 

Podmínkou funkce takového systému je vzájemná dohoda všech partnerů. Hned na 

první pohled je viditelné, že takto získané zprůhlednění celého procesu dává významě větší 

jistotu procesu plánování a možnost omezení neefektivních skladových zásob. 

 

3.5 Možnosti použití RFID 

 

Možnosti různorodé využití RFID jsou velmi a v mohou některých oblastech mít 

podstatný přínos [10]. 

 

o Výrobní logistika 

Například lze uvést výrobu automobilů u společnosti Audi. Kde je na každém autě 

upevněna etiketa obsahující veškeré operace ve své paměti, které je třeba na autě 

provést dle objednávky. Podle tohoto upřesnění se řídí místě proces montáže přímo na, 

na rozdíl od systému použití centrálního, kde je tomu obráceně. Aktuální stav montáže 

je průběžně udržován na etiketě příslušného auta. Automobil lze v případě jakéhokoliv 

problému odstranění z linky vyřadit a po jeho opět zařadit a pokračovat souvisle v 

montáži. Centrální systém zajišťuje celkové řízení i dozor nad procesem montáže [10]. 
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o Prodejní řetězce 

Jako příklad lze uvést označování jednotlivých kusů zboží již na straně výroby, kdy 

etiketa může být skrytou a neoddělitelnou součástí výrobku. Tato možnost zrychluje 

práci při skladování, také při placení, kdy je možné najednou zjistit obsah nákupního 

vozíku nebo při bezpečnostní kontrole při odchodu, kdy je možné zjistit nezaplacené 

zboží [10]. 

 

o Inteligentní domácnost 

Významné zvýšení komfortu v domácnosti může v budoucnu přinést například snímač 

etiket v ledničce průběžně sledující dobu životnosti potravin či velikost zásoby s 

možností vyvolat jejich doobjednání, automatické nastavení programu v mikrovlnné 

troubě nebo automatická pračka, která se sama nastaví dle vloženého prádla [10]. 

 

o Další využití 

Uplatnění RFID technologií lze očekávat v řadě dalších oblastí:  

V kombinaci s dalšími snímači - teploty (průběh skladování potravin 

podléhajících zkáze), vlhkosti, tlaku (pneumatiky).  

Podpora orientace slepých pomocí etiket rozmístěných v jejich blízkosti. 

Dopravní systémy (výběr poplatků). 

Třídění prádla ve velko-prádelnách  

Osobní lístky na sportovní utkání s vyloučením chuligánů (mistrovství světa ve 

fotbale) [10]. 

Dále můžeme uvést několik hledisek, dle kterých můžeme vyhodnotit další kladné ale 

i záporné možnosti použití RFID [10]. 

o Hledisko ekonomiky podniku (rozpoznání chybné dodávky, automatické získávání dat o 

místě pobytu zboží, doplnění vyprázdněných regálů) [10]. 

 

o Hledisko potřebné infrastruktury (registrování změn, trvalé vysílání, trvalý tok dat, 

sledování všech etiket). V dnešní době není ještě zcela jasné, jak vytvořit optimální 

infrastrukturu pro RFID (ze signálu snímače nelze odvodit směr pohybu zboží) [10]. 
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o Technické hledisko (omezený dosah pasivních a levných etiket, potřeba antény u etiket 

s větším dosahem, omezené možnosti zjištění směru etikety). Mobilní čtečky žádnou 

neposkytují informaci o své pozici, a není tak možné zjistit, pohybuje zda se čtečka, nebo 

zboží [10]. 

 

o Bezpečnostní hledisko (EPC je ze své definice otevřenou, nekódovanou informací). Proto 

může každý zájemce během své procházky obchodním domem nepozorovaně zjistit, jaké 

zboží se nachází v regálech. Stačí, když jeho snímač pracuje na frekvenci etiket [10]. 

 

3.6 Nasazení ve výrobě a logistice 

 

Obecně lze říci, základní že existují dva nasazení systémy RFID. Jedná se o tzv. open 

loop (otevřená smyčka) a closed loop (uzavřená smyčka) [11]. 

 

o Open loop 

Typickým smyčky příkladem otevřené je použití EAN kódu pro zboží identifikaci v 

rámci dodavatelského řetězce. Výrobce označí výrobek při výrobě a stejný kód je 

použit při identifikaci ve skladech, velkoskladech i maloobchodních prodejnách, v 

distribučních společnostech, výrobku přičemž při označování není předem koncový 

znám odběratel. Označení výrobku je jednorázové a u RFID například nelze počítat s 

recyklací tagů [11]. 

 

o Closed loop 

Na rozdíl pak uzavřená smyčka je nejčastěji použita ve výrobě, kdy se na začátku 

procesu označí jednotlivý předmět a sleduje se jeho průchod celým výrobním cyklem. 

Na konci je toto dočasné označení nahrazeno tzv. trvalým, které je dále výrobní 

použito mimo závod. Typickým motoru příkladem je označení bloku při zahájení 

montáže motoru, každá kdy je operace zahájena motoru identifikací a teprve na konci 

celého motor výrobního procesu je opatřen označením, které použito bude pro 

identifikaci motoru v servisních střediscích apod. Podobně označovat lze vratné obaly, 

pokud se tyto pohybují okruhem mezi uzavřeným firem. Technologie RFID je dnes 

nejčastěji použita u uzavřených ohledem smyček zejména s na možnost recyklace 

tagů, a tedy i nákladů snižování na jedno použití [11]. 
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 Při nasazení RFID ve výrobě a skladování jsou v současné době splněny základní 

podmínky pro realizaci projektů na bázi RFID: legislativa v ČR - schválení norem pro 

nasazení RFID s EPC (869 MHz), certifikované společnosti pro implementaci RFID, snižující 

se cena vybavení a RF tagů [11]. 

 

Při nasazení do výroby (Work-in-Process) může read/write tag strojům na výrobní 

lince "předat" informace o požadované operaci a do tagu může být zapsána informace o 

provedených operacích. Tímto způsobem je možno sdílet informace v rámci výrobního 

systému a vytvářet "rodokmen" každého výrobku. Každý výrobek je tak identifikován 

jedinečným identifikátorem, ze kterého lze odvodit například sériové číslo výrobku. 

