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ANOTACE 

Bakalářská práce se zabývá aplikací RFID technologie při zajištění bezpečnosti 

osob v podniku PŘEROVKSÉ KOTLÁRNY VLČEK s.r.o. První část pojednává o 

samotné technologii RFID. V další části je analyzován současný stav systému pro zajištění 

bezpečnosti osob v podniku, který vychází z reálného pozorování a současných 

ochranných pracovních předpisů. Na tuto analýzu navazuje návrh možnosti zlepšení těchto 

systémů s využitím RFID technologie. V poslední částí práce se popisuje, jak probíhalo 

ověření nasazení RFID technologie v laboratorních podmínkách a za pomocí statistických 

metod se charakterizují zaznamenaná data.   

KLÍČOVÁ SLOVA 

RFID, tag, čtečka, UHF, evidence, docházka, přístup, bezpečnost,  

SUMMARY 

This bachelor thesis concerns the application of the RFID technology while 

providing the safety of employees in PŘEROVSKÉ KOTLÁRNY VLČEK s.r.o. company. 

The first part describes the technology RFID itselfs. In the next part I present the 

contemporary situation of the system so as to provide the safety of employees in company, 

all based on my observations and current health and safety regulations. This analysis also 

includes the proposal describing the possibility how to improve these systems by using  the 

RFID technology. The last part deals with the test whether implemented RFID technology 

works in the laboratory conditions, and how the data are recoded with the help of statistical 

methods. 
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RFID, tag, reader, UHF, evidence, resort, access, safety 
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ÚVOD 

Radiofrekvenční identifikační technologie známá také pod zkratkou RFID 

(radio frequency identification technology) je velice rychle rozšiřující se technologií 

s obrovským potenciálem. Po mnoha letech výzkumů a inovací se v 90. letech opět začala 

uplatňovat po celém světě a i když není novou technologií její popularita a možnosti 

uplatnění stále rostou. Vytyčují se stále nové a odvážnější cíle pro jejich aplikace zvláště 

potom v oblasti bezpečnostnosti osob. 

Důvodem, proč jsem si vybral psát práci o RFID, byla zvědavost. Chtěl jsem 

poznat onu kontroverzní technologii, kterou jedna polovina světa zavrhuje, protože 

narušuje lidská práva a druhá vyzdvihuje, protože dokáže změnit svět na lepší a 

bezpečnější místo k životu. A právě ochrana je ze všech použití RFID nejkontroverznější, 

protože pokud mámě někoho ochránit, musí se mu v také v něčem zabránit. Jestli tomu tak 

opravdu je jsem se rozhodl zjistit v této práci.   

V první kapitole se zaměřuji na samotnou technologii RFID. Na její historii, na 

hardware a na to jak vlastně tato technologie pracuje. V následující kapitole je analyzován 

současný stav používaných technologií při ochraně zdraví na pracovišti a konkrétní 

pracovní úkony, u kterých může dojít k závažnému poškození zdraví.  V navazující 

kapitole se snažím zamyslet nad tím, jak by se za pomocí RFID technologie mohly 

doposud analyzované postupy stát bezpečnější, k tomuto návrhu využívám i diagram 

datových toků. Poslední kapitolou mé práce je zjisti zda by mnou navrhované opatření byly 

účinné a tedy zda by RFID technologie dokázala ochránit člověku život. 

Cílem jsou tedy seznámit se s RFID technologií. Analyzovat dosavadní 

bezpečnostní technologie a postupy. Navrhnout možnost zlepšení těchto technologií a 

postupů aplikací RFID. A ověřit zda by navržené metody fungovaly v praxi. 
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1. TECHNOLOGIE RFID 

1.1. HISTORIE 

Historie Radio Frequency Identification (dále jen RFID) je podobná té 

internetové. Stejně jako internet i RFID má své kořeny v armádě. Během druhé světové 

války se využívala primitivní forma této technologie k identifikaci spojeneckých nebo 

nepřátelských letadel. Ale stejně jako internet i RFID nezůstalo jen armádní technologií a 

rozšířilo se do veřejného sektoru, kde nachází široké uplatnění a má potenciál změnit 

způsob, jakým žijeme a pracujeme. 

První patenty začaly přicházet na přelomu 50. a 60. let, kdy si mohli první 

zákazníci vyzkoušet aplikaci proti krádeži, kterou pravděpodobně využíváte i dnes, když 

odemykáte své auto nebo dveře bez použití klíče. Od přelomu 80. a 90. let se stalo RFID 

ještě populárnější než doposud a velké podniky si začaly představovat, jak by jim RFID 

mohlo poskytovat přehled o produktech v reálném čase, zatímco by procházely 

dodavatelským řetězcem. 

    Se začátkem nového tisíciletí se ustanovily normy pro RFID a byl vyvinut 

Electronic Product Code (dále jen EPC). EPC je číslo, které zajišťuje jednoznačnou 

identifikaci produktu. Díky EPC mohou obchodní partneři spravovat své zboží 

v globálních dodavatelských řetězcích. 

V současnosti většina organizací stále experimentuje s RFID technologií jako 

prostředkem pro interní správu zboží. Příkladem může být využití RFID také v muzeích, 

která pomocí této technologie identifikuje artefakty, jež jsou skladovány v trezorech. 

Později, když se tyto artefakty zapůjčí do jiných zemí, EPC umožní jejich sledování. 

Dalším příkladem je sledování částí letadla, což umožní dokumentaci údržby jednotlivých 

částí a zajištění bezpečnějšího cestování letadlem. 

Je jen otázku času, kdy budou RFID tagy identifikovat většinu zboží na trhu a 

zákazníci z toho budou mít okamžitý prospěch. [4] 

1.2. CO JE TO RFID? 

RFID je technologie, která stejně jako čárový kód umožňuje jednoznačnou 

identifikaci označených položek. Ovšem na rozdíl od čárových kódů nemusí obsahovat jen 

EPC a nevyžaduje přímou viditelnost, což činí tuto technologii rychlejší a efektivnější.  

RFID zahrnuje tag, který je nosičem EPC kódu, jenž se skrz čtečku přenese do 

uživatelského počítače. K zajištění komunikace čtečky s tagem je nutné, aby obsahovaly 

stejný soubor norem. Žádná čtečka nedokáže komunikovat se všemi typy tagů. Ve spojení 
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s databází EPC poskytuje další informace o produktu, jako je jeho velikost, původ nebo 

datum výroby. Tyto informace pomáhají obchodům udržovat optimální stav zásob a plné 

regály, zároveň také umožňuje rychlejší opravy a vyšší kvalitu produktů.  

Produkt, který nějakým způsobem obsahuje RFID, je bezpečnější a dostupnější 

a nutí podnik, aby za produkty, které vyrábí, nesly větší zodpovědnost. Tento fakt činí 

RFID stále více populárnější mezi koncovými spotřebiteli.[22] 

Výhody RFID 

- Možnost zapisovat informace do tagu nebo ho číst bez přímé viditelnosti. 

- Možnost načtení více tagů najednou i na větší vzdálenost. 

- Pořízené informace jsou v digitální podobě. 

- Informace jsou pořizovány rychle. 

- Zvýšení efektivity dodavatelských řetězců. 

- Mobilita technologie. 

