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Anotace  

Bakalářská práce se zabývá zhodnocením a návrhem možnosti zabezpečení výstroje 

policisty České republiky vzhledem ke sledování a evidenci pomocí radiofrekvenční 

technologie (RFID). V první části je uveden popis moderní radiofrekvenční technologie 

k identifikaci výstroje a soupis nejdůležitějších platných právních předpisů, souvisejících 

s touto problematikou. Teoreticky je v práci nastíněn RFID systém fungování. Hlavní část 

práce je zaměřena na popis výběru výstroje policisty z hlediska návrhu využití RFID 

technologie ke zvýšení bezpečnosti této výstroje. V závěru práce je provedena aplikace 

a referenční měření výstroje a ověření výsledku měření v RFID laboratoři. 

 

Annotation 

This bachelor thesis deals with the evaluation and the proposal of security possibilities of 

police uniforms of the Czech Republic in view of monitoring and evidence using the 

radiofrequency technology (RFID). In the first part, the description of modern 

radiofrequency technology is mentioned for uniforms identification and summary of the 

most important legal enactments connected with this issue. The function of RFID system is 

theoretically described. The main part of the thesis focuses on selective characteristics of 

police uniforms in term of proposal how to use the RFID technology for increase of police 

uniforms security. In the conclusion, the application and the reference measurements of 

uniforms are performed and results of measurements are evaluated in RFID laboratory.  
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1 Úvod 

Policejní výstroj tvoří už od minulosti nedílnou součást kultury společnosti a v průběhu 

svého vývoje procházela řadou přeměn. Kromě funkce estetické, plní hlavně funkci 

ochrannou. Policejní stejnokroj se stanovenými doplňky tvoří celek jednotného a účelného 

vystrojení policisty a charakterizuje jejich příslušnost jednotného ozbrojeného 

bezpečnostního sboru. Všichni policisté a policistky mají povinnost dbát na úplnost své 

základní výbavy a musí ji udržovat ve funkčním stavu, obměňovat a doplňovat ji. Zásady 

a pravidla pro nošení policejního stejnokroje, stejnokrojových doplňků a hodnostních 

označení stanovuje Závazný pokyn č. 212/2008 Sb. o služebních stejnokrojích Policie České 

republiky [22]. 

Předložená bakalářská práce vedle vymezení cílů práce a rámcové osnovy pro její 

dosažení rovněž shrnuje součastné poznatky využití radiofrekvenční technologie v oblasti 

Policie České republiky. Použití RFID technologie zajistí nejen identifikaci, kontrolu ale 

i zabezpečení policejní výstroje proti záměně či krádeží.  

Hlavní pozornost byla věnována praktické části využití RFID technologie, k identifikaci 

a ke zvýšení bezpečnosti policejní výstroje policisty. Laboratorní experiment umístění RFID 

tagu v jednotlivých částech policejní výstroje za použití RFID identifikace v pásmu UHF 

byl realizován v ILAB laboratoři na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě v Ostravě. 

Součástí práce je navržení technického vybavení RFID tagů, čtecího zařízení, antén 

a konfigurace čtecí brány. Součástí této práce bylo i porovnání vlastních experimentálně 

navržených umístění RFID tagu do jednotlivých částí policejní výstroje. 
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2 Současný stav poznání v oblasti řešené problematiky  

Současné poznatky o této problematice se prohlubují prakticky každým dnem. To proto, 

že v součastné době nacházejí RFID technologie stále nové oblasti použití a možnosti jejich 

uplatnění zdaleka nelze považovat za vyčerpané.  

 

2.1  RFID technologie 

RFID (Radio Frequency Identification) je definován jako radiofrekvenční bezdrátový 

systém identifikace, který patří mezi moderní technologii. RFID je schopna provést rychlý, 

automatický sběr dat pomocí radiofrekvenčních vln, a následně pomoci uložené informace 

identifikovat objekt zájmu. 

Historický vývoj 

Představa o využívání rádiových kmitočtů, aby dokázaly odrážet vlny z objektů, se datuje 

až k roku 1886 k pokusům Fredericka Hertze. Radar, jak ho známe, byl vynalezen v roce 

1922 skotským fyzikem Robertem Alexandrem Watson-Watem, a jeho praktické aplikace 

sahají až do druhé světové války, kde bylo zapotřebí dokázat rozeznat přátelská letadla od 

letadel nepřátelských. Watson-Watt proto vynalezl první systém identifikace Friend or Foe 

(IFF). Přátelská letadla byla vybavena vysílači, které dokázaly přijmout signál vyslaný 

z radarové stanice, a taktéž aby dokázala signál odeslat na radarovou stanici, což znamenalo 

rozpoznání přátelského letadla. Princip spočíval v komunikaci mezi vysílačem umístěným 

v letadle a signálem z radarové stanice.  

Za průkopníka moderní RFID technologie je považován Mario Cardullo. Ten si nechal 

patentovat v roce 1973 poprvé obvod s 16-ti bitovou pamětí. Modifikace jeho obvodového 

řešení a principu se používá doposud. V 90. letech nastaly podmínky pro mezinárodní 

využívání RFID technologie s vytvářením prvních standardů (kompletní rámec předepisující 

logiku komunikace). 

 Tento systém lze úspěšně najít v různých odvětvích průmyslu a oblastech, kde je kladen 

důraz na co nejrychlejší a přesné zpracování informací a okamžitý přenos těchto načtených 

dat k následnému zpracování.  
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Tuto technologii lze nalézt i v specifickém oboru např. zdravotnictví, v němž v případě 

chyby nehrozí pouze finanční ztráty, ale může být ohroženo přímo zdraví pacientů 

a zaměstnanců. Právě bezpečná a jednoznačná identifikace pacientů, léků a zařízení může 

zabránit mnoha nenapravitelným chybám. Speciální náramky s čárovým kódem se požívají 

pro identifikaci lidí v nemocnicích.  

Pravděpodobně se už každý z nás setkal se systémy bezdotykové komunikace, aniž by 

si jejich přítomnost vůbec uvědomil. Příklady aplikací RFID je imobilizér v automobilu, 

aktivace, deaktivace alarmu nebo karty na otevírání dveří v hotelech. Další aplikační oblasti 

pro technologie RFID lze uvést např:  

 sledování střelných zbraní, 

 ochrana a evidence majetku, 

 sledování pohybu a tras, 

 sledování dopravních prostředků, 

 označování zvířat, 

 elektronické klíče, 

 cestovní pasy atd.. 

 Mezi hlavní výhody technologie RFID patří: 

 bezkontaktní povaha technologie, která pro svou činnost nevyžaduje přesnou 

polohu, 

 zaznamenává, uchovává a poskytuje informace o výrobku v reálném čase, 

 přenos dat z čipu nebrání špatné atmosférické a optické podmínky, 

 dosah čtení je v rozmezí od několika centimetrů až po desítky metrů, 

 rychlost čtení je z pravidla v čase pod 100 milisekund a z tohoto důvodu můžeme 

v jednom okamžiku přečíst více tagů najednou, 

 množství informací, které lze do čipu zapsat je zpravidla 1 MB. 
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Mezi hlavní nevýhody technologie RFID je jejich vysoká pořizovací cena, fyzikální 

hranice u kovů a tekutin a usměrňování transpondéru. 

2.2  RFID Systém 

Každý použitelný systém bezdrátové identifikace se skládá z RFID tagu (někdy také 

nazývaný transpondér) jako nosič identifikace. Čtečkou ( RFID reader), která slouží jako 

nástroj pro komunikaci a dekódování informace z transpondéru. Třetím a zároveň 

posledním základním komponentem jsou podpůrné systémy (počítače, databáze, 

telekomunikační sítě), které zpracovávají přijatá data z RFID čtečky. Technologie RFID 

pracuje na principu radaru. Transpondéry mohou být jak aktivní, tak pasivní (v tomto 

případě využívají pro své napájení energii vyslanou ze čtečky) viz obr. 1. 

 

 

Obr. 1 Základní schéma komunikace RFID systému [7]  

 

Princip fungování pasivního RFID systému spočívá v tom, že čtečka nejprve vyšle na 

svém nosném kmitočtu elektromagnetickou vlnu, která je přijata anténou transpondéru. 

Indukované napětí vyvolá elektrický proud, který je usměrněn a nabíjí kondenzátor 

v transpondéru. Uložená energie je použita pro napájení logických a rádiových obvodů 

transpondéru. 