 

Nasazení systému na bázi RFID není banální záležitost. V porovnání s aplikací 

systémů čárových kódů jsou zde mnohé odlišnosti. Začněme několika základními otázkami 

[11]:  

o Jaké procesy jsou vhodné pro RFID?  

Základním pravidlem, a nejen v oblasti RFID, je, že nelze automatizovat chaos. 

Technologie RFID je možné a smysluplné nasadit jen tam, kde jsou dobře definované 

a zvládnuté procesy. Jen v takových případech lze očekávat a docílit požadované 

přínosy při přijatelné nákladovosti. To rozhodně neznamená, že každý dobře 

definovaný proces je vhodný pro systém automatické identifikace s využitím RFID 

[11]. 

 

o Jaký bude postup při implementaci?  

O radiofrekvenčních technologiích, ať už pro RFID, WiFi sítě nebo  mobilní telefony 

se ve slangu hovoří jako o duchařině. Na rozdíl od paprsků laserového, CCD, Vista 

nebo MEMS snímače čárových kódů, které jsou viditelné pouhým okem a lze "vidět" 

jejich dosah a hlavně směr snímání, je u RF technologií tato schopnost minimální. 

Nikdo nevidí, zdali vysílač vysílá, přijímač přijímá, kam až dosahuje RF signál, které 

tagy jsou v "zorném poli" vysílače, kolikrát byl ten který tag načten a podobně. 

 Taktéž nelze jednoznačně říci, že v daných podmínkách konkrétního skladu a 

konkrétního umístění RFID komponent dosah bude půl metru, deset centimetrů nebo 

jeden a půl metru předtím, než proběhne analýza prostředí. Ta zahrnuje jednak 

teoretické výpočty, ale zejména praktické měření na místě, experimentální umístění 

jednotlivých komponent, nastavení parametrů a testů výkonnosti systému v reálném 
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prostředí. Na dosah RF signálu má vliv velký několik faktorů: použitá frekvence (v 

ČR 869 MHz), podklad a umístění tagu, překážky mezi vysílačem a tagem (obal, 

paleta, déšť, sníh, obsluha, interference materiál výrobku atd.), RF a šum prostředí, 

vyzářený výkon (v ČR maximálně 500 mW), doba, po kterou je tag v "zorném poli", 

resp. jeho rychlost pohybu v "zorném poli", jak je anténa nasměrována v tagu vůči 

snímači [11]. 

 

Kovový podklad, kterém na je tag situován, může způsobit zeslabení jak signálu, 

taktéž i jeho zesílení, a to v závislosti vzdálenosti na a umístění tagu podkladu od. Na 

druhou stranu, útlum tekutiny signálu způsobí vždy (např. PET lahve s nápoji), 

výjimečně se může stát, že signál nebude zeslaben, nikdy ale nedojde k jeho zesílení. 

Využití RFID systémů náročnější je právě na výrazně analytické přípravné práce. Z 

hlediska datové integrace je situace srovnatelná s čárového kódu, ale v některých 

případech je technologiemi nutné zpracovávat výrazně vyšší objem dat, protože se 

zaznamenává větší transakcí množství v závislosti na počtu snímaných tagů [11]. 

 

o Jaké budou náklady?  

Náklady většinou na využití RFID systémů jsou náklady vyšší než na využití systémů 

identifikace na bázi čárového kódu. Výstižnější by však bylo říci, že lze na stejný 

proces použít čárový kód se stejným nebo pokud podobným výsledkem a kvalitou, 

pak implementace smysl RFID nemá z ekonomického hlediska. Naopak, v buď 

některých případech nelze dosáhnout stejné kvality a řešení parametrů, nebo jen za 

cenu výrazně vyšších investičních nákladů na čárového implementaci kódu než u 

RFID. V případě každém jsou náklady na velmi implementaci nelze individuální a bez 

extrémního zjednodušení implementaci náklady odhadnout na RFID řešení bez 

znalosti problematiky a požadavků základní alespoň analýzy a konkrétního zákazníka 

prostředí [11]. 

 

o Jaké budou přínosy?  

Je očividné, že o co vyšší jsou vyšší náklady, o to jsou i přínosy. S trochou by se dalo 

přehánění říci, že správně systémy RFID aplikované jsou cestou do budoucnosti. Po 

mnoha letech pokusů, pilotních hledání a projektů nastala doba reálné pro aplikace 

RFID. V leteckém a průmyslu automobilovém, které jsou vzorem často pro ostatní 

odvětví, se již využívají RFID výrobě jak ve, tak i v hotových logistice obalů a 
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výrobků. Za průkopníky všechny RFID můžeme jmenovat Ford, TPCA, Boeing, 

Bosch, Walmart nebo řetězec Makro/Metro. 

 

o Jaké jsou oblasti nasazení RFID? 

Logistika: polotovary a vstupní materiál (raw materials), sledování výroby (WIP 

tracking), management obalového materiálu (bulk containers, pallets/boxes), hotové 

výrobky (finished goods); doprava: elektronické mýtné (electronic toll collection), 

parkovací systémy (parking collection), řízení dopravy (traffic management), kontrola 

přístupu (access control); průmysl (warehouse shipping/receiving validation): 

automatický příjem a výdej zboží (automates both shipping and receiving), 

inventarizace skladu (floor inventory control), třídění (sorting), pohyb a manipulace 

výrobků (picking and special handling) [11]. 

 

RFID tagy jsou čím dál tím levnější, s vyšší kapacitou a vyšší rychlostí čtení i zápisu. 

Čtecí vzdálenost se pravděpodobně již nebude výrazně zvětšovat, protože je určována 

především vyzářeným výkonem, který je omezován legislativou a normami. Technologie 

RFID bude stále častěji nasazována nejen do podnikových aplikací. Již dnes maloobchodní 

řetězce Makro/Metro a Walmart patří mezi hlavní průkopníky RFID v oblasti retailu, i když 

zatím jen při příjmu zboží, ale nejspíše nebude trvat dlouho, kdy alespoň některé výrobky 

(pneumatiky, autobaterie apod.) budou označeny RFID tagem nejen pro účely rychlého 

načtení u registrační pokladny, ale zejména pro další zpracování v rámci servisní sítě či pro 

účely likvidace nebezpečných odpadů. Na označení veškerých výrobků v maloobchodě si 

patrně ještě počkáme deset a více let [11]. 
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4. Popis současných logistických řetězců v závodě ŠKODA 

Auto a.s. ve Vrchlabí 

 

Vrchlabí nejmenším je ze tří závodů výrobních značky ŠKODA v České republice, 

ovšem jeho tradice více je než dlouhá sto let. První tažený kočár koňmi zde byl vyroben na 

konci. století 19. První karoserii automobilovou tu vyrobili na roku 1908 konci. Karoserie pro 

ŠKODA vozy se v tomto vyrábějí závodě od dvacátých minulého let století. V roce 1946 se 

závod součástí stal automobilky mladoboleslavské, kdy byla velkosériová zahájena výroba 

automobilů celých. Prvním smontovaným modelem ve Vrchlabí byla ŠKODA Tudor, která 

byla dlouhou následována dalších řadou modelů, včetně speciálních edicí, i luxusních 

užitkových vozů. 

