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ANOTACE 

VESELSKÝ, Radek. Využití RFID technologií ke zvýšení bezpečnosti odbavení zavazadel 

na letišti. Bakalářská práce. Ostrava: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 

2011, s. 61.  

Bakalářská práce se zabývá možnosti využití Radiofrekvenční identifikace (RFID) 

v odbavovacím procesu zapsaných zavazadel na letištích. Tato práce zahrnuje základní 

informace o RFID technologiích, analýzu procesu odbavení na mezinárodních letištích Leoše 

Janáčka Ostrava a Ruzyně Praha, statistiku ztrát zavazadel, finanční dostupnost vhodně 

zvolených komponentů RFID technologie a ověření funkčnosti v RFID laboratořích. Hlavním 

cílem této práce je porovnání současného stavu na bázi čárových kódů na letištích 

s nahrazením těchto systémů RFID technologií. Hlavní kriteriem je ztráta zapsaných 

zavazadel v současných systémech a schopnost jejích minimalizace, popř. likvidace pomocí 

RFID technologií.  

Klíčová slova: RFID technologie, čárový kód, analýza, letiště, systém odbavení 

zavazadel, zapsané zavazadlo 

 

ANNOTATION 

VESELSKÝ, Radek., RFID Technology Utilization to Increase Safety in Airport Baggage 

Check-in, Bachelor Thesis, Ostrava, VSB – Technical University of Ostrava, 2011, 61 pages. 

The Bachelor Thesis deals with the possibilities of using Radiofrequency identification 

RFID in the baggage check-in process at airports. This work includes basic information about 

RFID technology, analysis of the check-in process at international airports Leos Janacek in 

Ostrava and Ruzyně in Prague, statistics of baggage loss, financial affordability of carefully 

chosen components of RFID technology and verification of the functionality in the RFID 

laboratories. The main goal of this work is the comparison of the current state based on 

barcode at airports with the replacement by RFID technology. The main criterion is the loss of 

the checked baggage in the current system and the ability to minimize or liquidate using RFID 

technology. 

Key words: RFID technology, barcode, analysis, airport, baggage check-in system, 

checked-in baggage 
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Úvod 
Mnozí cestující při svých cestách do zahraničí, ať už je to z rekreačních nebo pracovních 

důvodů, se přiklání spíše cestování leteckou dopravou (komfort, rychlost, snižování ceny 

letenek). Přitom ale dochází k situaci, kdy se neobávají ani tak letu, jako spíše toho, zda do 

cíle šťastně a v pořádku dorazí také jejich zavazadlo. Tyto obavy by měly částečně rozptýlit 

jedny z nejvíce zaváděných technologií známé pod názvem radiofrekvenční identifikace 

zavazadel při jejich transportu prakticky po celém světě. Na letištích, která používají čtečky 

čárových kódů, se stává, že běžné čárové kódy na zavazadlech jsou poškozené nebo zakryté, 

zařízení na dopravním pásu údaj nepřečte správně a zavazadlo odkloní do špatného směru 

nebo dochází ke zpoždění dodání zavazadla k odletu a s tím spojených finančních ztrát. 

Radiofrekvenční technologie (dále jen RFID) vytváří způsob, jak zmírnit zmíněný problém 

čárových kódů. Ale celkové možnosti uplatnění RFID technologií v jiných odvětvích je 

daleko širší. Jedná se o sběr informací o produktu, místě, času nebo transakci rychle, 

jednoduše a bez rizika lidské chyby. 

RFID technologie nevznikla se záměrem nahradit čárové kódy, ale rozšířit již zavedený 

systém o nové příležitosti a možnosti. V celé řadě aplikací a hlavně v procesu odbavení 

zavazadel je proto nejvýhodnější využit kombinace obou těchto technologií – tedy 

SmartLabel. Jde o etiketu, na které je jak čárový kód tak i RFID tag.  

Po zlepšení informovanosti cestujícího o poloze zavazadla v odbavovacím systému se 

naskýtá možnost, že by na jeho žádost byly cestujícímu posílány zprávy na jeho mobilní 

telefon formou sms o stavu zavazadla nebo přímým připojením prostřednictvím WIFI 

k informační databázi, kde by jednoduchým způsobem přihlášení získal požadované 

informace o stavu zavazadla. Tento princip už je aplikovaný na některých letištích, např.: 

letiště Ruzyně, ale slouží jenom k účelům dohledání zavazadla operátorským pracovištěm „ 

mozkem systému“. Mluvím o uceleném informačním systému, který eviduje, kde se jaké 

zavazadlo nachází pomocí průchodu zavazadla přes určitá místa v daném odbavovacím 

systému. Možnosti zprostředkování tohoto spojení k stavu zavazadla je určitě více (datové 

připojení, atd.). 

Hlavní účel vzniku RFID technologií je sledování polohy zvoleného subjektu nebo 

ochrana zboží v obchodech. Používání RFID v logistických systémech je historicky starší a 

obecně známější. Avšak zejména v poslední době dochází k prudkému nárůstu využívání 
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služeb RFID ve výrobních procesech. Stejně jako asi většina lidí, jsem si poprvé pod tímto 

pojmem představil jednoduchou komunikaci, kde je  čip, který bude vysílat signály, a 

zařízení, které tyto signály bude zpracovávat (např.: když zákazník odcházel z obchodu, tak u 

dveří rozhoukal snímače, které tam jsou postaveny). Příčinou jsou právě čipy RFID. Ale 

systém RFID jde mnohem dál a jedná se o vznik celé nové sítě. 

Hlavním cíle této bakalářské práce je analýza současného stavu odbavovacího systému na 

letištích se zaměřením na nedostatky a možnosti ztráty a poškození zavazadel. A v další části 

práce je základní popis problematiky týkající se RFID technologií a s tím spojená jejích 

aplikace do systému, vhodně použité komponenty, finanční náročnost a hlavně schopnost 

zlepšení spolehlivosti odbavení zavazadel. 
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1 Právní předpisy 

Z důvodu lepší odlišitelnosti dvou různých odvětví jsem zvolil následující rozdělení. 

1.1 V rámci komunikační technologie 

Hlavní standart pro tyto technologie je: 

 Zákon č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích - Zákon upravuje: 

o Podmínky pro zřizování a provozování telekomunikačních zařízení a 

telekomunikačních sítí. 

o Podmínky pro poskytování telekomunikačních služeb. 

o Výkon státní správy včetně regulace. [43] 

Mezi vedlejší (dodatkové) standardy, které slouží ke konkretizování použití daných 

technologií, jsou např.: 

 GS1 (EPCglobal) – Globální standard pro identifikaci jednotlivých produktů na 

bázi RFID. Každý uživatel si zvolí samostatně, jestli je bude užívat, protože se 

jedná o placenou službu. Výhodou je, že daná aplikace bude kompatibilní 

s aplikacemi jiných uživatelů. 

1.2 V rámci odbavovacího procesu 

Vybrané právní předpisy: 

 Prováděcí vyhláška č. 17/1966 Sb., o leteckém přepravním řádu, ve znění 

pozdějších změn a doplnění – Tento zákon obsahuje práva a povinnosti cestujících 

a leteckých přepravců a dále pravidla pro přepravu cestujících a zavazadel. [41] 

 Zákon č. 49/1997 Sb., Zákon o civilním letectví, ve znění pozdějších předpisů – 

Zde jsou uvedeny informace, které se týkají odbavovacího procesu, práva a 

povinnosti leteckých přepravců, cestujících a provozovatelů letiště. [42] 
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2 RFID technologie 

RFID, celým názvem Radiofrekvenční Identifikace, patří mezi jednu z nejvíce se 

rozvíjejících technologií současnosti. Jde o bezkontaktní automatickou identifikaci pracující 

ve vysokofrekvenčním pásmu (elektromagnetické vlny). [30], [34] 

Problematika týkající se RFID sahá do poloviny 20. let minulého století. V této době se 

začaly jako navigace letadel používat rádiové vysílače (radiomajáky). Obdobná technologie 

RFID pod názvem IFF se používala za války k odlišení vlastních a nepřátelských letadel. 

Hlavní zmínka je spjata s Američanem jménem Mario Cardullo. Tento vynálezce přišel 

s myšlenkou bezkontaktní radiové identifikace prostřednictvím paměťových čipů a následně 

v roce 1973 získal patent. Od sedmdesátých let se na vývoji této technologie začala podílet 

celá řada firem (IBM, ComServ, FairChild). V devadesátých letech v souvislosti s vytvořením 

prvních standardů vznikly podmínky pro mezinárodní využívání technologie RFID. Tato 

technologie, která zpočátku naplňovala funkci sledování dobytka, je v dnešní době využívána 

v mnoha odvětvích (od obchodní praxe, přes logistiku až k ochraně objektu, majetku, kontrole 

osob). [30], [36], [38] 

2.1 Systém RFID a jeho princip 

Systém RFID se skládá se z několika komponentů zahrnujících tagy (čip, anténa, baterie 

v aktivních systémech), přenosné a stacionární čtečky (RFID reader), systémový software 

(middleware) a podpůrné systémy (počítače, databáze, telekomunikační sítě, tiskárny). Tagy 

se různými způsoby přidělají na obal a putují s ním celým sledovaným logistickým procesem. 

Princip dané technologie je znázorněn na obr.2.1. Na obr.2.2 je znázorněna technologie 

v praxi. [37], [38] 

 

 
obr. 2.1: Systém RFID technologie [30] 

 
obr. 2.2: RFID technologie v praxi [30]
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Technologie RFID pracuje na známém principu radaru. Čtečka pasivního RFID systému 

vysílá elektromagnetické vlny do prostředí, které jsou přijaty anténou tagu ve vzdálenosti, 

podle použití určitého frekvenčního pásma (LF, HF, UHF, atd.). Indukované napětí vyvolá 

elektrický proud, který je usměrněn a nabíjí kondenzátor v tagu. Uložená energie je použita 

pro napájení obvodu tagu. Když napětí na kondenzátoru dosáhne minimální potřebné úrovně, 

spustí se logický mikroprocesor a tag začne odesílat odpověď čtečce. Řízení komunikace a 

jednotlivých stavů komunikačního řetězce je definovaná příslušnou ISO normou (např.: ČSN 

ISO 17363 – Aplikace RFID v přepravním řetězci). Čtečka provádí dekódování dat z čipů a 

následně je předává řídícímu počítači k dalšímu zpracování. Každý čip obsahuje minimálně 

kód EPC (Elektronic Produkt Code), který je přidělen výrobcem na základě mezinárodních 

standardů. [1], [3], [30], [32], [37], [38] 

2.2 RFID systémy 

2.2.1 Pasivní RFID systémy 

Pasivní čipy, použité v těchto systémech, slouží pouze ke čtení. Jsou cenově výrazněji 

levnější a jejích vzdálenost se pohybuje od 0,5 do 10 metrů a mají dlouhou životnost. [34] 

2.2.2  Aktivní RFID systémy 

U těchto systémů se primárně nemluví o identifikaci předmětu, ale jeho lokalizaci. 