Když napětí na kondenzátoru dosáhne minimální potřebné úrovně, spustí se 

mikroprocesor (tedy řídící obvody uvnitř transpondéru) a transpondér začne odesílat 

odpověď čtečce. Vysílání transpondéru je realizováno zpravidla pomocí dvoustavové ASK 

(Amplitude Shifting Key) modulace, která je realizována změnou zakončovací impedance 

antény transpondéru (anténa je buď přizpůsobena, nebo zakončena nakrátko).  
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Odrazy, které vznikají změnou impedance antény, jsou detekovány čtečkou 

a interpretovány jako logické úrovně 1 a 0. Řízení komunikace a jednotlivých stavů 

komunikačního řetězce je definováno příslušnou ISO normou [1]. 

Dostatečná energie pro nabití kondenzátoru v transpondéru a schopnost detekovat 

přijatou odpověď transpondéru čtečkou jsou tak hlavní hardwarové podmínky fungování 

RFID systému. S rostoucí vzdáleností mezi čtečkou a transpondérem postupně klesá kvalita 

RFID signálu. Narůst šumu v základním signálu vede až k nemožnosti úspěšné detekce 

přijaté zprávy. Pomocí modulace vlny vysílané ze čtečky lze do transpondéru také 

zapisovat. Často publikované čtecí vzdálenosti v oblasti až metrů odpovídají UHF (Ultra 

High Frequency) frekvencím nosného kmitočtu a vyžadují optimální prostředí (odrazy 

a útlumy v prostředí čtecí vzdálenosti rapidně snižují). 

 

2.3 RFID tag 

RFID tag můžeme označit jako nosič informací.  Základní funkcí RFID tagu je ukládání 

dat a přenos dat do RFID čtečky. Každý tag se skládá z mikročipu a antény tak jak je 

zobrazeno na (viz obr. 2). Velikost tagu souvisí s velikostí antény, protože anténa je největší 

součástkou na tagu. Obvykle platí, že čím vyšší je použitá přenosová frekvence, tím menší 

může být anténa a s  ní i velikost tagu. Tagy dělíme podle výrobní technologie, zdroje 

energie, druhu paměti a frekvenčního pásma, ve kterém pracují [4]. 

 

 

 

Obr. 2 RFID tag obsahující anténu a mikročip  

 

Anténa 

Mikročip 
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2.3.1  Rozdělení tagu podle provedení 

Výrobní technologie tagu závisí na aplikaci, která bude sloužit v prostředí, kde bude tag 

používán. Některé tagy musí být vyrobeny podle potřeby tak, aby odolávaly extrémním 

teplotám, vlhkosti a chemickým látkám. Mezi nejrozšířenější vyráběné tagy patří tzv. 

mince, (viz obr. 3). Mají kruhový tvar velkosti od pár milimetru až po několik centimetru. 

Výhoda těchto tagů je jejich jednoduchá manipulační implementace do jiných jednoduchých 

zařízení, například jako imobilizér nebo klíčenka, která se používá v oblastech, kde jsou 

potřebné pro vysoké požadavky na bezpečnost např. střežené prostory, kanceláře, byty 

a podobné infrastruktůry. Obal je tvořený plastem a tím dosahujeme jejich vyšší mechanické 

a tepelné odolnosti. Obvykle v jejich středu bývá otvor na uchycení [4]. 

 

 

Obr. 3 Tag tvaru mince 

 

Dalším nejrozšířenějším tagem v pořadí je „Smart label“ (v překladu „chytrá                 

etiketa“) zobrazena na (viz obr. 4). Tento systém je kombinací čárového kódu a technologie 

bezdrátové identifikace. Jedná se prakticky o dvouvrstvou etiketu, kde její vrchní část je 

klasicky potiskovatelná (tlakem, teplotou nebo inkoustem) a spodní část tvoří tag, který je 

vždy menší než samotná etiketa. Vše je pak před aplikací umístěno na nosné silikonové, 

lepící podložce, ze které se etiketa snímá, podobně jako u běžné etikety, a která umožňuje 

„chytré etikety“ skladovat v kotoučích a snadno potiskovat požadovanými údaji a čárovými 

kódy.  
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Před aplikací etikety je tedy tag uzavřen mezi podložku a podtištěnou horní vrstvu a tedy 

laik na první pohled nepozná rozdíl od běžné etikety [12]. Struktura Smart Label je 

zobrazena na následujícím obr. 4. 

 

Obr. 4 Struktura Smart Label [4] 

 

Pro objasnění funkce uvedu konkrétní příklad možnosti využití „chytré etikety“ a to na 

konci celého výrobního logistického řetězce. Představme si prodejny, kde se různé výrobky 

(potraviny, textilní oblečení) dnes a denně dostávají do kontaktu se zákazníky. Zde by měl 

být totiž každý produkt mimo RFID tagu, který je důležitý hlavně pro potřebu prodávajícího 

(skladování výrobku, namarkování u pokladny, sledování data spotřeby apod.) a kontrolních 

instituce, také opatřen normálně čitelnou etiketou pro potřeby zákazníka. Zákazník by si 

mohl alespoň základní údaje přečíst i bez RFID čtečky.  

Výsledkem by měl být stav, takový aby si zákazník nikdy neodnesl, ani omylem, žádný 

produkt s prošlou lhůtou spotřeby, protože při zjišťování ceny výrobku u pokladny by se 

z RFID tagu přeneslo do kasy mimo ceny či identifikačního kódu i datum spotřeby 

a prodavačka či dokonce samotná pokladna by nedopustila prodání prošlého výrobku. 

Odpadly by tak dnes časté problémy se zapomenutými výrobky v regálech s prošlými daty 

spotřeby, které si tak zákazník omylem koupí. 

Nosná 

podložka 

Klasická 

potiskovatelná 

podložka 

RFID tag 
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Jiným typem RFID je Smartcard, která má přibližnou velikost jako platební karta. Karta 

má v sobě dost velkou anténu, aby měla vlídný vliv na dosah celého systému. Anténa je 

zatavena mezi vrstvy plastu při teplotě 100 °C. Karta se nejčastěji využívá v platebních 

a docházkových systémech.  

Další tvořivou formou jsou tagy, které jsou přímo zapuštěné ve výrobku. Výhoda 

těchto tagů spočívá ve vysoké odolnosti a nízké pořizovací ceně. Příkladem použití je 

výroba plastových palet. Tag je zapuštěný do palety a potřebné informace jsou do něj 

ukládány po celou dobu životního cyklu palety. 

V neposlední řadě stojí za zmínku také skleněné válečkové tagy, které jsou vyvinuté pro 

zavedení pod pokožku a jsou vhodné k aplikaci v procesech zdravotnictví či kontroly zvířat. 

Jedná se o zatavenou skleněnou trubičku o průměru 2 mm a délce maximálně 30 mm 

a operují na frekvencích 125 – 135 kHz. 

 

2.3.2 Rozdělení tagu podle zdroje napájení 

 

Aktivní tagy obsahují vysílač a pro napájení svých obvodů potřebují baterii, kterou 

využívají k napájení integrovaného čipu a k vysílání signálu ke čtečce. Aktivní chipy mají 

vzdálenost čtení až stovky metrů, ale vyžadují poměrně vysoké náklady na pořízení. Tyto 

tagy však kvůli baterii mají menší odolnost na teplotu a je nutné provádět výměnu baterie. 

Nejvíce se využívají pro sledování osob, vozového a technologického parku, sledování 

zvířat a tam kde lze tag opětovně použít. Některé speciální aktivní tagy umožňují sledování 

teploty, tlaku a zaznamenávají také, jak se zacházelo třeba s křehkým zbožím při transportu. 

Nevýhody vysoká pořizovací cena z důvodu složitější výroby. 

 

Pasivní tagy vysílač neobsahují, pouze odrážejí dopadající vlnu. Tyto tagy pro svou 

činnost nepotřebují napájecí baterii. Energii pro napájení svých obvodů získávají z energie 

elektromagnetického pole, které vysílá čtecí zařízení. Pasivní chipy jsou cenově výrazně 

levnější oproti aktivním tagům a také oplývají dlouhou životností. Čtecí vzdálenosti jsou 

podstatně menší od několika centimetru až po několik metru. V současné době jsou nejvíce 

rozšířeny tedy pasivní chipy a to zejména kvůli své nízké pořizovací ceně, nenáročnosti na 

obsluhu a odolnosti. 
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Semiaktivní tagy jsou tagy, které jsou také vybaveny vlastním zdrojem napájení, ale 

dokud nepřijmou signál z čtečky, tak zůstávají neaktivními. Jakmile čtečka tag zaktivuje, 

může použít energii z baterie ke vzájemné komunikaci. Stejně jako aktivní, tak i semiaktivní 

tagy mohou komunikovat na větší vzdálenosti než pasivní tagy. Jejich hlavní výhodou 

oproti aktivním tagům je však mnohem delší životnost. Někdy je ovšem nevýhodou proces 

aktivace, který trvá nepřiměřeně dlouho. Tato skutečnost se projevuje zejména v případech, 

kdy tag míjí čtečku ve větší rychlosti. 

