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KRČIL, Lukáš. Zvýšení bezpečnosti deponování exponátů využitím RFID technologie. 

Ostrava: Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního 

inženýrství. Katedra bezpečnostního managementu, 2011. 75 s. Vedoucí diplomové práce 

doc. Mgr. Ing. Bc. Radomír Ščurek, Ph.D. 

Diplomová práce se zabývá aplikací RFID technologie pro zvýšení bezpečnosti 

deponovaných exponátů ze sbírky kriminalistických stop. Popisuje samotnou RFID 

technologii a její součásti. Jsou zde rozebrány možná technická řešení včetně návrhu 

technického řešení. Samotná aplikace RFID technologie a její funkčnost je ověřena 

na vybraných typech exponátů. V práci je provedena analýza rizik související s implementací 

a provozem této technologie a na závěr jsou navrženy další možnosti a rozšíření aplikace 

pro zvýšení bezpečnosti deponování exponátů. 
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of Safety Management, 2011. 75 pages. Leadership of thesis doc. Mgr. Ing. Bc. Radomír 

Ščurek, Ph.D. 

This dissertation is concerned with the application of RFID technology in order 

to increase safety of deposited exhibits from the collection of trace evidence. It is described 

the RFID technology itself and its single parts as well. It analyzes the possible technical 

solutions including the proposal of technical solution. The application of RFID technology 

itself and its functionality is verified on the selected types of exhibits. In this work there 

is also executed the analysis of risks associated with implementation and utilisation of this 

technology and at the conclusion, other possibilities and extension of this application in order 

to increase safety of deposition of exhibits are proposed. 
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1 ÚVOD 

Ve sbírkách Kriminalistického ústavu se nachází poměrně velké množství exponátů. 

Je samo sebou, že uhlídat, vyhledávat ve sbírkách a spravovat takové množství položek sebou 

přináší jistá rizika a chyby. Ať už nesprávné uložení a problém s vyhledáním, ztráty položek 

či dokonce zcizení. Budu se zabývat využitím RFID technologie (radiofrekvenční 

identifikace) pro zvýšení bezpečnosti těchto exponátů.  

V úvodu práce popíšu jednotlivé druhy sbírek a jejich typový obsah pro představu, 

na jaké položky bude v případě realizace aplikována tato technologie. 

Technologie radiofrekvenční identifikace (RFID) je poměrně mladá a v celosvětovém 

měřítku i málo rozšířená, avšak její aplikace se celosvětově velmi rychle rozšiřuje. 

I přes některé své nevýhody, které se dají do jisté míry omezit až eliminovat, má poměrně 

mnoho výhod, díky kterým je v poslední době přijímána mnoha organizacemi. V práci bude 

uveden popis a funkce jednotlivých součástí technologie, principy její funkčnosti a možná 

technická řešení pro realizaci. Dále provedu návrh technických prostředků a vybraných 

zástupců pro funkční aplikaci tohoto systému. 

Funkčnost aplikovaných prvků bude ověřena v RFID laboratoři VŠB-TUO Ostrava 

na vybraných typech exponátů a to především na těch, kde je aplikace prvků RFID 

problematická. Provedu měření problematických míst technologie a jejich úpravu či řešení 

pro bezproblémový chod. 

Jako každý jiný proces, činnost, systém apod., i provoz RFID technologie není 

bezproblémový a mohou zde nastat chyby v systému (např. vady v komunikaci, čitelnosti 

a jiné chyby). Ty budu analyzovat a vyhodnotím je využitím zvolených nástrojů pro analýzu 

a hodnocená rizik. 

V závěru práce navrhnu, jakým směrem je možné mnou navrženou aplikaci rozšířit 

(jakým směrem je možné v návrhu zabezpečení pokračovat) či jak systém pozměnit pro další 

zvýšení zabezpečení exponátů touto technologií.  
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2 EXPONÁTY A JEJICH SOUČASNÝ STAV OZNAČENÍ 

Sbírky a evidence kriminalistických stop jsou dnes vedeny především 

Kriminalistickým ústavem Praha (dále jen KÚP), jenž je útvarem s působností na celém 

území České republiky specializovaným na výkon kriminalistickotechnické a znalecké 

(expertizní) činnosti v oborech elektrotechnika, chemie, kriminalistika, písmoznalectví 

a strojírenství a v OKTE (Odbor kriminalistické techniky a expertíz) správ krajů a Správy hl. 

m. Prahy Policie ČR, což jsou specializovaná pracoviště zaměřená na kriminalisticko-

technickou a expertizní činnost. [27, 28] 

Tyto evidence a sbírky tvoří v řadě případů předměty a stopy in natura, tj. v jejich 

skutečné materiální podobě (respektive v některých případech jejich fotografické kopie), čímž 

se podstatným způsobem liší od ostatních policejních databází. K nim jsou pak vedeny různé 

písemné, číselné a obrazové informace (tyto doplňující informace byly dříve na kartách – tedy 

v tzv. papírové podobě, dnes jsou již samozřejmě převedeny do datové formy a spravovány 

výpočetní technikou). [19] 

Jednotlivé druhy položek mají různé označení (identifikace v databázi). To je potom 

zapotřebí přenést do systému identifikace pomocí RFID, tj. přenést identifikační prvek 

položky do RFID tagu (viz další kapitoly).  

2.1 Kriminalistické disciplíny a sbírky 

V kriminalistické technice jsou využívány kriminalistické disciplíny, které mají 

technický nebo přírodovědný charakter. V následujícím výčtu nejsou uvedeny všechny, 

ale jenom ty které souvisí s evidencí a sbírkami vedenými KÚP nebo OKTE pro objasnění 

jejich důležitosti a představu vedených exponátů z hlediska pozdější aplikace RFID 

technologie. 

2.1.1 Mechanoskopie 

Vědní obor kriminalistiky, který pro potřeby objasňování trestní věci identifikuje 

použité nástroje (např. zámky, cylindrické vložky, kování, trezory, plomby, porušená skla, 

mechanicky poškozené oděvní součástky), jejich stopy a určuje, jakým nástrojem a jakým 

způsobem došlo k narušení určitého předmětu a zda zajištěné úlomky tvořily jeden celek. 

Kriminalistická mechanoskopická expertiza využívá poznatků z obecné fyziky. 
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Systém MECHOS je centrální (virtuální) databáze mechanoskopických stop vedená 

v KÚP a přístupná všem OKTE. Ve většině z nich jsou kromě databáze vedeny i věcné sbírky 

mechanoskopických stop. V KÚP je fyzicky vedena sbírka stop na autozámcích a stop 

profilových rozlamovačů cylindrických vložek.  

 

Obrázek 1: Ukázka exponátu mechanoskopické stopy [16] 

OKTE vede sbírku, do které se ukládají stopy nástrojů zajištěné na místech 

neobjasněných trestných činů, které jsou upotřebitelné k individuální identifikaci nástroje 

a vhodné k typování sériové trestné činnosti. OKTE dále do sbírky zařazuje úlomky nástrojů 

a části poškozených předmětů nalezených na místě činu, u kterých je předpoklad ztotožnění 

s chybějící částí v případě jejího zajištění u pachatele. Kriminalistický ústav Praha 

soustřeďuje stopy v mechanoskopické sbírce stop při podezření ze sériové trestné činnosti 

na území, které patří do působnosti dvou a více odborů kriminalistické techniky 

a expertíz. [19, 27] 

2.1.2 Trasologie 

Kriminalistická trasologická expertíza pro potřeby objasňování trestní věci zkoumá 

a určuje stopy pohybu lidí a zvířat (obuvi, bosých nohou a stopy končetin zvířat), kol vozidel 

nekolejové dopravy, rukavic, oděvních svršků a otisků částí těl lidských (uši, rty, zuby) nebo 

zvířecích, dále otisky a vtisky různých předmětů, stopy jejich pohybu, nejsou-li objektem 

daktyloskopického, balistického či mechanoskopického zkoumání. Ke každé objasňované 

trestní věci, kde byly zajištěny trasologické stopy, se ke zkoumání předkládá i srovnávací 

materiál (předmět, kterým byla nebo mohla být stopa vytvořena). Trasologické stopy jsou 

buď dvojrozměrné (otisky), navrstvené a odvrstvené a to zjevné nebo latentní nebo 
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trojrozměrné (vtisky). Znalecká pracoviště policie vedou katalogy a porovnávací sbírky 

trasologických stop. Kriminalistický ústav Praha vede v elektronické podobě Ústřední sbírku 

trasologických stop. 

TRASIS je trasologický identifikační systém, který se skládá z: 

 katalogu vzorů podešví a obuví, 

 sbírky stop z míst trestných činů. 

V KÚP je vedena centrální sbírka vzorů podešví a stop, v OKTE se vede krajská 

sbírka. Databáze jsou virtuální, nicméně některá OKTE vedou i sbírku in natura. [19, 27] 

 

Obrázek 2: Ukázka vzoru podešvi [27] 

2.1.3 Balistika 

Pro potřeby objasňování trestní věci kriminalistická balistická expertíza zjišťuje 

a zkoumá především zbraně, střelivo a okolnosti související se střelbou. K tomu se využívají 

a rozvíjejí poznatky zejména z balistiky, nauky o zbraních a střelivu a kriminalistické 

mechanoskopie.  

Ústřední sbírka balistických stop (USBS) je vedena Kriminalistickým ústavem Praha 

a odbory kriminalistické techniky a expertíz. Obsahuje stovky nábojnic a střel z míst dosud 

neobjasněných závažných trestných činů. Každoročně je s její pomocí identifikováno řádově 

okolo deseti zbraní, které mají nějakou souvislost s dříve spáchanou trestnou činností.  

Sbírka zbraní slouží jednak jako pracovní, ale taktéž studijní pomůcka 

pro kriminalistické znalce balistiky KÚP. Je budována již desítky let a v současnosti patří 

k největším v Evropě. Je v ní evidováno okolo 6000 tisíc krátkých a dlouhých zbraní, včetně 

zbraní zákeřných (většina zbraní je funkční). Ke každé zbrani je vytvořen standardizovaný 

popis, jež je evidován ve zvláštním software. Zbraně ze sbírky mnohdy slouží i jako zdroj 
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náhradních dílů v případě, že jiná zajištěná zbraň zaslaná ke kriminalistické expertíze je 

nefunkční či poškozená. Podstatně menší sbírky zbraní vedou i některá OKTE. [19, 27] 

 

Obrázek 3: Sbírka zbraní [12] 

2.1.4 Daktyloskopie 

Kriminalistická daktyloskopická expertíza zjišťuje na podkladě zvláštnosti tvarů 

otisků papilárních linií na prstech, dlaních, chodidlech, shodu dvou nebo více otisků. K tomu 

se využívají poznatky obecné dermatologie. Objektem zkoumání jsou daktyloskopické otisky 

a daktyloskopické stopy. Daktyloskopický otisk je otisk papilárního terénu prstů, dlaní nebo 

chodidel konkrétní osoby. Daktyloskopická stopa je každý otisk nebo vtisk prstu, dlaně 

o bosého chodidla, který vznikl dotykem s předmětem schopným jeho vzniklý obraz nebo tvar 

přijmout, po určitou dobu uchovat. Nejoptimálnější je, když je daktyloskopická stopa 

zjistitelná, zajistitelná a využitelná. Daktyloskopické stopy rozlišujeme na viditelné, které 

se člení na plastické a plošné, nebo neviditelné (latentní). Latentní jsou takové stopy, které 

jsou pouhým okem téměř neviditelné nebo nejsou viditelné vůbec. 

Ústřední daktyloskopická sbírka obsahuje: 

 otisky prstů a dlaní otištěné na standardizovaných daktyloskopických kartách, které 

jsou setříděny podle evidenčního čísla karty, 

 daktyloskopické stopy (resp. jejich fotokopie) z neobjasněných případů zajištěné 

na místě trestných činů a jiných událostí, u kterých je předpoklad že byly vytvořeny 

pachateli, 

 daktyloskopické stopy z objasněných případů. 
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Obrázek 4: Ukázka daktyloskopické karty [17] 

Otisky prstů pachatelů i daktyloskopické stopy jsou nahrány v databázi 

automatizovaného daktyloskopického identifikačního systému (AFIS – Automatic Fingerprint 

Identification System). V systému bylo v roce 2006 vedeno přibližně 500 000 

daktyloskopických karet s otisky prstů osob a okolo 20 000 stop z míst neobjasněných 

trestných činů. Ročně je do systému zařazováno okolo 6 až 10 000 neztotožněných stop, 

přičemž 3 až 4 000 je z databáze z důvodu promlčení vyřazováno. Ztotožnené stopy jsou 

průběžně přeřazovány do sbírky stop z objasněných případů. 

Sbírky KÚP a OKTE jsou prakticky totožné. Základní rozdíl spočívá v tom, 

že ve sbírkách OKTE jsou soustředně otisky prstů pachatelů a stopy z míst trestných činů 

vztahujících se pouze k příslušnému teritoriu kraje. Všechna OKTE jsou datově spojena 

s centrálním počítačem systému AFIS. Daktyloskopické karty do systému AFIS zavádí 

kriminalistická laboratoř v KÚP a výjimečně laboratoř OKTE Správy hl.m. Prahy. [19, 27] 

2.1.5 Chemie 

Pro potřeby objasňování trestní věci chemická expertíza zjišťuje podíl určité chemické 

látky v zaslaném vzorku, zkoumá a určuje chemické, fyzikální a fyzikálně-chemické 

vlastnosti prostředí, látek a jevů. K tomu se využívají a rozvíjejí obecné metody chemie 

a fyzikální chemie. 
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V kriminalistické laboratoři KÚP se vedou následující kriminalistické sbírky: 

Sbírka textilních vláken 

Sbírka je vedena in natura. Obsahuje více než 500 vzorků přírodních a chemických 

vláken  různých druhů a různé provenience. Je průběžně doplňována ze zahraničních 

i tuzemských zdrojů. Používá se jako komparační a výukový materiál. 

Sbírka povýstřelových zplodin 

V KÚP je formou datových informací vedena databáze chemického složení 

zápalkových složí. Slouží k porovnání částic zjištěných na zaslaných vzorcích v případech, 

kdy není k dispozici srovnávací vzorek z nábojnice nebo zbraně. V některých případech 

slouží k typování výrobce nebo konkrétního střeliva. 

Sbírka typomorfních fází zemin 

Vede se KÚP, část informací v databázi obsahuje přepis rentgenových dat, část 

je vedena in natura. 

Sbírka pigmentů stavebních materiálů a uměleckých předmětů 

Sbírka se vede v KÚP, část tvoří obrazová data a veličiny a část se uchovává fyzicky. 

Sbírka automobilových laků a efektových pigmentů 

Část sbírky tvoří měřená data a veličiny a část fyzicky uchovávané informace (vzorky, 

prášky, nábrusy). 

Sbírka nápojového obalového skla 

Sbírka vzorků je v KÚP vedena in natura a dále ve formě obrazové databáze 

a analytických dat (hodnota indexu lomu, základní morfologické charakteristiky vzorků, údaje 

o výrobci a původu vzorku). Slouží k typování původu neznámého úlomku skla. 