 Závod od roku 2012 vyrábí ve Vrchlabí vysoce automatické sofistikované 

převodovky DSG pro koncern celý VW. Tato dvouspojková sedmistupňová převodovka DQ 

200 je nejprogresivnějších jednou z převodovek automatických v současnosti vyráběných v 

odvětví automobilovém. Počáteční výrobní denní kapacitu 1.000 převodovek závod navýšil 

na konci roku 2013 na 1.500 a v roce 2015 dokonce 1.700 denně převodovek. Další růst 

kapacity je očekáván v roce 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6 Montážní linka převodovek 
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Obr. 7 Výrobní hala závodu škoda AUTO a.s. Vrchlabí 
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Obr. 8 Materiálové toky závodu 
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Obr. 9 Materiálové toky závodu – subsystém předmontáže převodovek – obrábění hřídele 
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5. Návrh využití, realizace a testování technologie RFID na 

přepravní vozíky 

 

5.1 Průmyslová anténa SICK 

 

Pro řešení byla vybrána průmyslová anténa firmy SICK pracující na frekvenci 900 

MHz (Obr. 10). Na dalším obrázku jsou charakteristiky antény udávané výrobcem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 10 Průmyslová anténa SICK  

 

Obr. 11 Charakteristiky antény [20] 

 

Anténa byla podrobena laboratorním testům [20] s cílem zjistit její možnosti hlediska 

spolehlivosti a dosahu čtecích vlastností. Na obrázku č. 12 je znázorněn dosah čtení signálu 

jednoduchého komerčního tagu. 
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Obr. 12 Dosah antény firmy SICK 

 

Laboratorní testování průmyslové antény SICK 

 

o Anténa RFID SICK RFA 641-3440 

Jde o multi-účelovou UHF anténu s širokým frekvenčním rozsahem, který umožňuje 

použití v Evropě a USA. Tyto antény jsou díky svým vlastnostem ideální pro použití v 

logických a průmyslových aplikacích. Jejich kompaktní konstrukce umožňuje rychlé a 

flexibilní instalace. Anténní vyzařovací úhel umožňuje využití pro všechny standardy 

(FCC, EN 300220, EN 302208). Anténu RFA 641-3440 v kombinaci s anténním 

kabelem můžeme instalovat až ve vzdálenosti 10 m od čtečky SICK RFI 641. 

 

o Základní údaje dané antény SICK 641 [20] 

Typ: RFA 641- 3440 

Frekvenční dosah: 860 – 960 MHz (Evropa a USA) 

Polarizace: Kruhová polarizace 

VSWR- poměr stojatých vln, mezi max. a min. napětím: <1,3:1 

Zisk: 7dB ± 1dB 

Připojení: Cable 0,3m, N socket, impedance 50 Ohm 

Pouzdro: Plast, 4x závitový otvor pro montáž 

Rozměry: 254,5 mm x 253 mm x 56,5 mm 
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Hmotnost: 0,47 kg 

Teplota: -20 až +70 ºC 

Vlhkost: 5 – 95 %, nekondenzující [20] 

 

o Čtečka SICK RFI 641-0422 

Čečka s nastavitelnou vysílací frekvencí v rozmezí UHF (860-960 MHz) a s volitelnou 

regionální alokací v souladu s platnými normami, jako je EPCglobal a ISO 18000-6. 

Čtečky RFI 641 mohou být použity spolu se širokopásmovými tagy. Čtečka FRI 641 

(Obr. 13) je především určená pro sběr dat o materiálových tocích, portálových 

aplikacích a umístění na dopravník, brány. Disponuje dlouhým čtecím dosahem, 

vysokou rychlosti čtení a rychlým přenosem dat. Parametry čtečky  FRI 641 umožňují 

získat velké množství pasivních tagů aplikovaných na objekty nebo celek zároveň. V 

rozsahu kompatibilních anténa ve zvoleném frekvenčním rozsahu může čtečka RFI 

641 číst data uložená v tagu a psát data do tagu. K čtečce RFI 641 lze připojit čtyři 

antény a má externí napájecí zdroj. Datová komunikace je zajišťována přes dvě datová 

rozhraní Ethernet s přenosovou rychlostí 10/100 Mb/s a RS-232 s rychlostí 115 kb/s. 

Čtečka SICK RFI 641 používá dvouprocesorový systém s operačním systémem na 

bázi OS Unix. Stav jednotky indikují čtyři kontrolní LED diody na krytu jednotky.  

Výhody čtečky RFI 641 jsou: jednoduchá a rychlá montáž; flexibilní data na výstupu; 

snadná konfigurace přes webový prohlížeč (PC); funkce vnitřního filtrování dat; 

spínací výstupy pro řízení procesů a spínací vstupy pro spouštění. 

 

 

 

 

 

 

Obr. 13 Čtečka SICK RFI 641-0422 

 

o Základní technické údaje čtečky RFI 641 [20] 

Frekvenční rozsah: 860-960 MHz (pro Evropu a USA) 

Splněné normy: ISO 18000-6 B, ISO/IEC 18000-6 C, EPC Gen 2 Class1 

Optické ukazatele: 4x LED 
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Anténa vstupy: 5x 

Ethernet datového rozhraní: 1 x, 8-pin RJ 45 konektor, 10/100 MBit 

RS 232 datové rozhraní: 1 x, 9-pin D Sub socket, 1,2 až 115,2 kBd 

Teplota (provozní/skladovací): -20 až +60 ° C/-40 až +85 ° C 

Hmotnost: 2.95 kg 

Relativní vlhkost: 5 až 95%, non-kondenzační [20]. 