Používá se méně často než pasivní systém RFID. Jsou totiž složitější a dražší, jelikož obsahují 

navíc i zdroj napájení a jsou schopny samy vysílat své identifikace – používají se proto pro 

aktivní lokalizaci. Aktivní RFID čipy kromě svého identifikačního čísla většinou mají prostor 

pro další informace, které (na podnět obdobný výzvě pro identifikaci) zvládnou ukládat nebo 

odeslat spolu s identifikačním číslem.[34] 
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3 RFID technologie x technologie čárových kódů 
Obě technologie jsou v současné době využívány v řadě oborů. Technologie čárových 

kódů (obr.3.1) je starší a dalo by se říci zaběhlá. Radiofrekvenční identifikace (obr.3.2) je 

méně častá, avšak velmi rychle se šíří a díky svým vlastnostem také do jisté míry vytlačuje 

technologii čárových kódů. K společným znakům obou technologií patří základní princip 

snímání dat z označeného předmětu.  

 

 

obr. 3.1: Ćárový kód [32] 

 

obr. 3.2: Pasivní RFID tag [30]

 

Čárové kódy na rozdíl od RFID technologií pracují tak, že data jsou uložena v externí 

databázi a štítek obsahuje pouze jedinečný čárový kód. K načtení čárového kódu slouží 

čtečky, které používají infračervené záření. Čárový kód má všeobecně 3 hlavní vlastnosti: 

rychlost (lze ji pozorovat v supermarketech), přesnost (nelze snadno zaměnit), flexibilita 

(označení jakéhokoliv zboží). Z těchto vlastností pramení i nevýhody (výrobci umisťují kód 

tak, že nejde sejmout). Na obr.3.3 jsou uvedeny rozdíly mezi jednotlivými technologiemi. 

[19], [32] 

Vlastnosti Čárový kód RFID 

Viditelnost pro přečtení nutná pro přečtení není nutná 

Čtení manuální automatické 

Zaměřitelnost pro přečtení nutná pro přečtení není nutná 

Chybovost vysoká nízká 

Životnost nízká vysoká 

Náročnost na 

ukládání dat 
nízká vysoká 

Vícenásobné čtení nemožné možné 

Vzdálenost v centimetrech v metrech 

Kapacita omezená vysoká (dle čipu) 

Rychlost čtení nízká vysoká 

Odladění technologie nenáročné náročné 

Nároky na školení srovnatelné srovnatelné 

Náklady nízké vysoké 

Vliv prostředí vysoké nízké 

Sledování objektu ne ano 

obr. 3.3: Všeobecné srovnání čárových kódů a RFID technologií [19] 
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4 Odbavovací proces letiště – současný stav 
Letiště je územně vymezená a vhodným způsobem upravená plocha včetně souboru 

leteckých staveb a zařízení letiště, trvale určená ke vzletům a přistávání letadel a k pohybům 

letadel s tím souvisejícím. [40], [42] 

V letecké dopravě mezi základní úkoly letecké dopravy patří přepravit na libovolné místo 

nejen cestující, ale i všechna jejich zavazadla. Proto systém odbavování zavazadel má velký 

význam jako důležitá část letištní infrastruktury. Systémy odbavení zavazadel zajišťují 

identifikaci, třídění a dopravu zavazadel všech cestujících. S rostoucím počtem cestujících, 

letů a letových destinací se zvyšuje nárok na systém odbavování zavazadel. Odbavováním 

zavazadel je myšlena manipulace se zavazadly v třídicím prostoru, jejích třídění, příprava 

k odletu, nakládání na zařízení určené k přemisťování z třídicího prostoru do letadla a zpět a 

jejích vykládání z tohoto zařízení a přeprava zavazadel z letadla do prostoru jejich 

vyzvednutí. Letištní systémy odbavování zavazadel mají tedy v podstatě tři hlavní úkoly: 

 Dopravit zavazadla od odbavovací přepážky k vozíku (kontejneru) v odletovém 

prostoru. 

 Dopravit zavazadla od příletu k odletu při tranzitu. 

 Dopravit končící zavazadla z letadel na výdejový karusel pro cestující. [14] 

Odbavovací proces na letišti se rozděluje na obchodní a technickou část. Obchodní část je 

tvořena z části odbavením cestujících a jejich zavazadel a z části odbavením nákladů a pošty 

(cargo). Do technické části patří procesy související s provozem letadla (doplnění paliv, 

vyložení nákladu, atd.).  V této kapitole se zaměříme na část odbavení zavazadel, jehož 

schematický popis je uveden na obr.4.1. [35] 

 

obr. 4.1: Schéma odbavovacího procesu 
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4.1 Letiště Leoše Janáčka Ostrava – Mošnov 

Mezinárodní letiště Leoše Janáčka (obr.4.2) se nachází 15km jihovýchodně od centra 

Ostravy (Moravskoslezský kraj). Toto letiště má jednu vzletovou a přistávací dráhu 

s nadstandardními parametry (nejširší v ČR (63 m) a druhou nejdelší hned po Ruzyni 

(3500m)).  

Dynamicky se rozvíjející organizace zajišťuje vnitrostátní i mezinárodní přepravu 

cestujících a nákladů v pravidelných i charterových letech. Schéma tohoto letiště je na 

obrázku obr.4.3. 

4.2 Obecná charakteristika letiště Leoše Janáčka Ostrava – 

Mošnov 

Historie sahá až do prvního desetiletí minulého století. V období 2. světové války zde bylo 

vybudováno polní letiště  pro přípravu útoku na Polsko. Po skončení války se pozemek vrátil 

k původnímu zemědělskému účelu. V roce 1956 byly zahájeny stavební práce na současném 

letišti. Hlavním účelem letiště nebyl dopravní provoz, ale letiště bylo používáno hlavně 

armádou. V roce 1993 došlo k ukončení vojenské činnosti a převedení pod Českou správu 

letišť. Dalším důležitým datem byl 1. červenec 2004, kdy bylo letiště Ostrava převedeno z 

majetku České správy letišť, s.p. do vlastnictví Moravskoslezského kraje. Provozovatelem 

letiště se stala společnost Letiště Ostrava, a.s.. Vznikl důležitý partner pro rozvoj celého kraje 

(organizuje akce pro širokou veřejnost (Dny NATO, letecké přehlídky)). [11], [21] 

 

 

obr. 4.2: Pohled na letiště Mošnov 

 

obr. 4.3: Informační schéma letiště Mošnov[21] 
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4.2.1 Odbavení cestujících a jejich zavazadel 

 

obr. 4.4: Pohled na odbavovací přepážky Mošnov 

 

Cestující, který vstoupí do odbavovací haly s úmyslem odletu z letiště, musí projít 

procesem odbavení cestujících a jejich zavazadel. Zavazadla se dělí na příruční a zapsaná. 

Zapsaná zavazadla jsou uložena v zavazadlovém prostoru a cestující k nim během letu nemá 

přístup. Příruční zavazadla si bere cestující sebou do letadla. Tento proces začíná u kterékoliv 

odbavovací přepážky (Check-in), které jsou zobrazeny na obr.4.4. Před příchodem 

k odbavovací přepážce si cestující buď vyzvedne letenku u přepážky cestovní kanceláře či 

agentury (v případě, že ji ještě nemá), v opačném případě může zamířit přímo k odbavení. 

Cestující mají možnost se odbavit na 12 přepážkách. Odbavení se otevírá 2 hodiny, a uzavírá 

30 minut před odletem charterového letu a 20 minut před odletem pravidelného letu. Na 

odbavovací přepážce se musí cestující prokázat: 

 Platným průkazem totožnosti (občanským průkazem v případě EU, pasem pro všechny 

ostatní destinace). 

 Platnými vízy, pokud jsou v dané destinaci vyžadována. 

 Letenkou nebo číslem potvrzené rezervace v případě elektronické letenky. 

o Rezervační kód (booking code) se obdrží během rezervace letenky. Obsahuje 6 

znaků (čísel a/nebo písmen). Tento kód se nachází na potvrzení rezervace. 

Následně jsou obsluhou odbavovací přepážky zvážena zapsaná zavazadla cestujícího. 

Kritéria hmotnosti zavazadel jsou u pravidelných letů (ekonomická třída) 20- 23kg (záleží na 

letecké společnosti) a u pravidelných letů (business třída) 30kg. Při překročení limitu musí 

dojít ke snížení hmotnosti zavazadla nebo zaplacení doplatku za nadváhu u přepážky letecké 

společnosti. Další podmínkou je, že nesmí překračovat součet rozměrů zavazadla 158 cm. U 
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charterových letů je maximální hmotnost odbaveného zavazadla 20kg. Platí pravidlo, že 

dvoučlenná rodina může vést dohromady až 40kg, nadále ale zůstává maximální limit jednoho 

zavazadla 32kg. Po zvážení je na zavazadlo umístěn zavazadlový lístek a čárový kód 

zavazadla je nalepen na všechny strany zavazadla. Zbývající čárový kód zavazadla je nalepen 

na palubní lístek, tzv. letenku, na které je údaj o místě v letadle. Aby cestující nemusel 

procházet při přestupu procesem znovu je na palubní vstupenku přiděleno místo do více 

destinací, podle toho kolikrát bude přestupovat. Příruční zavazadlo, které může být vzato na 

palubu letadla má rozměrová kritéria 55x40x20 cm a maximální hmotnost 12kg. Přepravu 

zavazadel netypických rozměrů jako jsou například kočárky, jízdní kola, batohy s více 

popruhy a netypickými rozměry, atd., je nutno domluvit s leteckou společností. Tato 

zavazadla jsou odbavena na zvláštní přepážce. Pří přepravě zvířat je třeba dbát na to, zda má 

potřebné dokumenty požadované v cílové destinaci, odpovídající schránku zajišťující zvířeti 

uvnitř volný pohyb a ventilaci. Přímo na palubě letadla mohou být přepravována jen menší 

zvířata, ostatní v zavazadlovém prostoru. Po ukončení odbavení zavazadel na odbavovací 

přepážce (Check -in) postupuje cestující na bezpečnostní kontrolu, kde probíhá detekční a 

fyzická kontrola. Při bezpečnostní kontrole osob a jejích zavazadel se využívá rentgenových 

zařízení, rámových detektorů kovů, ručních detektorů kovů a detektorů výbušnin a 

nebezpečných chemických látek, služebního psa. Cestující pokračuje do tranzitní haly a 

odletové čekárny, kde vyčkává na svůj let. Poté následuje nástup cestujících do letadla. [23], 

[26], [35] 

Provozovatel letiště je povinen zajistit podmínky k provádění bezpečnostních opatření a 

vybavit letiště pro obchodní leteckou dopravu zařízeními, potřebnými k provádění 

bezpečnostních kontrol, včetně zajištění možnosti detekční kontroly zapsaných zavazadel. 