Sbírka průmyslových prachů 

Je vedena ve formě fyzických vzorků, sloužila k typování prostředí, podle zajištěných 

mikroskop. V současnosti však její význam klesá vzhledem ke stírání rozdílů mezi typickými 

druhy prostředí jednotlivých průmyslových výrob a snižování jejich prašnosti. 

Dá se zde zařadit i databáze DROGIS. Jedná se o databázi tablet extáze, která se vede 

v KÚP ve formě fyzických a elektronicky zpracovaných údajů. Dále ve formě vzorkovnice 

vedená sbírka nátěrových hmot, sbírka omamných a psychotropních látek ve formě vzorků 
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a elektronické databáze a nakonec sbírka pesticidů vedená ve formě fyzických 

vzorků. [19, 27] 

2.1.6 Biologie, genetika, antropologie, speciální biologie 

Pro potřeby objasňování trestní věci se zkoumá materiál a určuje, zda jde o materiál 

biologický. U biologického materiálu se určuje jeho druh, původ, vlastnosti nebo účinky. 

K tomu se využívají poznatky genetiky, imunologie, histologie, fyziologie, biochemie, 

mikrobiologie, botaniky, zoologie a ekologie. 

Kriminalistická biologická expertíza zkoumá biologické materiály lidského původu 

(krev, měkké tkáně, tvrdé tkáně, trichologický materiál, sperma, sliny, pot a další tělní sekrety 

a exkrety), dále biologické materiály zvířecího původu (krev, měkké a tvrdé tkáně, srst), 

ale i biologické materiály rostlinného a živočišného původu, celé organismy, jejich části, 

vývojová stádia, plody, atd. 

Biologie 

Databáze HEMOS obsahuje depozitované vzorky krve. Sbírka se vede v KÚP 

ve formě fyzických vzorků a v elektronické databázi. 

Genetika 

Národní databáze DNA obsahuje profily DNA ze stop z neobjasněných případů trestné 

činnosti a od pachatelů trestné činnosti. Tvoří ji dvě elektronické databáze – CODIS a INFO-

DNA, které spolu nejsou propojeny. V systému CODIS jsou evidovány profily DNA, 

v systému INFO-DNA pak osobní údaje o evidovaných osobách. Spojovacím „můstkem“ 

je tzv. identifikátor, což je patnáctimístné číslo.  

Antropologie 

Antropologická databáze IDENTOS obsahuje in natura depozitované lebky a kosterní 

nálezy neznámých a identifikovaných osob a alfanumerické a obrazové informace 

v elektronické databázi. 

Sbírka vlasů nemá skutečný charakter sbírky, plní úlohu archivu a má pouze dočasný 

charakter. Po provedení kriminalistické identifikace je materiál ze sbírky vyřazen. 

Databáze trichologického materiálu lidského původu (TRICHOS I), který je zasílán 

do KÚP slouží k provedení kriminalistické identifikace (stopy, srovnávací vzorky). 
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TRICHOS II je sbírka srovnávacích vzorků zvířecích chlupů. Je vedena ve formě in natura 

a elektronické podobě. 

DENDROS je pracovní sbírka vzorků dřeva a kůry jehličnatých a listnatých dřevin. 

Vede se ve formě fyzických vzorků. 

Speciální biologie 

Rostliné drogy – pracovní sbírka vzorků částí rostlin s obsahem omamných 

a psychotropních látek. 

Koření a aromatické rostliny – pracovní sbírka částí rostlin používaných jako kořenící 

a aromatické přísady. Vede se v KÚP ve formě fyzických vzorků. 

Semena a plody – sbírka semen a plodů ve formě fyzických vzorků méně známých 

rostlin.  

Dále jsou v KÚP vedeny sbírky SQUAMOS – sbírka rybích šupin, ENTOS –

entomologické preparáty dospělých jedinců deponovaných v podobě lihových nebo suchých 

preparátů, PENAEOS – v současnosti vytvářená sbírka ptačích per a ANIMOS, což je sbírka 

zvířecích kostí a zubů. [19, 27] 
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3 SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY 

S danou problematikou souvisí také několik právních předpisů a to především 

z hlediska samotných exponátů (tyká se to především stop jakožto důkazů v trestním řízení), 

resp. sbírek, které jsou vedeny. Některé předpisy s nimi souvisí přímo, některé nepřímo. 

Nebudu zde jmenovat všechny, kterých se to týká, ani k jednotlivým exponátům (sbírkám) 

nebudu přiřazovat ty, které zmíním. Jednak je vypíšu jen pro představu, do kterých oblastí 

se lze vedením takových sbírek dostat, a také proto, že se mění, a při potřebě srovnání 

by již nemusely být později aktuální z hlediska obsahu některých předpisů. 

Dalšími předpisy, které jsou nějakým způsobem závazné jsou tzv. Interní akty řízení. 

Jsou to předpisy, které mají zásadně interní charakter. Orgány a také organizace je vydávají 

pro své pracovníky a podřízené složky a jsou závazné pouze pro tyto subjekty. Konkretizují 

oprávnění a povinnosti, obsažené v právních předpisech, proto také není třeba zvláštního 

zákonného zmocnění pro jejich vydávání. 

S technologií RFID souvisí především normativní předpisy, ty budou uvedeny 

v tabulce níže (viz kapitola 3.2). 

3.1 Právní předpisy 

Můžeme zde zařadit především zákony a vyhlášky a to např.: 

 z.č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, ve znění pozdějších předpisů 

 z.č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů 

 z.č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů 

 z.č. 101/ 2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů 

 z.č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících ve znění z.č. 322/2006 Sb. 

 vyhláška č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících, ve znění 

vyhlášky č. 432/2002 Sb. 
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3.2 Standardy v oblasti RFID technologie 

Tak jako v jiných odvětvích průmyslu se i výroba RFID zařízení a transpondérů, stejně 

jako komunikace mezi jednotlivými součástmi systému, řídí určitými standardy. Ty mají, 

mimo jiné, za úkol zaručit vzájemnou kompatibilitu řešení od různých výrobců. V následující 

tabulce je přehled standardů využívaných pro RFID technologie. [35] 

Tabulka 1: Platné standardy pro radiofrekvenční identifikaci [35] 

Standard Účel a pouţití 

ISO 7816 pro kontaktní čipové karty 

ISO 7816-1 popisuje elektrické a mechanické vlastnosti karet 

ISO 7816-2 popisuje velikost, pořadí, umístění a funkčnost kontaktních oblastí karty 

ISO 14443 pro bezkontaktní karty pracující na frekvenci 13,56 MHz se čtecím rozsahem 

do 15 cm 

ISO 15693 pro bezkontaktní karty pracující na frekvenci 13,56 MHz se čtecím rozsahem 

od 1m do 1,5m 

ISO 18000 pro použití RFID v letectví 

ISO 18000-1 popisuje obecné parametry RFID 

ISO 18000-2 popisuje parametry pro rozhraní <135kHz 

ISO 18000-3 popisuje parametry pro rozhraní 13,56 MHz 

ISO 18000-4 popisujeparametry pro rozhraní 2,54 GHz 

ISO 18000-5 popisuje parametry pro rozhraní 5,8 GHz 

ISO 18000-6 popisuje parametry pro rozhraní 860 až 930 MHz 

ISO 18000-7 popisuje parametry pro rozhraní 433 MHz (ve vývoji) 

ISO 11784 pro RFID identifikaci zvířat, popisuje strukturu kódu v tagu 

ISO 11785 pro RFID identifikaci zvířat, popisuje přenosový protokol 
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4 RFID TECHNOLOGIE 

RFID nebo-li Radio Frekvenční Identifikace je bezkontaktní automatická identifikace, 

která slouží k přenosu a ukládání dat pomocí elektromagnetických vln. Systémy 

radiofrekvenční identifikace (RFID) jsou schopny:  

 zaznamenávat, 

 uchovávat, 

 poskytovat objektivní informace o objektech v reálném čase.  

S touto technologií se dnes běžně setkáváme  v různých odvětvích průmyslu. 

Ať už je to kontrola výrobních procesů, logistika, dodávky a expedice, v obchodních 

řetězcích, nebo při identifikaci zvířat (identifikace domácí mazlíčků, stejně tak stád krav 

a býků). RFID systémy najdeme rovněž v automobilovém průmyslu, pivovarnictví (sledování 

KEG sudů) či ve zdravotnictví. Technologie RFID je velmi často nasazena v různých 

přístupových a bezpečnostních systémech nebo v oblasti bezkontaktních plateb.Ve všech 

aplikacích RFID zvyšuje kvalitu a rozšiřuje možnosti procesu identifikace. [9, 35] 

4.1 Historie RFID 

Samotná technologie vychází z principu radaru, který byl objeven skotským fyzikem 

Robertem Alexandrem Watson-Wattem během druhé světové války. Bylo nutné vyřešit 

problém identifikace vlastních letadel od protivníkových, aby nedošlo k sestřelení těch 

vlastních. Watson-Watt vedl tajný projekt, během kterého vyvinul první aktivní systém „přítel 

nebo nepřítel“ (IFF). Tento systém spočíval v tom, že na každé letadlo umístili vysílač, 

a jakmile radarová stanice vyslala signál, vysílač letadla po jeho příjmu odpověděl zpětným 

vysíláním signálu směrem k radaru a tím se zjistilo, že se jedná o přátelské letadlo. RFID 

technologie má základní princip stejný. Pokrok v radaru a radiofrekvenčních signálech 

pokračoval v letech 1950-1960. Vědci zjistili, jak by se radiofrekvenční energie mohla 

využívat k identifikaci objektů na dálku. V těchto letech začaly firmy komerčně nasazovat 

jednobitovou elektronickou ochranu produktů proti odcizení. V devadesátých letech 

s vytvořením prvních standardů nastaly podmínky pro mezinárodní využívání RFID. [34] 
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4.2 Základní komponenty systému RFID 

Mezi základní komponenty RFID systému patří:  

 transponder, tzv. RFID tag, který je tvořen čipem, což je elektronický paměťový 

obvod (nabíjecí kondenzátor a paměť), cívkou či anténou a baterií (v aktivních 

systémech) umístěných na základně,  

 čtecí zařízení, tzv. RFID reader, který je tvořen vysílačem/přijímačem s dekodérem, 

anténou a podpůrným systémem (middleware), 

 podpůrné systémy (řídící počítače, databáze, telekomunikační sítě). [35] 

 

Obrázek 5: Princip činnosti RFID [35] 

4.3 RFID tag 

RFID tag (také nazývaný transpondér, jehož význam vznikl sloučením anglických slov 

transmit - přenos a response - odpověď) je paměťové médium (nosič informace) používané 

v RFID systémech. Forma, tvar, materiál a rozměry tagů se mohou velmi lišit.  Základní 

funkcí RFID tagu je ukládání dat (obvykle identifikátoru) a přenos dat do RFID readeru (čtecí 

zařízení).  

Skládá se z mikročipu a antény (viz Obrázek 6). Samotný čip je velký pouze 1 mm. 

Velikost tagu přímo souvisí s velikostí antény, která je největší součástkou RFID tagu. 

Obvykle platí, že čím větší je použitá frekvence, tím menší může být anténa. Anténa a čip 

mohou být zapouzdřeny do PVC karty velikosti kreditní karty, skleněné trubičky, které 
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se vejdou do injekční stříkačky na aplikaci pod kůži nebo nalepení do etikety, ale mohou být 

i speciálně zapouzdřeny dle specifikace zákazníka a způsobu použití. Je tak možné dodávat 

RFID tagy pro různá prostředí (např. pro teploty od -40 °C do +300 °C). 

 

Obrázek 6: RFID tag [33] 

RFID tagy dělíme podle výrobní technologie, druhu paměti, zdroje energie 

a frekvenčního pásma, ve kterém pracují. [22, 35] 

4.3.1 Dělení podle výrobní technologie 

Provedení tagu úzce souvisí s aplikací, ve které bude sloužit. Některé tagy musí být 

provedeny tak, aby odolaly extrémním teplotám, vlhkosti nebo agresivním chemickým 

látkám.  

Z hlediska výrobní technologie existují desítky typů tagů. Nejrozmanitější aplikační 

využití mají tzv. mince (viz Obrázek 7). Mají kruhový tvar velkosti od pár mm až po 10 cm. 

Výhodou těchto tagů je jejich jednoduchá implementace do jiných součástek, například jako 

imobilizér nebo klíčenka, která se používá v oblasti, kde jsou potřebné vysoké požadavky 

na bezpečnost – střežené prostory, kanceláře a podobně. V jejich středu bývá otvor 

na uchycení. Obal mají tvořený plastem, kterým lze dosáhnout jejich vysoké mechanické 

a tepelné odolnosti. [35, 36] 

 

Obrázek 7: Tag v provedení tzv. mince [15] 
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Další formou tagu je Smart label tzv. „chytrá etiketa“ (Obr. 4). Jedná se o papírovou 

nebo plastovou etiketu s integrovaným pasivním tagem. Celý komplet se nalepí jako obyčejná 

etiketa s libovolným potiskem (např. čárovým kódem). [35, 36] 

 

Obrázek 8: Smart Label, tzv. "chytrá etiketa" [21] 

Smartcard má formát platební karty. I když rozměry karet nejsou nejmenší (jde 

obvykle o velkost cca 58 x 55 x 0,75 mm), je možné umístit do nich poměrně velkou anténu, 

která má příznivý vliv na dosah systému. Vyrábí se vrstvením. Mezi vrstvy plastu se zataví 

anténa, toto probíhá při 100 °C. Problémem pro výrobce může byť dodržení tloušťky 0,8 mm. 

Všechny parametry těchto tagů jsou stanovené specifikací ISO 7810.  

Další formu představují tagy přímo zapuštěné do výrobku (PCB). Jejich výhodou 

je nízká cena a vysoká odolnost i v podmínkách, kde by například smart label neobstál (např. 

výroba plastických palet. Tag je vložený do palety a je tedy možné, po celý čas jejího 

putovaní, do něho ukládat potřebné informace a sledovat její koloběh. 

Skleněné tagy jsou vyvinuté pro zavedení pod pokožku a jsou vhodné pro aplikace 

v lékařství, pro kontrolu zvířat apod. Jedná se o skleněnou trubičku velkosti 10 až 30 mm. Čip 

je zachycený na plastovém nosiči. Cívka je navinutá z drátu silného 0,04 mm. Všechny 

komponenty jsou potom zapuštěné v lehce přilnavém materiálu, z důvodu dosažení vyšší 

mechanické odolnosti. 

 

Obrázek 9: Skleněný tag [26] 



 

 22 

Pro různé aplikace jsou neustále vyvíjeny nové typy a tvary tagů tak, 

aby se přizpůsobily novým podmínkám jejich použití. [35] 

4.3.2 Dělení podle zdroje energie 

Aktivní RFID tagy mají vlastní zdroj energie (baterii), který využívají k napájení 

integrovaného čipu a k vyslání signálu ke čtečce. Signál vysílají na čtečku do vzdálenosti 

přibližně 30 metrů. Mohou vysílat s větším výkonem (efektivnější ve ztíženém prostředí). 