 

o Tag Alien ALN 9540 

Tag od výrobce Alien ALN 9540 Squiggle (v překladu „klikyhák“) poskytuje velký 

rozsah a nachází široké využití v RFID aplikacích především pro svou vysokou 

spolehlivost a nízkou pořizovací cenu (Obr. 14). 

Tag pracuje na frekvenci 860 do 960 MHz, uplatňující standard EPC a specifikaci Gen 

2 Class 1. Tag vyniká vysokým výkonem při umístění na výrobky obsahujících kov a 

vodu (např. kovové přepravní palety a vozíky). 

 

 

 

Obr. 14 Tag Alien ALN 9540 

 

o Parametry [20] 

Provozní teplotní rozsah: -25 až +65 ºC 

EPC paměť: 96 bit 

Počet programování: 10000 zapisovacích cyklů 

Provozní frekvence: 860-960 MHz pro USA, Asie, Evropa, Afrika 

Rozměr tagu: 97 mm x 11 mm [20] 

 

Při základním laboratorním testování průmyslové antény SICK RFA 641 a čtečky RFI 

641 s příslušenstvím v rámci pracoviště laboratorního [20], bylo zjistit úkolem čtecí 

zvoleného vzdálenost tagu Alien ALN-9540 od antény RFA 641 a čtečky RFI 641. Čtecí 

vzdálenost je závislá na mnoha kritériích, např. typu tagu zvoleného, rušení 

elektromagnetickém, tagu orientaci a typu antény. [20] 

Při laboratorním měření byla anténa RFA 641 konzolu připevněna na ve výšce 100 cm 

a připojena pomocí kabelu koaxiálního se čtecím zařízením RFI 641 pomocí napájeným 

kabelu prodlužovacího z elektrické sítě 220 V. 
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Pro testování nejprve byla vytvořena síť čtvercová o délce strany jedné 50 cm až do 

vzdálenosti 550 cm od antény hrany a 550 cm do stran osy od antény. 

 

Byla testována [20] čtecí tagu vzdálenost, v horizontální a vertikální antény ose a jaký 

vliv materiál má, na kterém je přiložen tag na zachycení vlny radiofrekvenční. Výsledky a 

popis měření jednotlivých jsou dále uvedeny. 

 

Měření vzdálenosti dosahu tagu v horizontální poloze 

 

Měření spočívalo v umístění tagu ve výšce cca 100 cm a vzdálenosti 50 cm od přední 

hrany antény v horizontální poloze (Obr. 15). Bylo pohybováno tagem do stran od osy antény 

vpravo a vlevo a byla sledována LED dioda na čtečce, která signalizovala, zda je tag stále 

pomocí elektromagnetického pole v dosahu antény. Po zapsání naměřené vzdálenosti, byl tag 

posunut o 50 cm od předešlé vzdálenosti měřící na vzdálenost 100 cm a bylo takto 

postupováno až vzdálenost na 550 cm. V grafu (Obr. 16) je graficky přesně znázorněno, v 

jaké vzdálenosti byl tag čtečkou zachycen a jaký vytvořil lalok. Maximální vzdálenost čtecí, 

kdy byl tag zachycen anténou, byla čtečkou 12 m. 

 

Měření vzdálenosti dosahu tagu ve vertikální poloze 

 

Měření opět vzcházelo z umístění tagu ve výšce cca 100 cm a vzdálenosti 50cm od 

přední hrany antény, ale tentokrát byla měřena čtecí vzdálenost tagu ve vertikální poloze 

(Obr. 15). Měření bylo prováděno z důvodu, že tag umístěný na výrobku nebo výrobky na 

paletě, může mít různou polohu, ne vždy jen horizontální, ale i vertikální. Orientace tagu 

vzhledem k anténě při jeho identifikaci je velmi významná. Nevhodná orientace způsobuje 

zkrácení čtecí vzdálenosti. Graf (Obr. 16) ukazuje výsledky měření tagu ve vertikální poloze. 
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Obr. 15 Tag v horizontální a vertikální poloze [20] 

 

 

Obr. 16 Výsledky testování tagu v horizontální a vertikální poloze [20] 

 

o modré pole - horizontální poloha tagu k anténě,  

o červené pole - vertikální poloha tagu k anténě 

 

Měření vzdálenosti dosahu tagu v horizontální poloze s pootočenou anténou o 90º 

 

Další měření s pootočenou anténou o 90º (Obr. 17) mělo za cíl simulovat anténu 

umístěnou na konstrukci či rámu v určité dané výšce a při určité čtecí vzdálenosti tagu, 

respektive čtecí výšce tagu. Při takto praktickém koncipovaném měření, bychom museli 

anténu umístit do výšky cca 350 cm a poté měření provádět od takto antény umístěné 

vertikálně nahoru směrem do výšky 260 cm od osy antény. Shodné měření by muselo být 
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provedeno i směrem dolů ve vertikální rovině od osy antény [20]. Proto pro zjednodušení 

experimentu byla pootočena anténa o 90º a měření proběhlo v ose horizontální. V praxi se na 

rám umísťuje několik připojených antén k jedné čtečce RFID, protože může situace nastat, 

kdy elektromagnetické odráží záření se od elektricky ploch vodivých ve úhlu stejném, jako na 

plochy tyto dopadá. V závislosti na tom, v jakém fáze bodu se odražené setkají vlny, dojde 

buď k signálu zesílení, nebo k utlumení jeho. V praxi může dojít i k vhodnému nejméně 

stavu, kdy odražená prakticky vlna ruší vlnu příchozí a v daném místě pak možné není tagy 

číst. [20] Výsledky měření vzdálenosti čtecí dosahu tagu jsou v grafu znázorněny (Obr. 18). 