Semipasivní tagy jsou pasivní tagy, které využívá svůj napájecí zdroj pouze pro napájení 

integrovaného obvodu a nikoliv pro tvorbu odpovědi. Pokud je napájecí zdroj využíván pro 

napájení senzorů, bývají tyto tagy nazývány senzorovými tagy. Obvykle jsou tyto tagy 

menší a levnější než aktivní, ale nabízejí více funkcí než pasivní [3]. 

 

2.3.3 Rozdělení tagu podle možnosti zápisu 

Existují tři druhy tagu z hlediska uchovávání informací.  

 Tagy Read - Only jedná se o typy, které nesou od počátku jedinečnou informaci, 

a ta nemůže být nikdy změněna. Slouží pouze ke čtení informací. 

 Tagy Read - Write informace zapsané do tagu lze vymazat a znova přepsat. Tyto 

typy tagu mohou uchovávat velké množství dat (2 Mb). 

 Tagy WORM jsou pouze pro čtení. Ukládání dat při prvním použití je ponecháno 

na dodavateli produktu nikoli u výrobce tagu. 

 

2.3.4 Rozdělení tagu podle frekvenčního pásma 

Technologie RFID se dělí dle komunikační frekvence: 

 LF (125 a 134 kHz),  

 HF (13,56 MHz),  

 UHF (868/869 MHz pro Evropu)  

 MW (2,4 a 5,8 GHz).  

Obecně lze říci, že čím vyšší je pracovní frekvence, tím delší vzduchovou bariéru je 

možné překonat. Naopak čím vyšší je komunikační frekvence, tím více je spolehlivost čtení 
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RFID tagů ovlivněna blízkostí kovových předmětů, které jsou pro technologii RFID 

významným rušivým elementem. 

Technologie LF – pásmo frekvencí nízkých je díky své téměř kontaktní čtecí 

vzdálenosti (do 30 cm) používána zejména k identifikaci osob (docházkový systém, 

verifikace oprávněného vstupu, závodní stravovací systém, identifikace v pracovním 

výkazu, autorizace závažnějších rozhodnutí, permanentky atp.). Tagy pro LF obvykle bývají 

ve formě klíčenky nebo karty. 

Technologie HF – pásmo frekvencí vysokých s čtecí vzdáleností do 1 metru je obvykle 

používána k identifikaci zboží na běžícím pásu, identifikaci prostřednictvím mobilního 

terminálu, zabezpečení proti odcizení zboží v obchodech aj. HF RFID v poslední době 

zaznamenává nejvyšší nárust popularity a lze tedy očekávat, že jí v budoucnu budou 

nahrazeny čárové kódy. 

Technologie UHF – pásmo frekvencí ultravysokých je určena k přenosu informace na 

vzdálenosti do 3 metrů. Nutno však říci, že obzvláště u UHF a MW technologií se velmi 

negativně projevuje přítomnost kovů v oblasti snímaného tagu. 

Technologie MW – pásmo mikrovln pracuje v blízkosti frekvenčního pásma často 

používaných Wi-Fi sítí. Proto v prostředích, kde je Wi-Fi síť používána, může hrozit 

vzájemné rušení těchto technologií. Mikrovlnná technologie RFID umožňuje komunikovat 

s tagem na vzdálenost až 10 metrů, avšak kromě kovů je pro MW velmi rušivým elementem 

také přítomnost kapaliny v okolí načítaného tagu. Charakteristickým znakem této 

technologie je kromě velké čtecí vzdálenosti a vysoké přenosové rychlosti také vysoká cena 

RFID tagu [14]. 

 

2.4 RFID čtečka 

Jedná se o zařízení, které je schopné bezkontaktně komunikovat s RFID čipy 

prostřednictvím jedné nebo mnoha antén.  

http://www.uis.cz/?page=uis-produkty-bezdratove-site
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Čtečka ve svém provozu vysílá elektromagnetické vlny na určité frekvenci a tím pádem 

monitoruje rádiové signály, které přicházejí z RFID tagu. Čtečka tedy funguje jako 

spojovací zařízení mezi RFID tagem a řídícím zařízením (počítačem) a plní několik 

obecných funkcí:  

 čtení informací tagu, 

 zápis informací do tagu, 

 převod dat z a do řídícího zařízení, 

 napájení energií pasivním tagum, 

 ověřování tagu k eliminaci neoprávněných přístupů, 

 ochrana a šifrování dat, 

 antirozporné opatření při komunikaci s více tagy najednou.  

 

V principu se jedná o řídící jednotku, vybavenou mikroprocesorem, vysílačem, 

přijímačem a operačním systémem. Dalším vybavením je anténa nebo antény, které můžou 

být nainstalovány jako pevná součást zařízení (u přenosných čtečích zařízení) nebo jako 

oddělitelná součást (anténa je např. ve venkovních prostorách).  

Čtecí zařízení rozdělujeme podle způsobu využití na stacionární (průmyslové) a mobilní 

RFID čtečky. U stacionárních čteček se především jedná o implementaci pevně 

nainstalované čtečky na určitém místě, přičemž okolo čtečky dochází k pohybu tagu (např. 

pohyblivý pás, vstupní, výstupní turniket), (viz obr. 5). Podporují připojení většího počtu 

antén, čímž se vylepší pokrytí prostoru signálem. Nejefektivnější využití je v průmyslových 

pásových dopravnících a také v čtecích bránách. 

 

Obr. 5 Stacionární čtečka značky Motorola [10] 
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Mobilní čtečky (viz obr. 6) převážně pistolového charakteru se využívají především tak, 

kde je zapotřebí mobilního principu skenování a ověřování tagu i na místech se špatnou 

přístupností a manipulací. Napájení je pomocí integrovaných záložních baterií, které 

dokážou zajistit dlouhotrvající pracovní činnost. Příkladem mohou být logistické sklady 

výrobních linek, řízení a doplňování stavu zásob ve výrobě. 

 

 

Obr. 6 Mobilní čtečka značky Motorola [10] 

 

2.5 RFID Anténa 

Zajišťuje prostřednictvím externích antén komunikaci s RFID tagy na straně jedné 

a komunikaci s nadřazenými řídícími systémy na straně druhé. K bezproblémové 

komunikaci musí být tagy v dosahu antény nebo ve čtecí zóně. Pokaď se nebude s tagem 

pohybovat, je možné pro čtení použití jediné antény (výrobní pásové procesy). V opačném 

případě pro zajištění účinnějšího čtení složitějšího pohybování tagu je zapotřebí více antén. 

Čím vyšší je počet antén, tím větší je pravděpodobnost úspěšného přečtení systémem. 

Abychom mohli vytvořit čtecí bránu, je nezbytné umístění antén po obou stranách. Antény 

jsou vhodné pro aplikace typu sledování a evidenci majetku, evidenci výroby na pásových 

dopravnících či evidenci IT zařízení. 
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2.6 RFID softwarové (řídicí) systémy 

Middleware nebo-li software řídicího systému má za úkol spojovat dvě různorodé 

aplikace, čímž umožňuje vzájemnou komunikaci, filtraci a výměnu dat získaných 

z populace RFID tagu. Jedná se převážně o software, který používají jednotlivý uživatelé, 

aby vůbec mohli pracovat s RFID hardwarem tkz. využívá logiku RFID. Používá se 

k vedení dat mezi čtečkou, případně čtečkami a k směřování dat mezi RFID sítí 

a informačním řídicím systémem. Pro příklad bych uvedl proces přečtení dat z tagu, kdy 

bude mít middleware za úkol posílat tyto obsažené data z tagu k určitému předem 

nadefinovanému podnikovému informačnímu systému.  

Při procesu zapisování do tagu, bude mít middleware za úkol posílat tyto data z předem 

 nadefinovaného podnikového informačního systému přímo určité čtečce a nakonec 

i k přesně danému tagu. 