Některé speciální aktivní tagy umožňují sledovat teplotu, tlak, pohyb a jiné vlastnosti 

okolního prostředí. Jejich nevýhoda je složitost a tím i vyšší náklady na jejich výrobu a kratší 

životní cyklus. 

Pasivní RFID tagy nemají baterii, energii přijímají ze čtečky. Pomocí příchozích 

pulzů, které periodicky vysílá RFID reader je nabit interní napájecí kondenzátor a čip vyšle 

odpověď. Odpověď bývá standardně tzv. identifikační číslo (paměť však může obsahovat 

i další informace při použití zapisovatelné paměti EEPROM). Praktická čtecí vzdálenost 

pasivních tagů je od 10 centimetrů do několika metrů. To závisí na použité frekvenci 

a velikosti antény. Cena těchto tagů je v porovnání s předchozím relativně nízká. 

Semi-pasivní RFID tagy mají vlastní zdroj, který však napájí pouze integrovaný 

obvod, ale neumí vysílat signál. Další možností, kterou baterie umožňuje je uchovávání 

energie vyslané čtečkou pro využití v budoucí komunikaci. Zvýšená citlivost dovoluje větší 

čtecí vzdálenost (až desetinásobek pasivního dosahu čtečky) a tím i zvýšenou spolehlivost. 

Výhodou je vyšší životnost baterií než u tagů aktivních. 

Semi-aktivní RFID tagy mají vlastnosti jak aktivních tagů, tak pasivních. Tento typ 

tagu se snaží zachovat výhody obou typů a eliminovat jejich nevýhody. Semi-aktivní tag 

využívá vlastní baterii pro napájení svého obvodu. Obvod semi-aktivního tagu může 

obsahovat snímač pro sledování okolního prostředí (jako je teplota, vlhkost apod.). Dále může 

být opatřen snímačem pro detekci vibrací či pohybu. Na rozdíl od aktivních tagů, semi-aktivní 

tagy nevyužívají vlastní zdroj napájení pro komunikaci se čtečkou. [8, 21, 35] 

4.3.3 Dělení podle typu paměti 

Z hlediska uchování informací rozlišujeme tyto druhy pamětí: 

 Tagy Read-Only mohou být pouze pro čtení. Jsou obdobné jako čárové kódy 

a naprogramovány jednou u výrobce (pak už je nelze měnit). Tyto typy tagů jsou 
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většinou naprogramovány s velmi omezeným množství dat (paměť od 40 do 512 

bit), které má být statické, jako sériová čísla.  

 Tagy WORM jsou pouze pro čtení, ale neplní se daty u výrobce, ale naplnění 

obsahu je ponecháno na samotném dodavateli produktů při prvním použití tohoto 

tagu. Paměť od 40 do 512 bit. 

 Tagy Read-Write mohou uchovávat velké množství dat (pasivní tagy 386 bit až 8 

Kb, aktivní tagy 16 Kb až 2 Mb) a mají adresovatelnou paměť, která se snadno 

mění. Data zapsaná do tagu, lze vymazat a znovu přepsat. Informace jsou dodatečně 

zapsány, když je tag v dosahu RFID readeru (čtečky).  

Mimo předchozí uvedené paměti samostatně mohou některé tagy obsahovat jak Read-

Only, tak i Read-Write paměti současně. [8, 21, 35] 

4.3.4 Dělení podle typu frekvenčního pásma 

Důležitým hlediskem pro výběr tagů na danou aplikaci je určení frekvenčního pásma. 

Pro napájení nebo komunikaci slouží pracovní frekvence daného frekvenčního pásma. 

Frekvenční pásmo je rozděleno na pásmo nízkofrekvenční (Low Frequency), 

vysokofrekvenční (High Frequency), ultra krátkých vln (Ultra High Frequency) a mikrovlné 

(Microwave). 

 Nízkofrekvenční pásmo (125 - 134kHz) - Technologie má v tomto pásmu dosah 

do 0,5 metru a rychlost datových přenosů je poměrně nízká. Výhoda použití tohoto 

pásma je schopnost čtení tagů přes kapaliny a tagů umístěných na kovech. 

 Vysokofrekvenční pásmo (13,56MHz) - Technologie má v tomto pásmu dosah 

do 1 metru a poměrně rychlý přenos dat. Čtení z kovu nebo přes kapaliny 

je obtížnější. Nevýhodou jsou vysoké výrobní náklady a tím i vysoká cena tagů. 

 Pásmo ultra krátkých vln (860 – 960MHz) - Technologie má v tomto 

frekvenčním pásmu velmi rychlý přenos dat a dosah až 10 metrů. U aktivních tagů 

je dosah čtení až 30 metrů v závislosti na technologickém řešení tagu a čtečky. Tyto 

tagy je obtížné číst, pokud jsou upevněny ke kovovému materiálu a přes kapaliny 

je nelze číst vůbec.  

 Mikrovlnné pásmo (2,4 – 5,8GHz) - Využívá se pro velmi rychlé přenosy dat 

s dosahem až 10 metrů. Nevýhodou je blízkost frekvenčního pásma s frekvenčním 
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pásmem pro WiFi sítě (možnost vzájemného rušení), obtížné čtení z kovů a kapalin 

a vysoká cena tagů. [21, 35] 

 

Obrázek 10: Frekvence pouţívané aplikacemi RFID [37] 

4.4 Identifikace RFID čipů 

RFID reader (RFID čtečka, snímač) je zařízení, které vytváří elektromagnetický signál 

přenášený na RFID tagy prostřednictvím jedné nebo více antén. RFID reader při běžném 

provozu permanentně vysílá elektromagnetický signál na dané frekvenci a prostřednictvím 

stejné antény sleduje elektromagnetický signál přicházející od tagů. RFID readery, stejně jako 

tagy používají různá frekvenční pásma. [8] 

Působí vlastně jako most mezi řídící jednotkou (počítačem) a tagem a má několik 

základních funkcí: 

 čtení údajů, které obsahuje RFID tag, 

 zapsání dat do tagu (v případě Read-Write Tagů), 

 přenos dat z a do řídícího počítače, 

 dodávat energií pasivním tagům.  

RFID readery jsou složené ze tří částí: anténa, elektronický RF modulátor, který 

zajišťuje komunikaci s RFID tagem a řídící elektronický modulátor, jehož prostřednictvím 
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komunikuje s řídícím počítačem. Běžně dostupné RFID readery jsou schopny provádět, mimo 

výše uvedených, ještě následující funkce: 

 zajištění antikolizních opatření při současné Read-Write komunikaci s větším 

počtem tagů, které se nacházejí ve čtecím poli (pomocí antikolizního protokolu), 

 šifrování a ochrana integrity dat, 

 ověřování tagů, aby se zabránilo neoprávněné manipulaci a přístupu k systému. 

RFID readery se dle využití obvykle dělí na ruční nebo tzv. fixní (stacionární) 

čtečky. [20, 35] 

 

Obrázek 11: RFID čtečka - sloţení [35] 

4.4.1 Mobilní (ruční) čtečky 

Ruční čtečky jsou přenosné RFID snímače (readery), které v závislosti na provedení 

umožňují čtení až do vzdálenosti několika metrů. Tyto čtečky jsou primárně využívány tam, 

kde je nutná variabilní manipulovatelnost se čtečkou při čtení tagu a tam, kde je potřeba mít 

data ověřená. U ručních RFID čteček existují i zařízení schopná hybridního použití. Mohou 

jak snímat čárový kód, tak číst RFID tag a zapisovat do něj. Jejich dosah je omezen velikostí 

antény. [8, 35] 

 

Obrázek 12: Ruční RFID čtečky [1] 
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4.4.2 Stacionární čtečky 

Bývají nepřenosné, jsou pevně vestavěné v určeném identifikačním bodu (například 

vstup/výstup ze skladu, začátek dopravníku, stůl na přípravu produktů). Stacionární čtečky 

nacházejí uplatnění u třídících tratí a stacionárních čtecích bran. K řadě stacionárních RFID 

čteček je možné připojit více antén a tím zajistit lepší pokrytí prostoru signálem. Řadíme sem 

průmyslové a stolní čtečky. [35] 

 

Obrázek 13: Průmyslová RFID čtečka [35] 

RFID systémy nevyžadují přímou viditelnost mezi tagy a čtečkami (oproti např. 

technologii čárových kódů), proto existuje mnohem více možností, kam čtečku umístit. 

Stacionární čtečky lze připevnit ve dveřích, podél dopravníků a u vchodů/východů 

pro sledování pohybu objektů. Některé čtecí antény mohou být upevněny na stropě skladu 

v uličce a mohou zajišťovat sledování pohybu manipulačních prostředků nebo zboží 

ve skladu. Ruční čtečky naopak umožňují využít RFID v místech, kde není vhodná instalace 

stacionární čtečky. Tyto čtečky jsou často připojeny k osobnímu počítači nebo notebooku 

a to buď bezdrátově nebo pomocí kabelu. [20] 
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4.5 RFID antény 

Funkcí antény je odesílat a přijímat elektromagnetické signály mezi tagem a čtečkou. 

Účinné elektromagnetické pole, které anténa přenáší je známé jako čtecí zóna. To znamená, 

že anténa vytváří třírozměrný prostor, který se používá pro komunikaci s RFID tagy. 

Pro úspěšnou komunikaci musí být tagy v dosahu antény nebo ve čtecí zóně. V situacích, kdy 

nebude měněna orientace tagu vzhledem k anténě je pro zajištění efektivního čtení možné 

použít jedinou anténu. (takhle to funguje ve výrobních aplikacích, kde produkt prochází 

automatizovaným procesem). Nicméně, ve složitějších situacích, kde orientace tagu není 

zaručena, se využívá více než jedna anténa. Vyšší počet antén zajišťuje vyšší 

pravděpodobnost úspěšného přečtení systémem.  

Běžný typ RFID antény je obdélníkového tvaru v plastovém pouzdře. Pouzdro chrání 

anténu a související elektronické součástky před poškozením a chrání anténu od znečištění 

okolním prostředím (např. prach). Mimoto také poskytuje variabilní způsob uchycení antény.  

 

Obrázek 14: Průmyslová RFID anténa 

Antény nemusí nutně tvořit speciální bránu, ale je nutné zajistit jejich správné 

umístění a vhodnou výšku. S tím souvisí i velikost čtecí zóny, která se musí vhodně nastavit 

vzhledem k výšce a umístění antény (je nezbytné vyzkoušet a stanovit optimální velikost 

zóny). Umístění antény je možno provést také zavěšením na strop s polem orientovaným 

směrem dolů. Toto řešení funguje velmi dobře, pokud jsou tagy umístěné na nejvyšší 

vodorovné ploše. Systém tak má „nerušený výhled“ na tagy a úspěšnost čtení je velmi 

vysoká. [8] 
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4.6 Middleware 

Middleware je software, který propojuje RFID hardware s informačním systémem. 

Je potřebný pro uživatele, aby mohli pracovat s RFID hardwarem. Používá se k řízení toku dat 

mezi čtečkami a dále ke směrování dat mezi RFID sítěmi a informačním systémem. 

Je zodpovědný za kvalitu a použitelnost informace získané z RFID systémů. RFID 

middleware  také posílá data do místa a z místa události. Při procesu čtení tagu middleware 

posílá údaje obsažené v tagu ze čtečky k patřičnému informačnímu systému. Při procesu 

zapisování do tagu, naopak posílá data z informačního  systému dané čtečce a nakonec 

i k danému tagu. RFID middleware má čtyři hlavní funkce: 

 Sběr dat – slouží k získávání, ukládání a filtrování dat z různých čtecích zařízení 

v celé RFID síti. Zároveň slouží jako vyrovnávací paměť mezi nezpracovanými 

daty, které sesbíraly čtecí zařízení a malým množstvím dat, které jsou sesbírány 

z podnikového výpočetního systému. Bez vyrovnávací paměti middlewaru by bylo 

obtížné analyzovat a třídit důležitost informací a tím by ve výpočetním systému 

protékalo velké množství dat. Pro představu, u čtení na úrovni položky se vytvoří 

2 terabajty za sekundu nezpracovaných dat. 

 Směrování dat – usnadňuje propojení RFID sítě s podnikovým systémem. Určuje, 

kam budou data směrována. 

 Řízení procesu – může být použitý ke spouštění událostí založených 

na předdefinovaných obchodních pravidlech. Podnikový informační systém může 

předat řízení middlewaru a ten řídí další události a procesy. 

 Správa zařízení – používá se také ke kontrole a koordinaci čtecích zařízení. Velké 

firmy mohou mít ve své síti stovky či tisíce různých typů čtecích zařízení, které 

je potřeba řídit. Jednou z hlavních úloh middlewaru je kontrola stavu čtecích 

zařízení a jejich propojení a udržování funkčnosti. Díky middlewaru je možné RFID 

síť spravovat vzdáleně. [20] 
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5 MOŢNOSTI TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ 

Technologie RFID nabízí několik možností k jeho aplikaci do systému zabezpečení. 

5.1  Pasivní RFID systém 

V tomto případě RFID tag neobsahuje vlastní zdroj energie a je závislý na dodávce 

energie z antény čtecího zařízení (RFID readeru). To šíří pomocí antény elektromagnetické 

pole, které slouží jako zdroj energie pro RFID tag a také jako komunikační kanál ve směru 

od čtecího zařízení k RFID tagu. Princip spočívá v tom, že čtečka naladěná na danou 

frekvenci vysílá prostřednictvím antény elektromagnetické vlny do okolí a objeví-li 

se v dosahu tag (naladěný na stejnou frekvenci), je tato vlna anténou tagu přijata. Indukované 

napětí tak vyvolá elektrický proud, který je usměrněn a nabíjí kondenzátor v tagu. Uložená 

energie je po té použita k napájení logických a rádiových obvodů tagu. Jakmile napětí 

na kondenzátoru dosáhne potřebné minimální úrovně, spustí se řídící obvody uvnitř tagu a ten 

začne odesílat odpověď čtečce.  

Primárním účelem nasazení pasivního RFID systému je identifikace objektů. [35] 

 

Obrázek 15: Komunikace mezi RFID tagem a readerem v pasivním systému [35] 

5.2 Aktivní RFID systém 

U aktivního RFID systému nejde pouze o identifikaci předmětů, ale i o další funkce 

jako jsou např. lokalizace předmětu, měření teploty, snímání pohybu apod. (tyto součástí 

napájí vlastní zdroj-baterie). Aktivní RFID systém využívá aktivní RFID tagy. Na rozdíl 

od pasivního tagu:  

 obsahuje vlastní zdroj napájení,  

 jeho činnost může být nezávislá na čtecím zařízení,  

 může obsahovat také snímače pro měření a sběr informací, 
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 často je schopen optické a akustické komunikace s uživateli. [35] 

 

Obrázek 16: Komunikace mezi RFID tagem a readerem v aktivním systému [35] 

5.3 Kmitočtová pásma RFID 

Zvolení frekvenčního pásma je zásadním rozhodnutím pro konečnou aplikaci 

při evidenci majetku. Odvíjí se od něj několik dalších faktorů. Jsou to především jaký 

HW (hardware) a tagy se budou muset pořídit. To se promítne do celkových nákladů 

na realizaci. Není jednoznačně dáno, které pásmo je na zavedení evidence majetku pomocí 

RFID výhodnější. Tento problém dnes řeší většina subjektů, které uvažují o zavedení této 

technologie. Jednotlivá pásma mají své výhody i nevýhody, které je třeba brát v úvahu 

a porovnat je se základními požadavky organizace tak, aby bylo navržené řešení účinné 

a finančně přijatelné. 