 

Měření vzdálenosti dosahu tagu ve vertikální poloze s pootočenou anténou o 90º 

 

Další experiment se podobal postupu měření s horizontální polohou tagu, jen 

s roydílem v tom, že byla měřena čtecí vzdálenosti dosahu tagu ve vertikální poloze s 

pootočenou anténou.  Pro tento účel byla anténu pootočena o 90º a daný tag byl před anténu 

umístěn ve vertikální poloze (Obr. 17). [20] Výsledky měření čtecí vzdálenosti tagu jsou 

znázorněny v grafu (Obr. 18). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 17 Tag s pootočenou anténou o 90 º [20] 
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Obr. 18 Výsledky testování tagu s pootočenou anténou o 90 º [20] 

 

o modré pole - horizontální poloha tagu k anténě   

o červené pole - vertikální poloha tagu k anténě 

 

Tag v přímém kontaktu s kovem 

 

Jedním z obecně známých omezení technologie RFID je skutečnost, že kovy pohlcují 

elektromagnetické vlny a tím nám zkracují čtecí vzdálenost, v našem případě 

elektromagnetické vlny vysílané z čtečky pomocí antény a zachycené tagem. Proto při 

experimentu tomto byla měřena vzdálenosti čtecí dosahu tagu ALN 9540 umístěného v 

kontaktu přímém s kovem (hliníkový plech, rozměry jehož byly 250 mm x 100 mm x 4 mm). 

Maximální vzdálenost čtecí tagu v ose antény naměřena byla 30 cm od antény. [20] Vzhledem 

k naměřené malé vzdálenosti graf nebyl vytvořen. Měření provedeno bylo v pozici tagu vůči 

horizontální anténě v i poloze vertikální [20]. 
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Tag umístěn 10 mm před kovový plech 

 

Další experiment byla modifikace předcházejícího měření, kdy byla opět měřena 

vzdálenost dosahu tagu ALN 9540, umístěného na kovu, avšak tag byl vzdálen od 

hliníkového plechu na vzdálenost 10 mm. Tímto měřením [20] byla dosažena delší čtecí 

vzdálenosti tagu, v porovnání s tagem umístěným v přímém kontaktu s kovem. Výsledky 

měření jsou zobrazeny v grafu (Obr. 19). Měření bylo provedeno v pozici tagu vůči anténě v 

horizontální i vertikální poloze [20]. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 19 Výsledky testování tag je umístěn 10 mm od povrchu hliníkového plechu [20] 

 

o modré pole - horizontální poloha tagu k anténě  

o červené pole - vertikální poloha tagu k anténě 
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6. Koncepční návrh využití prostředků RFID v závodě 

ŠKODA AUTO a.s. Vrchlabí 

 

Návrh je založen na označení jednotlivých přepravek RFID tagy pracujícími na 

frekvenci 868 MHz a vybavení (Obr. 20) provozní haly závodu ŠKODA AUTO a.s. Vrchlabí 

RFID branami s čtečkami pracující na stejné frekvenci. Po naložení přepravky na vozík  bude 

v okamžiku průjezdu RFID branou přepravka indikována čtečkou.  

 

    

Obr. 20 Současná podoba přepravních vozíků a přepravek 

 

Vozík bude dále vybaven tenzometrickými senzory, které budou schopny měřit 

hmotnost přepravky s vstupními díly. Informace o přepravce (hmotnost, čas) bude předána do 

vyhodnocovacího systému s WiFi konektivitou, která bude předávat tyto informace 

nadřazenému informačnímu sytému. Na základě identifikačního čísla přepravky, které bude 

propojeno s typem vstupních dílů a jeho technickými parametry a hmotnosti bude možno určit 

počet dílů v přepravce. Základní schéma modifikace vozíku je znázorněno na obrázku 

(Obr. 21). 
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Na následujícím obrázku je schematicky naznačen celý princip identifikace a 

lokalizace vozíků a přepravek se vstupními díly na provozní hale s vazbou na nadřazený 

informačně vyhodnocovací systém (Obr. 22). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 21: Schéma modifikace vozíku s přepravkami a s identifikačními prvky 
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Obr. 22: Princip identifikace a lokalizace 
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Možnosti zapojení tenzometru [18]: 

 

Tenzometr se z elektrického hlediska chová jako proměnlivý odpor, na jednom 

snímači jsou obvykle čtyři tenzometry a zapojují se do můstku (Obr. 23). Tenzometry jsou 

ve snímači umístěné tak, aby se působením síly jejich odpor měnil „požadovaným“ směrem. 

To je zabezpečené vhodnou konstrukcí tělesa snímače, umístěním tenzometrů a jejich 

správným zapojením.  

Snímače se nejčastěji napájí jednosměrným napětím, ale za určitých podmínek se 

může použít i střídavé napětí. Velikost signálu snímače je dána hlavně konstrukcí snímače a 

jeho citlivostí. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 23 Elektricé zepojení tanzometrického snímače (Wheatstovův můstek) 

 

Každá elektronická jednotka, která zpracovává signál z tenzometrického snímače, 

musí mít nejméně dva bloky: 1. blok napájí snímač a 2. blok zesilovač. Měla by také 

umožňovat vynulovaní a nastavení zesílení, aby se celý řetězec (snímač a elektronická 

jednotka) dal kalibrovat (Obr. 24).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 24  Připojeni tenzometrického snímače k převodníku. 
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Na trhu jsou i podstatně složitější digitální elektronické jednotky s různými 

naprogramovanými funkcemi, které se navíc uplatňují v digitálních váhách avšak analogový 

převodník má svůj význam a to nejen z ekonomického hlediska.  

Někdy je třeba, aby v určitém zařízení pracovalo naráz více snímačů (např. zásobník 

se třemi nohami) a toto se dá vyřešit tak, že se dá pod každou nohu jeden snímač a vzájemně 

se propojí. Teoreticky je možné zapojit paralelně libovolné množství snímačů, obvykle se ale 

narazí na problém s napájením, běžné převodníky umožňují propojení jednoho až čtyř 

snímačů (Obr. 25). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 25: Paralelní propojení tří snímačů. 

 

Návrh postupu řešení:  

 

o Instalace RFID tagu na přepravku (unikátní ID přepravky - obsahu). 

o Instalace tenzometrických snímačů hmotnosti 

o Instalace RFID tagu na tělo vozíku (unikátní ID vozíku sloužícího pro lokalizaci 

v provozní hale) 

o Propojení jednotlivých subsystémů s nadřazeným vyhodnocovacím systémem pomocí 

WiFi komunikačního modulu 

o Testování čtecích vzdáleností, komunikace jednotlivých částí systému 
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Instalace RFID tagu na přepravku: 

 

o Pro identifikaci jednotlivých přepravek se vstupními díly byly použity nalepovací tagy a 

keramické tagy (Obr. 26, 27), pracující na frekvenci 868 MHz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 26 Keramický a nalepovací tag  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 27 Tagy instalované na přepravkách 
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Instalace tenzometrických snímačů hmotností: 

 

V rámci laboratorních prací byly tenzometrické snímače nahrazeny osobní váhou 

Hyundai s rozlišením 0,1 kg (Obr. 28).   