- Snížení chybovosti.[16] 

1.3. RFID – FREKVENČNÍ PÁSMA 

1.3.1. NÍZKOFREKVENČNÍ (LF) 

Nízkofrekvenční RFID systémy jsou typické pro frekvenci 125 kHz, nicméně 

jsou tu i systémy operující se 134,2 kHz. Nevýhodou tohoto frekvenčního pásma je 

kontaktní čtecí vzdálenost a pomalejší rychlost přenosu dat z tagu do čtečky. Výhodou LF 

systémů je schopnost číst tagy v prostředí, které obsahuje kovy, kapaliny nebo nečistoty a 

mají tendenci být méně citlivé na rušení. 

Využití 

Tato technologie najde uplatnění u docházkových systémů, identifikace zvířat, 

parkovacích systémů, ověřování výrobků.[10][7] 

1.3.2. VYSOKOFREKVENČNÍ (HF) 

Vysokofrekvenční RFID systémy nejčastěji pracují na frekvenci 13,56 MHz. 

Oproti LF mají větší čtecí vzdálenost (<1m) a vyšší čtecí rychlost, což může být výhodou. 

Nevýhodou jsou vyšší pořizovací náklady a horší čtení tagů z objektů s vysokým obsahem 

vody. 



OTTO SCHMIDT:APLIKACE RFID TECH. PŘI ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI OSOB 

2012            4 

Využití 

Využití naleznou například u chytrých karet, chytrých polic pro sledování 

množství zboží, ve zdravotnictví a při ověřování produktů a leteckých zásilek.[10][7] 

1.3.3. ULTRA-VYSOKOFREKVENČNÍ (UHF) 

UHF RFID využívá 860 až 930 MHz pásmo, konkrétně 868 MHz v Evropě a 

915 MHz v Severní Americe. Cena UHF systému je srovnatelná s cenou HF. Výhodou je 

větší čtecí vzdálenost, která může dosahovat i 15 metrů a vyšší rychlost přenosu dat než u 

HF systémů. Nevýhodou UHF je omezená schopnost číst tagy na objektech, které jsou 

obklopené vysokým obsahem vody nebo kovů a nebo jej přímo obsahují.  

Využití 

Tato frekvence se obvykle doporučuje pro distribuční a logistické aplikace, 

dodavatelské řetězce, sklady nebo výrobu.[10][7] 

1.3.4. MIKROVLNNÁ (MW) 

Poslední frekvenční možností je mikrovlnné pásmo od 2,45GHz do 5,8GHz. 

Ačkoli mikrovlnné RFID systémy nabízejí možnost čtení při opravdu vysoké rychlosti, 

přesto patří k nejdražším systémům. Čtecí vzdálenost je u těchto systémů největší. Kromě 

toho mikrovlnné systémy nejsou schopny proniknout objekty s vyšším obsahem vody nebo 

kovu, čímž dělají tento systém nevhodný pro mnoho aplikací.  

Využití 

Tyto systémy jsou využívány v některých dodavatelsko - odběratelských  

aplikacích s vysokým datovým obsahem, a kvůli nemožnosti proniknout vodou nebo 

kovem v kombinaci s vyššími náklady na pořízení, je jejich využití v této oblasti značně 

omezené.[10][7] 

1.4. RFID – TAGY 

Typický RFID tag je malé rádiové zařízení, bývá také označováno jako 

transpondér. Skládá ze silikonového čipu obvykle menšího než 1 mm
2
, spojeného 

s rádiovou anténou namontovanou na podklad. Existuje mnoho typů tagů s odlišným 

způsobem napájení, typem paměti nebo požadovaným frekvenčním pásmem, ve kterém tag 

pracuje. Každá z těchto vlastností pomáhá určit, pro kterou aplikaci bude daný tag vhodný 

a jaká bude jeho cena. Do paměti tagu je možné uložit data obsahující jak unikátní 

identifikační číslo, tak i informace o produktu, nebo zásilce, jako datum výroby, určení, 

datum prodeje a mnoho dalších užitečných informací. Způsobů použití tagů je velké 
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množství, od přístupových karet přes obyčejné etikety až k tagům, které jsou 

implementovaný pod kůži jak u domácích zvířat, tak u člověka.[21][8][25]  

1.4.1. PASIVNÍ TAGY 

Pasivní tag se skládá z antény a silikonového čipu, který obsahuje logický 

obvod a energeticky nezávislou paměť, která je schopna si udržet data i bez přísunu 

energie. Co ovšem pasivní tag neobsahuje, je samostatný zdroj energie k napájení a řízení 

svých součástek. Tag je poháněn časově proměnlivou elektromagnetickou radiofrekvenční 

vlnou, která je vysílána čtečkou. Této vlně se také říká nosný signál, protože díky tomuto 

signálu se informace uložené v tagu dostanou do čtečky.[5][11] 

Výhody 

Pasivní tag dokáže pracovat bez baterií, jeho životnost může být dvacet i více 

let, je lehčí a menší než aktivní tag a také méně nákladný.[13] 

Nevýhody 

Pasivní tag lze číst na vzdálenost menší než tagy jiných typů napájení a není 

možné jej připojit k čidlům, která k fungování potřebují elektřinu. Tag musí být připevněn 

tak, aby ho bylo snadné přečíst, a vyžaduje výkonnější čtečku, než jaká se používá pro 

čtení aktivních tagů.[13]  

Obrázek 1: Příklad tagu 

Obrázek 2: Příklad pasivního tagu 
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1.4.2. SEMI-PASIVNÍ 

Semi-pasivní tagy pracují na stejném principu jako pasivní tagy, s tím 

rozdílem, že obsahují samostatný zdroj energie, který tagu umožňuje zvětšit jeho čtecí 

vzdálenost a také pracovat nezávisle na čtečce. Semi-pasivní tag tedy nevysílá 

vysokofrekvenční signál a nezahajuje přenos mezi ním a čtečkou jako u aktivních tagů. 

Princip zasílání dat do čtečky je stejný jako u pasivních tagů, tedy modulací signálu 

vysílaného ze čtečky.[5][18] 

Výhody 

 Baterie semi-pasivního tagu má delší životnost než u aktivního tagu. Dosah 

semi-pasivních tagů může díky vysokofrekvenčnímu zesílení dosahovat desítek metrů. 

Semi-pasivní tagy jsou mnohem spolehlivější než pasivní tagy. [5] 

Nevýhody 

Na druhou stranu vyžadují baterii, která přidává na velikosti, ceně a 

požadavcích na údržbu. Životnost není tak velká jako u pasivních tagů.[5] 

1.4.3. AKTIVNÍ 

Aktivní tagy jsou plnohodnotná rádia s vlastním zdrojem, přijímačem, 

vysílačem a řídícími obvody, jsou to tedy obousměrná komunikační zařízení. Aktivní tagy 

mohou používat amplitudovou modulaci, stejně jako pasivní nebo semi-pasivní tagy. 