RFID systémy pracují na různých vlnových délkách. Pracovní kmitočet je určujícím 

parametrem pro čtecí dosah. Čím vyšší frekvence, tím rychlejší přenos dat, a také delší 

vzdálenost, ve které je RFID reader schopen komunikovat s RFID tagem.  

Volba nejvhodnější frekvence pro konkrétní aplikaci je jedna z nejdůležitějších fází 

návrhu řešení systému RFID. Vyplývá z toho celá řada dalších, nejen fyzických omezení, jako 

je např. čtecí dosah, zákonná omezení, rychlost snímání a zapisování, použitelnost v různém 

prostředí. Dnes jsou především používány tyto 4 hlavní frekvenční pásma pro systémy 

RFID. [35] 

 LF pásmo (od 125 kHz do 134 kHz) - technologie LF má velmi krátkou (téměř 

kontaktní) čtecí vzdálenost - do 30 cm. Frekvence 134 kHz je vyhrazena 

pro identifikaci zvířat. 

 HF pásmo (od 13,56 MHz) - čtecí vzdáleností do 1 metru, v aktivním provedení 

umožňuje i metrové čtecí vzdálenosti. 



 

 31 

 UHF pásmo (860 MHz do 960 MHz) - UHF technologie umožňuje přenos 

informace na vzdálenost jednotek metrů. Jsou energeticky náročnější a vlny hůře 

pronikají přes pevné překážky. Voda a kovy nepříznivě působí na šíření signálu. 

 MW pásmo (2,4 GHz do 2,5 Ghz) - pracuje v blízkosti frekvenčního pásma často 

používaných WiFi sítí (může hrozit vzájemné rušení těchto sítí). Mikrovlnná 

technologie RFID umožňuje komunikovat s tagem na vzdálenost až 10 metrů, stejně 

jako u UHF pásma je pro MW rušivým elementem přítomnost kapaliny a kovů 

v okolí načítaného tagu. Charakteristickým znakem této technologie je kromě velké 

čtecí vzdálenosti a vysoké přenosové rychlosti také vysoká cena RFID 

tagu. [31, 35] 

Hodnoty nejsou závazně přesné. V různých regionech se mohou odlišovat i o desítky 

MHz. Společným problémem všech regionů je však snaha o nalezení volného pásma, které 

nebude rušeno ostatními rádiovými službami – GSM, pagery, amatérskými vysílačkami atd. 

V místě aplikace RFID technologie se proto musí vždy provést empirické proměření, jinak 

se vystavujeme snížené spolehlivosti čtení, jež je velice důležitá např. v logistice. [31] 

5.3.1 Výkonnost RFID systému 

RFID systémy jsou náchylné na rušení od jiných rádiových systémů. Systémy 

pracující v pásmu LF jsou zvláště zranitelné, protože rádiové signály z jiných komunikačních 

systémů, působí na téměř stejné frekvenci. Na druhém konci spektra, mikrovlnné systémy 

jsou nejméně citlivé na rušivé vlivy.  

Výkonnosti systémů RFID bývá nepříznivě ovlivněna vodou nebo mokrým povrchem. 

HF signály, vzhledem k jejich relativně dlouhé vlnové délce, jsou lépe schopny proniknout 

do vody, než UHF a MW signály. Signály vysokých frekvenci mají větší šanci být 

absorbovány v kapalině.  

Kov je také elektromagnetický reflektor, kterým rádiové signály nemohou proniknout. 

V důsledku toho kovy nejen brání komunikaci, jsou-li uvedeny mezi tagem a RFID readerem, 

ale i samotná přítomnosti kovu může mít negativní vliv na fungování systému, je-li kov 

umístěn v blízkosti antény. Pásma o vysokých frekvencích jsou ovlivněny kovy více než 

pásma nižších frekvencí. 

Nevhodné označení plechovky nebo plastové láhve s kapalinou, stejně jako nevhodné 

umístění antén může znamenat problémy se čtením. Je třeba dbát na správnou instalaci čteček 
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a na návrh infrastruktury sítě RFID i na způsob umístění štítků na označených předmětech. 

Podmínkou úspěšné aplikace je vhodný výběr antén, zvolení jejich počtu a vzájemného 

rozmístění, popřípadě použití několika čteček na jednom místě pro lepší pokrytí.  

Mezi základní kritéria ovlivňující výkonnost systému patří:  

 paměťová kapacita tagu, 

 rychlost přenosu dat, 

 operační rádius, 

 schopnost určit více tagů v jednom poli. 

Paměťová kapacita tagu  

Hlavní parametr u všech paměťově založených systémů je jejich paměť. Paměť tagů 

jen pro čtení je obvykle 20 bitů. Aktivní tagy pro čtení i zápis obsahují od 64 bytů po 32 kB, 

což je pár stran textu, který může být uložen na tagu. Pasivní tagy většinou pracují s pamětí 

od 48 bytů do 736 bytů.  

Rychlost přenosu dat 

Rychlost je důležitý faktor pro většinu systémů. Rostou požadavky na rychlost 

přístupu nebo aktualizace RFID systémů, proto musí systém operovat ve stále v kratších 

cyklech. Mikrovlnné systémy mohou operovat obrovskou rychlostí, ale nevýhody daleko 

převyšují výhody tohoto řešení.  

 Přenosová rychlost Read-Only závisí na délce kódu, přenosové rychlosti z tagu, 

vzdálenosti antény od tagu, nosné frekvenci a techniky zvolené pro přenos dat. 

 Rychlost Read/Write pasivních tagů závisí na stejných kritériích jako čistě čtecí 

systémy, ale uskutečňuje se obousměrný přenos, proto je třeba při budování 

systému zohlednit rychlost čtení vs. zápis. 

 Rychlost Read/Write aktivních tagů závisí na stejných podmínkách jako 

u Read/Write pasivních tagů. Narozdíl od pasivních systémů je výkon závislý 

na kondenzátoru tagu, který umožňuje komunikaci.  

Schopnost určit více tagů v jednom poli 

Záleží na nastavení a umístění tagu a antény. Např. na poštách se používají  tunelové 

antény (jsou projektované pro čtení více tagů současně). [35] 
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5.4 Uloţení informací na tagu 

Co se týká toho, jakým způsobem budou uloženy informace na RFID tagu, máme 

v podstatě dvě možnosti jakými to lze provést. Pro katalogizaci exponátů můžeme využít 

standardů GS1 (organizace zabývající se tvorbou globálních standardů a jejich implementací 

s cílem zvýšit efektivitu a transparentnost logistických a dodavatelsko-odběratelských řetězců 

na globální i mezioborové úrovni)  nebo vytvořením vlastního způsobu. V tomto případě 

by však bylo potřeba navrhnout rozmístění dat v paměti tagu. 

5.4.1 Uloţení standardním způsobem 

Postupným nasazováním identifikátorů vznikala potřeba operovat s přečtenými daty 

popisujícími dané objekty a především tato data sdílet mezi jednotlivými uživateli (např. 

dodavateli a odběrateli zboží). Díky úspoře místa v paměťovém prostoru čipu identifikátoru, 

je většina dat spjatých s identifikovaným objektem uložena v tak zvaných BACK-END 

databázích. Jednotlivé proprietární systémy firem aplikujících RFID, ale znemožňovaly 

optimální výměnu uložených dat mezi jednotlivými uživateli RFID. Tato situace vedla v roce 

2003 ke vzniku standardizační organizace EPCgobal (EPC - Electronic Product Code), jako 

zájmového sdružení firem podnikajících v oblasti RFID.  

EPCglobal je nezisková organizace věnující se technické standardizaci v oblasti 

využití RFID v praxi. Výsledkem její činnosti jsou např. standardy EPC Class 0 (GEN1) 

a EPC Class 1 Ver. 2 (GEN2). Ty definují fyzická provedení transpondérů, technická řešení, 

strukturu dat, komunikaci na radiovém rozhraní, testování či předepisují konkrétní možné 

aplikace.  

Standardy EPCglobal popisují především strukturu dat v použitých identifikátorech, 

jednotlivé síťové prvky použité v RFID systému a jejich funkci či způsob výměny dat. [37] 

EPC (Electronic Produkt Code) 

EPC (elektronický kód produktu) je nová generace technologie identifikace. EPC 

je nevýznačné číslo umožňující unikátní identifikaci produktů (spotřebitelských, obchodních 

nebo logistických jednotek) pohybujících se v logistickém řetězci. Podobně jako datové 

struktury nejčastěji užívané v praxi je i EPC děleno na část identifikující výrobce a typ 

produktu. Podstatným rozdílem je použití zvláštní sady čísel, sloužících k jednoznačné 

identifikaci jednotlivých kusů produktů (respektive položek). EPC se tak stává klíčem 

k informacím o konkrétní položce.  
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Struktura EPC zahrnuje: 

 Hlavičku, obsahující údaje o délce, typu, struktuře, verzi a generaci EPC 

 EPC Manager, tj. číslo, identifikující společnost nebo organizační jednotku 

 Třídu objektu / položky (např. typ položky nebo druh výrobku) 

 Sériové číslo umožňující unikátní identifikaci jednotlivých položek [18] 

 

Obrázek 17: Struktura EPC kódu [37] 

Přidělování EPC řídí (reguluje) právě organizace EPCglobal a to především z důvodu 

zachování jednoznačnosti vlastností definovaných standardem. Každý identifikovaný objekt 

tak používá jednoznačnou strukturu svého identifikačního čísla, které je následně 

zpracováváno v nadřízené datové síti.  

Tabulka 2: Struktura 96 bitového EPC kódu [32] 

8 bitů hlavička, EPC číslo verze 

28 bitů informace o firmě, 268 milionů firem 

24 bitů třída výrobku, 16 miliónů tříd 

36 bitů unikátní číslo produktu, 68 miliard čísel 

 

Katalogizace sbírkové činnosti 

Řešení katalogizace sbírek není primárním zaměřením organizace GS1 (dle vyjádření 

pana Ing. Michala Bílého, obchodního ředitele GS1 Czech Republic, po vznesení mého 
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dotazu na tuto problematiku).  Jak dále napsal, „ …je přesto možné využít některé existující 

identifikační klíče. Pokud se jedná o sbírky dokumentů je možno využít AI (aplikační 

identifikátor) 253. GDTI - Global Document Type Identifier - je určen ke globálně unikátní 

identifikaci dokumentu. Pokud by se jednalo o sbírku jako je sbírka starožitností apod.  

je využitelný AI 8004. GIAI - Global Individual Asset Identifier - ten je zaměřen na evidenci 

majetku. Celá problematika AI je úzce provázána se symbolikou GS1-128 a není ji možno 

popsat v několika řádcích.“ Více informací o GDTI a GIAI je uvedeno v příloze 

(viz Příloha č.2). 

5.4.2 Proprietární způsob uloţení 

Může se stát, že nám možnosti EPC kódu nebudou stačit nebo vyhovovat. Různé 

exponáty (mějme na mysli typy exponátů) jsou v databázi uloženy pod svým vlastním 

identifikačním znakem, resp. pod různým typem (např. kód obsahující číselné nebo 

alfanumerické znaky) a ne pouze pořadové číslo. Některé exponáty, např. pocházející 

z trestné činnosti mohou navíc obsahovat jako identifikační prvek číslo spisu, datum pořízení 

stopy, apod. a vyvstane tak požadavek pro integraci této informace do tagu. Proto nám nemusí 

struktura kódu EPC vyhovovat.  Jedná se o lokální způsob navržený pro konkrétní aplikaci – 

tedy vlastní řešení.  

Výhodou přiděleného EPC kódu je, že jeho strukturu přečte kdokoliv kdekoliv 

na světě. Pokud je však databáze neveřejná, stojí za zvážení vytvoření vlastní podoby kódu. 

A to také s ohledem na to že za přidělený kód od EPCglobal se platí. 
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6 NÁVRH TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ 

V mnoha firmách a institucích je majetek v neustálém pohybu a je složité zajišťovat 

dohled nad jeho aktuálním umístěním. Inventarizace pomocí etiket (nebo tagů) s RFID čipem 

umožňuje přehled o stavu majetku v jakémkoli čase. Snímací zařízení dokáže číst RFID čip 

až na vzdálenost 10m, stačí tedy umístit snímací zařízení do vzdálenosti cca 3m od majetku 

a ihned lze vyhodnotit údaje o nalezeném či nenalezeném majetku. Na rozdíl např. 

od čárových kódů není třeba číst každou jednotlivou etiketu umístěnou na majetku. [31] 

Cílem aplikace RFID technologie je díky poměrně obrovskému množství majetku, 

tedy především exponátů, urychlit a zefektivnit proces inventarizace tohoto majetku a zvýšit 

(pro lepší přehled) informace o jeho pohybu a manipulaci s ním a zároveň zvýšit bezpečnost 

těchto exponátů, především z hlediska krádeží a případně neoprávněného vynášení z prostoru 

uskladnění. Systém sledování jeho pohybu po areálu už je dalším zvýšením jeho bezpečnosti, 

a o možnosti tohoto řešení (resp. rozšíření stávající aplikace) se rozepíšu v samostatné 

kapitole v závěru této práce. 

V této kapitole jde především o aplikaci RFID technologie na exponáty, výběr 

vhodného tagu (nebo vhodných tagů), hardware, software a případně dalších potřebných 

prvků systému RFID. Tato část není nijak extrémně náročná na provedení jak po technické 

stránce, tak ani po stránce finanční (to je však na zvážení odběratelem). Nejnáročnější 

je v tomto případě jen samotná aplikace značení na jednotlivé exponáty a to z hlediska časové 

náročnosti na provedení a také možné „kontraindikace“ rádiových vln s materiálem exponátů. 

Rozšíření systému o sledování objektu, o kterém se zmiňuji výše, je již o něco 

náročnější a to jak po stránce finanční, tak i po stránce samotného technického provedení, 

včetně instalace potřebných prvků pro vytvoření tohoto systému. 

6.1 Hardware 

Stěžejním rozhodnutím pro volbu hardware a jednotlivých komponentů pro vytvoření 

systému je především zvolení frekvenčního pásma, na kterém bude celý systém pracovat. 

Na této volbě závisí i cena jednotlivých komponentů (ať už jsou to tagy, čtečky apod.). 

Nelze jednoznačně určit, které frekvenční pásmo je pro nás výhodnější. Liší 

se to jednotlivými požadavky a taky místem aplikace. Výhody či nevýhody a odlišnosti 

jednotlivých řešení již byly popsány výše. Ty je třeba porovnat s požadavky na vytvoření 

systému využívajících tuto technologii a rozhodnutí, kterou frekvenci zvolit, musí řešit každý, 
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kdo se pro RFID rozhodl. Nabídka jednotlivých komponentů je dnes na srovnatelné úrovni. 