Provozovatel letiště je povinen zajistit, aby všechna zavazadla, podléhající bezpečnostní 

kontrole byla předložena fyzické nebo právnické osobě, provádějící bezpečnostní kontrolu v 

souladu s postupem uvedeným v Bezpečnostním programu letiště. Provozovatel letiště je 

povinen zajistit, aby všechna doprovázená zapsaná zavazadla s výjimkou zapsaných 

zavazadel transferových cestujících, byla před naložením do letadla podrobena bezpečnostní 

kontrole (pokud nebyla již dříve podrobena bezpečnostní kontrole v některé z členských zemí 

EU) [41].  
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4.2.2 Popis odbavovacího procesu zapsaných zavazadel 

 
obr. 4.5: Schéma třídírny zavazadel Mošnov[35] 

 

Třídírna zavazadel (obr.4.5) je navržena technologicky tak, aby umožnila ve špičce 

odbavení 650-700 zavazadel za hodinu. Provozní řízení třídírny a základní technická údržba 

systému BHS (baggage handling systém – systém odbavení zavazadel) je prováděna vlastními 

pracovníky letiště. Nakládka a vykládka zavazadel a obsluha na odbavovacích přepážkách je 

zajištěna handlingem letiště. Maximální počet společně odbavených letů za jeden den, který je 

dán ročním obdobím, je 6-7. Podle toho je dána také velikost směny, která má na starosti 

manipulaci se zavazadly. Systémy odbavování zavazadel si lze představit jako soustavy 

vzájemně propojených dopravníků. V rámci úspory energie, se určitá část pásu spouští až při 

detekci zavazadla fotodiodou na předchozí části. Fotodiody jsou umístěny na krajích 

pásového dopravníku. Odbavovací přepážka se skládá z vážícího pásu a odesílacího pásu. 

Identifikace odbavených zavazadel na odbavovacích přepážkách, transferových zavazadel či 

jakýchkoli dalších je pomocí čárových kódů tištěných na zavazadlové lístky. Odesílací pás 

zvolí samostatně, kdy zapsané zavazadlo pošle na pásový dopravník za odbavovacími 

přepážkami. Toto vytvoření „virtuálních oken“ způsobuje pravidelné intervaly mezi nimi. Až 

zavazadlo odjede z vážícího pásu, pak teprve obsluha odbavovací přepážky zváží nové 

zavazadlo. Pásovým dopravníkem putuje zavazadlo do třídírny, kde prochází bezpečnostní 

kontrolou, která je ve vícestupňovém režimu. 

Rychlost posunu pásu je 0,5 m/s. Směr dráhy zavazadla je závislý na vyhodnocení 

bezpečnostní kontroly zavazadla operátorem nebo samostatným zařízením. Při výpadku části 

systému v třídírně je pásový dopravník za odbavovacími přepážkami schopen změnit směr 

chodu.  



12 

 

Zavazadlo se po absolvování cesty dopravníkovým pásem dostane na závěrečnou část 

systému, který se nazývá karusel. Na tomto karuselu jezdi zavazadla do té doby, než jsou 

pracovníky handlingu naloženy do vozíku. Jediným kritérium, podle kterého dochází k třídění 

do jednotlivých vozíků, je název destinace na zavazadlovém lístku. Vozík má kapacitu 30 

zavazadel. [14]. 

4.3 Letiště Praha - Ruzyně 

Pražské letiště Ruzyně (obr.4.6) se nachází na severozápadním okraji města Prahy. 

Vzdálenost od centra je cca. 17 km (obr.4.7). Toto letiště je ve výkonnostním srovnání 

s ostatními letišti v České republice největší. V počtu odbavených cestujících je druhé ve 

střední a východní Evropě. Provozovatelem letiště Praha – Ruzyně je společnost Letiště 

Praha, a. s.. [24] 

4.3.1   Letiště Praha, a. s. 

Společnost Letiště Praha, a. s., jejímž akcionářem je Česká republika – Ministerstvo 

financí, vzniklo v únoru roku 2008 v rámci privatizační transformace ze státního podniku 

Správa Letiště Praha. K 1. prosinci 2008 převzalo letiště Praha veškerá práva a povinnosti 

stávajícího státního podniku – tedy zaměstnance, podnikatelská povolení, certifikace, licence i 

všechny procesy a zdroje potřebné pro fungování letiště. 

Letiště Praha, a. s. úzce spolupracuje zejména s Ministerstvy financí a dopravy České 

republiky, Úřadem pro civilní letectví, Řízením letového provozu České republiky, leteckými 

dopravci, s orgány veřejné správy v sektoru letectví i mimo něj, s uživateli letiště a v 

neposlední řadě s hlavním městem Prahou a obcemi ležícími v jeho blízkosti. [24] 

4.3.2 Obecná charakteristika letiště Praha - Ruzyně 

Základní kámen letiště byl položen na pláni zvané Dlouhá míle v letech 1933–1937. 

Konstrukce letiště vyprojektovaná arch. Adolfem Benešem (dnes terminál Jih 1) byla oceněna 

na Mezinárodní výstavě umění a techniky v Paříži zlatou medailí. Provoz letiště byl zahájen 

5. dubna 1937. Přemístila se sem veškerá civilní letecká doprava z letiště Praha-Kbely. 

Prudký rozvoj techniky a letecké dopravy vynutil okamžité rozšíření letiště (vybudování 

zpevněné vzletové a přistávací dráhy). V letech 1947–1956 doznalo rozšíření a vylepšení jeho 

technické zázemí. Konec padesátých let pak přinesl další úpravy v souvislosti s příchodem 

proudových letadel. V rozmezí let 1960 – 1968 bylo letiště rozšířeno o oblast označovanou 

dnes jako Sever na tzv. Nové letiště, o novou odbavovací budovu, hangár a nový systém tří 
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vzletových a přistávacích drah. V období 1987 – 1993 byla provedena rekonstrukce. V roce 

2006 byl otevřen terminál Sever 2.  

Letiště obsahuje dva oddělené terminály – hlavní je nová budova Terminálu Sever, ze 

kterého je odbavována většina běžných letů. Budova starého letiště je označena jako Terminál 

Jih a slouží hlavně pro VIP lety (Apron South), leteckou taxislužbu (Apron Aviation Service) 

a lety všeobecného letectví (Apron GA před hangárem C). [9], [22] 

 

 
obr. 4.6: Pohled na letiště Ruzyně [24] 

 
obr. 4.7: Dopravní dostupnost letšitě Ruzyně 

[24] 

4.3.3 Odbavení cestujících a jejich zavazadel 

Letiště Ruzyně se skládá z 3 terminálů 

 Terminál Sever 2 – Lety z/do států Schengenského prostoru. 

 Terminál Sever 1 – Lety z/do státu mimo Schengenský prostor. 

 Terminál Jih – Soukromé a vládní lety. 

 

obr. 4.8: Pohled na odbavovací přepážky letiště Ruzyně (Terminál 2) 

 

V celkovém rozsahu je tento odbavovací proces odbavení cestujících a zavazadel na všech 

letištích obdobný. Hlavní rozdíl je, že pasová kontrola je na menších letištích na 

odbavovacích přepážkách ale na větších letištích většinou následuje po odbavení na 

odbavovacích přepážkách (obr.4.8). Cestující při příchodu na letiště Ruzyně zvolí určitý 
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terminál dle typu destinace a druhu cestování. Počet odbavovacích přepážek na Terminálu 1 

je 60 a na Terminálu 2 je 62. Číslo odbavovací přepážky, která odbavuje danou destinaci, je 

zobrazeno na informačním ukazateli příletů/odletů. Letecké společnosti si pronajímají 

jednotlivé odbavovací přepážky a následně na nich dochází k odbavení jednoho ale i více letů 

dané letecké společnosti. Po předložení požadovaných dokladů (průkaz totožnosti, letenka, 

doklad o zaplacení letenky – internet Check-in) dochází pracovníky odbavovací přepážky 

k přidělání zavazadlového lístku s čárovým kódem na zapsané zavazadlo a dále předání 

palubní vstupenky, kde je vyznačen čas a místo nástupu do letadla a číslo sedadla v letadle. 

Na zadní stranu palubní vstupenky cestujícímu přilepí tzv. baggage tag – lístek od 

odbaveného zavazadla, kterým se musí prokázat při jakékoli následné reklamaci. Po odbavení 

zavazadel následuje pasová kontrola a následně se cestující pohybuje do vnitřního prostoru 

letiště SRA (security restricted area). Zpravidla 30 minut před odletem začíná nástup do 

letadla. Číslo Gatu je vyznačeno na palubní vstupence. Před vstupem do Gate na Terminálu 1 

nebo před vstupem do SRA na Terminálu 2 se cestující musí podrobit bezpečnostní kontrole 

(průchod detekčním rámem, zrentgenování příručních zavazadel). Po bezproblémové kontrole 

je cestující oprávněn nastoupit do letadla. [22], [24], [25] 

 

4.3.4 Popis odbavovacího procesu zapsaných zavazadel – Terminál 2 

 

 
obr. 4.9: Pohled na letiště Ruzyně (Terminál 2) 

 

Na všech letištích je odbavení cestujících a zavazadel prováděno na základě informačního 

odbavovacího systému SITA DCS. Tento systém je velmi důležitý v odbavovacím procesu. 

Zvolil jsem za vhodné rozdělit tuto kapitolu do více podkapitol pro lepší pochopení dané 

problematiky. 
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Alfanumerická zpráva (Bios send message) 

Při zakoupení letenky přes leteckou společnost nebo např.: přes Student agency jsou údaje 

cestujícího zavedeny do odbavovacího systému letecké společnosti. Pracovník odbavovací 

přepážky pomocí určité informační technologie nahlédne do programu odbavovacího systému 

a vyhledá cestujícího, který přišel na odbavovací přepážku. Dochází k potvrzení, že cestující 

se dostavil k odbavení. Následuje výdej palubní vstupenky a odeslání elektronické 

alfanumerické zprávy (bios send message) do centra mezinárodního databázového systému 

SITA DCS. Zmíněná zpráva o letu obsahuje informace o cestujícím, času odletu, název 

destinace. Na zavazadlo se nalepí zavazadlový lístek, kde jsou údaje o cestujícím, čas odletu, 

název destinace a čárový kód. 