Mohou však vysílat a demodulovat propracovanější modulace, které mohou efektivněji 

využívat dostupné spektrum a poskytovat vynikající odolnost proti šumu.[5]  

Výhody 

Aktivní tagy mohou být přečteny na vzdálenost až 100 metrů a mohou být 

přečteny i za předpokladu, že neexistuje přímá viditelnost mezi tagem a čtečkou. Nabízejí 

také možnost připojení senzorů, jež ke svému chodu využívají elektrickou energii.[5][1] 

Obrázek 3: Příklad semi-pasivního tagu 
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Nevýhody 

Aktivní tag je náročný na údržbu, není schopen funkčnosti bez baterie, která 

omezuje jeho životnost. Cena tagu je vysoká a jeho velikost limituje jeho uplatnění. Pokud 

je baterie slabá, může docházet k výpadkům, což by znamenalo nepřečtení tagu. Navíc 

musí být aktivní tag certifikován jako rozhlasový vysílač, a musí proto splňovat regulační 

normy.[5][1] 

1.5. RFID – TYPY PAMĚTÍ TAGU  

RO - READ ONLY 

Tyto tagy, jak už název napovídá, jsou určeny pouze pro čtení. Do těchto tagu 

se při výrobě vepíše unikátní identifikace, většinou sériové číslo, které se v něm uloží a už 

ho není možné přepsat. Pokud tedy tyto tagy budeme hodnotit z hlediska zranitelnosti, jako 

je padělání, vkládání vlastního obsahu nebo kopírování, jsou zcela bezpečné.[10]   

RW - READ/WRITE 

Typ tohoto tagu je umožňuje několikanásobný zápis i čtení. Uživatel může data 

do tagu přidat nebo přepsat ty stávající. Vzhledem k tomu, že konfigurace tohoto tagu je 

mnohem propracovanější než RO tagy, jsou také o mnoho dražší. RW tag má tři hlavní 

postupy jak správu a ukládáni dat:[10] 

 EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory) je 

energeticky nezávislá paměť pro uložení malého množství dat, která 

musí být uložena ještě před odpojením napájení. Nevýhodou je vysoká 

spotřeba energie při zapisování[26] 

Obrázek 4: Příklad aktivního tagu 
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 FRAM (Ferromagnetic Random Access Memory) pro čtení spotřebuje 

stokrát méně energie než EEPROM a pro zápis je to dokonce tisíckrát 

méně.[26]  

 SRAM (Static Random Access Memory) se používá pro ukládání dat 

v mikrovlnných systémech, což umožňuje velmi rychlé zapisovací 

cykly. Nevýhodou u těchto tagů je, že pro udržení dat potřebují 

neustálý přísun energie. Toho se docílí pomocnou baterií.[26] 

WORM – WRITE ONCE READ MANY 

Do tohoto typu tagu se informace nezapisuje při výrobě, ale zapíše si je sám 

uživatel a to pouze jednou, poté už je není možné změnit. Oproti RW mají tyto tagy větší 

zabezpečení.[10] 

1.6. RFID ANTÉNY 

Antény jsou velice důležitou součástí komunikačních systémů. Je to zařízení, 

které dokáže přijímat nebo i vysílat rádiové signály a které vyzařuje vysokofrekvenční 

energii do prostředí. Přesto se dělí na přijímací a vysílací. Vlastností antén je tzv. 

vzájemnost nebo oboustrannost, což znamená, že anténa bude udržovat stejné vlastnosti 

bez ohledu na to, zda vysílá nebo přijímá. Anténa musí být naladěna na stejné frekvenční 

pásmo, jako je radiový systém, do kterého je připojena, jinak hrozí zhoršený příjem nebo 

přenos.[8][2] 

1.6.1. ANTÉNA ČTEČKY 

Fixní čtečky mají často za úkol sledovat průchody objektů eventuálně osob za 

pomocí antén připevněných na dveřích, portálech či branách umístěnými na nákladových 

rampách ve skladech nebo distribučních centrech. Aby se zabránilo falešnému čtení a 

signál pokrýval celou oblast zájmu, jsou antény umístěny po obvodu už zmíněných 

průchodů. Běžně se používají 4 antény. Spíše než antény všesměrové, se používají 

izotropní, které májí přesně definovaný paprsek. Anténa by měla být dobře přizpůsobena 

čtečce a šířka jejího frekvenčního pásma musí přesahovat šířku pásma, které se používá. 

V USA to je 902 – 928 MHz, v Evropě 865 – 868 a v Asii operují se stejnou šířkou jako 

v USA či Evropě, nebo na jiné ze spektra asi 860 – 960 MHz. Typem fixní antény může 

být tzv. patch anténa, která se skládá z vodivého plíšku, který je dlouhý přesně polovinu 

vlnové délky a je připevněný na větší kovovou základovou, mezi nimi je umístěné 

dielektrikum. Celá anténa je obalena plastovým krytem aby nedošlo k poškození vnitřního 

mechanismu. U tohoto typu antény je nejdůležitější její hrana, díky které dochází 

k vyzařování energie do prostoru. Pokud je plíšek dlouhý polovinu vlnové délky, energie 

šířící se podél tohoto plíšku tam a zpět přivodí stav kdy je anténa v rezonanci a vyzařuje 
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polarizovanou vlnu směrem kolmým k plíšku. Anténa se napájí pomocí už zmíněného 

mikropáskového vedení nebo koaxiální sondy.[5]  

Antény pro kapesní nebo přenosné aplikace mají přesně stanovenou velikost a 

hmotnost, musí být malé a lehké aby se čtečka vlezla do ruky. Také musí být odolné proti 

mechanickému poškození, nárazům a kapkám. Vzhledem k tomu, že jsou čtečky určeny 

pro ruční použití a lidské tělo je tvořeno vodou, tedy působí jako dielektrikum, je nejlepší 

použít vyvážené antény, které mají dvě symetrické poloviny a jsou poháněny dvěma 

protichůdnými proudy. Příkladem takové antény je dipólová anténa. Tato anténa je 

poměrně neprakticky velká a vyžaduje tzv. Balun transformátory nebo jiné speciální 

opatření pro připojení ke standardnímu koaxiálnímu kabelu. Jedna z možností jak zmenšit 

šířku dipólu je ohnout anténu, čímž zmenšíme i zesílení a šířku pásma, které se však stane 

kompaktnější. Typem ruční antény může být Yag-Uda anténa, která má velice 

jednoduchou konstrukci skládající se ze zářiče, reflektoru a direktoru. Zářič je obvykle 

tvořen skládaným půlvlnným dipólem pro lepší impedanci. Reflektor odráží energii, kterou 

zářič nezachytil a tím zvětšuje zisk antény. Direktory ovlivňují směrovost antény a tvoří 

vlnu, která vede podél antény, díky čemuž se zvětšuje efektivní plocha a zisk.  Právě 

výborná směrovost, je to, čím se tato anténa vyznačuje.[5][24] 

  

Obrázek 5: Schéma patchové antény 
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1.6.2. ANTÉNA TAGU 

 Antény vyskytující se ve RFID systémech mohou být používány k přijímání i 

vysílání elektromagnetické energie, zejména datově modulované elektromagnetické 

energie. V nízkofrekvenčním (LF) a vysokofrekvenčním (HF) pásmu je anténa tagu 

složena z indukční smyčky, na kterou je připojen čip. U ultra-vysokofrekvenčního (UHF) 

pásma je tag se čtečkou propojen pomocí elektromagnetických vln, na které jsou tag a 