Pro naši aplikaci jsem zvolil technologii UHF, a to jednak proto že má větší čtecí dosah, 

a také s ohledem na to, že se dá mnohem snáze využít při aplikaci pro sledování pohybu 

v reálném čase (o tomto systému se zmíním v závěru této práce). V následujících 

podkapitolách uvedu příklad jednotlivých komponentů pro vytvoření RFID systému. 

6.1.1 Volba RFID tagu a jeho umístění 

UHF je o něco rychlejší při komunikaci mezi tagem a čtečkou (naproti LF či HF). 

Nicméně pro vedení skladu to není podstatná vlastnost na rozdíl od např. výrobního podniku 

s velkým množstvím produktů v pohybu. Důležitější je pro nás přenosová vzdálenost 

při komunikaci tagu se čtečkou a také kvalita této komunikace. 

V případě HF je na první pohled zajištěna lepší komunikace mezi čtečkou a tagem, 

avšak u UHF lze dosáhnout téhož. Například kovový podklad, na kterém je umístěn tag, může 

způsobit zeslabení signálu v obou případech (UHF je na to citlivější, dochází k většímu 

zkreslení - zmíněno již dříve), stejně jako i jeho zesílení, a to v závislosti na vzdálenosti 

a umístění tagu od podkladu. Na druhou stranu, tekutiny (např. PET lahve s nápoji), jako 

podklad tagu, způsobí vždy útlum signálu, v nejlepším případě signál nebude zeslaben, 

ale na rozdíl od kovových podkladů nedojde nikdy k jeho zesílení. Implementace RFID 

systémů je výrazně náročnější právě na přípravné analytické práce. [25] 

Tento problém se dá vyřešit vhodným umístěním tagu na předmětu. Pokud bychom 

umístili, nalepili nebo jinak připevnili UHF či jiný tag přímo na kovový předmět, může 

se stát, že více či méně odstíníme anténu tagu a ten se tak stane nečitelným. Např. 

u nalepovaných tagů (jako je Smart-Label) mnohdy postačí nalepení na plastovou podložku. 

Některé jsou již takovýmto  způsobem řešeny z výroby. I klasické tagy už bývají řešeny 

pro aplikaci na kov, či dokonce pro jejich zapuštění. Další možností je upevnění tagu 

distancovaným zavěšením, jako jsou poutka a podobně – tzn., že tag nebude přímo v kontaktu 

s předmětem, ale bude od něj vzdálen. Ovšem takové poutko je zapotřebí nějakým způsobem 

upevnit na exponát (v našem případě). Tahle možnost tady ovšem není pokaždé a u některých 

exponátů je zapotřebí to řešit individuálně. V mnohých případech se může stát, že exponát 

bude muset být umístěn v nějakém obalu (např. krabička), na kterém by byl tag umístěný. 

Možnosti uchycení tagu budou řešeny a jejich čitelnost testována na několika 

exponátech zbraní apod. v RFID laboratoři. 
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Pro naši potřebu evidence majetku je plně dostačující pasivní UHF tag. V případě 

potřeby pro sledování pohybu majetku, by v některých případech mohla být zapotřebí aktivní 

verze (týká se to především čtecího dosahu). Výrobců těchto zařízení je dnes na trhu poměrně 

dost, stejně tak i jejich dodavatelů. Je tedy jednak záležitostí priorit, pro který „výrobek“ 

se rozhodneme a zda-li výrobce dokáže splnit náš požadavek (nejlépe doplněn o dodání 

vhodného software). 

RFID tagy pro tisk 

V případě, že si budu chtít vytisknout RFID tag na kterém bude i grafické vyobrazení 

některých informací (lze i bez něj), zvolím si pro aplikaci tag ve formě tzv. etikety. I jejich 

vlastnosti se liší a to především z důvodu různé podoby antény – různé velikosti a tvaru 

(to se také odvíjí od zvolené velikosti štítku). 

RFID tag – Alien ALN-9662 Short 

 

Obrázek 18: Tag Alien ALN-9662 Short  [6] 

Tabulka 3: Alien ALN-9662 Short [6] 

 pasivní RFID tag o rozměrech 70x17 mm 

 EPCglobal Class 1 Gen 2 

 provozní frekvence 860-960 MHz umožňuje celosvětové použití 

 uživatelská paměť 512 bitů, pro EPC 96-480 bitů 

 minimálně 10.000 programovacích cyklů (zápis / vymazání) 

 pracovní teplota -40°C až 70°C 

 vhodné použití: oděvní průmysl, paletové a kartonové etikety, evidence majetku 

 

RFID tag – Alien ALN-9654 G 

 

Obrázek 19: Tag Alien ALN-9654 G [6] 
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Tabulka 4: Alien ALN-9654 G [6] 

 RFID tag dle standardu EPCglobal Class 1 Gen 2 

 rozměr 93x19 mm, vhodný pro značení plastových palet či kontejnerů, čelních skel 

automobilů, evidenci majetku atd. 

 možnost celosvětového použití díky kmitočtovému pásmu 860-960 MHz (UHF) 

 uživatelská paměť 512 bitů, pro EPC 96-480 bitů 

 minimálně 10.000 programovacích cyklů (zápis / vymazání) 

 pracovní teplota -40°C až 70°C 

 

Klasické RFID tagy 

Jak jsem se již zmínil výše, i klasické tagy se dnes vyrábí v nejrůznějších provedeních. 

Jak z hlediska tvaru, tak i aplikace – zavěšení, nalepení, apod. Pro příklad uvedu několik 

možností, které dodává např. společnost EPRIN s.r.o. Pro naši aplikaci pak jde v podstatě 

o to, vybrat si nejvhodnější variantu, případně více těchto variant, protože aplikace na všech 

exponátech nemusí být technicky stejně proveditelná. 

Wizard – UHF pasivní tag na kov  

 

Obrázek 20: UHF tag Wizard [11] 

Tabulka 5: Vybrané vlastnosti UHF tagu Wizard [11] 

 Frekvence: 860-890 MHz 

 EPC Class1 Gen2 

 Čtecí vzdálenost:  

12 cm / 0.1W/ERP (mobilní čtečka) 

35 cm / 0.5W/ERP (mobilní čtečka) 

90 cm / 2   W/ERP 

 Paměť: 240 bitů - NVM (EPC oblast 96 bitů) Monza 

 Operační teplota: -15 °C až +65 °C 

 Rozměry: 152 x 8 x 1.1 (3.00) mm 
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 Povrch: pružné PVC 

 Možnosti připevnění: lepící zadní strana 

 Krytí: IP67 

 

Inventory – UHF tag vhodný k evidenci majetku a na kov 

 

Obrázek 21: UHF tag Inventory [11] 

Tabulka 6: Vybrané vlastnosti UHF tagu Inventory [11] 

 Frekvence: 860-960 MHz 

 EPC Class1 Gen2 

 Čtecí vzdálenost: 1,5 m až 3 m / 2W ERP 

 Paměť: 240 bitů - NVM (EPC oblast 96 bitů) 

 Operační teplota: -15 °C až +65 °C 

 Rozměry: 50x10 mm 

 Krytí: IP67 

 

6.1.2 Uchycení RFID tagu 

U RFID etikety je řešení poměrně jednoduché. Ta se nalepí na vhodné místo přímo 

na exponát nebo jeho obal. U klasického tagu, v mém případě zvolený typ mince, vyvstává 

otázka jakým způsobem jej uchytit k exponátu (stejně jako etiketu, pokud bychom zvolili typ 

s otvorem pro zavěšení). Je potřeba aby toto uchycení bylo pevné, trvanlivé, odolné a pokud 

možno nesnímatelné a to případně i z hlediska neoprávněného pokusu o odstranění.  

Zde nám můžou velmi dobře posloužit tzv. bezpečnostní plomby. Ty se vyrábějí 

v různých tvarech a úrovních odolnosti proti neoprávněné manipulaci. Lze využít plomby 
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plastové, které mají sice nižší úroveň zabezpečení, ale i přesto můžou zabránit pokusům 

o manipulaci s tagem nebo ji alespoň zviditelnit. Naproti tomu jsou zde plomby s vyšším 

stupněm zabezpečení, u kterých při výrobě použitý kovový materiál – např. ocelové lanko. 

Ty jsou však již dražší. Bavíme se zde o korunových položkách za kus oproti položkám 

v řádech desetikorun za kus.  

Dobře zvolený druh plomby (z hlediska tvaru) nám dokonce může poskytnou prostor 

pro nalepení RFID etikety (ta musí mít také odpovídající velikost). Další výhodou 

bezpečnostních plomb je jejich identifikační značení, zpravidla šestimístným 

či sedmimístným kódem. Zde se nabízí myšlenka začlenit tento kód do identifikační části tagů 

a propojit tak vzájemně tyto dva komponenty. Tím by se jistým způsobem zaručila ochrana 

proti neoprávněné manipulaci s plombou a tagem tak, že by to znemožnilo libovolnou 

náhradu plomby pro uchycení tagu k exponátu. Jiná plomba by již neměla odpovídající 

identifikační kód zapsaný v identifikační struktuře tagu. 

Zatahovací plastová plomba s kovovou kleštinou 

 

Obrázek 22: Plomba plastová - tenké táhlo FAST SEAL [30] 

 celková délka – 243 mm, operační délka: 160 mm 

 minimální rozměr plombovaného otvoru – 2 mm 

 materiál plomby – polypropylen 

 materiál kleštiny – kov 

 laserové značení – číselná řada do 7 čísel, speciální potisk  

 cena – 3,72 ,- Kč/kus 

Tenké táhlo umožňuje široké spektrum využití a kovová kleština poskytuje maximální 

bezpečnost. [30] 
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Bezpečná, mechanicky odolná plomba 

 

Obrázek 23: Plomba kombinovaná zatahovací lanková METFLEX [29] 

 průměr ocelového – lanka 2,5 mm 

 operační délka plomby – 150 mm 

 značení – šestimístná číselná řada, laserem 

 cena – 30,30 ,- Kč/kus 

Univerzální jednorázová plomba. Tělo plomby je vyrobeno z masivního kovu 

a potaženého bílým plastem. Táhlo je z ocelového lanka. [29] 

6.1.3 Výběr RFID čtečky a antény 

Při výběru toho správného hardware je v první řadě důležité, rozhodnout 

se pro takový, jehož funkce budou plně využity, a žádná z jeho funkcí navíc pokud možno 

nebude ležet ladem. Za veškeré vybavení přístrojů se totiž platí a investice do něčeho, 

co nebude využito, je naprosto zbytečná. Snad jedině v případě, kdy se rozhodneme 

pro některé součásti, jejichž využití nastane později a to např. rozšířením systému o nové 

funkce. Jednoduše řečeno, je třeba dívat se při výběru hardware také na poměr cena/výkon. 

Důležitá je také kompatibilita těchto zařízení se stávajícím hardware a software 

již využívaným v organizaci (avšak v mnoha případech je třeba provést úpravy především 

na software – ten může mnohdy jistým způsobem pomoci ke kompatibilitě mezi jednotlivým 

hardware komponenty). 

V této kapitole se podíváme na elektronické zařízení, které přes anténu 

zprostředkovává komunikaci s tagy a čte na něm uložený  kód (např. EPC kód). Tyto čtecí 

zařízení můžou mít fixní podobu v podobě např. RFID brány nebo mobilní ve formě datového 

terminálu / snímače. Ukážeme si příklady těchto zařízení a jejich charakteristiku. Jejich 

konečný výběr je samozřejmě závislý na konečném stanovení systému a jeho komponent. [6] 
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RFID mobilní terminály 

Mobilní datové terminály pro sběr dat jsou mobilní počítače s operačním systémem 

DOS nebo Windows CE s pamětí pro spouštění aplikací a uchovávání pořízených dat. 

Pro snímání dat mohou být vybaveny snímačem čárového kódu, snímačem RFID 

či snímačem magnetických karet. Napájecí akumulátor umožňuje provoz v řádu hodin 

až desítek hodin. Mobilní terminály se dodávají v provedení pro on-line komunikaci 

s radiovým přenosem dat nebo v dávkovém provedení, kdy data jsou ukládána do vlastní 

paměti a poté mohou být data přenesena do/z PC pomocí sériového rozhraní. Pro přenos dat 

lze použít komunikační jednotku, která slouží rovněž pro dobíjení akumulátorů nebo přímo 

pomocí kabelového propojení mezi terminálem a PC či jiným zařízením. 

Dávkové terminály jsou vhodné pro aplikace mobilního sběru dat, kde objem dat 

a nároky na aktuálnost dat či sdílení dat s ostatními uživateli nevyžadují on-line provoz. 

Typickými aplikacemi jsou sběr dat při odečítání plynoměrů, vodoměrů, elektroměrů, mobilní 

prodej z vozu, sledování zásilek v přepravních a kurýrních společnostech apod. 

Naproti tomu radiofrekvenční mobilní terminály jsou určeny pro aplikace, 

kdy je vyžadována on-line konektivita např. s aplikací na serveru. Typickými aplikacemi jsou 

řízení skladů či sledování toku výrobků ve výrobním procesu. [2] 

Mobilní terminál Unitech RH767 

RH767 je odolný ruční terminál podporující čtení jak RFID, tak čárových kódu (velmi 

často mají tyto terminály kombinovanou funkci – je už pak na odběrateli, kterou kombinaci 

upřednostní). K možností sběru dat zde slouží integrovaný snímač čárových kódů a hlavně 

(s možností výběru buď HF nebo UHF) RFID snímačem. 

 

Obrázek 24:  Mobilní terminál Unitech RH767 [10] 



 

 44 

Terminál má operační systém Windows CE 5.0 (např. společnost EPRIN je schopna 

pro tento systém vyvinout  software). RFID anténa je chytře integrována v držadle 

nezanechávající žádné externí zařízení či antény v cestě operace. Je ovládán barevným 

dotykovým displejem a 36 alfanumerickými a funkčními klávesami, což dělá z operací 

a vkládání dat jednoduchý proces za jakýchkoliv pracovních podmínek. Zařízení je odolné 

vůči prachu a vodě a testováno na pád z výšky 1,2 metru, při kterém se zjistila poměrně velká 

odolnost zařízení s minimálním rizikem poškození. 

UHF model čte násobné tagy včetně EPC Gen 2. Možnost výstupu dat je možný 

prostřednictvím  WLAN 802.11b/g a Bluetooth připojením na desce. Samozřejmě i přes další 

rozhraní (viz tabulka níže). 

Výrobce Unitech u tohoto modelu přichází s Unitech RFID middleware, což z tohoto 

zařízení dělá snadno implementovatelnou RFID technologii do již existujícího IT systému. 