 

Základní funkce middleware jsou především: 

 schopnost komunikace s více čtečkami různých výrobců s různými protokoly, 

 získávání, filtrování a ukládání získaných dat, 

 propojování sítě RFID s podnikovým informačním systémem, 

 kontrola, koordinace a správa jednotlivých čtečích zařízení, 

 možnost vzdáleně spravovat RFID sítě [2]. 
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3  Policie České republiky  

Policie České republiky je jednotný ozbrojený bezpečnostní sbor, který plní úkoly ve 

věcech vnitřního pořádku a bezpečnosti v rozsahu vymezeném ústavními zákony, zákony 

a ostatními obecně závaznými právními předpisy. Slouží veřejnosti a jejím úkolem je 

chránit bezpečnost osob a majetku, chránit veřejný pořádek a předcházet trestné činnosti. 

Plní rovněž úkoly podle trestního řádu a další úkoly na úseku vnitřního pořádku 

a bezpečnosti svěřené jí zákony, předpisy Evropských společenství a mezinárodními 

smlouvami, které jsou součástí právního řádu České republiky. 

 

3.1 Útvary Policie České republiky 

Policie České republiky je podřízena ministerstvu vnitra. Tvoří ji policejní prezidium, 

útvary s celostátní působností, krajská ředitelství policie a útvary zřízené v rámci krajských 

ředitelství (viz příloha č. 1). Činnost policie řídí Policejní prezidium, v jeho čele stojí 

policejní prezident, který je představeným všech policistů. Policejního prezidenta jmenuje 

ministr vnitra. Zákon zřizuje 14 krajských ředitelství policie. Jejich územní obvody se 

shodují s územními obvody 14 krajů České republiky. 

V policii působí útvary s celostátní působnosti a to především 

 kriminalistický ústav Praha, 

 letecká služba, 

 národní protidrogová centrála SKPV, 

 pyrotechnická služba, 

 služba cizinecké policie, 

 úřad dokumentace vyšetřování zločinu komunismu SKPV, 

 útvar odhalování korupce a finanční kriminality SKPV, 

 útvar pro odhalování organizovaného zločinu SKPV, 

 útvar pro ochranu prezidenta České republiky, 

 útvar pro ochranu ústavních činitelů, 

 útvar rychlého nasazení, 

 útvar speciálních činností SKPV, 

 útvar zvláštních činností SKPV [15]. 
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Útvary s územně vymezenou působností - Krajská ředitelství 

 Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy,  

 Krajské ředitelství policie Středočeského kraje,  

 Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje,  

 Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje,  

 Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje,  

 Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje,  

 Krajské ředitelství policie Libereckého kraje,  

 Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje,  

 Krajské ředitelství policie Pardubického kraje,  

 Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje,  

 Krajské ředitelství policie Zlínského kraje,  

 Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje,  

 Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, 

 Krajské ředitelství policie kraje Vysočina [16].  

 

3.2 Právní předpisy 

V této podkapitole se věnuji nejdůležitějším právním předpisům řešené problematiky. 

3.2.1 Ústava České republiky  

Ústava České republiky je spolu s Listinou základních práv a svobod nejvyšším právním 

předpisem České republiky. Byla přijata Českou národní radou dne 16. Prosince 1992 a byla 

vyhlášena ve Sbírce zákonů pod č. 1/1993 Sb., [19]. Ústava obsahuje dvě části. První část se 

týká zejména rozdělení výkonu státní moci ve státě a druhá část stanoví postavení člověka 

vůči státu. 

Součástí Ústavy České republiky je Listina základních práv a svobod, která byla 

vyhlášena ve Sbírce zákonů jako ústavní zákon České národní rady č. 2/1993 Sb., listina 

základních práv a svobod ve znění pozdějších předpisů [20]. Práva a svobody v ní obsaženy, 

jsou odvozeny z přirozeného práva, což znamená, že nebyly vytvořeny zákonodárcem 

a tudíž je není možné zákonem zrušit nebo nadmíru omezit. Tato práva jsou označována 

jako nezadatelná, nezcizitelná, nepromlčitelná a nezrušitelná. 
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3.2.2  Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů 

Policie České republiky plní úkoly zejména ve věcech vnitřního pořádku a bezpečnosti, 

a  to prostřednictvím svých příslušníků - policistů, kteří jsou organizováni v různých 

útvarech. Policisté jsou ve služebním poměru. Služební poměr upravuje zákon č. 361/2003 

Sb., ve znění pozdějších předpisů [18]. 

Bezpečnostním sborem podle zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků 

bezpečnostních sborů se rozumí Policie České republiky, Hasičský záchranný sbor České 

republiky, Celní správa České republiky, Vězeňská služba České republiky, Bezpečnostní 

informační služba a Úřad pro zahraniční styky a informace [18]. V čele Policie České 

republiky je policejní prezident. Práva a povinnosti České republiky vůči příslušníkovi plní 

příslušný bezpečnostní sbor. 

Vedle Policie České republiky existují také městské, resp. obecní policie řízené 

jednotlivými městy a obcemi, které mají poněkud odlišnou působnost, pravomoci a územně 

je jejich činnost omezena na příslušnou obec a nejsou ve služebním poměru [18].  

 

3.2.3 Zákon o Policii České republiky 

Základní povinností a to především způsob prokazování příslušnosti policisty je upraven 

v § 12 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky [17]. 

Policista je povinen při provádění úkonu prokázat svou příslušnost k policii služebním 

stejnokrojem, služebním průkazem nebo odznakem policie, na kterých musí být zřetelně 

viditelné identifikační číslo. Zaměstnanec policie je při provádění úkonu povinen prokázat 

svou příslušnost k policii průkazem zaměstnance policie se zřetelně viditelným 

identifikačním číslem. 

Dle § 108 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky ve znění pozdějších 

předpisů [17], policista musí vykonávat službu ve služebním stejnokroji nebo v občanském 

oděvu v závislosti na povaze konkrétní činnosti a potřebě efektivního plnění úkolů policie. 

Služební stejnokroj policie je oprávněn nosit jen policista. Bývalý policista může na 

základě souhlasu policejního prezidenta nosit služební stejnokroj s odlišujícím označením 

při vhodných příležitostech. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Obecn%C3%AD_policie
http://cs.wikipedia.org/wiki/M%C4%9Bsto
http://cs.wikipedia.org/wiki/Obec
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Zvláštní barevné provedení a označení služebních vozidel, plavidel a letadel policie 

a pásů s označením "Policie ČR" podle § 43 odst. 2 [17] může užívat pouze policie. 

Ministerstvo stanoví vyhláškou  

a) druhy a vzory služebních stejnokrojů, 

b) vzory služebních průkazů a průkazů zaměstnance policie a odznaků policie, 

c) způsob vnějšího označení policie, 

d) způsob prokazování příslušnosti, 

e) vzory zvláštního barevného provedení a označení služebních vozidel, plavidel a letadel 

policie a pásů s označením "Policie ČR" podle § 43 odst. 2. 

f) podmínky pro udělení souhlasu nosit služební stejnokroj s odlišujícím označením, vzor 

odlišujícího označení a vhodné příležitosti podle odstavce 2 [17]. 

 

3.2.4 Poskytování výstrojních a naturálních náležitostí příslušníkům Policie ČR 

V souladu s § 134 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků 

bezpečnostních sborů [18], upravuje poskytování výstrojních náležitostí příslušníkům 

Policie ČR Závazný pokyn policejního prezidenta č. 130/2008 o poskytování naturálních 

náležitostí příslušníkům Policie České republiky (výstrojní předpis). Tento závazný pokyn 

upravuje postup při poskytování výstrojních a naturálních náležitostí příslušníkům Policie 

ČR (dále i policista) [21].  

 

3.2.5 Závazný pokyn policejního prezidenta o služebních stejnokrojích 

Služební stejnokroj Policie České republiky vychází ze Závazného pokynu policejního 

prezidenta č.212/2008 Sb., ze dne 29. prosince 2008 o služebních stejnokrojích Policie 

České republiky (stejnokrojový předpis) v souladu s vyhláškou č. 460/2008 Sb., o způsobu 

vnějšího označení, služebních stejnokrojích a zvláštním barevném provedení a označení 

služebních vozidel, plavidel a letadel Policie České republiky a o prokazování příslušnosti 

k Policii České republiky [22]. Tento závazný pokyn stanoví podrobnosti o podobě, 

součástkách, doplňcích a dalších součástech a pravidlech nošení služebních stejnokrojů 

Policie České republiky. 

http://www.pravnipredpisy.cz/predpisy/ZAKONY/2008/273008/Sb_273008_------_.php#ČÁST PRVNÍ//HLAVA VI///§ 43/(2)
http://www.pravnipredpisy.cz/predpisy/ZAKONY/2008/273008/Sb_273008_------_.php#ČÁST PRVNÍ//HLAVA VI///§ 43/(2)
http://www.pravnipredpisy.cz/predpisy/ZAKONY/2008/273008/Sb_273008_------_.php#ČÁST TŘETÍ/////§ 108/(2)
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4 Materiální zabezpečení Policie České republiky 

Materiální zabezpečení Policie České republiky vychází ze skutečnosti, že jejím hlavním 

a nejdůležitějším úkolem je chránit bezpečnost osob, majetku, veřejný pořádek a tak 

předcházet trestné činnosti a pomoci materiálního zabezpečení plnit úkoly podle trestního 

řádu. 