čtečka laděny pomocí vhodných anténních struktur. Velikost a tvar antény mají významný 

vliv na čtení tagu. Nejčastěji používanými tagovými anténami jsou půlvlnné dipóly, 

skládané dipóly nebo smyčkové antény. U půlvlnných-dipólových antén je problém s jejich 

velikosti, proto se tyto antény musí upravovat - přesněji ohýbat. Také se jim říká 

meandrované dipóly. Ovšem toto ohýbání s sebou nese následky v podobě změněných 

vlastností, jako je snížení zisku, kratší dosah, menší užitná šířka pásma a třeba i zvýšená 

citlivost na vnější faktory. Tyto změny se dají napravit přidáním některých pomocných 

prvků, jako například rovné lišty nad meandrovanou část antény, čímž se zvýší 

kapacitance, nebo začleněním paralelně a sériově uložených induktorů ke zlepšení 

induktance.[8] 

  

Obrázek 6: Schéma YAGI antény 
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1.7. RFID ČTEČKA 

Čtečky jsou bezdrátová komunikační zařízení pro zapisování nebo čtení 

informací uložených v tagu. V pasivních systémech čtečka vytváří energetické pole, které 

vzbudí tag a napájí jeho čip, což mu umožní vysílat nebo ukládat data. Aktivní tag zase svá 

data pravidelně vysílá do prostoru, kde mohou být zachycena více čtečkami. Čtečky 

mohou být přenosné: mají v sobě vlastní zdroj energie a s počítačem komunikují 

bezdrátově, nebo pevně umístěné na strategických místech u montážních linek, eventuálně 

u vchodu do obchodu. Stacionární RFID čtečky k sobě mohou mít připojeno více externích 

antén pro lepší pokrytí dané oblasti. Stacionární čtečku si můžete prohlédnout na obrázku 

níže.[8] 

Součástí mobilní čtečky je anténa, která vysílá nebo přijímá signál. Tento druh 

čteček většinou doplňuje ty stacionární tam, kde potřebujeme například evidovat 

odstranění položky ze skladu nebo v případě že stacionární čtečky nedokázaly přečíst tag 

při průchodu portálem nebo na dopravníku. Mobilní čtečky se také používají na letištích 

pro evidenci zavazadel v případech, kdy neprocházejí terminálem. Níže na obrázku si 

můžete prohlédnout, jak v současné době vypadá mobilní čtečka.[8] 

Obrázek 7: Příklad stacionární čtečky Motorola [15] 
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 Nevýhodou této čtečky je, že operuje na jednom kmitočtu, což při obdržení 

většího počtu tagů od různých výrobců, kteří používají různé frekvence, znamená, že 

musíme mít více čteček, a to samozřejmě zvýší náklady. Tohoto nedostatku jsou si však 

výrobci vědomi a snaží se o vyrobení multifrekvenční čtečky. Čtečka musí plnit přísná 

kritéria jako ISO, EPC, různé regionální a energetické předpisy. Čtečka se k počítači dá 

připojit pomocí TCP/IP, Wireless LAN, Ethernet LAN nebo• RS 485 a je možné zasíťovat 

více čteček najednou pomocí middlewaru, eventuálně koncentrátorů. Čtečky také obsahují 

vstupy/výstupy pro možnost připojení externích čidel a řídicích obvodů.[8] 

1.8. MIDDLEWARE 

Jeho neobecnější definicí je, že middleware je softwarová sada nástrojů, která 

filtruje poškozená nebo opakující se data. Tato data pocházející ze čtečky, odkud přichází 

v neupraveném a pro software nesrozumitelném tvaru, po jejich zformátování 

v middlewaru jsou přístupná pro aplikační software podniku. Proto je middleware 

klíčovým komponentem pro řízení toku informací mezi čtečkou tagů a podnikovými 

aplikacemi. [9] 

Obrázek 8: Příklad stacionární čtečky 

Motorola[15] 
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Při navrhování RFID middlewaru se musí brát v potaz, že middleware bude 

pracovat s různými druhy hardwaru, které se mohou do systému integrovat i později, proto 

musí poskytovat společné přístupové rozhraní. Kromě toho by měl umět inteligentní 

plánování a synchronizaci mezi všemi procesy middlewaru, aby se minimalizovalo 

zpoždění a zlepšila účinnost. Velké množství dat, která přichází ze čteček, se musí 

zpracovávat v reálném čase, a to bezchybně. Dalším standardem je kompatibilnost s celou 

řadou různých programů a spolupráce s několika aplikacemi najednou. [26] 

Obrázek 9: Zapojení middlewaru 
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2. SOUČASNÝ STAV SYSTÉMU PRO ZAJIŠTĚNÍ 

BEZEPČNOSTI OSOB 

V této kapitole budu vycházet z reálného pozorování současného stavu a ze 

současných interních pracovních předpisů ochrany osob ve firmě PŘEROVSKÉ 

KOTLÁRNY VLČEK s.r.o.  

2.1. HISTORIE FIRMY 

„Společnost PŘEROVSKÉ KOTLÁRNY VLČEK s.r.o. byla založena 

v Přerově 1. 4. 1990 odloučením skupiny vedoucích pracovníků z ČKD Dukla Praha. Již 

od začátku své existence nabízí společnost komplexní řešení při výstavbě a rekonstrukci 

malých, středních a velkých energetických zdrojů v oblasti teplárenství, průmyslových 

podniků a výtopen. V současné době je to dynamicky se vyvíjející výrobce a dodavatel 

produktů pro energetické a teplárenské celky. Pro zachování vysoké kvality technického 

řešení realizovaných akcí kladou nejvyšší důraz na kvalitní a přesné provedení odborných 

prací. Dlouhodobá zkušenost a odbornost jejich zaměstnanců v projekci, konstrukci, 

výrobě a montáži spolu s moderním strojním vybavením, jim zaručuje komplexní 

odbornou samostatnost. Splnění náročných podmínek trhu je podmíněno potřebnými 

certifikacemi výrobků a systémem zabezpečování jakosti podle platných evropských 

norem. Pro tyto účely vlastní společnost k uvedené činnosti veškeré potřebné oprávnění 

vydané ITI Praha, ITI TÜV, ČKAIT. Společnost je výhradním obchodním zástupcem pro 

českou a slovenskou republiku anglické firmy AUTOFLAME Engineering Ltd., která se 

zabývá výrobou širokého sortimentu výrobků v oblasti řízení spalovacího procesu. Firma 

má dlouholeté a bohaté zkušenosti s instalací, uváděním do provozu a servisní činností u 

těchto zařízení. Součástí výrobního a dodavatelského programu je výroba nízkotlakých, 

středotlakých, vysokotlakých parních, horkovodních a teplovodních kotlů v rozsahu 100 

kW až 25 MW, výměníků, ekonomizérů, tlakových nádob, vyvíječů páry, nízko emisních 

výkonových hořáků v rozsahu 2,1 MW AŽ 12 MW a dalších energetických zařízení. Od 

roku 1995 kdy firma zakoupila potřebné technické zařízení pro vlastní výrobu tlakových 

částí kotlů, vyrábí rozsáhlý sortiment náhradních dílů tlakových částí různých druhů 

kotlů.“[14] 

2.2. SOUČASNÝ STAV BEZPEČNOSTI OSOB VE 
VYBRANÉM PODNIKU 

Podnik se dá rozložit do pomyslných dvou skupin, zaměstnanci ve výrobním 

úseku a zaměstnanci v administrativním úseku. Každou z těchto skupin odlišuje jejich 
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pracovní náplň a prostředí, v jakém danou funkci provozují. Ochrana zaměstnanců začíná 

jejich identifikaci při vstupu do podniku.  