Middleware podporuje přímé propojení do hlavního datového systému a dále minimalizuje 

náklady této integrace a zvyšuje rychlost rozmístění. [10] 

Tabulka 7: Vybrané vlastnosti Unitech RH767 [10] 

Systém Operační systém - MS Windows CE NET 5.0 Professional Plus 

CPU – Intel Procesor 400MHz, Paměť - SDRAM:64MB, FLASH 

ROM:64MB, Speaker - Softwarové ovládání hlasitosti, LED Indikátor  

Displej 240 x 320 reflektivní TFT barevný LCD display, podsvícený a dotykový 

Klávesnice 36 podsvícených alfa-numerických a funkčních kláves 

Vstupní zařízení Dotykový displej, el. tužka, klávesnice, snímač čárových kódů a RFID 

čtečka 

Čtecí výkon  862-955 Mhz, čtecí vzdálenost až 2,4 m – záleží na frekvenci a aplikaci 

Komunikace USB 1.0, WiFi 802.11b/g, Bluetooth 

Rozměry Délka 182 mm, Šířka 88 mm, Tloušťka 150 mm, Váha: 750 g 

Pracovní 

prostředí 

Operační teplota od -5 °C do 50 °C 

Uchovávat v teplotě od -20 °C do 60 °C 

Vlhkost vzduchu od 5% do 95% 

Vývojové 

nástroje 

Microsoft Embedded Visual Tools, Unitech RH767 SDK, Unitech 

RFID Middleware SDK 

Software Microsoft Biztalk Server 2006 R2, Oracle Sensor Edge Server 

IBM WCTME, Oracle database Lite 
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Fixní RFID čtečky 

Stacionární RFID čtečky se vyrábějí v nejrůznějších modifikacích. Liší se především 

použitelným rozhraním pro připojení k uživatelskému prostředí (tedy možností připojení k PC 

apod., včetně podpory síťových protokolů pro komunikaci – jako např. TCP/IP atd.), 

množstvím možných připojených antén a pracovních frekvencí. Výběr se zvolí na základě 

potřeby konečné aplikace – např. zmíněný potřebný počet antén, které budou umístěny 

na vstupech nebo v případě požadavku i v prostoru s možností permanentního snímání tagů. 

Tady je při výběru potřeba zvážit kolik antén bude zapotřebí připojit a jestli se vyřeší dvěmi 

(či více) stacionárními  čtečkami nebo jednou s více možných připojitelných antén apod.. 

RFID čtečka Alien ALR9900+EMA 

 

Obrázek 25: Čtečka ALR9900+EMA [6] 

Tabulka 8: Vybrané vlastnosti čtečky ALR9900+EMA [6] 

 RFID reader ALR9900+EMA odpovídající normě ETSI EN 302-208-2 

 provoz v pásmu 865,7 – 867,5 MHz, podpora EPC Class 1 Gen 2 

 vhodné řešení i pro náročné aplikace jako je vysokorychlostní čtení na dopravníku, 

u nakládacích ramp apod. 

 monostatický režim umožňuje obsluhu 4 čtecích míst najednou 

 vysoká citlivost, možnost autonomního režimu 

 4x R TNC port pro připojení antén, programovatelné I/O (4/8), podpora síťových 

protokolů TCP/IP, NTP, DNS, DHCP, SNMP 

 komunikační porty RS-232, ethernet 

 rozměry 20,3 x 17,8 x 4,1 cm (d x š x h), hmotnost 1,5 kg 

 krytí IP53, provozní teplota -20°C až + 50°C 
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Tato stacionární čtečka má připojení pro 4 antény. Je uvedena jako příklad. Volba 

vhodné čtečky se nejlépe provede až při řešení potřebné instalace a případně se zvolí jiná 

s možností připojení více antén. 

RFID Antény 

Statické RFID čtečky v sobě nemají integrovanou anténu. K nim se připojují teprve 

antény externí. Liší se tvarem, polarizací, výkonem apod. Různé typy antén jsou také určeny 

pro různou zástavbu a to především z hlediska tvaru vyzářeného radiofrekvenčního pole 

pro optimální snímání tagů. Pro zabezpečení exponátů je vhodné umístit takovou anténu 

na vstupu do takového prostoru, případně na dalších otvorech do nebo z místnosti, z důvodu 

ochrany, respektive zaznamenání, při vynesení exponátu z místnosti (potažmo vyhození 

z okna v extrémním případě). 

RFID anténa FlexiRay SFR 

Modulární planární plochá anténa FlexiRayTM SFR má unikátní vyzařovací diagram, 

který umožňuje vytváření RFID čtecích zón ve vstupech, dveřích, na pásových dopravnících 

či výrobních linkách. Je dodávána v různých délkách (od 460 do 1090 mm), což umožňuje 

optimální přizpůsobení konkrétní instalaci. Robustní celokovová konstrukce je speciálně 

vyvinuta pro použití v náročných průmyslových podmínkách. 

 

Obrázek 26: Anténa FlexiRay SFR [6] 

Anténa poskytuje flexibilní možnosti pro její montáž. Její design umožňuje použití 

nejen v průmyslovém prostředí, ale rovněž v interiéru a kancelářích. Antény mají kruhovou 

polarizaci, jsou dostupné pro FCC i ETSI frekvence (tj. celý rozsah pro UHF). Je osazena 

robustním konektorem typu N pro flexibilní připojení kabeláže požadované délky.  
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Je určena pro aplikace s krátkým dosahem vyžadující čtecí charakteristiku po celé 

délce antény. Při max. vyzářeném výkonu 2W lze dosáhnout čtecí vzdálenosti 2-4 m 

v závislosti na typu antény, použitém readeru, délce kabelu, RFID tazích a prostředí. [3] 

Tabulka 9: Vybrané vlastnosti antény FlexiRay SFR [6] 

 modulární planární plochá anténa vhodná pro vytváření RFID čtecích zón ve 

vstupech, dveřích, na pásových dopravnících či výrobních linkách 

 rozměry 460-1090 x 130 x 26 mm (v x š x h) 

 frekvenční pásmo 866-868 MHz (ETSI), 902-928 MHz (FCC) 

 kruhová polarizace, N konektor 

 pracovní teplota -20 °C až +60 °C 

 

RFID anténa FlexiRay SF 

Jinou možností pro instalaci ve vstupním otvoru je požití antény FlexiRay SF. 

Umožňuje naprosto neviditelnou instalaci přímo dovnitř dveřních zárubní pro instalace RFID 

čtecích bran v interiérech. Je dodávána v délkách od 410 do 1050 mm, což umožňuje 

optimální přizpůsobení konkrétní instalaci. Její tloušťka činí pouhé 2 mm. 

Ultra tenká RFID anténa FlexiRay SF poskytuje flexibilní možnosti pro její montáž 

lepením či vruty. Antény mají kruhovou polarizaci, jsou dostupné pro FCC i ETSI frekvence. 

Antény jsou vybaveny konektorem SMA. [5] 

 

Obrázek 27: Anténa FlexiRay SF a její umístění v zárubni [5] 
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Tabulka 10: Vybrané vlastnosti antény FlexiRay SF [6] 

 modulární planární ultraplochá anténa vhodná pro vytváření RFID čtecích zón ve 

vstupech či dveřích 

 umožňuje naprosto neviditelnou instalaci přímo dovnitř dveřních zárubní 

 rozměry 410-1050 x 101 x 2 mm (v x š x h) 

 frekvenční pásmo 866-868 MHz (ETSI), 902-928 MHz (FCC) 

 kruhová polarizace, SMA konektor 

 pracovní teplota 0°C až +60°C 

Může se stát, že u širších aplikací (mějme na mysli širší vstupy apod.) bude zapotřebí 

použití dvou antén nebo dvou párů antén (a tím jakoby rozdělení jednoho vstupu/výstupu 

na dva). Tato varianta může být zapotřebí např. u východu z budovy. 

6.1.4 Volba tiskárny RFID etiket 

Pro tisk RFID etiket je zapotřebí zakoupení RFID tiskárny. Ty umožňují kromě termo 

a termotransferového potisku etiket i kódování RFID tagů. V případě chybného kódování dat 

do RFID tagu mnohé tiskárny automaticky vytisknou chybovou značku přes celou etiketu 

(Smart-Label). K dispozici jsou tiskárny pro potisk a kódování etiket využívající jak 

HF frekvenci, tak UHF frekvenci dle standardu EPC Global. V portfoliu výrobců 

a dodavatelů RFID tiskáren jsou tiskárny mobilní, stolní i tiskány určené do náročných 

průmyslových podmínek. Tiskárny lze připojit do počítačové sítě a to většinou pomocí 

sériového či paralelního portu, USB portu nebo bezdrátově (WiFi, Bluetooth). Jednotlivé typy 

se liší šířkou a rychlostí tisku (od toho odvozená volba velikosti potřebné velikosti štítku), 

rozlišením tisku a dalšími vlastnostmi (různé funkce pro snadnější obsluhu). Výrobců (resp. 

jejich dodavatelů) je na trhu poměrně dost (pro příklad výrobci tiskáren Zebra, Sato, Datamax 

a další). [4] 

RFID Tiskárna Zebra RZ400 

Tiskárny Zebra RZ400 (a RZ600) vycházejí z modelů Z série ZM400/ZM600 

rozšířené o možnost kódování informací do tzv. Smart Labels (etiketa s RFID tagem) na bázi 

UHF frekvence. Okamžitě po kódování se provede ověření správnosti a následně potisk 

etikety čárovým kódem, grafikou nebo textem. [23] 
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Obrázek 28: Tiskárna Zebra RZ400 [23] 

Tabulka 11: Vybrané vlastnosti tiskárny Zebra RZ400 [23] 

 rozlišení tiskové hlavy 203 dpi nebo 300 dpi 

 potisk etiket až 104 mm s RZ400 

 RFID UHF podpora EPC Gen 2 (ISO-16000-6C)  

 odolná kovová konstrukce odolná proti otřesům a nárazům  

 velké boční okénko pro snadnější kontrolu stavu nepotištěných etiket a pásky 

 paměť DRAM 16 MB; volitelně 64MB 

 volitelný řezač, vnitřní navíječ, odlepovací modul nebo jednoduchý odlepovací 

modul pro tzv. pasivní peel-off - bez navíjení podkladového materiálu 

 USB, sériový a paralelní port, snadná integrace do sítě prostřednictvím volitelného 

tiskového serveru ZebraNet 10/100 nebo bezdrátového ZebraNetu Plus pro 

integraci do sítí 802.11b/g 

6.2 Software 

Pro komunikaci mezi hardware (mobilní a fixní čtečky) a ostatními součástmi systému 

(PC, databáze, sítě atd.) je zapotřebí software nazývaný middleware. Ten již zpravidla bývá 

ve zmíněném hardware obsažen. Může se ale stát že již dodaný middleware nebude 

kompatibilní s našim systémem (či s některým z jeho prvků) a v tomto případě by musel být 

doplněn vhodným řešením (nahrání middleware od jiného výrobce) či individuálním návrhem 

a vytvořením jen pro naši aplikaci. 
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Další software, který může být zapotřebí, je již takový, kterým se bude provádět 

samotný návrh a tisk etiket. Samozřejmě za předpokladu že budeme chtít aby tyto etikety byly 

doplněny o grafickou část. Uvedu jen příklad několika z nich. 

Zebradesigner 

Podporuje tiskárny řízené jazykem ZPL, EPL a CPCL. Podporuje tisk na tiskárnách 

připojených přes rozhraní sériové, paralelní a USB a přes IP adresu. Dále je podporován tisk 

běžných 1D i 2D čárových kódů, font downloader a Unicode. Součástí je podpora tisku 

z databáze, tisk a kódování na RFID tiskárnách a tvorba formulářů. ZebraDesigner 

je dostupný ve variantách ZebraDesigner Label Design pro mySAP, ZebraDesigner pro XML 

a ZebraDesigner Pro [24] 

BarTender 

Je špičkový profesionální nástroj pro návrh a tisk štítků podporující termotransferové 

tiskárny všech hlavních výrobců, ale i laserové tiskárny. Disponuje podporou uživatelského 

rozhraní v českém jazyce. Vynikající úroveň návrhových nástrojů, intuitivní návrhové 

prostředí postavené na standardech Windows, rozsáhlé knihovny či průvodci, kteří 

uživatele provedou celým průběhem návrhu.  

BarTender podporuje také RFID, čárové kódy, čtení z většiny databází, integraci 

se SAP či Oracle a v neposlední řadě serverové řešení. Lze zakoupit dle potřeb a požadavků 

ve verzi Enterprise Print Server, RFID Enterprise, Enterprise, Professional a Basic. [24] 

6.3 Náklady na pořízení systému 

Náklady, které bude třeba vynaložit na realizaci, se odvíjí do jisté míry od výše 

požadavků a také od konečné podoby systému. Tj. kolik bude zapotřebí etiket, kolik tagů, 

stacionárních čteček a k nim potřebných antén, zda-li postačí jeden mobilní terminál, jestli 

bude potřeba modifikace middleware a úprava stávajícího software, zda se nakoupí další 

software pro vytváření štítků apod. K jednotlivým položkám, které jsem navrhl v kapitole 

„Návrh technického řešení“ uvedu orientační ceny, pro vytvoření představy, jaké jsou zhruba 

náklady na vytvoření takového systému. Do konečné ceny se promítne i samotná realizace – 

tj. mimo jiné, práce, spojovací materiál, případné stavební úpravy, modifikace a nákup 

síťových prvků (např. WiFi router), apod. 
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Ceny uvedu jen jako orientační, jelikož jsou zde možné množstevní slevy při nákupu 

více kusů – to se týká především tagů). Přesná kalkulace je pro účel této práce bezpředmětná, 

proto nebudu uvádět zdroj. 

Tabulka 12: Náklady na pořízení jednotlivých poloţek 

Typ poloţky Druh poloţky Cena za kus [Kč] 

RFID etiketa Alien ALN-9662 Short 3,75,- 

 Alien ALN-9654 G 3,90,- 

RFID tag Wizard 30,- 

 Infentory 70,- 

Mobilní terminál Unitech RH767 75 000,- bez DPH 

Fixní čtečka Alien ALR9900 + zdroj 41 300,- 

RFID anténa FlexiRay SFR 6 300,- 

 FlexiRay SF 3 900,- 

RFID tiskárna Zebra RZ400 50 000,- 

Software Zebradesigner Pro 5 500,- 

 BarTender Basic 6400,- 

 BarTender Professional 12900,- 
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7 REALIZACE NAVRŢENÉHO TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ 

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

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 radiofrekvenčních (dále jen RF) technologií tato schopnost 

minimální. Nikdo nevidí zda-li vysílač vysílá, přijímač přijímá, kam až dosahuje RF signál, 

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

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

RFID komponentů bude dosah deset centimetrů, půl metru nebo jeden a půl metru předtím, 

než proběhne analýza prostředí. Ta zahrnuje jednak teoretické výpočty, ale zejména praktické 

měření na místě, experimentální umístění jednotlivých komponentů, nastavení parametrů 

a testů výkonnosti systému v reálném prostředí. Na dosah RF signálu má totiž velký vliv 

několik faktorů: 

 RF interference a šum prostředí, 

 použitá frekvence (v ČR 869 MHz), 

 vyzářený výkon (v ČR maximálně 500 mW), 

 podklad a umístění tagu, 

 překážky mezí vysílačem a tagem (obal, paleta, déšť, sníh, obsluha, materiál 

výrobku atd.), 

 doba, po kterou je tag v "zorném poli", resp. rychlost jeho pohybu v "zorném poli", 

 jak je nasměrována anténa v tagu vůči snímači. 