 

 

obr. 4.10: Tiskárna palubních lístků 

 

 

obr. 4.11: Tiskárna zavazadlových lístků

Na obrázcích jsou znázorněny tiskárny na palubní lístek (obr.4.10) a zavazadlový lístek 

(obr.4.11) používané na letišti Ruzyně na terminálu 2 (obr.4.9). Číslo čárového kódu je 

přiřazeno ke zmíněné alfanumerické zprávě. Účel tohoto systému je párování cestujících a 

zavazadel. Cestující při nástupu do letadla prochází branou (Gate), kde pracovník obsluhy 

palubní lístek prostrčí čtečkou a dochází k předání informace systému SITA DSC, že cestující 

nastupuje do letadla („označení“ cestujícího). Tento princip je také u zavazadla, kde 

zavazadlo těsně před vstupem do letadla je oskenováno ručním skenerem pracovníkem a 

informační systém SITA DSC „označí“ zavazadlo. Rychlost komunikace v informačním 

systému je v jednotkách sekund (lze si to představit následovně: alfanumerická zpráva 

z odbavovací přepážky do systému SITA DSC a následná zpráva ze systému pracovníkům 

handlingu trvá maximálně jako doba cesty zavazadla od odbavovací přepážky 

k automatickému skeneru čárových kódů). Po ukončení tohoto procesu je odeslána 

pracovníkům handlingu listina o počtu cestujících a zavazadel. Celý tento proces využívá 

systému rekonciliace zavazadel (BRS – Baggage Reconciliation Systém), která porovnává 
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data z odbavovacího systému s daty snímanými ze zavazadlových lístků nakládaných 

zavazadel. 

Bezpečnostní pravidlo: Cestující může letět bez zavazadla, ale nemůže se stát, že by 

zavazadlo letělo bez cestujícího (např.: cestující při vysedávání v baru zapomněl na čas 

odletu). Toto bezpečnostní pravidlo vzniklo na základě teroristického útoku z 80. let, kdy 

určitá skupina lidí odbavila svá zavazadla, ale do letadla nenastoupila. Následně došlo 

k výbuchu letadla vlivem výbušného systému umístěného v zavazadlech. 

 

Odesílací pás 

Řídicí systém automaticky pošle zavazadlo z odesílacího pásu odbavovacích přepážek na 

dopravník dle počtu zavazadel (generování „virtuálních oken“). 

 

Nadrozměrná zavazadla 

Směrnice ETA standardizuje možný tvary zavazadel a definuje přepravitelnost zavazadel. 

Zavazadla mají určitou hmotnost a rozměry, pokud se zavazadlo nějak vymyká, tak je 

odbaveno na přepážce nadrozměrných zavazadel (obr.4.12). Hlavní důvod je zaseknutí nebo 

ucpání daného zavazadla na členité trati s výhybkami ve třídírně. Na této odbavovací 

přepážce, která je společná pro všechny letecké společnosti, se nachází přímá trať 

s dopravníkem, který je schopný snést větší hmotnost. 

 

obr. 4.12: Přepážka nadrozměrných zavazadel 

 

Třídírna zavazadel 

Tento plně automatizovaný třídící systém, který byl spuštěn v roce 2005, je navržen tak, 

aby byl schopný odbavit až 3750 zavazadel za hodinu (1500 tranzitních, zbytek odletových). 

Systém se nachází v předimenzovaném stavu, aby nedocházelo při dalších vývojích 

k problémům. Tento systém, jako systém na letišti Leoše Janáčka Ostrava – Mošnov, vyrobila 



17 

 

firma Van der Lande industries. V Evropě je výrobců cca 5 a na světě 15 – 20. Celkové 

náklady celého systému dosahují 630 milionů korun. 

Základní a zjednodušený princip tohoto systému tkví v tom, že zavazadlo sběrným 

dopravníkem směřuje od odbavovací přepážky do třídírny zavazadel. Ve třídírně nejprve 

prochází bezpečnostní kontrolou. Po bezpečnostní kontrole zavazadla putují na sorter 

(obr.4.13), což je třídící dopravník s výklopnými miskami řízený systémem pro přidělování 

skluzu (obr 4.14). Rychlost dopravníku není konstantní, reguluje se podle místa předělení 

zavazadla na sorteru.  

 

obr. 4.13: Pohled na sorter 

 

Zavazadlo prochází automatickými skenery, jejichž úlohou je po přečtení čárového kódu 

zařadit zavazadlo do plně automatizovaného systému.  

 

obr. 4.14: Pohled na skluz 

 

Tímto způsobem se zavazadlo dostane na konečnou část systému laterál (obr.4.15) nebo 

karusel. Zpravidla má jeden let přidělen jeden „laterál“. Ale jsou možné případy, kdy na 

jednom laterálu je i více než jeden let nebo jeden let může být rozdělen na více laterálů. Při 

předávání zavazadla do určitých vozíků jednotlivých letů je oskenováno pracovníky 

handlingu.  
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obr. 4.15: Pohled na laterál [25] 

 

Vysoká míra redundance – Systém má schopnost při výpadku určité části pokračovat jinou 

náhradní části. Na jednotlivých částech jsou umístěny překlopky, který mění směr cesty 

zavazadla. Jedná se o vlastnost, která nemá za úkol plně nahradit hlavní trasu systému, ale 

zachovat schopnost odbavení zavazadel. 

 Pokles kapacity třídírny. 

 Pokles počtu odbavených zavazadel. 

 Zachování průchodnosti odbavení. 

 Časová ztráta zavazadel. 

Následná oprava trvá řádově sekundy, minuty, ale může dosahovat až několika hodin, popř.: 

dnů. 

 

Automatický skener čárových kódů – První z těchto skenerů (obr.4.16) rozmístěných na 

trase je umístěn těsně před bezpečnostním rentgenem a to z důvodů, že zavazadlo bude 

identifikováno a následným průchodem skenerem může být zjištěn majitel zavazadla. Skener 

se skládá z několika hlav, které vysílají infračervené paprsky pod různými úhly. Skener 

průchodem zavazadla získá ze zavazadlového lístku číslo čárového kódu a následně jej 

porovná s databázi systému SITA DCS, kde může dohledat pomocí bios send message 

všechny potřebné údaje. Automatizovaný systém oskenováním nezjistí, kam zavazadlo má 

vyklopit, tuto informaci zjistí až porovnáním s databázi SITA DCS zpráv bios send message. 
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obr. 4.16: Automatický skener čárových kódů 

 

Stanice dodatečné kontroly – Jestliže zavazadlový lístek je poškozený, nečitelný nebo 

dokonce chybí, což způsobuje ztížení schopnosti čtení skenerem, tak je zavazadlo vyklopeno 

na stanici dodatečné kontroly (obr.4.17). Operátor pomocí ručního skeneru nebo dotykové 

klávesnice potřebné údaje doplní a zavazadlo je vráceno zpátky do systému.  

 

obr. 4.17: Stanice dodatečné kontroly 

 

Automatický sklad předběžně odbavených zavazadel – Je tvořen dopravníky, které jsou 

umístěny pod stropem třídící haly. Transferová (tranzitní) zavazadla, která prochází 

odbavovacím procesem a dochází k rozeznání, zda je let otevřený. Jestliže není, tak směřují 

do skladu (obr.4.18). Ve skladu jsou do doby, než je let otevřen nebo jestli na požadavek 

cestujícího není zavazadlo manuálně posláno na místo k vyzvednutí cestujícím. 

 

 

obr. 4.18: Automatický sklad předběžně odbavených zavazadel 
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Řídící systémy – Tento automatizovaný třídící systém je řízen pomocí průmyslových 

počítačů (SCADA), které řídí chody jednotlivých dopravníků a alocation computer, který 

zpracovává databáze SITA DSC a dává informace sorteru, kde má zavazadla vyklápět. 

Pomocí tohoto serveru může dojít k dodatečnému nalezení zavazadla podle určitých bodů 

průchodů (automatický skener čárových kódů, bezpečnostní rentgeny, čísla skladů předčasně 

odbavených zavazadel, karusel). Databázový systém ukládá přesný čas průchodu zavazadla 

uvedenými místy a obsluha na operátorském pracovišti může následně využitím kamerového 

systému a těchto údajů zavazadla najít. Hlavní úkol této obsluhy je sledovat plynulost 

odbavení a v případě nějakého problému zasáhnout. 

 

Přepravní vozíky – Používají se dva typy vozíků (uzamčený (obr.4.19), otevřený (obr.4.20)) 

dle požadavků jednotlivých destinací.  

 

 

obr. 4.19: Uzamčený vozík [25] 

  

obr. 4.20: Otevřený vozík[25] 

4.3.5 Popis odbavovacího procesu zapsaných zavazadel – Terminál 1 

 

obr. 4.21: Pohled na letiště Ruzyně (Terminál 1) 

 

Na terminálu 1 (obr.4.21) není automatizovaný systém. Na odbavovací přepážce je 

pracovníkem vystaven zavazadlový lístek cestujícímu. Probíhá systém rekonciliace zavazadel. 

Jednotlivé ostrovy odbavovacích přepážek jsou přiřazeny ke karuselům, kde jsou čárové kódy 

zavazadlových lístků zavazadla pracovníky handlingu manuálně oskenovány ručním 

skenerem a umístěny do příslušného vozíku. 
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5 Ztráta a poškození zavazadel 

Mezi nepříjemné události, které můžou narušit naplánovanou příjemnou dovolenou, patří 

ztráta zavazadel, vykrádání kufrů, poničení kufrů a odcizení drahých věcí. 

5.1 Statistika ztrát či poškození zavazadel 

Ze statistiky (obr.5.1) celosvětově ztracených či poškozených zavazadel (Baggage Report 

2010 – Státní informační technologická agentura (dále jen SITA)) vyplývá obr.5.2. 

 

rok ztracená/ poškozená zavazadla počet cestujících finanční ztráta 

2007 42 425 000 2 250 000 000   

2008 32 825 000 2 270 000 000   

2009 25 025 000 2 210 000 000 9 400 000 000 

obr. 5.1: Číselné hodnoty ztracená/poškozená zavazadla a počet cestujících za rok 

 

Organizace SITA je poskytovatel globálních informačních a telekomunikačních řešení pro 

odvětví letecké dopravy. Je nutné poznamenat, že zároveň klesá ve světě počet přepravených 

cestujících v letecké dopravě (obr.5.3). 