2.2.1. SOUČASNÝ STAV DOCHÁZKOVÉHO A PŘÍSTUPOVÉHO SYSTÉMU 

V PODNIKU 

V roce 2007 podnik zavedl elektronickou evidenci docházky s tím, že 

zaměstnanci si stále povedou své papírové výkazy kvůli zpětné kontrole. Komponenty 

podnikového docházkového systému jsou terminál, čip Dallas, tři externí snímače a dvě 

řídicí jednotky.  

„Terminál Logic 310 je určen pro registraci docházky pomocí kontaktního 

média -  čipu. Umožňuje sedm registrací pracovní doby a možnost zobrazení salda 

přesčasů ke dne zpracování v PC. Používá zvukovou a optickou signalizaci, včetně 

zobrazení jména a typu registrace na grafickém LCD displeji. Informace o registracích a 

saldu pracovní doby ukládá do paměti, proto nemusí nepřetržitě komunikovat s PC. 

Zabudované diagnostické funkce zabezpečují bezpečný přenos dat. Symboly registrací lze 

volitelně měnit. Umožňuje připojení externího snímače a elektromagnetického zámku nebo 

turniketu pomocí zabudovaného relé.“[17] 

Typem snímaného média je čip Dallas 1990R v provedení F3 a F5. Na čipu je 

uložen 12 místní kód, který umožní identifikaci.[17] 

Obrázek 10: Terminá Logic 310 
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Externí snímač je připojen buď k terminal a nebo k přístupové jednotce. Jako 

snímané medium se používá, stejně jako v případě terminal, čip Dallas. Při registraci 

snímač využívá optickou i zvukovou signalizaci.[17] 

“Přístupová jednotka P520 slouží k omezené přístupu neoprávněným osobám 

do mist, do kterých nemají oprávnění.”[17] 

Externí snímače kontrolují vjezdy a přístupy do podniku. Snímače u vjezdů 

jsou připojeny k přístupové jednotce, která při správnosti kódu na čipu dá příkaz k otevření 

brány. Data z této operace jsou poslána do docházkové aplikace, zde jsou evidovány jako 

přístupy, ze kterých se tvoří docházka. To je jeden z důvodů, proč si zaměstnanci stále 

vedou papírové výkazy o docházce. Externí snímače by bylo možné připojit na krajní 

snímací hlavy terminálu, které slouží pro evidenci přístupu a odchodu. To by samozřejmě 

usnadnilo tvorbu docházky, ale maximální délka vedení mezi terminálem a snímačem jsou 

3 metry, což je podmínka, jež snímače v podniku nesplňují. Této funkce by mohlo být 

využito u pěšího vstupu do podniku, ale majitel pravděpodobně chtěl raději terminál skrýt 

před zraky náhodných kolemjdoucích a terminál nechal umístit tak, že na něj není vidět, 

což se doporučuje, ale jeho vzdálenost od dveří, a tedy dalšího externího snímače, je také 

větší než 3 metry. Proto se tento snímač opět zapojil do přístupové jednotky, která uvolňuje 

elektromagnetický zámek a umožňuje tak zaměstnanci vstup do budovy, kde se nachází 

terminál, u něhož si zaměstnanci zaregistrují svůj příchod. Elektromagnetický zámek je 

také připojen k terminálu a uvolní se při registraci odchodu [17] 

DOCHÁZKOVÁ APLIKACE 

Informace o příchodech, odchodech a přístupech se zapisují do docházkové 

aplikace PowerKey, což je aplikace určena k řízení identifikačních systémů, ale zejména 

zpracovává získané data. Systém se nemusí vázat přímo na jeden konkrétní přístroj, ale 

může spolupracovat s více zařízeními od dveřních jednotek, které hlídají přístup, až po 

inteligentní terminály. Aplikace není propojena s informačním systémem tak, aby byla data 

převáděna do docházkového systému, k němuž má přístup jen vedení podniku a pověření 

administrativní zaměstnanci, kteří jej využívají pro kontrolu docházky, to vše na základě, 

podle něhož vydávají mzdu. Aplikace není propojena s informačním systémem firmy a je 

vytvořena způsobem, aby ho bylo možné průběžně doplňovat o stále nové a nové funkce i 

celé moduly.[27] 

Obrázek 11:Příklad 

 čipu  Dallas 
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2.2.2. SOUČASNÁ OCHRANA ZAMĚSTNANCŮ VE VÝROBNÍM ÚSEKU 

Zpracovatelský průmysl je nejrizikovějším odvětvím, kde se ročně stane 

nejvíce pracovních úrazů s pracovní neschopností nebo smrtelných pracovních úrazů. Na 

obrázku se můžete přesvědčit, že v roce 2010 se ze všech počtů pracovních úrazů událo 

41,3%  právě v tomto průmyslu.[28] 

OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ POMŮCKY 

Zaměstnanci ve výrobě ke své ochraně používají osobní ochranné pracovní 

pomůcky (dále jen OOPP). „Za OOPP se považují ochranné prostředky, které chrání 

zaměstnance před riziky, neohrožují jejich zdraví, nebrání při výkonu práce a splňují 

požadavky stanovené právním předpisem. Naopak za ně nejsou považovány běžné 

pracovní oděvy a obuv, které nejsou určeny k ochraně zdraví zaměstnanců před riziky a 

které nepodléhají při práci mimořádnému opotřebení nebo znečištění, výstroj a vybavení 

záchranných sborů a služeb, speciální ochranné prostředky používané v armádě, 

bezpečnostních nebo pořádkových silách, výstroj a vybavení používané při provozu na 

pozemních komunikacích (např. bezpečnostní vesty), sportovní výstroj a vybavení (např. 

oblečení a obuv učitelů tělocviku), ochranné prostředky pro sebeobranu (např. sprej, který 

Obrázek 12:Graf počtů pracovních úrazů v roce2010 [28] 
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u sebe má pokladní při převozu hotovosti) a prostředky pro zjišťování a signalizaci rizik a 

škodlivin na pracovišti (např. osobní dozimetry zaměstnanců v nemocnicích).“[12] 

OPRÁVNĚNÍ 

Ve výrobní hale se nachází velké množství nebezpečných obráběcích strojů na 

železo, které jsou volně přístupné a může je tedy obsluhovat každý. Přitom tyto stroje 

mohou nezkušeným pracovníkům způsobit velice vážnou újmu na zdraví. K přemisťování 

materiálů a výrobků v hale slouží vysokotonážní jeřáb pohybující se pod střechou haly a 

vysokozdvižný vozík. Oba tyto stroje by měl obsluhovat pracovník, který absolvoval 

příslušné zkoušky a je držitelem licence nebo řidičského oprávnění. V podniku ale 

neexistuje systém, který by zabránil neoprávněné osobě některý ze strojů použít.  