Jak již bylo několikrát řečeno, např. kovový podklad, na kterém je umístěn tag, může 

způsobit zeslabení signálu, stejně jako i jeho zesílení, a to v závislosti na vzdálenosti 

a umístění tagu od podkladu. Na druhou stranu, tekutiny (např. PET lahve s nápoji) jako 

podklad tagu způsobí vždy útlum signálu, v nejlepším případě signál nebude zeslaben, 

ale na rozdíl od kovových podkladů nedojde nikdy k jeho zesílení. Implementace RFID 

systémů je výrazně náročnější právě na přípravné analytické práce. Z hlediska datové 

integrace je situace srovnatelná s technologiemi čárového kódu, ale v některých případech 

je nutné zpracovávat výrazně vyšší objem dat, protože se zaznamenává větší množství 

transakcí v závislosti na počtu snímaných tagů. [25] 



 

 53 

7.1 Laboratorní ověření aplikace RFID 

Funkčnost aplikace RFID tagů na exponátech jsem se pokusil ověřit 

v mezinárodní RFID laboratoři na VŠB-TU Ostrava. K realizaci mi posloužilo několik 

exponátů (uvedu dále), které reprezentovaly exponáty sbírky střelných zbraní a střel KÚP. 

Z technických důvodů jsem nemohl k měření použít mnou navrhnuté komponenty 

pro realizaci aplikace RFID, tudíž jsem použil komponenty podobných charakteristik 

dostupných v laboratoři. Cílem bylo otestovat „kontraindikaci“ tagů s exponáty, tedy 

funkčnost čtení tagů v různých konfiguracích umístění na exponátech. Testovaná UHF 

frekvence zůstala samozřejmě zachována. 

7.1.1 Hardware a software pouţitý při měření 

Uvedu zde pouze seznam hardware a software použitých při ověřování funkčnosti 

RFID aplikace. Více informací o jednotlivých komponentech a součástech je uvedeno 

v příloze jedna (viz Příloha č.1). Ruční čtečku jsem byl z technických důvodů nucen nahradit 

stolní čtečkou, nicméně obě tyto komponenty mají podobné charakteristiky pro komunikaci 

s tagem a to s ohledem na podobnou velikost antény v nich použité. 

Tabulka 13: Hardware a software pouţitý při měření 

Typ poloţky Druh poloţky 

Hardware RFID tag /etiketa Alien ALL 9540-02 

 RFID tag H86-S91-T200 

 Stolní čtečka ILAB RFID VŠB-TUO 

 Stacionární čtečka Impinj Speedway Revolution R420 

 RFID anténa Metra Blansko RFA01 

Software Stolní čtečka Gaben EPC Tag Data Translation 

 Stacionární čtečka Multireader for Speedway Gen2    

RFID v6.4.1.240 

 

7.1.2 Exponáty pouţité při měření 

K otestování funkčnosti RFID tagů a etiket umístěných na exponátech jsem použil 

několik exponátů reprezentujících sbírku zbraní. Jde o následující exponáty: 
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 Samopal vzor 61 (přezdívaný Škorpion) -  pouzdro závěru z ocelového plechu, 

s dřevěnou rukojetí a opěrkou z hliníkové slitiny 

 Samopal vzor 58 – je vyroben z kovových materiálů (ocel, chrom) a dřeva (pažba 

vytvořená z lisovaných dřevotřísek 

 Puška – jedná se o repliku historické zbraně, skládá se z kovového těla (materiál 

přesně neurčen) a dřevěné pažby 

 Obranný granát – vyroben z litiny neznámého složení 

 Útočný granát vzor 34 – tělo granátu vyrobeno z ocelového plechu 

 Raketa – trup rakety složen z neurčeného kovového materiálu, stabilizační křídla 

jsou pravděpodobně z ocelového plechu  

 

Obrázek 29: Ukázka pouţitých exponátů 

7.1.3 Postup měření 

Měření jsem provedl s RFID etiketou a tagem s různým umístěním. Celý postup 

popíšu u RFID etikety a u tagu uvedu jen odlišnosti. Výsledky měření a jejich vyhodnocení 

uvedu pro oba RFID komponenty zvlášť.  

RFID etiketa 

K měření jsem použil lepící se etikety s výjimkou jedné závěsné na obranném granátu, 

kde nebyla možnost přilepení.  

Pro orientaci a snadnější identifikaci při měření jsem si nejdříve zapsal a přiřadil 

koncové čtyřčíslí EPC kódu k jednotlivým exponátům (to bylo dostačující pro odlišení 

jednotlivých etiket či tagů).  
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Po té jsem otestoval, zda-li bude etiketa čitelná pro stolní čtečku. U střelných zbraní 

jsem testoval umístění na hlavních (mějme na mysli kovovou část kolem ní což je závěr 

a tělo) a pažbách či rukojeti. U granátů a rakety jsem zvolil jiná  vhodná umístění, přičemž 

to je u každého exponátu popsané v tabulce v následující kapitole. Při jednotlivých pokusech 

byly exponáty s etiketami přiloženy ke čtečce na kontaktní vzdálenost a zjištěna čitelnost 

tagu. Tu jsme zjistili tak, že nám software použitý při tomto měření po zadání příkazu buď 

zobrazil nebo nezobrazil EPC kód uložený v RFID etiketách. Úspěšné načtení bylo 

doprovázeno zvukovým doprovodem (pípnutím). 

Následovalo měření na stacionární čtečce. Zde proběhly dva druhy měření. Nejdříve 

jsem vyzkoušel, zda dojde k přečtení všech „exponátů“ budou-li uloženy pohromadě 

a to z důvodu možného vlivu rozmístění exponátů na čitelnost tagů. K tomu nám posloužil 

stůl s exponáty umístěnými na úrovni výšky antén. Po zadání příkazu ke čtení nám software 

stacionární čtečky zobrazil seznam načtených tagů a počet jejich načtení v čase (doba čtení 

v tomto případě byla nastavena na 10 s). 

Následovalo měření, kdy jsem testoval čitelnost tagů při průchodu branou (šířka brány 

160 cm). Ta byla tvořena čtyřmi anténami umístěnými na nosné konzoli (dvě na každé 

straně). Výška umístění antén byla na úrovni pasu (cca 100 cm) a stejně tak pronášené 

exponáty byly drženy v této výšce (tento způsob jsem zvolil vzhledem k použitým anténám, 

které se liší od mnou navržených v kapitole „Návrh technického řešení“, kde by výška držení 

exponátu neměla na čitelnost takový vliv). Doba čtení nebyla v tomhle případě daná, protože 

se simuloval průchod branou po dráze dlouhé 4,2 m, kdy z jedné strany se do prostoru brány 

přišlo a na  druhé vyšlo. Počet načtení tagu se lišil podle rychlosti, kterou objekt s exponátem 

prošel bránou. Tuto rychlost jsem se snažil dodržet, abych zjistil rozsah počtu načtení. 

V několika případech jsem vyzkoušel rychlý průchod branou. Ve všech případech, kdy byl 

exponát načten při normálním průchodu, byl načten i při rychlém, avšak s nižším počtem 

přečtení tagu. 

RFID tag mince 

Analogicky probíhalo měření s tagy ve tvaru mince. Zde však bylo testováno pouze 

jedno umístění. U střelných zbraní byly zavěšeny za tělo v oblasti spouště, v případě granátů 

za pojistku a u rakety v místě zúžení těla rakety. K upevnění na exponátech nám posloužil 

obyčejný lněný provázek. Vzdálenost tagu  při zavěšení byla zvolena co nejkratší, protože 
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u delšího zavěšení by mohlo při uložení dojít k překrytí tagu samotným exponátem a téměř 

jistému odstínění signálu. 

Vzhledem k omezenému počtu tagů bylo k testu čitelnosti exponátů uložených 

pohromadě použito pouze střelných zbraní a raketa. Průchod branou byl již testován na všech 

exponátech tak, že došlo k přehození tagů. 

7.1.4 Výsledky a vyhodnocení měření 

RFID etiketa 

Ve výsledcích lze vidět rozdíly v aplikaci na různých podkladech a ve výkonnosti 

čtecích zařízení. V některých případech, kdy nebyla etiketa přečtena stolní čtečkou, 

se to povedlo větší a silnější anténou připojenou ke stacionární čtečce.  

Tabulka 14: RFID etiketa - výsledky měření 

Exponát Koncové 

čtyřčíslí EPC 

Umístění 

etikety 

Stolní 

čtečka 

Stacionární 

čtečka 

Počet načtení 

stacionární 

čtečkou 

Samopal vz. 61 3275 hlaveň x x - 
  rukojeť x x - 

Samopal vz. 58 3276 hlaveň x x - 
  pažba načteno x - 

Puška 3277 hlaveň x načteno 16-18 
  pažba načteno načteno 26-28 

Obranný granát 3251 zavěšená  načteno načteno 49-64 

Útočný granát 3278 tělo x načteno 63-68 

Raketa 3279 tělo x x - 
  křídlo x x - 

 

Stolní čtečka 

Se stolní čtečkou byl problém při čtení z kovového materiálu ve všech případech (tedy 

u všech exponátů). Z tohoto důvodu se toto umístění jeví jako nevhodné.  

 

Obrázek 30: Ukázka umístění na kovových částech 
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Obrázek 31: Způsob čtení ze stolní čtečky 

V případě umístění na dřevěnou pažbu (respektive rukojeť) byl problém se čtením 

pouze u samopalu vzor 61 (škorpión). Tento problém však byl způsobený nevhodným 

umístěním etikety, kdy vzhledem ke svojí délce a malé velikosti pažby zbraně, musela být 

etiketa „omotána“ kolem ní a byla tak potlačena funkce antény tagu. Lze předpokládat, že při 

použití etikety vhodnější velikosti by bylo její načtení možné. 

 

Obrázek 32: Etiketa na dřevěné části, u rakety na křídle 

U obranného granátu byla etiketa zavěšena a tedy distancována od kovového 

materiálu, tudíž její načtení proběhlo bez problému. 

 Stacionární čtečka 

U stacionární čtečky byly výsledky trochu rozpačité. Ve dvou případech (puška 

a útočný granát) došlo k přečtení tagu etikety i z kovového materiálu a to poměrně spolehlivě 

(z hlediska počtu načtení). Vysvětlením bude nejspíš silnější anténa. Nicméně vzhledem 

k tomu, že v dalších případech (oba samopaly a raketa) k načtení etikety z kovu nedošlo, hraje 

zde svojí roli také složení materiálu, jeho tloušťka, hustota a další faktory (např. poloha tagu 

vůči anténě apod.).  
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Obrázek 33: Průchod branou s exponátem 

Trochu zvláštním a nevysvětlitelným jevem je nepřečtení etikety z pažby samopalu 

vzor 58, která byla v předchozím případě u stolní čtečky bez problému načtena. Etiketa 

nebyla v poli antén přečtena ani po zkušebním sejmutí ze zbraně, ačkoliv se po kontrolním 

měření na stolní čtečce ukázala jako funkční. 

Obranný granát se zavěšenou etiketou byl opět spolehlivě načten. Řešení RFID etikety 

s očkem se jeví jako vhodná a levná volba. Je však potřeba soustředit pozornost na odolnost 

takového zavěšení. 

Pokus o přečtení všech exponátů najednou (bez časového omezení), jak s etiketami 

na kovových částech, tak i na dřevěných, proběhl s negativním výsledkem pro oba samopaly 

a raketu. Výjimkou byly etikety na hlavni a pažbě pušky a oba granáty. Výsledky jsou tedy 

stejné jako u měření při průchodu branou. Problém při čtení většího množství etiket může být 

způsobeno již problematickým umístění na kovových součástech, přes vzájemně rušení 

a stínění etiket exponáty navzájem, až po neoptimální polohu těchto etiket vůči anténám. 

 

Obrázek 34: Načtení exponátů najednou a jejich rozmístění 
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Na následujících dvou obrázcích jsou vyobrazeny výstupy z programu Multireader for 

Speedway. Na Obrázku 35 vidíme načtené EPC kódy etiket obou granátů a pušky v případě, 

kdy byly etikety umístěny na kovových částech všech exponátů. EPC kód s koncovkou 3240 

patří volně položené etiketě a sloužila pro porovnání – vidíme, že měla nejvyšší počet načtení 

(sloupec TotCnt). 

 

Obrázek 35: Výstup programu - etikety na kovových částech 

Při umístěných etiketách na dřevěných částech došlo k načtení pouze pušky 

(viz Obrázek 36, EPC s koncovkou 3277). Granáty zůstaly pro zachování stejných podmínek, 

volná etiketa byla přemístěna na asi 3 metry vzdálený stůl, přesto byla načtena. 

 

Obrázek 36: Výstup programu - etikety na dřevěném podkladu 

RFID tag mince 

Výsledky při testování tagu zavěšeného za tělo zbraně v oblasti spouště jsou 

již poněkud jednoznačné (viz Tabulka 15). 

Tabulka 15: RFID tag mince - výsledky měření 

Exponát Koncové 

čtyřčíslí EPC 

Umístění 

etikety 

Stolní 

čtečka 

Stacionární 

čtečka 

Počet načtení 

stacionární 

čtečkou 

Samopal vz. 61 133F tělo načteno načteno 8-14 

Samopal vz. 58 13DA tělo načteno načteno 13-18 

Puška 1357 tělo načteno načteno 2-4 

Obranný granát 13DA pojistka načteno načteno 8-13 

Útočný granát 133F pojistka načteno načteno 2-3 

Raketa 13E8 tělo načteno načteno 12-14 
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Stolní čtečka 

Načtení tagů všech exponátů proběhlo na stolní čtečce bez problému. Důvodem 

je distancované zavěšení tagů, tedy s mnohem menším ovlivněním materiálem exponátů. 

 

Obrázek 37: Zavěšené tagy 

Stacionární čtečka 

Při průchodu branou byly opět bez problému načteny všechny tagy, 

a to jak u střelných zbraní a rakety, tak i u obou granátů po přehození tagů.  

Během měření byl všeobecně zaznamenán poměrně malý počet načtení. Za vinu 

to dávám použitým tagům se zvýšenou odolností vůči teplotě okolí (až do 200 °C po dobu 60 

minut), u kterých vzhledem k vyšší odolnosti došlo ke snížení výkonnosti použitím 

odolnějšího a silnějšího materiálu při výrobě. 

 

Obrázek 38: Granáty s tagy 

U pušky mohla být příčinou nízkého počtu načtení poloha při držení zbraně. V případě 

útočného granátu došlo k nejnižšímu počtu načtení také z důvodu polohy tagu vůči granátu při 
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jeho pronesení branou (zavěšený tag se opíral o tělo granátu a byl více stíněn). Přesto došlo 

u všech exponátů k úspěšnému načtení. 

Přečtení všech tagů najednou bylo provedeno se střelnými zbraněmi a raketou. 

Výsledkem bylo načtení všech EPC kódů (viz Obrázek 39 s výstupem programu). Vzhledem 

k vypnutému filtru čtených tagů, byly na výstupu zobrazeny i jiné dostupné tagy v laboratoři. 