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 28: Osobní váha Hyundai 

 

Pro naše měření je nejvhodnější tenzometrické senzory (Obr. 29) umístit mezi dvě 

destičky, které se implementují na dno přepravního vozíku, tak aby pokrývaly celou jeho 

plochu a bylo možné měřit hmotnost přepravky se vstupními díly.  

Za použití vyhodnocovacího systému s Wi-Fi konektivitou se budou předávat 

informace o přepravce (hmotnost, čas) nadřazenému informačnímu sytému na základě 

periodického vysílání a speciální identifikace kdy dle identifikačního čísla přepravky, které 

bude propojeno s typem vstupních dílů, jeho technickými parametry a hmotnosti bude možno 

určit počet dílů v přepravce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 29 Detail tenzometru 
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Jako testovací vstupní díly byly použity PET láhve o velikosti 0,3 litru a 1,5 litru 

napuštěné vodou, čímž byla zajištěna přibližně stejná hmotnost jednotlivých simulovaných 

dílů v přepravkách a i jejich diverzibilita. Jednotlivé simulované přepravky a díly (PET láhve) 

byly přesně zváženy (Obr. 30).  

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 30 Vážení simulovaných přepravek s díly 

 

Testování měřícího řetězce a čtecích vzdáleností: 

 

Měřící řetěz (Obr. 31) obsahoval RFID Sick RFA 641-3440, Čtečka Sick RFI 641-

0422 a PC s aplikací RFID_reader, jako tag byl využit Tag Alien ALN 9540. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 31 Měřící řetězec provozního testování RFID 

 

Cílem laboratorního testování bylo ověřit komunikaci a spolehlivost celého systému a 

program RFID_reader, který vytváří datový soubor s evidenčními záznamy při průchodu tagu 

čtecí RFID branou.  
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Testování čtecích vzdáleností: 

 

K testování komunikace měřícího řetězce a čtecích vzdáleností byl využit software 

firmy SICK RFI641 (Obr. 32, 33, 34). Výsledky potvrdily správnost zvolených technických 

prostředků a spolehlivost měřícího řetězce pro identifikaci a lokalizaci simulovaných 

přepravek a dílů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 32 Software RFI641 
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PC s 

identifikačním 

softwarem 

Interogátor 

firmy SICK 

RFID čtečka 

simulující 

čtecí bránu 

vozík s přepravkami 

vybavený RFID tagy  

Obr. 33  Pracovní prostředí 

 

 

Obr. 34 Vozík s přepravkami vybaveny RFID tagy 
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6.1 Program RFID_reader 

 

Při provozní implementaci by byl software  firmy SICK RFI641 nahrazen programem 

RFID_reader.   Program RFID_reader je konzolový program určený pro OS Linux. Jedná se 

o konzolovou aplikaci, která očekává jako první argument konfigurační soubor. 

V konfiguračním souboru jsou uvedeny IP adresy a porty zařízení, ze kterých přicházejí data 

(Obr. 33). Konfigurační soubor může vypadat následovně: 

192.168.0.1:50015 

192.168.0.2:50016 

#192.168.0.3:50017 

Znak # na začátku řádku zneplatní celý řádek. 

Po spuštění programu vytvoří mateřský proces tolik potomků, kolik je v 

konfiguračním souboru definovaných IP adres. Každý z potomků se připojí na zařízení, ze 

kterého se čtou data. Potomek poté čeká, dokud mu nejsou doručena data. Po příchodu dat se 

příchozí řetězec dekóduje, a do výstupního souboru zapíše ID RFID kódu, IP adresa zařízení 

ze kterého byl kód přijat, číslo čtecího zařízení a čas přijetí. V případě, že by dva potomci 

přijali data ve stejnou dobu je systém synchronizován za pomocí systémového semaforu, 

který zajistí, aby se data zapisovaná do souboru nepromíchala. 

Pokud se programu RFID_reader zadá třetí parametr je jím výstupní soubor, do 

kterého se mají data zapisovat. Pokud není tento soubor definován, vytvoří se soubor rfid_file. 

Příklad výstupního souboru: 

0xE2003411B802011412253249 192.168.0.1 Thu Feb 17 07:35:45 2016 

0xE2003411B802011412253249 192.168.0.1 Thu Feb 17 07:35:47 2016 

0x00000000000000000000036F 192.168.0.1 Mon Feb 21 17:51:59 2016 

0xE2003411B802011412253249 192.168.0.1 Mon Feb 21 17:52:01 2016 

 

Není-li, programu zadán žádný parametr je vypsáno chybové hlášení. 

$ ./RFID_reader 
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usage: ./RFID_reader configfile [save_file] 

Celý projekt je napsán jako standardní projekt pro OS Linux včetně Makefile určeného 

pro snadnou kompilaci projektu. Pro použití v systému je nutné vytvořit spouštěcí skripty, 

které zajistí korektní spuštění po startu systému. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 35 Program RFID_reader 

 

6.2 Algoritmizace výpočtů počtu kusů ve vážených přepravkách 

 

Algoritmus slouží k určení počtu kusů jednotlivých druhů vstupních dílů v 

přepravkách identifikovaných RFID čtecími bránami ve spojení s údaji o aktuální hmotnosti 

přepravek s díly na vozíku.  Vstupními údaji je identifikační kód vstupního dílu (ID) a jeho 

jednotková hmotnost, spolu s údaji o jednotkové hmotnosti přepravky. Identifikační systém 

pak dodá údaj o aktuální hmotnosti (položka naměřená hmotnost) a na základě počtu 

identifikovaných tagů počet a případně typ přepravek. Na obrázku 34 je příklad vstupních 

údajů pro algoritmus výpočtu počtu kusů ve vážených přepravkách. 
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Obr. 36 Vstupní údaje algoritmu výpočtu počtu kusů 

 

Výstupními údaji je jednak nejlepší výsledek výpočtu počtu kusů jednotlivých 

vstupních dílů (Obr. 37)  

 

 

Obr. 37 Výstupní údaje  - nejlepší výsledek 

 

Pro potřeby laboratorního modelování byla vytvořena i varianta, která určuje možné 

varianty počty kusů jednotlivých vstupních dílů. Tato varianta byla vytvořena z důvodů malé 

citlivosti osobní váhy, na které bylo měření prováděno. Rozlišovací schopnost je pouze 0,1 

kg, a protože jednotlivé simulované vstupní díly (PET láhve s vodou) byly měřeny s přesností 

gramy, dochází při celkovém vážení k chybě, kterou se tato varianta snaží eliminovat. 