PŘÍSTUPY 

Celý výrobní proces se neuskutečňuje na jednom místě v jediné budově. 

Jednotlivé komponenty výrobku jsou vyráběny, testovány a dokončovány v různých 

sekcích, jež jsou od sebe izolovány. V každé sekci panují jiné podmínky a platí jiná 

bezpečnostní pravidla. Například přístup do lakovny, kde by měl být vstup zakázán 

nepovoleným osobám, není nijak zabezpečen a může sem vkročit prakticky kdokoliv. To 

sebou přináší i riziko toho, že se do lakovny dostanou zdroje, které jsou schopny iniciovat 

požár. 

2.2.3. SOUČASNÁ OCHRANA ZAMĚSTNACŮ V ADMINISTRATIVNÍM 

ÚSEKU 

Zaměstnanci v tomto úseku nejsou tak ohrožení na zdraví a životech jako 

zaměstnanci ve výrobě. V  tomto úseku se nenachází nebezpečné stroje nebo chemikálie, 

zaměstnanci zde nemusejí nosit ochranné prostředky, ale určité bezpečnostní riziko tu vždy 

existuje. Například návštěvníci firmy se po administrativní budově mohou volně 

pohybovat. Mají přístup do všech dveří a ke všem dokumentům a počítačům. Přitom tato 

data mohou být pro firmu existenční a firma by si je měla dobře chránit. Do administrativní 

budovy mají přístup i zaměstnanci z výrobního úseku, kteří sem mohou vnést nečistoty 

v podobě ostrých obrobků nebo špon, také sem mohou vnášet nebezpečné předměty a 

zmíněné chemikálie, které mohou iniciovat požár. Pro toto riziko je v podniku instalován 

elektronický zabezpečovací systém (dále jen EZS). 

EZS 

EZS je instalován v administrativní budově podniku. Skládá se z pohybových a 

požárních čidel. Zapínání a vypínání je umožněno pomocí číselného kódu zadávaného na 

terminálu uvnitř budovy. První zaměstnanec, který přijde do zaměstnání, při průchodu 

dveřmi přeruší magnetický kontakt, a tím aktivuje odpočítávání do spuštění alarmu. 
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K přerušení odpočítávání a odblokování zabezpečovacího systému musí zaměstnanec zadat 

číselný kód. Jestliže by tak neučinil, systém automaticky kontaktuje bezpečnostní službu a 

uvědomí majitele firmy. Jako pojistka proti zneužití bezpečnostního kódu a krádeži v noci 

se systém sám zablokuje v devět hodin večer a není jej možné odblokovat i v případě 

zadání bezpečnostního kódu až do pěti hodin ráno.[6] 
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3. MOŽNOST ZLEPŠENÍ TĚCHTO SYSTÉMŮ 

S VYUŽITÍM RFID 

3.1. MOŽNOST ZLEPŠENÍ DOCHÁZKOVÉHO SYSTÉMU 
S VYUŽITÍM RFID 

Nový docházkový systém v podniku by využíval bezkontaktní RFID 

technologii pracující s UHF systémy. Změnil by se typ snímaného média z čipu na kartu, 

která by obsahovala UHF tag pro vzdálenou autentizaci nebo autorizaci například do 3 m.  

Karta by byla při příchodu zachycena snímači na vstupních dveřích ve 

vzdálenosti například 1 metru a uvolnila by zámek ve dveřích. Dveře by poté mohly být 

pohodlně otevřeny. U dotykového docházkového terminálu, ke kterému se dostane, si 

zaměstnanec zvolí příchod, odchod nebo systém a přiloží kartu. Karta musí být přiložena 

blíže k terminálu, aby se zabránilo chybnému čtení v případě výskytu více tagů v její 

blízkosti.  

Pokud by si zaměstnanec zvolil funkci „příchod“, byly by mu odemčeny dveře 

do areálu podniku. U funkce „odchod“ by se mu odemkly dveře, kterými přišel. Při zvolení 

systému by si mohl prohlédnout svou doposud evidovanou docházku, provádět v ní změny 

(musí změny odůvodnit a starý záznam evidence se automaticky zálohuje), přesčasy, 

množství dovolené, zprávy pro zaměstnance, pracovní kalendář a mnoho dalších funkcí.  

Pro kontrolu průjezdů branou by byly pro pohodlí zaměstnanců karty čteny na 

větší vzdálenost. To by znamenalo, že by si zaměstnanec nemusel najíždět tak blízko ke 

sloupkům s externími snímači. Brána by se ale otevírala jen pod podmínkou, že by antény 

zachytily i tag služebního vozu. Zaměstnanec by se tímto automatický identifikoval pro 

příchod do podniku. Pokud by měl v plánu jet na služební cestu nebo by musel odjet jen na 

poštu, mohl by si tuto operaci předvolit v docházkové aplikaci nebo si ji změnit později 

v evidenci docházky.  

 Evidence návštěv by probíhala následovně: identifikací přes interkom by byla 

návštěva vpuštěna do místnosti s terminálem a odtud by nemohla odejít, dokud by si 

nevyzvedla návštěvní kartu umístěnou ve speciálním zásobníku. Po jejím vyzvednutí by se 

automaticky otevřely dveře do areálu. Tato karta by umožňovala sledování pohybu 

návštěvníka, který by měl zajištěný přístup pouze do administrativní budovy, kde by byl 

očekáván. Při odchodu by vrátil kartu zpět do zásobníku, v tu chvíli by se mu otevřely 

dveře pro odchod. 
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3.2. ZLEPŠENÍ OCHRANY ZAMĚSTNANCŮ VE VÝROBNÍM 
ÚSEKU POMOCÍ RFID 

Jak jsme si vysvětlili v kapitole 2.2.2, je výrobní úsek ve strojírenském 

 průmyslu velmi nebezpečný. Existuje celá řada legislativních nařízení, které musí 

dodržovat zaměstnanec, ale i zaměstnavatel pro to, aby byla výroba o něco bezpečnější. 

Základním ochranným prostředkem pro zaměstnance jsou OOPP. Z toho důvodu by se 

mělo zajistit, aby je v první řadě zaměstnanec používal a aby je používal hlavně správně.  

Po identifikaci se zaměstnanec výrobního úseku dostane do areálu podniku. 

Vstupy mu budou zakázány do administrativní budovy, do skladu, a dokonce nemůže 

vstoupit ani do výrobní haly, kde by oprávnění vstoupit měl mít. Přístupová jednotka ale 

bude nastavena tak, aby do výroby vpustila jen osoby, jednak se správnou identifikací 

(dále jen ID), ale především s předepsanými OOPP. Toho se docílí umístěním RFID tagů 

na jednotlivé položky OOPP, které se budou kontrolovat pomocí čtecích antén umístěných 

po obvodu vstupních vrat, připojených k přístupové jednotce.  