Nás zajímají ty v řádcích 1, 3, 11 a 12, proto jsem pro přehlednost výstup (obrázek) upravil. 

 

Obrázek 39: Výstup programu - zavěšené tagy 

U položky 3 a 11 je zaznamenán nejnižší počet načtení. Výsledek může být způsoben 

polohou tagu vůči exponátu, vzájemnou polohou exponátů a tagů a rovněž tagů vůči anténám. 

Každopádně byly všechny tagy načteny a to je pozitivní výsledek. 

Závěr měření 

Vzhledem k výsledkům měření by se na první pohled mohla zdát jako jednoznačná 

volba označení tagů zavěšeným způsobem. Ačkoliv se etikety ukázaly jako problematičtější 

a to především z hlediska umístění, stojí za úvahu pokusit se pro ně najít vhodné umístění 

na exponátech. Nejen pro jejich nižší cenu, ale také pro případnou manipulaci, kdy nám 

etiketa tolik nepřekáží.  

Na druhou stranu použití zavěšeného tagu nám dává větší jistotu a jednodušší aplikaci 

(je-li jeho uchycení možné). Lze také vytvořit pevnější spoj s exponátem, např. použitím 

vhodného upevňovacího materiálu (např. kovová nebo plastová plomba).  
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8 ANALÝZA A HODNOCENÍ RIZIK RFID APLIKACE 

Návrh RFID aplikace, a vlastně i technologie samotná jako taková, není stoprocentně 

funkční, pokud nejsou dodrženy některé zásady při jejím návrhu a realizaci. V kapitolách 

dříve jsem psal o problémech a kontraindikacích RFID prvků s některými typy okolního 

prostředí. Taktéž laboratorní ověření použité technologie poukázalo na leckterá úskalí 

při aplikaci tohoto systému. 

Vytvořil jsem pomocí dvou nástrojů analýzy a hodnocení rizik (FTA a FMEA) 

ucelený přehled možných příčin poruchy a nefunkčnosti RFID aplikace. Aplikovatelnost 

těchto analýz je dána především použitými prvky systému RFID technologie a rozsáhlostí 

celého systému. V mém případě jsem ji použil a vytvořil s ohledem na mnou navrhnuté 

komponenty. Některé příčin poruch jsou však použitelné i na jiné RFID aplikace. Jedná 

se v podstatě o základní zásady při tvorbě a realizaci RFID systému, na které je třeba brát 

zřetel. 

8.1 Analýza stromem poruch  

Jde o systematickou metodu známou jako FTA (Fault Tree Analysis). Je to grafické 

vyjádření systému, které poskytuje popis kombinací možných výskytů problémů v systému, 

který může vyústit v problém, který nechceme aby vůbec vznikl. Tato metodika může 

kombinovat jednak různé vady strojů a technologií, ale i lidské chyby Popis této metody 

(ne však metodika) a její charakteristika a základní principy jsou uvedeny v příloze 

číslo 3 (viz Příloha č. 3). 

Použitím této metody jsem chtěl dosáhnout zjištění, které příčiny (tj. poruchy, chyby 

apod.) můžou mít za následek, respektive vedou k selhání systému RFID aplikace. Jak jsem 

již napsal výše, aplikoval jsem to na mnou navržené technické řešení.. Protože systém není 

nikterak složitý, zvolil jsem jako vrcholovou událost „Porucha RFID aplikace“. Pod tímto 

pojmem si lze představit jakýkoliv problém, který zapříčený nefunkčnost systému jako 

kompletu. Metoda by se dala aplikovat i na jednotlivé poruchy zvlášť, ale já jsem chtěl 

prezentovat a získat přehled o poruchách a jejich příčinách, které mají za následek selhání 

či poruchu RFID aplikace.  

Některé poruchy nejsou dále rozvíjeny, ale jsou zmíněny a ve stromu poruch okrajově 

vyznačeny, protože i ty mají dílčím způsobem vliv na funkčnost systému a jeho 

bezproblémový chod. První rozdělení příčin je na dvě složky a to na poruchu hardware 
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a na poruchu software. Dále jsou řešeny jednotlivé části (jednotlivé poruchy a jejich příčiny) 

Grafický výstup této analýzy je uveden v příloze číslo 5 (viz Příloha č. 5) 

8.2 Analýza moţností poruch a jejich následků  

Metoda je známa pod zkratkou FMEA (Failure Modes and Effects Analysis). Její 

základní principy a charakteristika jsou popsány v příloze číslo 4 (viz Příloha č. 4). 

Při aplikaci a tvorbě této analýzy jsem vycházel z výsledků analýzy předchozí, kde 

jsem identifikoval možné poruchy a jejich příčiny, které mohou vést k poruchám či jiným 

neshodám v RFID systému. V tomto případě v navrženém technickém řešení, z hlediska 

použitých a řešených komponent a součástí systému RFID. 

Možné poruchy jsem rozdělil do dvou subsystémů – poruchy na straně hardwarových 

prvků a poruchy na straně software. U jednotlivých poruch (zjištěných předchozí metodou) 

jsem popsal možné příčiny jejich vzniku a odhadl jejich následek (to vše na základě získaných 

poznatků při studiu této technologie a také na základě zjištěných skutečností při laboratorním 

ověření funkčnosti RFID technologie na exponátech zbraní). 

U poruch jsem stanovil jejich pravděpodobnost vzniku, závažnost na systém a odhadl 

odhalitelnost. Z těchto hodnot jsem vypočítal míru rizika při vzniku jednotlivých poruch. 

Následoval návrh opatření a kontrol (ty jsem provedl i u poruch s nízkým rizikem), které mají 

za cíl snížit míru rizika poruch, a to pozitivním ovlivněním některé ze složek sloužících 

k výpočtu rizika dle vzorce: 

HNPR   

Po té jsem provedl výpočet znovu s novým odhadem. Popis vzorce a rozsah použitých 

hodnot je uveden spolu s výsledky analýzy v příloze číslo 6 (viz Příloha č. 6). 

Stupně rizika jsou stanoveny v tabulce v příloze. Jako nejzávažnější se jeví rušení tagu 

a disfunkce stacionární (fixní) čtečky. Nicméně ani ty poruchy s nižším stupněm rizika nelze 

bagatelizovat, protože stále mají vliv na funkčnost RFID systému a jeho bezproblémový 

a správný chod. 
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9 ROZŠÍŘENÍ APLIKOVANÉHO RFID SYSTÉMU 

Zajištění bezpečnosti exponátů nekončí vytvořením systému jejich značení (RFID tagy 

a jejich obsah) a infrastruktury pro sběr a přenos dat (RFID reader a antény) včetně ukládání 

do databáze, ale je možné na stávajícím řešení bezpečnost dále zvýšit. Jednou z možností 

je sledování polohy námi chráněných objektů, respektive předmětů s využitím již aplikované 

RFID technologie. 

9.1 Real-Time Locating System (RTLS) 

  Názvem Real Time Locating System (RTLS) jsou označovány systémy pro sledování 

polohy majetku, zboží a osob v reálném čase pomocí malých elektronických zařízení – 

aktivních RTLS tagů. Tato technologie je určena k určování polohy objektů hlavně uvnitř 

budov, případně v rámci areálů. Tyto systémy typicky dosahují přesnosti v řádu jednotek 

metrů, některé dokonce v řádu desítek centimetrů. Využívají nejčastěji kombinaci bezdrátové 

počítačové sítě na standardu WiFi a RFID technologie (z technologického hlediska se jedná 

o aktivní RFID technologii).  

RTLS se obvykle sestává z:  

 aktivních tagů, 

 referenčních zařízení pro lokalizaci tagů (accesspoint-přístupový bod), 

 datové sítě a software na serveru, 

 aplikačního software pro koncové uživatele.  

Každý RTLS systém je založen na existenci radiové bezdrátové infrastruktury, jejíž 

signál musí být dostupný všude tam, kde má RTLS fungovat. Aktivní RFID tag umístěný 

na sledovém objektu si vyměňuje informace s přístupovými body (accesspointy). Na základě 

odezvy a síly signálu z nejméně tří přístupových bodů je pak systém schopen stanovit polohu 

konkrétního RFID tagu v prostoru. Tato data o aktuální poloze, ale i o trasách pohybu tagu 

v čase, jsou poskytována aplikacím, které mohou využívat informací o poloze sledovaných 

objektů v reálném čase. Tagy mohou komunikovat v pravidelných časových intervalech, když 

se objekt začne pohybovat nebo když pohyb ukončí, jako reakci na stisk tlačítka nebo 

na popud snímače otřesů nebo tlakového spínače. Rovněž lze sledovat v reálném čase také 

laptopy vybavené WiFi, PDA a snímače čárových kódů a tím umožňuje provozovat v rámci 

podniku služby, založené na lokalizaci. 
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Obrázek 40: Schéma RTLS infrastruktury [7] 

Na trhu je řada RTLS systémů, které můžeme rozdělit podle používané bezdrátové 

infrastruktury či používané frekvence. [7, 35]  

9.1.1 Proprietární systémy RTLS 

Proprietární systémy vyžívající pro svou činnost speciální jednoúčelovou bezdrátovou 

infrastrukturu. Využívány jsou zejména frekvence 433 MHz, 860/900 MHz a 2,4 GHz. 

Nevýhody systémů, využívajících jednoúčelovou proprietární bezdrátovou infrastrukturu, 

vyplývají právě z té jednoúčelovosti. Je nutno vybudovat, zaplatit a v budoucnu udržovat 

infrastrukturu, která slouží pouze jediné aplikaci – RTLS. [7, 35] 

9.1.2 RTLS systémy pouţívající standardizovanou infrastrukturu  

Jedná se především o systém pracujícím na následujících bezdrátových sítí: 

 ZigBee (2,4GHz) 

 UWB (Ultra Wide Band) 

 Wi-Fi (802.11 b/g/n (2,4GHz)  

Výhodou RTLS systémů založených na standardní bezdrátové infrastruktuře (zejména 

WiFi) je univerzálnost infrastruktury. Týká se to především zmíněné WiFi sítě. Je univerzální 

zejména proto, že je na ní možné provozovat množství aplikací. Navíc je poměrně levná 

a zahrnuje bezpečnost na potřebné úrovni. [7, 35] 
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Bezdrátové sítě WiFi prošly za několik posledních let bouřlivým vývojem. 

Od původních produktů s datovou propustností ve stovkách kbps (kilobit za sekundu) se tato 

technologie vyvinula k propustnosti až 300 Mbps (megabit za sekundu) u standardu 802.11n. 

Stejně významným vývojem prošla i otázka bezpečnosti bezdrátových sítí. U původních 

produktů se tento aspekt příliš neřešil, naopak poslední technologie mají k dispozici 

nejmodernější a nejsilnější nástroje jako je WPA2 (šifrování), které řeší jak bezpečný přístup 

k bezdrátové síti (autentizace uživatele i přístupového bodu), tak vlastní bezpečnou 

komunikaci po síti. Jsou používány silné kryptovací mechanismy. Moderní WiFi síť lze 

spolehlivě zabezpečit na požadované úrovni. [7] 

 

Obrázek 41: Prvky systému pro určování polohy [13, 35] 

9.1.3 Metody pro stanovení polohy  

Pro stanovení polohy sledovaného objektu existuje poměrně hodně metod. Mnoho 

metod využívá závislosti vzdálenosti na času potřebném k překonání vzdálenosti mezi 

přijímačem/vysílačem, např. ToA (Time of Arrival). Nevýhodou této metody je nutnost 

synchronizace času na přijímači a vysílači, což má dramatický vliv na přesnost. Tuto 

nevýhodu odstraňuje metoda TDoA (Time Difrerence of Arrival), kdy se vychází nikoli 

z absolutních hodnot času, ale z rozdílů mezi sousedními vysílači. Tato metoda je používána 

v GPS. Metody pracující s časem jsou obecně vhodné pro venkovní prostory s minimem 

odrazů a s přímou viditelností z vysílače na přijímač.  

Další metodou je RSSI (Received Signal Strength Indication). Metoda vychází 

z měření síly signálu radiově viditelných přístupových bodů. Využívá se závislost síly signálu 

na vzdálenosti od vysílače. Tato metoda je vhodná pro systémy pracující uvnitř budov. [7, 35] 
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10 ZÁVĚR 

Výhodou použití technologie radiofrekvenční identifikace je možnost komfortního 

načítání položek majetku téměř pouhým průchodem místností. Vzhledem k tomu, že RFID 

nevyžaduje pro čtení informací přímou viditelnost, můžeme označit majetek aniž bychom 

jej esteticky znehodnocovali. To sebou přináší i nevýhody, např. nemusí dojít k vlastní 

fyzické kontrole majetku a tudíž k přesnému a jistému výsledku. Zároveň je zde problém 

se čtením RFID tagů na některých materiálech jako jsou např. kovy a nemožnost čtení přes 

kapaliny a kovové materiály z důvodu odstínění. To ovšem vyplývá z fyzické podstaty celé 

RFID technologie a nemusí to znamenat neřešitelný problém.  

Pokud se podíváme podrobněji na jednotlivé systémy RFID od různých výrobců, pak 

zjistíme, že standardizace v technologické oblasti a v oblasti struktury ukládaných dat zdaleka 

nezaručí stejné výkonové parametry pro všechny systémy RFID. Pro potřeby uživatelů však 

není vždy vhodný každý z RFID systémů. Jednotlivé systémy se odlišují jednak frekvencí 

signálu, jednak standardem, který je použit pro kódování informací, ale zejména možnostmi 

jednotlivých systémů. 

Mezi základní parametry RFID systému patří např. frekvence signálu, přenosová 

rychlost, kapacita paměti, zabezpečení proti neautorizovanému přístupu, ochrana proti 

násobnému čtení, operační mód vysílače, ochrana proti radiofrekvenčnímu šumu 

a interferenci atd. Z toho plyne, že není RFID systém jako RFID systém. Posouzení 

požadavků na konkrétní aplikaci RFID je jednou z nejdůležitějších částí projektu a výběru 

vhodného řešení. Důležitým parametrem pro realizaci jsou také znalosti a zkušenosti. 

V oblasti bezpečnosti má tato technologie poměrně dost možností a variant, jakým 

způsobem tuto problematiku řešit a realizovat. Ať už je to indikace tagů při „vynášení“ 

podobně jako u zboží v obchodě (s možností kombinace s identifikačními systémy pro vstup 

a autorizaci osob do objektu s exponáty apod.), tak i sledování pohybu chráněných objektů. 

To lze řešit několika způsoby. Jedním z nich je vhodné rozmístění čtecích bran v objektu, 

ten druhý, týkající se RTLS systému, je popsán v samostatné kapitole. S rozšiřováním, 

respektive zvyšováním zabezpečení, rostou i náklady na pořízení takového systému. Cenu 

navyšuje vytvoření a  údržba infrastruktury, ale i volba dražších tagů. A to především 

v aktivní verzi, kde nám nabízejí i takové možnosti jako jsou čidla teploty či senzory pohybu 

v kombinaci s okamžitým předáním informace o něm.  
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