 

 

obr. 5.2: Ztracená/poškozená zavazadla za 

jednotlivé roky 

 

obr. 5.3: Počet cestujících za jednotlivé roky

 

Celkově se ztratí či poškodí v průměru 11 zavazadel na 1000 pasažérů (EU - 13/1000, 

USA - 5/1000). V České republice se ztratí/poškodí cca. 9,5 tisíc zavazadel ročně (85% 

poškození, 15% ztráta). Slovo „ztráta“ je bráno ve smyslu, že cestující a zavazadlo do cílové 

destinace nedoletí ve stejný čas. A následně je leteckou společností na její náklady doručeno 

(průměrná cena je 100 dolarů). Mohou nastat dvě odlišné situace: 
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 Cestující se po příletu z Prahy do Moskvy ubytuje v hotelu v Moskvě a případné 

zpožděné zavazadlo je na náklady letecké společnosti doručeno (desítky dolarů). 

 Cestující po příletu z Prahy do Moskvy nasedá na vlak, ve kterém stráví jeden den 

cestováním do své sibiřské vesnice. Případné zpožděné zavazadlo je na náklady 

letecké společnosti doručeno (stovky dolarů). 

Důvody ztráty či poškození zavazadel: 

 52 % - Chybná manipulace se zavazadlem při tranzitu (přestupu) na letišti. 

 16 % - Chybné naložení zavazadla při odletu na začátku cesty. 

 13% - Chybný zavazadlový lístek na zavazadle či problém zavazadla z hlediska 

bezpečnostních předpisů. 

 Další: Omezením na letištích/počasí/váhy, chybným naložením nebo vyložením, 

nesprávnou manipulací po příletu, výpadkem z dopravního pásu. 

 

Zatímco je drtivá většina ztracených zavazadel nalezena a předána zpět svým majitelům 

během 48 hodin i méně, 3,4 % z celkového počtu 25,025 milionu ztracených zavazadel za rok 

2009 si jejich majitelé buď nevyzvednou vůbec, nebo jsou v ojedinělých případech skutečně 

ukradena. Zavazadla, která si jejich majitelé do šesti měsíců nevyzvednou, se v souladu s 

vládním nařízením dané země buď darují, putují do sběru nebo jsou zničena. 

Hlavním problémem je, že pravidla pro přepravu zavazadel nejsou centrálně stanovena 

pro celou EU nebo pro celý svět a jsou tedy stanovena pouze v přepravních podmínkách 

jednotlivých leteckých společností a mohou se tak dokonce i vzájemně lišit. Cestující tak 

nejsou často dobře informováni o tom, kde mohou reklamovat ztracené, poškozené či 

zpožděné zavazadlo a nejsou leteckými společnostmi či letišti poučeni o svých právech. [7], 

[18], [27], [33], [39] 

5.2 Postup při  nedoručení zavazadla 

Cestující se odebere k přepážce svého dopravce k vyplnění formuláře PIR (Property 

Irregularity Report), kde vyplní informace o sobě, o zavazadle a kontakt, kam bude zavazadlo 

po dohledání zdarma doručeno letištní službou. Potřebuje k tomu zavazadlový ústřižek a 

ústřižek letenky. Tento protokol je zaveden do centrálního systému. Pokud je při zahájení 

pátrání po zavazadle zřejmé, že zavazadlo nebude moci být doručeno po dobu cca. 24 hodin 

(např.: zjistí se, že místo do Hong Kongu bylo z Paříže posláno do Havany), má cestující 

nárok na výplatu tzv. „první pomoci“. Finanční výplata je nahrazována poskytnutím balíčku 
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obsahujícího základní hygienické potřeby,  košile apod.  Montrealská dohoda nestanovuje 

náhrady či jakousi určitou první pomoc pro případ, že se vám zpozdí zavazadla a vy nemáte 

základní hygienické potřeby, osobní prádlo, nic čistého na sebe. Případnou "první pomoc" 

mají jednotlivé aerolinky stanovené rozdílně až ve svých přepravních řádech, je proto dobré 

se s nimi před letem seznámit. Výše částky i způsob výpočtu se velmi liší podle jednotlivých 

dopravců. Pokud se kufr nenalezne do 21 dnů, považuje se za ztracený, a pak může cestující 

požadovat po dopravci náhradu škody. Toto odškodnění se řídí ustanoveními Varšavské 

konvence, upravené dohodou z Haagu a Montrealu a cestující má nárok na finanční 

odškodnění ve výši 17 SDR/kg. Nejvyšší možné odškodnění je dáno hranicí 1000 SDR (SDR 

je zkratka pro jednotku zvláštního čerpání, je každodenně vyhlašována ČNB, její hodnota se 

pohybuje okolo 28Kč/1SDR). [7], [18] 

5.3 Postup při poškození zavazadla 

Proces opět začíná vyplněním formuláře PIR, je třeba popsat škodu a vyčíslit hodnotu 

zavazadla. Poškození zavazadla se řeší výplatou náhrady škody (s amortizací) nebo 

opravením zavazadla na náklady dopravce, případně předáním nového zavazadla, 

odpovídajícího kvalitou a cenou původnímu (v praxi nejčastější případ).  

Nárok na náhradu škody se musí uplatnit nejpozději do 7 dnů, jinak právo na náhradu 

zanikne. Znovu i zde je limit pro náhradu škody stanoven na 1000 SDR. [7], [18] 
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6 Analýza rizik (FTA – strom poruch) 

Zabývá se příčinami a jejich kombinací, které mohou mít za následek nebezpečnou 

událost. Cílem metody FTA je analýza pravděpodobnosti selhání celého systému a s tím 

související preventivní opatření, která by měla spolehlivost systému zvýšit. Jde o 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. Používá se nejčastěji 

v různých průmyslových odvětvích pro posuzování spolehlivosti provozu výrobní technologie 

Postup: 1) je zvolena vrcholová událost (porucha) a možné příčiny jsou identifikovány, 2) 

identifikace různých řetězových poruch vedoucích k TOP události, 3) vyhledávání způsobu 

poruch jednotlivých komponent, 4) zjištění jednotlivých příčin poruch komponent. [4] 

 

Pomocí této analýzy FTA jsem rozebral možnosti nedoručení zapsaného zavazadla do 

cílové destinace ve stejný čas jako přílet jeho majitele (cestujícího). K vytvoření analýzy FTA 

jsem využil letiště Praha – Ruzyně, přesněji terminál 2, a letiště Leoše Janáčka Ostrava - 

Mošnov. Jedná se o letiště, která jsou úplně odlišná co do počtu odbavení zavazadel a také co 

do počtu velikosti a využité technologie. Jak jsem uvedl v předchozích kapitolách tak, třídění 

zavazadel na letišti Leoše Janáčka je založeno na práci pracovníků handlingu se 

zavazadlovým lístkem. Naopak na letišti Praha – Ruzyně je automatizované třídění pomocí 

skeneru čárových kódů. Většina typu nedoručení zapsaného zavazadla je stejná, ale i zde jsou 

odlišné skutečnosti. Proto jsem zvolil sestavit 2 analýzy FTA pro každé letiště. 

Paradoxem je, že většina problémů s technikou se obecně vyskytuje více na menších 

letištích (menší vytížení = menší náklady na provoz = menší investice = menší redundance). 

Větší letiště pracují s několikanásobně větším prostorem třídírny, tak je možnost zdokonalení 

systému a přizpůsobení požadavkům. Naskýtá se otázka, zda do systému, kde zůstane 10 

zavazadel za 1 den, je vhodné investovat několik milionů korun na minimalizaci ztrátových 

čísel. 
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6.1 Letiště Leoše Janáčka Ostrava - Mošnov 

 

obr. 6.1: Analýza FTA – letiště Mošnov 
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Při tvorbě této analýzy FTA (obr.6.1) jsem se rozhodl rozdělit danou analýzu na 3 hlavní 

body. 

 Zavazadlo se dostalo na karusel: Hlavním problémem je zde lidský faktor. 

o Odcizení zavazadla – K tomuto jevu může dojít při třídění nebo pracovníkem, 

který je přítomen v zavazadlovém prostoru letadla. 

o Naložení do nesprávného letadla – Nepozorností pracovníků handlingu může 

dojít ke špatné identifikaci zavazadla a následné naložení do nesprávného 

vozíku. 

o Ztráta zavazadla při převozu do letadla – Vlivem nedbalostní jízdy obsluhy 

vozíku nebo přeplnění vozíku může dojít k vytracení zavazadla z vozíku. 

 Zavazadlo se nedostalo na karusel – Zde se řeší technické problémy, ale některé chyby 

jsou spojeny s lidským faktorem. 

o Vlivem nedodávky el. energie nebo zablokováním pásu dojde k zabránění 

pohybu dopravního pásu. 

o Ke zpoždění procesu odbavení daného zavazadla dojde při výpadku zavazadla 

z dopravníku (přeplnění dopravního pásu, nevhodné umístění zavazadla). Ale 

taky může dojít k tomu, že se zavazadlo svými netypickými rozměry zasekne 

na dopravníku nebo v RTG. 

 Selhání systému odbavení – Jedná se o příčinu, která nelze odstranit. 

o Selhání informačního systému SITA DCS: Ztráta nebo zpoždění zaslání údajů 

o evidenci cestujícího a jeho zavazadel. 

o Ztráta zavazadlového lístku: Vlivem odtržení pracovníkem nebo opotřebování 

při tranzitním letu může dojít k odlepení zavazadlového lístku a tím 

způsobeným problémům s odbavení 
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6.2 Letiště Praha – Ruzyně (terminál 2) 

 

obr. 6.2: Analýza FTA – letiště Ruzyně 
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Při vypracovávání analýzy FTA (obr.6.2), při které může dojít k nedoručení zapsaného 

zavazadla do cílové destinace ve stejnou dobu jako přílet jeho majitele (cestujícího) na letišti 

Praha - Ruzyně, jsem zvolil hlavní rozdělení na 3 skupiny hlavních zdrojů tohoto problému. 

 Lidský faktor – Je nejdůležitější faktor při řešení tohoto problému. 

o Přehmat/ zapomenutí zavazadla: Jedná se o situaci, ve které pracovník 

handlingu při rozdělování zavazadel z karuselů (laterálů) vlivem nedbalosti 

nenaloží zavazadlo do správného vozíku nebo při pozdním odbavení zavazadla 

zapomene dané zavazadlo do vozíku dát. 

o Odcizení zavazadla: Pracovník cestuje letadlem v prostoru zavazadel a má 

možnost se k tomuto zavazadlu dostat. 

o Uvíznutí/ zaseknutí a výpadek zavazadla: Tento problém je způsoben 

nedodržením předpisů obsluhy odbavovací přepážky. Tyto předpisy se týkají 

rozměrů, hmotností, tvarů zavazadel, které mohou být odbaveny normálním 

procesem třídírny. 