Poté co se zaměstnanec dostane do výrobní haly, bude mít povolení k zapnutí 

jen těch strojů, které potřebuje k plnění svých pracovních povinností, a to s podmínkou, že 

na sobě bude mít správné ochranné prvky. Pro vstup do výrobní haly stačí základní OOPP, 

ale pro práci s různými stroji platí různá pravidla o použití OOPP. Při práci na stolní 

vrtačce by neměl mít zaměstnanec rukavice, takže pokud je na sobě bude mít v době, kdy 

bude chtít zapnout vrtačku, nepodaří se mu to. Při práci se soustruhem by měl zaměstnanec 

mít upnuté nebo krátké rukávy, měl by mít brýle, a naopak neměl by mít například 

ochranou zástěru atd. Tohoto docílíme za pomocí UHF čteček a antén rozmístěných kolem 

strojů. Čtečka bude komunikovat se systémem, ve kterém budou ID oprávnění a budou mít 

předepsané OOPP pro zapnutí konkrétního stroje. Pokud budou podmínky splněny, vypne 

se bezpečností pojistka a stroj půjde zapnout. Pokud se však zaměstnanec vzdálí, stroj se 

vypne a bezpečnostní pojistka se aktivuje.  

Následujícím problémem jsou přístupy do jednotlivých sekcí výroby. Soustruh, 

fréza nebo vrtačka by měly být v oddělené dílně a do této dílny by měli mít přístup jen 

zaměstnanci oprávnění pracovat s těmito stroji a s předepsanými OOPP, čehož docílíme 

opět pomocí RFID přístupové jednotky a antén okolo vstupu. Dalším příkladem je lakovna. 

Zde se nachází různé druhy chemikálií, které mohou lehce iniciovat požár. Proto by 

kontrola vstupu sem měla být i vícestupňová, kde vedle oprávněného ID, předepsaných 

OOPP by měl zaměstnanec zadat například i heslo.   

RFID tagy na OOPP také usnadní jejich evidenci při jejich posílání  do čistírny 

nebo do opravy. Na jednotlivé tagy se budou moci zapisovat údaje o tom, kdy naposledy 

byly vyčištěny nebo kde a kdy byly opraveny. OOPP si bude moci zaměstnanec 
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vyzvednout ve výdejně skladu, kam bude mít přístup a kde za pomoci RFID přenosné 

čtečky zapíší, že daný ochranný prvek byl vydán na jeho ID    

3.3. ZAMĚSTNANCI V ADMINISTRATIVNÍM ÚSEKU 

Tito zaměstnanci budou mít po počáteční identifikaci přístup povolen pouze do 

administrativní budovy. Aby se ale zajistila nějaká zpětná vazba mezi výrobou a projekční 

skupinou zaměstnanců, bude mít tým projektantů přístup do výrobní haly stejně jako 

majitel. Budou si však muset obléct alespoň ochrannou přilbu a blůzu při vstupu. Dále 

bude zaměstnancům administrativy umožněn přístup do výdejny skladu nebo do skladu 

kancelářských potřeb. Každý zaměstnanec bude mít svůj stůl s počítačem, ke kterému bude 

mít přístup skrz svou kartu. Počítač bude mít k sobě připojenou malou čtečku, jež při 

zachycení tagu zapne počítač do stavu, kdy bude stačit zadat přihlašovací jméno a heslo. 

Kartu bude nutné přikládat blízko, jelikož výkon čtečky bude malý, aby nečetl ostatní karty 

v okolí a nezapínal se pokaždé, když někdo půjde na chodbě. Pokud zaměstnanec bude 

chtít odejít od počítače, nemůže se stát, vzhledem k potřebě karty pro otevírání dveří, že by 

si svou kartu nechal na stole, a tím počítač zapnutý. Při vzdálení karty se uživatel 

automaticky odhlásí. K odhlášení dojde i pokud bude čtečka připojena, ale zaměstnanec 

nebude počítač dlouho používat. Zaměstnanec se bude moci přihlásit i k jiným PC, ale jen 

na svůj uživatelský účet. Každý zaměstnanec podniku bude mít vymezené položky 

v informačním systému, do kterých bude moci zasahovat. Bude mít i své programy (např.: 

účetní nebude mít k dispozici rýsovací nebo modelovací program, a naopak projektant 

nebude moci pracovat s účetními systémy atd.). Stejně jako ve výrobní úseku i tady budou 

mít zaměstnanci přístupy do některých dveří omezeny, jako například do archivu, do 

místnosti se serverem nebo do kanceláře majitele 

3.4. NÁVRH NOVÉHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU 

Pro návrh nové části informačního systému v podniku, do které bude RFID 

technologie integrována jsem použil DFD diagram. V kontextovém diagramu jsem zvolil 

jako jediný proces „integrovaný systém RFID“. S tímto procesem budou spojeny 

terminátory „Zaměstnanci ve výrobě“ a „Zaměstnanci v administrativě“ oboustrannými 

datovými toky. Ačkoli jsou terminátoři jenom dva, datových toků je velice mnoho.  

Na nulté úrovni, je jediný proces z kontextového diagramu rozebraný do 

několika menších. Konkrétně na „Oprávnění“, „Docházku“ „Přístupy“ a „Evidenci OOPP“ 

a které jsou spojené s datovými sklady. Tyto procesy jsem vybral, protože na nich závisí 

celý systém ochrany osob v podniku. 
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Na druhé straně si můžete na obrázku prohlédnout proces „přístupy“ 

podrobněji rozložený. Přístupy do výroby, administrativy, skaldu nebo výdejny skladu se 

odvíjí na základě jejich udělení a v případě výrobního procesu musí splňovat podmínku 

OOPP. 

 

 

 

Obrázek 13: Návrh části informačního systému, s integrovanou RFID technologií, pomocí DFD 
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4. LABORATORNÍ OVĚŘENÍ NASAZENÍ RFID 

TECHNOLOGIE 

4.1. ZADÁNÍ 

Ověřte možnost nasazení RFID technologie na různých druzích osobních 

ochranných pracovních pomůcek (dále jen OOPP), které by byly použity při zabezpečení 

spouštění velkých kovoobráběcích strojů (soustruh, fréza, fixní vrtačka atd.). Naměřená 

data statisticky zpracujte a interpretujte. 

Ověření proveďte s následujícími OOPP: 

- helma, rukavice, pracovní blůza, pracovní kalhoty, pracovní brýle, respirátor 

 Ověření proveďte s následujícími technickými prostředky RFID systému. 

-Tag ALL-9540-02 a Confidex Ironside,  

-UHF reader Impinj R1000 

-4 cirkulárně polarizované antény RFA01 umístěné okolo pracovního místa 

nad a vedle pracovního stolu. 

4.2. POUŽITÉ TECHNICKÉ PROSTŘEDKY 

4.2.1. UHF RFID ANTÉNY RFA01 

Tato anténa má rozměry 260x260x55 mm a je určena pro připojení do 

stacionární UHF RFID čtečky. Vyznačuje se velkým čtecím dosahem a ziskem až 8dBi. 