4.1 Výstrojní vybavení 

Základním principem fungování policejní složky je výstrojní vybavení policejních členů. 

Tato oblast musí být pochopitelně upravena interními předpisy. Tyto předpisy by se daly 

zařadit do několika kategorií. 

První ze zmiňované kategorie tvoří úprava základního vybavení policistů a zaměstnanců 

policie. Každému policistovi vzniká nárok na výstrojní náležitosti dnem vzniku služebního 

poměru a zaniká dnem skončení služebního poměru. Rozsah náležitostí je stanoven 

výstrojní normou, do které je zařazen podle služebního místa a na které je určen. O zařazení 

do výstrojní normy rozhoduje služební funkcionář. 

Základní normy tvoří: 

a) Norma S (Stejnokrojová) která se dělí: 

 norma ST (stejnokrojová tuzemsko) určena pro policistu, který vykonává 

službu ve služebním stejnokroji na území České republiky. 

 norma SZ (stejnokrojová zahraniční) určena pro policistu, který vykonává 

službu ve služebním stejnokroji dlouhodobě v zahraničí nebo u hradní policie. 

b) Norma O (Občanská) která se dělí: 

 norma OT (občanská tuzemsko) určena pro policistu, který vykonává službu 

střídavě v občanském oděvu nebo stejnokroji na území České republiky. 

 norma OZ (občanská zahraniční) určena pro policistu, který vykonává službu 

střídavě v občanském oděvu nebo stejnokroji dlouhodobě v zahraničí, 

u hradní policie nebo jako osobní ochránce u Policie České republiky útvaru 

pro ochranu ústavních činitelů ochranné služby [21]. 
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V základním principu se jedná o vybavení výstrojními součástkami pro pořízení 

a doplnění základní výbavy a také o obnovu služebního stejnokroje. 

V další kategorie bych začlenil úpravu vybavení policistů a zaměstnanců policie dalším 

výstrojním majetkem, kde je přímo upřesněno vykonávání činnosti policistů tak 

zaměstnanců policie od policisty, který vykonává službu až po příslušníka hudby Hradní 

stráže. V rámci činností IZS je potřeba alespoň uvést vybavení policisty pro krizové situace, 

policisty určeného do pořádkových jednotek, výstroj pro pyrotechnika, potápěče, potřeby 

pro slaňování a horolezce. 

 

4.2 Technické vybavení  

Dalším okruhem materiálního zabezpečení policisty je výzbroj a technika. Protože 

výzbroj a technika přímo nesouvisí s daným tématem práce, ale souvisí s ním nepřímo, 

zmíním se o výzbroji a technice jen okrajově. A to z důvodu že si nedokážu představit 

fungování policisty bez výzbroje a případné techniky. Technické vybavení policie je 

podobně jako výstrojní vybavení v první řadě, stanoveno k plnění základních úkolů policie 

v oblasti bezpečnosti a veřejného pořádku. Dále se muže využívat i při řešení mimořádných 

událostí.  

S ohledem na rozdílnost výzbroje jednotek policie ČR v různých krajích a na existující 

rozdílnost i mezi jednotlivými jednotkami, berte informace jako orientační výčet co 

převážně používají. 

Některé uvedené příklady výzbroje a techniky 

 osobní donucovací prostředky – obušek nebo tonfa, služební pouta, slzotvorné 

prostředky, 

 střelné zbraně – pistole, samopaly, brokovnice, 

 chladné zbraně – nože, 

 nesmrtící granáty – slzotvorný granát, výbušky s ohlušujícím a oslepujícím 

účinkem.  

 prostředky pro vniknutí do objektu – beranidla, páčidla, kladiva, štípací kleště 

atd., 

 radiokomunikační a telekomunikační technika, 
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 přístroje pro pozorování – infravizory, noktovizory, termovize, 

  technické prostředky ochrany veřejného pořádku - vrtulníky, silniční, terénní, 

osobní a speciální zásahové automobily. 

 prostředky detekce výbušnin a zbraní – rentgeny a detektory, 

 systém určení poloh GPS, 

 laserové prostředky k měření rychlosti vozidel, 

 prostředky pro záznamy zvukových a obrazových stop [5]. 

 

4.3 Rozdělení služební stejnokroje policie ČR 

Služebními stejnokroji policie České republiky jsou: 

 služební stejnokroj 92,  

 stejnokroj pro generála 

 stejnokroj slavnostní 

 stejnokroj služby dopravní policie 

 stejnokroj jízdní policie 

 stejnokroj služby rychlého nasazení 

 stejnokroj Hudby Hradní stráže a Policie ČR 

 služebně – pracovní stejnokroj 92, 

 stejnokroj na motocykl, 

 stejnokroj hradní policie, 

 letecký stejnokroj 95, 

 společenský stejnokroj [22]. 

 

Popis jednotlivých stejnokrojů je uveden v přílohách 3 - 8 této práce. 

 

Policista je povinen při výkonu služby nosit stejnokroj, není-li právním předpisem, 

interním aktem řízení nebo ve zvláštních případech nadřízeným stanoveno jinak. Policista 

musí nosit stejnokroj podle pracoviště, kde je zařazen a při výkonu služby užívat stejnokroj 

v kombinaci se stejnokrojovými součástkami a doplňků výstroje podle vlastního uvážení na 

základě charakteru služby.   
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Policista je povinen nosit stejnokrojové součástky způsobem, který je stabilní při nošení 

odpovídajících oděvních součástek. Všechny stejnokrojové součástky musí být důkladně 

zapnuty, upraveny a opatřeny všemi předepsanými doplňky. Také musí být opatřeny 

předepsaným vnějším označením policie, dalšími obdobnými doplňky a hodnostním 

označením nebo označením odbornosti a funkce.   

Policisté se stejnou základní výbavou, kteří jsou zařazeni ve stejné hlídce, musí být 

jednotně ustrojeni [22]. 
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5 Návrh technického řešení RFID systému 

Tato kapitola se zabývá popisem systémového řešení a také popisem základní příslušné 

výstroje policisty ČR, která je vhodná pro umístění identifikačních čipů (tagů) do služební 

výstroje policisty ČR a následná identifikace těchto tagu pomocí čtecí brány včetně RFID 

příslušenství.   

 

5.1 Systémové řešení RFID 

Každý policista musí být vybaven příslušnou výstroji viz následující podkapitola 5.2. 

Systémové řešení se skládá z výstrojní výdejny, kde je policista identifikován za pomocí 

zabudovaného RFID čipu, umístěném v policejním odznaku nebo dokladu. Pomocí těchto 

informací zaznamenaných v RFID čipu je policistovi vydána služební uniforma. RFID čip 

může obsahovat informace o policistovi a tím zajistíme, že policista při odchodu do služby 

bude mít svou služební výstroj. V případě, že jedna z položek služební výstroje nebude 

daného policisty anebo bude jedna z položek danému policistovi chybět, bude policista 

příslušným informačním systémem při průchodu bránou RFID na tuto skutečnost 

upozorněn. Stejný postup je při výdeji služební zbraně. Na základě tohoto procesu vzniká 

kompletní policista připraven do služby dle stanoveného harmonogramu. Policista při 

každém odchodu a příchodu ze služebny je kontrolován čtecí bránou RFID, tím je vedena 

nejen docházka policisty, ale hlavně používání výstroje policisty. Všechny informace 

získávané RFID  čtecí brány jsou evidovány v informačním systému. Informačním 

systémem je zajišťována evidence policistů, evidence služebních výstrojí a evidence 

služebních zbraní. Hlavní stránkou informačního systému je možnost zaznamenání velkého 

množství dat, které mohou být nápomocny ke zpětnému dohledání informací a pohybu 

policistů a jejich služební výstroje (viz obr. 7).  
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Obr. 7 Systémový pohled  