 Automatický skener čárových kódů – Toto je nejdůležitější problém v rámci mé 

bakalářské práce. 

o Nepřečtení čárového kódu: Může nastat situace, kdy kód je umístěn na místě, 

který je mimo rovinu paprsku antény čtečky. Nebo vlivem dlouhých 

tranzitních letů je zavazadlový lístek s čárovým kódem poškozený nebo 

utržený. 

o Špatné přečtení čtečkou: Tento problém může způsobit výpadek zavazadla na 

laterálu (karuselu), který ale neodpovídá jeho destinaci. 

o Nedodržení mezinárodních předpisů jednotlivými letišti: Některé letiště 

nedodržují mezinárodní předpisy a dělají vlastní čárové kódy, které nejsou 

mezinárodně dané a čtečka je pak nepřečte. 

o Ostatní:  

 Obsluha odbavovací přepážky zapomene sundat starý zavazadlový 

lístek s čárovým kódem (skener nerozezná, který je správný). 

 Vlivem špatně nastavené tiskárny se vytiskne špatný zavazadlový lístek 

s čárovým kódem.  

 Technická závada – Jelikož žádná technika a informatika není dokonalá a bezchybná, 

tak je důležité se zmínit i o těchto druzích daného problému: 

o Selhání třídícího sloteru, rentgenu nebo celého automatizovaného systému. 
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o Selhání informačního systému SITA DSC:  Jelikož Bios send message není 

informačním systémem SITA DSC poslaný do třídírny, tak zavazadla zůstávají 

na letišti, dokud není problém odstraněn (tranzitní zavazadla). Může nastat 

situace, kdy vůbec není Bios send message. 

6.3 Řešení problémů 

Při průměrném denním odbavení zavazadel (15000 zavazadel) na letišti Praha – Ruzyně 

(terminál 2) zůstane na letišti průměrně 10 zavazadel (někdy žádné, někdy 40). 

1. Školení pracovníků. 

2. Zlepšení využívání funkce odbavovací přepážky nadrozměrných zavazadel a letištní 

funkce balení zavazadel (obr.6.3). 

a. Zaseknutí zavazadla za popruhy tvoří 90% chyb tohoto druhu. 

b. Výpadek zavazadla - maximálně 30 zavazadel za půl roku. 

 

 

obr. 6.3: Balení zavazadel 

 

3. Využití RFID technologie ke zlepšení funkce čárových kódů. 

a. Jestliže je zavazadlový lístek s čárovým kódem správně vytisknut na správném 

formátu a správném papírů, tak úspěšnost čtení je 95% (z 1000 zavazadel se 

nepodaří 50 zavazadel přečíst). RFID technologie by v tomto případě měly 

úspěšnost až 99%. 

4. Zlepšení informovanosti o službě reklamací, přepravních řádů leteckých společností. 

5. Míra redundance (schopnost nahrazení) – Vlivem výpadku nějaké části je systém 

schopný provést odbavení zavazadel určitou náhradní možností. Míra redundance je 

přímo úměrná investičním nákladům. 
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7 Komponenty RFID 

Celkový pohled na systém RFID technologií je znázorněn na obr.7.1. 

 

obr. 7.1: Schéma činnosti RFID technologie [34] 

7.1 RFID tag 

RFID Tag, neboli transpondér (sloučení ang. slov transmit – přenos a response – 

odpověď) slouží k ukládání dat a přenosu dat do RFID readeru. Každý tag se skládá 

z mikročipu, který je velký cca. 1 mm a antény, která slouží ke komunikaci s okolím 

(obr.7.2). Platí pravidlo čím větší je frekvence, tím menší může být anténa. A s tím souvisí, 

čím větší anténa, tím větší dosah.  

 

obr. 7.2: Popis RFID tagu [29] 

 Dělení podle výrobní technologie 

Forma, tvar tagů souvisí s aplikací, které budou sloužit. Klade se důraz na teplotu, vlhkost 

a reakci s chemickými látkami. Existuje několik desítek typů tagů. 
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1. Mince – Hlavní předností je jednoduchá implementace do jiných součástek (klíčenka), 

která se používá tam, kde je vysoký požadavek bezpečnosti (kanceláře). Plastový obal 

má za důsledek vysokou mechanickou a tepelnou odolnost. 

2. Smartlabel (tzv.: „chytrá etiketa“) – Jedná se většinou o papírovou etiketu 

s integrovaným pasivním tagem (obr.7.3), která se nalepí jako obyčejná etiketa (např.: 

s čárovým kódem). 

 

obr. 7.3: Pohled na smartlabel [10] 

3. Smartcard – Karta, která kombinuje bezkontaktní a kontaktní čip, má tvar platové 

karty. Při výrobě jsou parametry tagů stanoveny pomocí normy ISO 7810. 

4. Tagy přímo zapuštěné do výrobku (PCB) -  Při výrobě plastických palet je tag 

natisknut přímo na paletu. 

5. Skleněné tagy – Hlavní uplatnění mají v lékařství, pro kontrolu zvířat. Tvarově a 

funkčně vyvinuté pro zavedené pod pokožku. 

Velikost jednotlivých typů čipů s RFID tagem jsou znázorněny na obr.7.4. 

 

obr. 7.4: Velikost jednotlivých tagů [10] 



32 

 

V důvodu rozmanitosti užití tagů se pro různé aplikace vyvíjejí neustále nové typy a tvary. 

[10], [29], [34] 

 Dělení podle zdroje energie 

1. Aktivní RFID tagy (obr.7.5) – Mají vlastní zdroj energie (baterie), který využívají k 

napájení integrovaného čipu a k vyslání signálu ke čtečce. Signál dosahuje vzdálenosti 

až 100 metrů. Používají se pro aktivní lokalizaci. Výhodou této technologie je i to, že 

identifikační tagy, lze jednodušeji vybavit různými čidly, např.: čidly pohybu, teploty, 

vlhkosti, tlaku a podobně.  

 

obr. 7.5: Aktivní tagy [12] 

 

2. Pasivní RFID tagy (obr.7.6)– Tento typ je velmi vhodný pro teplotní, chemické a 

korozivní prostředí. Nemá baterii, energii přijímají ze čtečky. Praktická čtecí 

vzdálenost je od desítek centimetrů do několika metrů (závislost na frekvenci a 

velikosti antény). 

 

obr. 7.6: Pasivní tag [15] 

3. Semi-pasivní RFID tagy – Mají vlastní zdroj, který však napájí pouze integrovaný 

obvod, ale neumí vysílat signál. Tyto tagy mají vyšší citlivost a z toho plyne větší 

čtecí vzdálenost (až desetinásobek pasivního dosahu čtečky). 

4. Semi-aktivní RFID tagy (obr.7.7)– Využívají vlastní baterii pro napájení svého 

obvodu, nikoliv pro komunikaci se čtečkou. Dosah desítky metrů. Vhodné pro kovy a 

kapaliny. [10], [15], [29], [34], [37] 

 

obr. 7.7: Semiaktivní tag [13] 
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 Dělení podle typu paměti 

1. Tagy Read-Only – Data jsou naprogramována již při výrobě, nejčastěji obsahuje 

pouze EPC. Mohou být pouze pro čtení (paměť 40 – 512 bit). 

2. Tagy Write Once – Read Many – Informace na ně může být jednou zapsána a pak se 

stávají Read Only. Neplní se daty u výrobce, ale naplnění obsahu je ponecháno na 

samotném dodavateli produktů při prvním použití tohoto tagu (paměť 40 – 512 bit). 

3. Tagy Read – Write – Pokud je tag v dosahu čtecího zařízení, mohou být další 

informace na tag přidávány nebo staré informace přepisovány (pasivní tagy 386 bit až 

8 Kb, aktivní tagy 16 Kb až 2 Mb) 

4. Tagy Read-Only and Read-Write – Tento způsob je vysvětlen na příkladu: pořadové 

číslo palety by bylo uloženo v RO části paměti a označení obsahu palety v RW části 

palety. [12], [19], [29], [38] 

 

 Dělení podle typu frekvenčního pásma 

Asi nejdůležitějším kriteriem při výběru tagů je frekvenční pásmo. 

1. Nízkofrekvenční pásmo (Low Frequency, 125 – 134 kHz) -  Dosah pod 0,5 m, malá 

rychlost čtení, vysoké výrobní náklady, možnost snímání na kovu a přes kapalinu. 

a. Docházkové, přístupové systémy – malé zabezpečení. 

2. Vysokofrekvenční pásmo (High Frequency, 13,56 MHz) - Dosah do 1 m, 

dostatečná rychlost čtení, vysoké výrobní náklady, obtížné čtení přes kapalinu. 

a. Docházkové, přístupové systémy (policie, zdravotnictví) – vyšší zabezpečení. 

3. Pásmo ultra vysokých vln (Ultra High Frequency, 860 - 930 MHz) - Dosah do 3 m, 

velká rychlost čtení, nelze číst přes kapalinu, obtížné čtení z kovu (Evropa 868 MHz, 

USA a Canada 915 MHz). 

a. Výroba, logistika. 

4. Mikrovlnné pásmo (Microwave, 2,4, 5,8 GHz) - Dosah do 10 m, možnost čtení při 

extrémně vysokých rychlostech, velká cena RFID. 

a. Pohyb zařízení (automobily). [10], [15], [31], [34], [36] 

 

 

Využití jednotlivých frekvencí v různých oblastech je znázorněn na obr.7.8. 
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obr. 7.8: Možností využít dle frekvence [34] 

7.2 RFID reader 

RFID reader (RFID čtečka, snímač) působí jako most mezi řídicí jednotkou 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/do řídícího počítače. 

 Dodávat energií pasivním tagům. 

RFID reader (obr.7.9) se skládá se tří části: 

1. Jedné nebo více antén (integrované, externí). 

2. Elektronického RF modulátoru, který zajišťuje komunikaci s RFID tagem. 

3. Řídícího elektronického modulátoru, jehož prostřednictvím komunikuje s řídícím 

počítačem. [34] 

 

obr. 7.9: RFID reader [34] 

 Mobilní (ruční) čtečky (obr.7.10) 

Využívají se tam, kde je ztížená manipulace se čtečkou při čtení tagu nebo tam, kde je 

nutná kontrola předchozího snímání. Umožňuje čtení až do vzdálenosti několika metrů. 

Existují hybridní zařízení (snímání čárových kódů a také RFID tagů). [13], [34] 
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obr. 7.10: Mobilní RFID čtečka [13] 

 Stacionární čtečky (obr.7.11) 

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. [13], [34] 

 

 

obr. 7.11: Popis stacionární RFID čtečky [13] 

7.3 Softwarové vybavení (tzv. middleware) 

Mezi základní funkce patří: 

 Schopnost komunikovat s několika čtečkami několika výrobců s různými protokoly. 