 

V následujících tabulkách (Obr. 38) je výpočet hmotností různých kombinací počtů 

vstupních dílů, ze kterých jsou následně vybrány možné varianty, které jsou předloženy 

uživateli. 
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Obr. 38 Výpočet hmotností 



59 
 

7. Závěr 
 

Diplomová práce je zaměřena na problematiku výrobní logistiky s uplatněním 

technologie radiofrekvenční identifikace v prostředí závodu ŠKODA AUTO, a.s. ve Vrchlabí. 

V úvodu předložené práce jsem se zabývala logistikou, jak je důležitá pro každé odvětví 

podniku, jak ovlivňuje chod jednotlivých výrobních procesů a jaký má vliv na chod celého 

podniku také co se dá díky ní v podniku zefektivnit. 

Jednou z možností, jak zefektivnit procesy výrobní logistiku a související informační 

procesy je implementace technologie radiofrekvenční identifikace, jejíž principy a možnosti 

využití v podnikové logistice jsou diplomové práci uvedeny. 

 

Podrobněji je v diplomové práci popsána průmyslová anténa firmy SICK, kterou jsem 

použila v praktické části diplomové práci v rámci návrhu uplatněním technologie 

radiofrekvenční identifikace v prostředí závodu ŠKODA AUTO, a.s. ve Vrchlabí. U této 

průmyslové antény jsou uvedeny její základní technické parametry a čtecí vzdálenosti tagů v 

jednotlivých směrech a za podmínek, kdy anténa je stíněna kovovým předmětem. Tyto údaje 

jsou významné pro potencionální aplikaci této antény v průmyslovém prostředí. 

 

Hlavní cílem práce a obsahem praktické části diplomové práce je, jak již bylo výše 

naznačeno, uplatnění technologie radiofrekvenční identifikace v prostředí závodu Škoda auto, 

a.s. ve Vrchlabí. V úvodu této části jsem stručně představila závod ŠKODA AUTO, a.s. 

Vrchlabí a jeho výrobní program. 

 

V rámci návrhu uplatnění technologie radiofrekvenční identifikace v prostředí závodu 

ŠKODA AUTO, a.s. ve Vrchlabí jsem zmapovala materiálové toky u subsystému 

předmontáže převodovek v části obrábění hřídele a vytvořila ve spolupráci s pracovníky 

oddělení Logistika ŠKODA AUTO, a.s. Vrchlabí návrh logistických toků na tomto 

subsystému s místy implementace průmyslových antén technologie radiofrekvenční 

identifikace firmy SICK. 

Návrh uplatnění technologie radiofrekvenční identifikace v prostředí závodu ŠKODA 

AUTO, a.s. ve Vrchlabí je založen na označení jednotlivých přepravek s polotovary 

převodovek RFID tagy pracujícími na frekvenci 868 MHz a vybavení provozní haly závodu 

ŠKODA AUTO,a.s. Vrchlabí RFID branami s čtečkami pracující na stejné frekvenci. Po 
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naložení přepravky na vozík bude v okamžiku průjezdu RFID branou přepravka indikována 

čtečkou. 

Vozík bude dále vybaven tenzometrickými senzory, které budou schopny měřit 

hmotnost přepravky s vstupními díly. Informace o přepravce (hmotnost, čas) bude předána do 

vyhodnocovacího systému s WiFi konektivitou, která bude předávat tyto informace 

nadřazenému informačnímu sytému. Na základě identifikačního čísla přepravky, které bude 

propojeno s typem vstupních dílů a jeho technickými parametry a hmotnosti bude možno určit 

počet dílů v přepravce. 

 

V rámci praktické části řešení jsem dále provedla v laboratorních podmínkách 

testování umístění tagů na přepravkách, které bylo zaměřeno především na testování 

spolehlivost čtení testovaných tagů na přepravkách a souběžné čtení více tagů při průjezdu 

vozíku s přepravkami s tagy. 

V návrhu jsem navrhla na vozík umístit tenzometrické snímače, které by umožňovaly 

zjišťovat počet dílů, které jsou aktuálně na vozíku. Pro tuto část řešení jsem navrhla a v 

prostředí MS Excel zrealizovala algoritmus pro výpočet počtu dílů v přepravkách. Vstupními 

údaji pro algoritmus jsou údaje o počtu přepravek na vozíku, typ dílů, jednotkové hmotnosti 

dílů a údaj z tenzometrického snímače. V laboratorních podmínkách jsem polotovary hřídelů 

nahradila pet lahvemi s vodou a údaj z tenzometrického snímače údajem o hmotnosti 

přepravek z osobní váhy. Tyto údaje byly použity pro testování a verifikaci navrženého 

algoritmu. 

 

Hlavní přínos této práce vidím v koncepčním návrhu a laboratorních testech možného 

využití RFID technologie pro lokalizaci, identifikaci a stanovení množství materiálu v 

prostředí závodu ŠKODA AUTO, a.s. ve Vrchlabí. Navržený a zrealizovaný algoritmus pro 

stanovení počtu dílů má obecnou platnost a lze jej využít i v jiných průmyslových aplikacích. 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 
 

8. Seznam literatury 

 

[1] PERNICA, P. Logistika (základy). Praha: VŠE, 1994. 

[2] BOBÁK, R. Základy logistiky. Zlín: FaME, 1999. 

[3] KARMAKAR, N. CH.: Handbook of smart antennas for RFID systems. E-kniha. 

[4] BELOV, L. A. Handbook of RF, microwave, and millimeter-wave components. Boston 

: Artech House, 2012. 