Výdej služební výstroje Informační systém 

Výdej služební zbraně 

Kontrola výstroje policisty 

       Odchod ze  
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Kompletní policista  

               RFID 

       RFID 

 Identifikace policisty 

 Kódování služební 

uniformy 

 Výdej a příjem 
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 Identifikace policisty 

 Identifikace služební uniformy 

 Identifikace služební zbraně 
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5.2 Výstroj Policie České republiky 

Pro účely praktické části bakalářské práce popíšu základní příslušnou výstroj, kterou 

musí být nově přijatý policista vybaven.  

 služební průkaz policisty  

 služební odznak 

 služební stejnokroj nebo-li uniforma 

 vysoká obuv (letní, zimní) 

 polobotky (letní, zimní) 

 ponožky (letní, zimní) 

 kalhoty (letní, zimní) 

 košile (krátký a dlouhý rukáv) 

 kravata 

 svetr 

 služební sako 

 bunda 

 kabát 

 plášť do deště 

 služebně- pracovní stejnokroj 92 

 hodnostní označení 

 čepice 

  baret 

 ušanka 

 služební opasek 

 pouzdro na pouta 

 pouzdro na zásobník 

 pouzdro na pistoly 

 obušek nebo tonfa 

 služební pouta 

 vysílačka 

 slzotvorný sprej 

 svítilna 
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 kožená brašna 

 neprůstřelná vesta 

 služební zbraň 

 

Ve výše uvedeném seznamu výstroje jsou tučně označené položky, které jsou vhodné 

k umístění identifikačních čipů nebo-li tagu a mimo jiné jsou také vhodné i k vedení jejích 

evidence (záměna, odcizení). Pro lepší bezpečnost a zodpovědnost policisty za svěřenou 

výstroj (v seznamu označeno tučně kurzívou), by mohla být do budoucna pomocí RFID 

technologie očipována např. služební zbraň nebo neprůstřelná vesta. Umístění 

identifikačního čipu (tagu) do služební zbraně, je dle mého názoru složitý a zdlouhavý 

proces, oproti umístění identifikačního čipu do výstroje policisty ČR. 

Různé specifikované týmy mají výbavu povinnou a výbavu doporučenou, záleží však na 

každém policistovy, co z doporučené výbavy si sám zvolí při odchodu do služby. Proto jsem 

volil především z povinné výbavy a vybral položky ve výše uvedeném seznamu, které jsou 

označeny tučně. Jak je již výše zmíněno jsou tyto položky povinnou výstroji policistu ČR, 

a tudíž by jej měl mít policista vždy v době své služby. Položky byly vybírány mimo jiné 

i s ohledem na jejich výši pořizovacích nákladů. Možnosti umístění RFID tagu na výstroji 

policisty ČR jsem uvedl na obr. 8. 
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Obr. 8 Možnosti umístění RFID tagu na výstroji policisty ČR 
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5.3 Návrh konfigurace čtecí brány 

Brána je zařízení, ve které probíhá testování čtení výstroje policie ČR označených RFID 

tagy. Jedná se o čtecí zařízení, na kterém jsou umístěny antény vymezující čtecí zónu. Brána 

umožňuje umístění antén a čteček a průchod čtecí zónou, tak aby mohly být tagy přečteny. 

Brána je složena ze čtyř antén a čtecího zařízení typu Impinj Speedway R420. Antény jsou 

umístěny na laboratorním stojanu.    

 

 

Obr. 9 Fotografie brány se zakreslením rozměrů a směru 

 

Konfigurace čtecí brány: 

Antény na čtecí bráně musí být pevně upevněny. Antény jsou navrženy v počtu 4 kusů 

a to, dvě po stranách a dvě na horní části čtecí brány (viz obr. 9). Antény jsou kruhově 

polarizovány, tak aby bylo zajištěno přečtení co největšího počtu RFID tagu. U antén musí 

být minimalizovány odrazy od ploch za bránou. Ve čtecí zóně nesmějí být žádné předměty, 

které by mohly ovlivnit přenos RF signálu.  
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Antény musí fungovat v režimu vzájemného střídání ve čtení RFID tagy, tak aby byla 

zajištěna shoda všech antén. Vzdálenost od brány je větší než 1,5 x vlnová délka nejnižší 

frekvence vlnového rozsahu. 

Přesné stanovení minimální vzdálenosti od brány: 

 

 

l = vzdálenost od brány 

λ = vlnová délka 

v = rychlost světla (v = 299 792 458 m.s
-1

) 

f = frekvence (f = 865 MHz) 

 

 

Minimální vzdálenost od brány dle výpočtu by měla být 52 cm.  

Naměřena provozní teplota v laboratoři při provádění měření je 23,1 °C. Naměřená 

vlhkost odpovídala 44 %. Testovací nastavení RF pole bylo splněno a brána je tudíž 

kalibrována. Pokud máme vybrány jednotlivé tagy, je možné přistoupit k měření. Pro 

měření byly vybrány následující zařízení: čipy, čtecí zařízení a antény.    

 

5.4 RFID čip (tag) 

Při měření jsem vybrál tag typu AVERY DENNISON AD 826 (viz obr. 10), který 

splňuje několik základních vlastností. Je malých rozměrů, má nízkou hmotnost, dostatečný 

zisk a stálou vlastnost v prostředí. Jedná se o pasivní tagy. V případě umístění do oblečení 

by měla být zvážena možnost umístění do ochranného voděodolného obalu, který bude 

následně zašit do pracovního oděvu (např. nášivka u límce). Tagy byly umístěny na vybrané 

typy výstroje. Jedná se o služební čepici, služební bundu, služební kalhoty, služební opasek, 

služební krátkou košili, služební obušek, služební pouta a služební vysokou obuv. 
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Obr. 10 Tag Avery Dennison AD 826 [7] 

 

5.5 Výběr čtecího zařízení 

Při měření je používáno čtecí zařízení značky Impinj Speedway R420, které je 

optimalizováno pro práci s EPC global UHF Class 1: Gen 2 tagy 

 

Obr. 11 Čtecí zařízení Impinj Speedway R420 [9] 

 

Základní parametry čtecího zařízení Impinj Speedway R420 

Název: Impinj Speedway Revolution RFID Reader 

Výrobce: Impinj Speedway Corporation 

Model: IPJ-REV-R420-USA1M1 

Anténní konektory: 4x port 

Vysílací výkon: + 10,0 až + 30 dBm (PoE), +10,0 až 32,5 dBm (externí univerzální 

napájecí zdroj) 

Max. příjem citlivost: - 82 dBm 

Provozní teplota: -20 °C až +50 °C 

Vlhkost: 5% až 95% [9]. 
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5.6 Výběr antén 

Ke čtecímu zařízení jsou připojeny 4ks antén Metra Blansko Typ RFA01 pro UHF. 

Antény jsou umístěny dvě po stranách a dvě na horní části čtecí brány (viz obr. 9). 

Vzdálenost je vždy brána od středu antén. Čtecí vzdálenost se zvyšuje s vysokým ziskem. 

 

 

Obr. 12 Anténa Metra Blansko RFA01 [11] 

 

Základní parametry antény Metra Blansko RFA01 

Výrobce: Metra Blansko Corporation 

Model: RFA01 

Zisk: 7 dBi 

Vyzařovací úhel: max 65 ° 

Polarizace: cirkulární 

Provozní frekvence: 865 do 870 MHz 

Rozměry 260 × 260 × 55 mm [11]. 

 

5.7 Umístění RFID tagu - typy AVERY DENNISON AD 826 

Pro měření byly tagy umístěny a označeny následně: 

 D3 služební čepice – kšilt zespodu, 

 D2 služební bunda – vnitřní spodní lem, 

 D1 služební kalhoty – vnitřní zadní lem, 

 D0 služební opasek – vnitřní střední část, 
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 CF služební košile s krátkým rukávem  - vnitřní zadní límec, 

 CD služební obušek – nad rukojeť, 

 CE služební pouta, 

 E5 služební obuv – vnitřní část, 

 007 služební pouta (tag na kov typ CONFIDEX).  

V příloze č. 9 je uveden popis a fotografie služební výstroje s umístěním jednotlivých 

tagu. 

 

5.8 Výsledky měření umístění tagu ve služební výstroji policisty ČR 

V tabulce 1 jsou uvedeny podmínky pro jednotlivá měření umístěných tagu. 