 Filtrovaní získaných data. 

 Uchovávání výsledků v databázi.  

 Poskytování je přes stanovené rozhraní dalším aplikacím. [31], [34] 

 

A další: 

 RFID tiskárny. 

 Dopravníkové systémy. 

 Počítače. 
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8 Využití RFID technologií v procesu odbavení zavazadel 

První aplikace na světě, kde zavazadlové lístky s čárovým kódem na zavazadlech byly 

nahrazeny přímo štítky RFID, byla zavedena na letišti ve Wu-chanu v Číně.  Dále tento 

systém nebo jeho testování se rozběhlo na dalších letištích (např.: moskevské letiště 

Domodědovo, letiště v Las Vegas, letiště Heathrow Londýn). Zavedení na jednotlivých 

letištích ale není stejné, jedná se o implementaci různých typů, které slouží k minimalizování 

ztrát zavazadel na letištích. 

V rámci testování nových technologií vzniklo v roce 2003 letiště ve Fürthu v Německu. 

Toto letiště bylo postaveno společností Siemens za účelem testování nových systémů pro 

odbavení cestujících a zavazadel za reálných podmínek, ale má i jiné možnosti užití (např.: 

výcvik letištního personálu, simulace provozu letiště). 

S ohledem na roční náklady spojené se ztracenými zavazadly má Mezinárodní sdružení 

leteckých dopravců (dále IATA) velký zájem na tom, aby jeho členové RFID technologii 

zavedli co nejdříve. [2], [5], [8] 

 

Na letišti Ruzyně – Praha (terminál 2) se používají při identifikaci zavazadla skenery 

čárových kódů, které pomocí infračervených paprsků načítají čárové kódy na zavazadlových 

lístcích jednotlivých zavazadel, jak už jsem zmínil ve 4. kapitole. Následně v 5. kapitole jsou 

příčiny, které mohou vést ke ztrátě zavazadla a jejímu možnému řešení. Jednou z těchto příčin 

je skener čárových kódů, jehož účinnost je 95%. Tento skener by mohl být nahrazen čtečkou 

RFID technologií. 

 

8.1 Čtečka Impinj Speeedway Revolution 420 

Součástí čtečky (obr.8.1) je technologie autopilot, která umožňuje dosažení maximálního 

výkonu, všestrannosti, jednoduchého ovládání a spolehlivosti za jakýchkoliv podmínek. 

Na základě dobrých zkušeností společností GABEN s touto čtečkou jsem danou čtečku 

zvolil použít. [6], [16], [17] 

Společnost GABEN je česká soukromá společnost, která byla založena v roce 1991. Její 

specializací je oblast identifikačních systémů pro výrobní a logistické podniky [13] 
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obr. 8.1: Čtečka Impinj [6], [16], [17] 

 

Jednotlivé parametry jsou zobrazeny na obr.8.2. 

Impinj Speedway® Revolution RFID Readers At A Glance 

Technické parametry 

Protokol EPCglobal UHF Class 1 Gen 2 / ISO 18000-6C 

Antény 4 vysoce výkonné anténové porty 

Vysílací výkon  +10,0 až +30,0 dBm 

Max Příjem Citlivost -82 DBm 

Spotřeba energie 3W nečinné/ 11W typické 

Zdroj energie Power over Ethernet (PoE) 

  24 VDC @ 800 mA přes externí univerzální napájecí zdroj 

Aplikační rozhraní EPCglobal nízké úrovně Reader protokol (LLRP) v1.0.1 

GPIO 4 vstupy, opticky izolovaný, 3-30V 

  4 výstupy, opticky izolovaný, 0 - 30V 

USB USB 1.1 zařízení (typ B) a Host (typ A) porty 

Krytí IEC IP52 

Nárazy a vibrace MIL - STD-810G certifikováno 

provozní teplota -20 ºC to +50  ºC 

Vlhkost 5% až 95% 

Rozměry 19x17,5x3cm 

Hmotnost 0,68kg 

Kurz dolar/Kč ke dni 22.3.2011 17,2 

Cena (dolar) 1585  - 2038 

Cena (Kč) 27262 - 35056 
obr. 8.2: Technické parametry čtečky Impinj [6], [16], [17] 
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8.2 Impinj Threshold-FS RFID Antenna 

Anténa Impinj má velmi široký paprsek, šířku pásma s cílem maximalizovat pokrytí. Její 

tvar je znázorněn na obr.8.3 a technické parametry na obr.8.4. Většinou se používají 4 - 8 

antén, ale je na možnostech čtečky a na provozovateli letiště, jaký počet zvolí. [6] 

 

 

obr. 8.3:Anténa Impinj [6] 

 

Technické parametry 

Frekvenční rozsah 902 do 928 MHz 

Pole citlivosti 5 Dbi 

Příkon 30dBm 

Provozní teplota -20 ºC to +50  ºC 

Vlhkost 5% až 95% 

Rozměry 457x89x19mm 

Hmotnost 710g 

Kurz dolar/Kč ke dni 22.3.2011 17,2 

Cena (dolar) 365 

Cena (Kč) 6168 
obr. 8.4: Technické parametry antény Impinj [6] 
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8.3 Motorola (Symbol) MC9090-G RFID 

Motorola MC9090-G RFID (obr.8.5) je nejodolnější WIFI terminál s možností čtení RFID 

tagů i čárových kódů určený do nejnáročnějších výrobních a logistických aplikací. Technické 

parametry jsou zobrazeny na obr.8.6. [13] 

 

obr. 8.5: Ruční čtečka Motorola [13] 

 

 

Motorola MC9090-G RFID 

Technické parametry 

Rozměry 273x119x195mm 

Hmotnost 1kg 

Displej 3,7", QVGA, dotykový LCD, barevný 

Napájení snadno vyjímatelný lithium-iontový akumulátor 2200 mAh 

Operační systém Windows Mobile 5.0 Premium Edition 

Paměť 64 MB RAM/128 MB Flash 

Operační systém -20 °C až 50 °C 

Odolnost opakovaný pád z výšky 1,8 m na beton 

Sběr dat čárový kód (1D,2D).RFID (EPC Gen 1 a Gen 2) 

Kurz dolar/Kč ke dni 22.3.2011 17,2 

Cena (dolar) 4331 

Cena (Kč) 73193 
obr. 8.6: Technické parametry ruční čtečky Motorola [13] 
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8.4 Tiskárna DMX I - 4212 

Vyznačuje se modulární konstrukcí, umožňující uživateli kdykoliv doplnit nebo změnit 

volitelné příslušenství. Tiskárnu lze snadno překonfigurovat tak, aby v budoucnu vyhověla 

potřebám rozvíjejících se aplikací (RFID modul). Na obr.8.7 se nachází daná tiskárna a její 

technické parametry jsou znázorněny na obr.8.8. [13] 

 

obr. 8.7: Tiskárna DMX I - 4212 [13] 

 

DMX-I-4212  

Technické parametry 

Druh tisku Termotransférový tisk přes TTR folií 

Rychlost tisku do 304mm/sec 

Šířka tisku do 104mm 

Kurz dolar/Kč ke dni 22.3.2011 17,2 

Cena (dolar) 2035 

Cena (Kč) 35002 

RFID UHF module for DMX4212 (dolar) 1035 

RFID UHF module for DMX4212 (Kč) 17802 
obr. 8.8: Technické parametry tiskárny DMX I - 4212 [13] 
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8.5   Printronix SmartLine SL4M Thermal Label Printer With RFID 

Daný typ této tiskárny je na obr.8.9. A jeho technické parametry jsou na obr.8.10. 

 
obr. 8.9: Tiskárna Printronix SmartLine SL4M Thermal Label Printer With RFID [6] 

 

Printronix SmartLine SL4M Thermal Label Printer With RFID 

Technické parametry 

Technologie tisku Tepelný přenos 

Rychlost tisku do 254mm/sec 

Maximální rozlišení tisku 305dpi 

Kurz dolar/Kč ke dni 22.3.2011 17,2 

Cena (dolar) 3328 

Cena (Kč) 57241 
obr. 8.10: Technické parametry tiskárny Printronix SmartLine SL4M Thermal Label Printer With RFID 

[6] 

 

8.6 DOD RFID Label 

 Na obr.8.11 je zobrazený daný typ RFID tagu. Jeho cenová kalkulace je na obr.8.12. 

 

 
obr. 8.11: DOD RFID Label [6] 

 

DOD RFID Label (4"x2") - for the Zebra R110Xi RFID Printer 

Technické parametry 

Kurz dolar/Kč ke dni 22.3.2011 17,2 

Cena (dolar) 0,22 

Cena (Kč) 3,8 
obr. 8.12: Cenová kalkulace DOD RFID Label [6] 
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V této kapitole jsou jednotlivé typy komponentů RFID, které by se daly použít při řešení 

problémů spojených se ztrátou zavazadel na letištích.  Jednalo se mi o znázornění 

modelového příkladu pro stanovení přibližné cenové náročnosti řešení. Uvedené ceny jsou 

bez jakýchkoli doplňků, takže konečná částka pro kompletní vybavení logistického uplatnění 

v třídírně zavazadel na letištích dosahuje vyšších hodnot. 

Nejsou zde započítány: 

 Analytické práce při návrhu řešení. 

 Školení, dokumentace při ukončení řešení. 

 Ceny implementace konkrétních prvků a jejich nastavení. 

 WiFi síť, kabeláž a jejích instalace. 

 Software. 

 Doprava, ostatní práce apod. 

 

RFID technologie by měl být zavedeny s tím, že budou doplňovat čárové kódy, proto jsem 

zvolil mobilní čtečku, která dokáže snímat jak RFID tagy tak čárové kódy. Je zde uvedena 

RFID čtečka, na kterou se může napojit i anténa na čárové kódy, která by se ošetřila určitým 

nastavením. Dále je uvedena tiskárna, která je schopna tisknout čárové kódy s přídavným 

modulem na tisk RFID tagu a tiskárna, která přímo tiskne RFID tagy. 

Při montáži se musí dávat pozor na přístroje, které pracují na stejné frekvenci. Při této 

situaci se čtečka může naladit na konkrétní frekvenci a tím by docházelo k eliminaci rušení. 

Proto je možné a důležité nastavení daných čteček s anténami přímo v provozu. 

Je důležité zvážit, zdá na zavazadlovém lístku bude: 

 RFID tag pod každým čárovým kódem - Jelikož RFID tag by se nacházel pod 

každým čárovým kódem na zavazadlovém lístku, musí se pomocí různých 

informačních technologií nastavit tak, že daná identifikační čísla jednotlivých tagů 

patří jednomu zavazadlu. 