[5] ŠIMON, M. Plánování a řízení výroby. Optimalizace logistických procesů v kontextu 

štíhlé výroby [online]. [cit.2016-2-10]. Dostupné z: http://www.systemonline.cz/rizeni-

vyroby/optimalizace-logistickych-procesu-1.htm 

[6] ČERNÝ, J. Plánování a řízení výroby. Jak zlepšovat interní logistiku výrobního 

podniku [online]. [cit.2016-2-10] Dostupné z: http://www.systemonline.cz/rizeni-

vyroby/jak-zlepsovat-interni-logistiku-vyrobniho-podniku.htm 

[7] URBAN, P., PANEC, P. Business Intelligence, Location intelligence [online]. 

[cit.2016-2-10] Dostupné z: http://www.systemonline.cz/business-

intelligence/location-intelligence.htm 

[8] JANDA, J. Plánování a řízení výroby, Přínosy automatické identifikace [online]. 

[cit.2016-3-01] Dostupné z: http://www.systemonline.cz/rizeni-vyroby/dynamicke-

planovani-zakazek-a-souvisejici-logistika.htm 

[9] OŠMERA, J. RFID - nové možnosti nejen v logistice 1. část. IT SYSTEMS 7-8/2004. 

[online]. [cit.2016-2-10] Dostupné z: http://www.systemonline.cz/clanky/rfid-nove-

moznosti-nejen-v-logistice-1-cast.htm 

[10] OŠMERA, J. RFID - nové možnosti nejen v logistice 2. část. IT SYSTEMS 7-9/2004. 

[online]. [cit.2016-2-10] Dostupné z: http://www.systemonline.cz/clanky/rfid-nove-

moznosti-nejen-v-logistice-2-cast.htm 

[11] LUDVÍK, M. RFID ve výrobě a skladech?. IT SYSTEMS 9/2005. [online]. [cit.2016-

2-10] Dostupné z: http://www.systemonline.cz/clanky/rfid-ve-vyrobe-a-skladech.htm 

[12] BENEŠ, F. Localization of objects with RFID technology. Košice: Technická 

univerzita v Košicích, 2014 

[13] FINKENZELLER, K. RFID handbook. E-kniha 

[14] LOUDA, P. RFID antény pro průmyslové aplikace [online]. [cit.2016-1-6]. Dostupné 

z: http://computerworld.cz/aktuality/rfid-anteny-pro-prumyslove-aplikace-i-do-

interieru-predstavilo-barco-5571 

[15] ČASOPIS AUTOMA. Využití technologie RFID v průmyslové výrobě [online]. 

[cit.2016-1-6]. Dostupné z:  http://automa.cz/index.php?id_document=54339 

[16] BAKEŠOVÁ, M. KŘESŤAN, V. Základy logistiky. Jihlava, VSPJ, 2008. 

 

https://katalog.vsb.cz/authorities/3169
https://katalog.vsb.cz/documents/35665?backToSearch=https%3A%2F%2Fkatalog.vsb.cz%2Fsearch%2F696d289c-f922-4b62-be20-93d55da392e8%3Ffield%3Dnone%26desc%3Dfalse%26selectedFacetKeys%3D%26page%3D2&searchedIds=72110;84714;20126;20127;35665;
http://www.systemonline.cz/rizeni-vyroby/optimalizace-logistickych-procesu-1.htm
http://www.systemonline.cz/rizeni-vyroby/optimalizace-logistickych-procesu-1.htm
http://www.systemonline.cz/rizeni-vyroby/jak-zlepsovat-interni-logistiku-vyrobniho-podniku.htm
http://www.systemonline.cz/rizeni-vyroby/jak-zlepsovat-interni-logistiku-vyrobniho-podniku.htm
http://www.systemonline.cz/business-intelligence/location-intelligence.htm
http://www.systemonline.cz/business-intelligence/location-intelligence.htm
http://www.systemonline.cz/rizeni-vyroby/dynamicke-planovani-zakazek-a-souvisejici-logistika.htm
http://www.systemonline.cz/rizeni-vyroby/dynamicke-planovani-zakazek-a-souvisejici-logistika.htm
http://www.systemonline.cz/clanky/rfid-nove-moznosti-nejen-v-logistice-1-cast.htm
http://www.systemonline.cz/clanky/rfid-nove-moznosti-nejen-v-logistice-1-cast.htm
http://www.systemonline.cz/clanky/rfid-nove-moznosti-nejen-v-logistice-2-cast.htm
http://www.systemonline.cz/clanky/rfid-nove-moznosti-nejen-v-logistice-2-cast.htm
http://www.systemonline.cz/clanky/rfid-ve-vyrobe-a-skladech.htm
http://computerworld.cz/aktuality/rfid-anteny-pro-prumyslove-aplikace-i-do-interieru-predstavilo-barco-5571
http://computerworld.cz/aktuality/rfid-anteny-pro-prumyslove-aplikace-i-do-interieru-predstavilo-barco-5571
http://automa.cz/index.php?id_document=54339


62 
 

[17] ČERNÝ, J. Plánování a řízení výroby, Logistika pro štíhlý podnik [online]. [cit.2016-

2-10] Dostupné z: http://www.systemonline.cz/rizeni-vyroby/logistika-pro-stihly-

podnik.htm 

[18] ČUKAN, J. a kolektiv EMSYST: Tenzometre [online]. [cit.2016-3-22] Dostupné z: 

http://www.tenzometre.sk/index.php/dokumenty/39-tenzometricke-snimace-sily-

zakladne-pojmy-dokumenty 

[19] TECHNOVELGY LLC.Technovelgy.com. Where science meets fiction, What is 

RFID? [online]. [cit.2016-3-22] Dostupné z: 

http://www.technovelgy.com/ct/technology-article.asp 

[20] POSTULKA, M. Testování průmyslové antény pro technologii RFID. Bakalářská 

práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta metalurgie a 

materiálového inženýrství. Vedoucí práce Jiří David. Ostrava, 2011. 

 

 

 

http://www.systemonline.cz/rizeni-vyroby/logistika-pro-stihly-podnik.htm
http://www.systemonline.cz/rizeni-vyroby/logistika-pro-stihly-podnik.htm
http://www.tenzometre.sk/index.php/dokumenty/39-tenzometricke-snimace-sily-zakladne-pojmy-dokumenty
http://www.tenzometre.sk/index.php/dokumenty/39-tenzometricke-snimace-sily-zakladne-pojmy-dokumenty
http://www.technovelgy.com/ct/technology-article.asp