Tabulka 1 Podmínky jednotlivých měření 

  

Podmínky 

rychlost 

chůze             

[m.s-1] směr pohybu 

orientace 

antén změna tagu 

1. měření 0,8 A-B kolmo k ose x 

2. měření 0,8 A-B kolmo k ose x 

3. měření 0,8 B-A kolmo k ose x 

4. měření 0,8 B-A kolmo k ose změna tagu na služební košili 

5. měření 0,8 A-B kolmo k ose x 

6. měření 0,8 A-B 

natočení 

horních antén 

o 30° x 

7. měření 0,8 A-B kolmo k ose 
změna tagu na služebním 

opasku, kalhotách, poutech 
8. měření 0,8 B-A kolmo k ose x 

9. měření 0,8 A-B kolmo k ose 

změna tagu na služebním 

opasku 

10. měření 0,8 A-B kolmo k ose 

změna tagu na služebním 

opasku 

11. měření 0,8 B-A kolmo k ose x 

12. měření 0,6 A-B kolmo k ose x 

13. měření 0,5 B-A kolmo k ose x 

14. měření 1,0 A-B kolmo k ose x 

15. měření 1,0 B-A kolmo k ose x 

16. měření 1,3 A-B kolmo k ose x 

17. měření 1,3 B-A kolmo k ose x 

  



39 

 

Tabulka 2 Výsledky jednotlivých měření čtení RFID tagu 

1. Popis laboratoře, kde se dané měření provádí: 

Laboratoř ILAB RFID na VŠB-TU Ostrava, uzpůsobena pro provádění testů RFID 

2. Pohyb materiálu: 

Dráha: 5,8 m 

       

  

Rychlost: 0,6 - 1,3 m/s               

  

Počet načtení 

D3 D2 D1 D0 CF CD CE E5 007 

1. měření 18 10 2 x x 14 x 7   

2. měření 27 23 x 2 x 19 x 5   

3. měření 22 19 2 2 x 19 x 8   

4. měření 29 17 x 2 22 14 x 4   

5. měření 17 15 2 3 21 23 x 4   

6. měření 32 22 x 1 28 12 x 6   

7. měření 25 24 22 2 11 14   2 16 

8. měření 21 16 17 2 10 8   6 20 

9. měření 21 13 16 x 16 13   5 4 

10. měření 26 13 16 4 23 15   8 2 

11. měření 30 17 10 1 10 18   3 12 

12. měření 39 14 33 x 36 20   6 8 

13. měření 30 22 32 x 22 32   10 11 

14. měření 22 16 18 x 16 16   8 3 

15. měření 21 16 18 2 19 14   4 5 

16. měření 13 9 8 x 8 12   2 4 

17. měření 13 7 11 x 10 8   4 3 

 

U měření č. 1 a dle výše uvedené tabulky 2 byl nejčastěji načten tag umístěný na služební 

čepici. Vzhledem k umístění tagu na služební košili, opasku a poutech nebyly tyto tagy ani 

jednou načteny.  

U měření č. 2 byl nejčastěji načten tag umístěný na služební čepici. Tag umístěný na 

služební košili, kalhotách a poutech nebyl vůbec načten, opět z důvodu umístění tagu.  

U měření č. 3 byl nejčastěji načten tag umístěný na služební čepici. Tag umístěný na 

služební košili a poutech nebyl vůbec načten, opět z důvodu umístění tagu. Problematické 

čtení tagu u služebního opasku a služebních kalhot, způsobeno nevhodným umístěním tagu. 

U měření č. 4 byl nejčastěji načten tag umístěný na služební čepici.  U služební košile 

bylo změněno umístění tagu a to z vnitřního zadního límce na rukáv. Umístění tagu není 
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vhodné umístit pod výložku ani do náprsní kapsy košile. Důvodem je umístění hodnostního 

označení (frčky) na výložce a služebního odznaku na náprsní kapse košile. Tímto měřením 

bylo zjištěno ideální místo pro umístění tagu na služební košili.  

Při měření č. 5 byl nejčastěji načten tag umístěný na služebním obušku. Tag umístěný na 

služebních poutech nebyl vůbec načten, vzhledem k umístění tagu.  

Při měření č. 6 došlo k natočení antén o 30° (viz obr. ch) přílohy 10 a opět byl nejčastěji 

načten tag umístěný na služební čepici. Tag umístěný na služebních kalhotách a poutech 

nebyl vůbec načten. Tag umístění na služebních poutech, nebyl ani po šestém měření 

načten, domnívám se, že byl špatně zvolen typ tagu, neboť se jednalo o tag, který se 

převážně používá jen na textilní materiál. U dalších měření jsem použil tag, který se používá 

na kovové materiály.  

U měření č. 7 byl nejčastěji načten tag umístěný na služební čepici. U tohoto měření byly 

antény vráceny do původní polohy. Na základě výsledků předchozích měření byla 

provedena změna tagu na služebních poutech, služebních kalhotách a služebním opasku. Na 

kovová pouta byl použit tag typu CONFIDEX (viz obr. i) přílohy č. 10. U služebních kalhot 

se předpokládá ideální poloha umístění tagu na vnitřním zadním lemu. Dle zjištěných 

měření není toto místo ideální a tudíž došlo ke změně umístění tagu a to do boční kapsy 

u kalhot (viz obr. j) přílohy č. 10. Změna umístění tagu byla provedena i u služebního 

opasku a to posunutím tagu k místu zapínání opasku (viz obr. k) přílohy č. 10. Změnou 

umístění tagu u služebních kalhot bylo zjištěno ideální místo pro přečtení tagu. Tag na 

služebních poutech byl načten a to z důvodu výměny typu tagu, který byl již určen na 

kovové materiály.    

Měřením č. 8 byl nejčastěji načten tag umístěný na služební čepici a služebních poutech. 

U měření č. 9 byl nejčastěji načten tag umístěný na služební čepici. U tohoto měření jsem 

změnil umístění tagu u služebního opasku a to tak, že jsem jej umístil na vnější stranu 

opasku (viz obr. l) přílohy 10. Tato změna umístění tagu nebyla vůbec čtecích zařízení 

zaregistrována, tzv. nebyla vůbec přečtena. 

U měření č 10 byl nejčastěji načten tag umístěný na služební čepici. Vzhledem 

k předchozímu měření č. 9 jsem opět provedl změnu umístění tagu na služebním opasku 

a to umístěním na zadní vnější stranu opasku. Tato změna byla čtecím zařízením již 

zaznamenána. Dále u tohoto měření dochází ke zhoršení načtení tagu na služebních poutech. 
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U měření č. 11 byl nejčastěji načten tag umístěný na služební čepici. Nejméně načten byl 

tag umístěný na služebním opasku. 

Na základě výše uvedených měření lze konstatovat, že umístění tagu na jednotlivých 

předmětech výstroje je ideální a tudíž u následujících měření došlo pouze k úpravě rychlosti 

chůze. 

Následující měření č. 12 a za rychlosti 0,6 m.s
-1

 ve směru A-B byly veškeré tagy 

umístěné v jednotlivých předmětech výstroje nejčastěji a nejlépe načteny.  

Při měření č. 13 a za rychlosti 0,5 m.s
-1

 ve směru B-A byly veškeré tagy umístěné 

v jednotlivých předmětech výstroje nejčastěji a nejlépe načteny.  

Při měření č 14 a za rychlosti 1,0 m.s
-1

 ve směru A-B došlo k horšímu načtení 

jednotlivých tagů. 

Při měření č. 15 a za rychlosti 1,0 m.s
-1

 ve směru B-A byl oproti 14. měření změněn směr 

chůze, který nijak neovlivnil počet načtení jednotlivých tagu. 

Při měření č. 16 a za rychlosti 1,3 m.s
-1

 ve směru A-B jde vidět, že čím větší je rychlost 

chůze, tím se snižuje počet načtení jednotlivých tagů. 

Poslední měření č. 17 a za rychlosti 1,3 m.s
-1

 ve směru B-A byl oproti 16. měření změněn 

směr chůze, který nijak neovlivnil počet načtení jednotlivých tagu. 

Z výsledků měření RFID v pásmu UHF vyplývá, že tag umístěný na služební čepici byl 

nejčastěji načten, tudíž bylo vhodně zvoleno místo umístění tagu, v mém případě kšilt 

čepice. Jednalo se místo, které nebylo ničím překryto a čtení proběhlo ve všech testech 

měření výborně. I přes několik změn, byl nejméně načten anebo nebyl načten vůbec tag 

umístěný na služebním opasku. V tomto případě by muselo dojít k výběru jiného vhodného 

typu tagu, což by vyžadovalo podrobnější zkoumání a testování navrženého typu tagu. Dále 

lze konstatovat, že čtení tagu je ovlivněno rychlostí chůze při procházení čtecím zařízením. 