 1 RFID tag – nejideálnější řešení 
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9 Testování RFID technologie v ILAB RFID 

Táto ILAB RFID, která byla otevřena dne 8.4.2009 , se zabývá výzkumem a vývojem 

RFID technologií. Přispívá k užší spolupráci mezi VŠB-TUO a různými firmami. [28] 

K testování jsem použil RFID tag (obr.9.1), který jsem nechal sledovat ve frekvenčním 

pásmu UHF.  

 

obr. 9.1: Využitý RFID tag 

Hlavním úkolem bylo zvolit správné umístění tohoto tagu. Jelikož chci navázat na princip 

zavazadlových lístků, umístil jsem tento RFID tag přímo na něho. Pro tento způsob testování 

RFID tagu jsem vytvořil improvizované zavazadlové lístky (obr.9.2), které jsem následně 

dával na sledovaný batoh „zavazadlo“ stejným způsobem, který se používá nyní na letištích. 

 

obr. 9.2: Zavazadlové lístky 

Daný RFID tag jsem vložil do přihrádky na improvizovaném zavazadlovém lístku, jak je 

uvedeno na obr. 9.3. Toto řešení je založeno na bázi smartlabelů, na kterých se nachází jak 

čárový kód tak RFID tag. 
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obr. 9.3: Umístění RFD tagu 

Pohled na umístění improvizovaného zavazadlového lístku na zavazadle je na obr.9.4. 

 

obr. 9.4: Zavazadlo na dop. pásu 

Celkový pohled na zvolenou situaci je na obr.9.5. Zde je navržený situační proces, na 

kterém jsem testoval načtení RFID tagu. Na bránu, kterou vede dopravníkový pás, jsem 

umístil 4 antény, jejichž rozmístění je možné vidět na obrázku. 

 

obr. 9.5: Celkový pohled na situaci 

Položil jsem zavazadlo se zavazadlovým lístkem na pás, který má délku okolo 2 m. A 

nechal jsem ho projet celou délkou pásu a sledoval jsem počet načtení za danou dráhu. Měnil 

jsem polohu zavazadla, aby daný zavazadlový lístek byl v různých polohách. Hodnoty načtení 

byly řádově ve stovkách, jejichž rozdíly jsou zanedbatelné. Podmínkou použití RFID 
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technologií je, že daný RFID tag načte minimálně jednou. Improvizované zavazadlové lístky, 

které jsem použil, byly tvořeny izolepou nebo kovovými sponami. Jelikož v 7. kapitole je 

uvedeno, že na frekvenci UHF je obtížné čtení RFID tagů z kovů, vytvořil jsem za účelem 

vlivu kovu na toto čtení improvizovaný zavazadlový lístek s kovovými sponami. Došel jsem 

ale k tomu, že takto vytvořený zavazadlový lístek nemá na čtení RFID tagu žádný význam.  

Nulové načtení čtečkou jsem zjistil až v situaci na obr.9.6, kdy zavazadlový lístek je 

vložen přímo mezi zavazadlo a dopravníkový pás (jinak řečeno: celý RFID tag leží na 

dopravníkovém pásu). Je to způsobeno konstrukcí dopravníkového pásu, který je kovový. 

Pravidlem je, že na neovlivnění detekce RFID tagu kovem stačí vzduchová bublina tloušťky 

okolo 1 cm mezi kovem a RFID tagem. Jelikož šířka samotného pásu je okolo 0,5 cm, tak 

docházelo k ovlivnění tohoto čtení kovem. Až po umístění sešitu (40 stránek) mezi RFID tag 

a dopravníkový pás docházelo opět ke čtení čtečkou. 
 

 

obr. 9.6: Umístění zavazadlového lístku přímo na dopravní pás 

Počet detekcí RFID tagu byl zobrazen pomocí softwaru, jehož vzhled je znázorněn na 

obr.9.7. 

 

obr. 9.7: Pohled na software, který je využíván při práci s RFID technologiemi 

Z výsledků daného testování je vhodné při zavádění RFID technologií do provozu zvážit 

problém, kdy čtení RFID tagů jsou ovlivněná kovem. Je nutné zajistit, aby: 

 Konstrukce pásového dopravníku byla tvořena materiálem, který není kovový. 

 Vzdálenost zavazadla/balíku od konstrukce pásového dopravníku byla minimálně 1 

cm. 

 Využití nákladnějších RFID tagů, které jsou odolné vůči kovu. 
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Závěr 

V bakalářské práci jsem se zabýval možností využití RFID technologii v odbavovacím 

procesu zavazadel na letišti. Tyto technologie už se využívají samostatně nebo společně 

s čárovými kódy v různých odvětvích společnosti. Na některých letištích už je RFID 

technologie využívána, ale většinou nejde o zvýšení bezpečnosti v celém procesu, ale pouze 

v konkrétních pasážích. 

V úvodní kapitole je zjednodušeně popsán princip fungování RFID technologie s jeho 

historií. Následně jsou uvedeny rozdíly daných technologií s čárovými kódy, protože tyto 

technologie ve většině případů slouží k doplnění ale i možnému nahrazení čárových kódů. 

V dalších kapitolách jsou analyzovány procesy odbavení zavazadel a cestujících na letištích 

Leoše Janáčka Ostrava – Mošnov a Praha – Ruzyně, jelikož bylo třeba zjistit možnosti využití 

a implementace RFID technologií na těchto letištích. Pomocí analýzy FTA jsem určil hlavní 

důvody zpoždění nebo případné ztráty zavazadla na daných letištích a na základě toho jsem 

aplikoval řešení těchto problému. Mezi ně patří i zavedení RFID technologie.  

Dospěl jsem k závěru, že je vhodné skenery čárových kódů nahradit RFID technologií 

nebo tyto dvě technologie sloučit společně na zavazadlový lístek. K tomu přesvědčení mě 

dovedla schopnost RFID tagů nepřímého čtení. Skenery čárových kódů mají 95% přesnost 

čtení, v případě RFID čteček je potenciál až 99%. Hlavní důvod je zmíněná viditelnost čtení a 

vyšší odolnost RFID tagů. 

V posledních kapitolách jsou uvedeny vhodné komponenty RFID technologie, které by se 

daly použít. Jedná se o cenové nastínění jednotlivých komponentů, které ale není konečné, 

protože následná instalace a případné nadstavbové vybavení tuto cenu určitě zvýší. Hlavní 

účel této kapitoly je cenová orientace. V poslední kapitole jsem tyto technologie testoval 

v mezinárodní laboratoři RFID na VŠB-TU Ostrava. Při testování se naskytl problém 

s vlivem kovu na čtení RFID tagů. Jednotlivé možnosti řešení jsou vždy uvedeny na konci 

kapitol, tak je důležité se k těmto kapitolám při shrnutí výsledků vrátit. 

Je třeba zvážit, zda počet ztracených zavazadel na jednotlivých letištích je v takové míře, 

že se daná RFID technologie s její cenovou náročností vyplatí použít. Na letišti Praha – 

Ruzyně (terminál 2) nahrazením skeneru čárových kódu nebo jeho doplněním by se zvýšila 

spolehlivost čtení. Naopak na letišti Leoše Janáčka Ostrava – Mošnov z důvodů zaběhlého 

systému odbavení na jiném principu a menšího počtu odbavených zavazadel (s tím 

souvisejících ztrát zavazadel) bych danou technologií zvážil zavádět. Dalo by se o této 

technologii mluvit, ale ve spojení s jinou formou než je v práci uvedena. 
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Seznam pojmů 
Automatický skener čárových kódů – Skener, který se skládá z několika hlav, které vysílají 

infračervené paprsky pod různými úhly. Hlavní účel tohoto skeneru je snímání čárového kódu 

na zavazadle.  

Formulář PIR (Property Irregularity Report) – Formulář, který vyplní cestující při ztrátě 

zavazadla u svého dopravce. 

Handling - Pracovníci, kteří ručně manipulují se zavazadly. 

Charterový let - Let, který je uskutečněn nepravidelně podle požadavků nájemce. 

Karusel - Dopravník ve tvaru oválu, po kterém putují zavazadla dokola, dokud je neodeberou 

pracovníci handlingu. 

Laterál - Přímý dopravník, ze kterého pracovníci handlingu odebírají zavazadla. 

Nadrozměrné zavazadlo - Zavazadlo, které se svými rozměry a hmotnosti vymyká ostatním 

zavazadlům, které jsou odbaveny normálním způsobem na přepážce. 

Odbavovací proces - Obor činností, úkonů, postupů a opatření leteckých a odbavovacích 

společností a ostatních subjektů podílejících se na přepravě cestujících, zavazadel, zboží, 

pošty a činností před příletem a po odletu letadla. 

Pravidelný let - Let podle letového řádu dané společnosti, který neřeší počet cestujících. 

Příruční zavazadlo - Zavazadla cestujícího, která jsou přepravována s cestujícím na palubě 

letadla, a ke kterým má cestující během letu přístup.  

Rekonciliace zavazadel – Přiřazení jednotlivých zavazadel k jejím cestujícím a následná 

kontrola, že dané zavazadlo je naloženo společně s cestujícím.  

Skluz - Šikmá plocha, po které sklouznou zavazadla ze sorteru na přímý dopravník.  

Sorter - Třídící dopravník s určitým počtem výklopných misek řízený systémem pro 

přidělování skluzu. 

Tranzitní (transférové) zavazadlo – Zavazadlo, které prochází více odbavovacími procesy, 

než se dostane do cílové destinace. 

Třídírna zavazadel – Místnost, kde dochází ke třídění zavazadel do různých destinací. 

Virtuální okno – Časový interval, který se generuje při odesílání zavazadel na dopravník do 

třídírny. 

Vyhrazený bezpečnostní prostor SRA (Security restricted area) -  Část neveřejného 

prostoru letiště, do níž je kontrolován přístup pro zajištění ochrany civilního letectví před 
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protiprávními činy. Je to oblast, která za běžných podmínek zahrnuje všechny prostory mezi 

místem detekční kontroly a letadlem.  

Vysoká míra redundance – Schopnost při výpadku určité části pokračovat jinou náhradní 

části.  

Zapsané zavazadlo - Zavazadlo, které podal osobně cestující k odbavení na místě k tomu 

určeném. Zavazadlo je přepravováno v nákladovém prosotru letadla, ve kterém je 

přepravován i cestující, který toto zavazadla odbavil, ale nemá k němu přístup po celou dobu 

přepravy až do výdeje zavazadla v místě k tomu účelu určeném. 

 

 