 

 

 

 

  



42 

 

6 Závěr 

Výstroj příslušníků Policie ČR odpovídá velmi náročným požadavkům z hlediska 

bezpečnosti. Předložená bakalářská práce si stanovila za cíl posoudit možnosti zabezpečení 

výstroje policisty České republiky. Vzhledem ke sledování a evidenci výstroje pomocí 

radiofrekvenční technologie (RFID), která by pomohla při zpětné identifikaci případně 

kontrole sledované služební výstroje každého policisty. 

V teoretické části práce je popsán princip RFID systému jako jsou RFID tagy, čtečky, 

antény, middleware a jednotlivé čtecí brány. Praktická část práce se zabývala konkrétním 

návrhem umístění RFID tagů do jednotlivých částí služební výstroje policisty České 

republiky a následné identifikaci této očipované výstroje při průchodu čtecí bránou. 

Důvodem bylo zajištění evidence a možnost sledování výstroje policisty tak, aby při 

odchodu do služby byl policista plně vybaven a chráněn. Měření bylo zaměřeno na vhodné 

umístění RFID tagu do jednotlivých částí policejní výstroje (na služební čepici, služební 

košili, služební bundu, služební kalhoty, služební pouta, služební obušek a služební obuv). 

Pracoviště, kde bylo měření provedeno bylo vybaveno z laboratorního stojanu- čtecí brány, 

na kterém byly umístěny čtyři antény typu Metra Blansko v pásmu UHF a čtecího zařízení 

Impinj Speedway R420. Antény byly umístěné dvě po stranách a dvě na horní části čtecí 

brány. V prvotních fázích ověřování čtení RFID tagu implementovaných do výstroje bylo mimo 

jiné i zapotřebí zkonstruovat umístění antén tak, aby byly kruhově polarizovány. Tím bylo 

zajištěno přečtení, co největšího počtu RFID tagu umístěných ve výstroji policisty. Ve čtecí 

zóně nesměly být umístěny žádné předměty, které by mohly ovlivnit přenos RF signálu. 

Pokud dojde k nevhodnému umístění RFID tagu zvýší se riziko nepřečtení jednotlivého 

druhu policejní výstroje. Tímto dojde k nepřesnému nebo neakceptovatelnému sledování.  

Z výsledků měření RFID v pásmu UHF vyplývá, že RFID tag umístěný na kšiltu 

služební čepice byl nejčastěji načten, tudíž bylo vhodně zvoleno místo umístění RFID tagu. 

Naopak RFID tag umístěný na služebním opasku byl nejméně načten, i když bylo v rámci 

měření místo umístění několikrát měněno.  
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Příloha č. 3 - Popis a fotografie služebního stejnokroje 92 ZPPP č. 212/2008  

Služební stejnokroj 92 tvoří součástky: 

a) čepice se štítkem 92 (u policistky též klobouček 92), 

b) baret 92, 

c) kožešinová ušanka 92, 

d) blůza 92, 

e) bunda PČR 05, 

f) parka PČR 05, 

g) košile DR 92, 

h) košile KR 92, 

i) polokošile KR, 

j) pulovr DR 92, 

k) pulovr BR 92, 

l) kalhoty 92 (u policistky též sukně 92 a kalhotová sukně 92), 

m) termokalhoty, 

n) převlečné kalhoty PČR 05, 

o) polobotky celoroční a letní (u policistky samostatně opatřené), 

p) zimní kotníčkové boty, 

q) boty 2001, 

r) kotníčkové ponožky, 

s) zimní ponožky, 

t) vázanka 92, 

u) navlékací nárameníky 92, 

v) šála 92, 

w) kožené rukavice. 
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Příloha č. 4 -  Popis a fotografie služebně – pracovního stejnokroje 92 

Služebně-pracovní stejnokroj 92 tvoří součástky: 

a) čepice SPS 92, 

b) pletená čepice 92, 

c) blůza SPS 92, 

d) kalhoty SPS 92, 

e) kombinéza 92, 

f) tričko POLICIE, 

g) rolák PČR DR, 

h) svetr ke krku 92, 

i) pletené rukavice 92. 

     

       



 

Příloha č. 5 - Popis a fotografie stejnokroje na motocykl ZPPP č. 212/2008  

Stejnokroj na motocykl tvoří součástky: 

a) přilba na motocykl (je-li bez ochranného štítu, doplňuje se ochrannými brýlemi), 

b) bunda na motocykl, 

c) kalhoty na motocykl, 

d) boty na motocykl, 

e) rukavice na motocykl. 

   

  



 

Příloha č. 6 - Popis a fotografie stejnokroje hradní policie  ZPPP č. 212/2008  

Stejnokroj hradní policie tvoří součástky: 

a) čepice se štítkem HP (u policistky klobouček HP), 

b) lodička HP, 

c) kožešinová ušanka HP (není určena policistce), 

d) blůza HP, 

e) bunda HP, 

f) plášť HP (jen u policistky), 

g) plášť do deště HP (jen u policistky), 

h) pláštěnka do deště HP, 

i) košile DR HP (u policistky halenka DR HP), 

j) košile KR HP (u policistky halenka KR HP), 

k) svetr DR HP, 

l) svetr BR HP (není určen policistce), 

m) svetr V HP (jen u policistky), 

n) kalhoty HP (u policistky též sukně HP), 

o) ponožky HP, 

p) podkolenky HP, 

q) vázanka HP, 

r) navlékací nárameníky HP, 

s) kožešinový límec HP (není určen policistce), 

t) lem ke kapuci HP (jen u policistky), 

u) šála HP (jen u policistky), 

v) kožené rukavice HP (u policistky samostatně opatřené kožené rukavice). 



 

   

   

   



 

Příloha č. 7 - Popis a fotografie leteckého stejnokroje 95  ZPPP č. 212/2008  

Letecký stejnokroj 95 tvoří součástky: 

a) čepice 95, 

b) blůza 95, 

c) letecká košile DR, 

d) letecká košile KR, 

e) kalhoty 95, 

f) navlékací nárameníky 95, 

g) letecká šála. 

   

  



 

Příloha č. 8 - Popis a fotografie společenského stejnokroje  ZPPP č. 212/2008  

Společenský stejnokroj tvoří součástky: 

a) čepice se štítkem SSP (u policistky klobouček SSP), 

b) blůza SSP (není určena policistce), 

c) kabátek SSP (jen u policistky), 

d) šaty SSP (jen u policistky), 

e) večerní toaleta SSP (jen u policistky), 

f) plášť SSP, 

g) košile DR SSP (není určena policistce), 

h) fraková košile SSP (není určena policistce), 

i) kalhoty SSP (nejsou určeny policistce), 

j) polobotky SSP (u policistky lodičky SSP), 

k) ponožky SSP (nejsou určeny policistce), 

l) vázanka SSP (není určena policistce), 

m) motýlek SSP (není určen policistce), 

n) šála SSP, 

o) kožené rukavice SSP, 

p) látkové rukavice SSP, 

q) společenská kabelka (jen u policistky). 

    



 

Příloha č. 9 - Popis a fotografie služební výstroje s umístněním tagu 

Obr. a) D3 služební čepice – kšilt zespodu: 

 

 

Obr. b) D2 služební buna – vnitřní spodní lem 

 

 

 



 

Obr. c) D1 služební kalhoty – vnitřní zadní lem 

 

 

Obr. d) D0 služební opasek – vnitřní střední část 

 

 

 

 



 

Obr. e) CF služební košile s krátkým rukávem  - vnitřní zadní límec 

 

 

Obr. f) CD služební obušek – nad rukojeť 

 

 

 



 

Obr. g) CE služební pouta 

 

 

Obr. h) E5 služební obuv – vnitřní část 

 

 

 



 

Příloha č. 10 - Popis a fotografie změn umístění tagu na služební výstroj 

Obr. ch) Natočení antén o 30º 

 

 

Obr. i) Změna tagu služebních pout – CONFIDEX 

 

 



 

Příloha č. 10 - Popis a fotografie změn umístění tagu na služební výstroj 

Obr. j) Změna umístění tagu služebních kalhot a to do boční kapsy  

 

 

Obr. k) Změna umístění tagu služebního opasku a to posunutím tagu k místu zapínání 

opasku 

 



 

 

Příloha č. 10 - Popis a fotografie změn umístění tagu na služební výstroj 

Obr. l) Změna umístění tagu služebního opasku a to na vnější stranu  

 