Anténa vysílá cirkulárně polarizovanou vlnu v úhlu 65° a její kmitočtový rozsah je 865-

870 MHz.[15] 

4.2.2. UHF ČTEČKA SPEEDWAY REVOLUTION R420 

Rozměry čtečky jsou 19x17,5x3 cm. Obsahuje 4 porty pro připojení 

vysokovýkonových antén a další porty jako USB nebo síťový port. Pokud je čtečka 

připojena k počítači pomocí Ethernetu, její vysílací výkon je od +10.0 do +30.0 dBm, ale 

může se vyšplhat až na 32,5 dBm při externích dodávkách energie. Provozní teplota čtečky 

se pohybuje mezi -20 °C až +50 °C. Čtečka speedway revolution obsahuje „Autopilota“ 

což je soubor unikátních firmwarových funkcí, které optimalizují konfigurace čtečky pro 

nejlepší a nejspolehlivější výkon, dále redukují rušení, spotřebu energie a náklady na 
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energie, a v neposlední řadě dynamicky přepíná mezi anténami, čímž zlepšuje propustnost 

a pomáhá čtečce pracovat efektivněji.[16] 

4.2.3. UHF TAGY  

TAG ALL-9540-02 

Tento typ tagu je pasivní a není určen jen pro čtení, ale je možné do něj i 

zapisovat, paměť jeho čipu dosahuje velikosti 2048 Byte. Operuje na frekvenci 900MHz a 

čtecí vzdálenost tagu je 10 cm.[17] 

CONFIDEX IRONSIDE 

Confidex ironside je pasivní UHF tagpoužívaný pro identifikaci z kovových 

povrchů. Tento tag je oblíbeny pro jeho poměrně nízkou cenu, odolnost a díky vysokému 

výkon řeší některé problémy s identifikací na kovových površích, které dříve nebylo 

možné uskutečnit. Tag je velký 51,5 x 47,5 x 10 mm a čtecí vzdálenost se udává na 6 až 9 

m. Velikost paměti tagu je 240bit pro EPC + 512bit pro další informace.[18] 

  

Obrázek 14: Komponenty použíté pro měření (anténa RFA01, čtečka, tag ALL-

9540-02 a tag confidex 
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4.3. POSTUP PŘI MĚŘENÍ 

Pro měření jsme využili čtecí bránu v laboratořích ILAB, na kterou byly po 

obvodu umístěny 4 patchové antény RFA01 a které byly zapojeny do stacionární čtečky 

Speedway evolution. Dvě antény byly, stejně jako čtečka, připevněny na vrchní část brány 

ve výšce 2,20 m nad zemí a zbylé dvě byly instalovány po stranách brány, jedna na levé 

straně a druhá na pravé, ve výšce 70 cm nad zemí. Na obrázku níže si můžete prohlédnout 

umístění pracovního místa pod čtecí bránou, rozmístění antén a čtečky, a také zde můžete 

vidět základní polohu, ve které byly snímány tagy na OOPP. 

 Tagy na OOPP byly připevněny na místech, kde by neměly bránit výkonu 

práce a zároveň by měly být dobře čitelné. Pro měření byly zvoleny dva typy tagu. Tag 

ALL-9540-02, který byl připevněn na pracovní kalhoty, blůzu, respirátor, ochranné brýle a 

helmu. Druhým typem byly tagy Confidex Ironside, které byly připevněny na obou 

rukavicích. Přesné rozmístění tagů si můžete prohlednou na obrázku níže.  

Obrázek 15: Ukázka rozmístění komponentů na čtecí a bráně a základní čtecí polohy tagů 
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Měření bylo provedeno celkem 30, při kterých se měřilo jakého výkonu musí 

čtečka dosáhnout aby byly přečteny všechny tagy. Všechny hodnoty se průběžbně 

zaznamenávaly. Po odměření všech 30 pokusů se data statisticky zpracovala.  

4.4. STATISTICKÁ INTERPRETACE NAMĚŘENÝCH DAT 

Obrázek 16: Ukázka rozmístění tagů na OOPP 
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Na obrázku můžete vidět grafické vykreslení naměřených hodnot, které nám 

ukazuje, při jakém výkonu čtečky se načetly jednotlivé tagy umístěné na OOPP. Tagy se 

začínaly načítat nad výkonem 15 dBm, proto byla tato hodnota nastavena jako spodní 

hranice, na které měření začínalo. Jelikož horní hranice čtečky je 32,5 dBm, měření zde 

končilo. Z tohoto grafu tedy vyplívá, že se nejlépe načítaly tagy na helmě, respirátoru a 

vůbec nejlépe se načítaly na pracovních kalhotách. Tag na ochranných brýlích se také 

načítal dobře, ale zhruba v polovině měření došlo ke změně, zřejmě kvůli 

samovolnému pohnutí tagu, a čtení se podstatně zhoršilo. Ochranné brýle se staly nejhůře 

načítanou OOPP. Ostatní OOPP se načítaly někde v polovině intervalu. 

Na následujícím obrázku je graf Box-and-Whisker, kde už můžeme vidět 

některé statistické veličiny jako median, aritmetický průměr, který představuje červený 

křížek, minimum a maximum a odlehlá pozorování. Tento graf potvrzuje ten předešlý. 

Nejlépe se četly helma, pracovní kalhoty atd. Zde ale vidíme, že tvrzení o nejlépe se 

načítajícím tagu na kalhotách nebyl tak pravdivý. Až na pár odlehlých pozorování se 

nejlépe načítal tag v helmě.  

 



OTTO SCHMIDT:APLIKACE RFID TECH. PŘI ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI OSOB 

2012            29 

Jako poslední obrázek je uvedena tabulka, která obsahuje statistické veličiny 

pěkně přehledně. Rozsah průměru je od 15 do zhruba 23, kterého kvůli změně ve čtení 

dosáhly brýle. Zde také vidíme, že největší minimální hodnota je u levé rukavice. To 

znamená, že se načítala nejhůře a maximální dosáhly kvůli chybě brýle. Všechna měření, 

ale probíhala dobře a cíl úkolu, který jsme si stanovili se nám podařilo splnit a to aby se 

načetly všechny tagy při všech měřeních. 

  

Obrázek 18: Graf Box and Whisker 

Obrázek 17: Tabulka se statistickými hodnotami 



OTTO SCHMIDT:APLIKACE RFID TECH. PŘI ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI OSOB 

2012            30 

ZÁVĚR  

V první kapitole bylo mým cílem dozvědět se něco o RFID technologii. Jak se 

vyvíjela a jak vůbec RFID funguje. Poznatky z této kapitoly jsem si totiž měl přenést do 

třetí části, kde se zabývám návrhem RFID systému.  

Ve druhé kapitole bylo mým úkolem, zjistit, jaký je současný stav systému 

ochrany osoby. Rozhodl jsem se tento úkol pojat více prakticky a vydat se přímo do 

podniku zabývající se strojírenskou výrobou, konkrétně do podniku PŘEROVSKÉ 

KOTLÁRNY VLČEK s.r.o. a analyzovat jejich technologie pro ochranu zaměstnanců. 

Analyzoval jsem, jakým způsobem jsou chránění zaměstnanci v administrativě a hlavně 

jaká technologii nebo postupy se využívají pro ochranu zaměstnanců ve výrobě. Také jsem 

se zaměřil na stav evidence docházky zaměstnanců, protože tou celý proces ochrany začíná 

i končí. 

V následující kapitole jsem se snažil získané poznatky z předešlých dvou 

kapitol využít k vlastnímu návrhu zlepšení podnikových systémů v ochraně osob pomocí 

RFID. Součástí je i DFD diagram kde jsem se snažil popsat funkcionalitu systému pomocí 

datových toků.  

V závěrečném laboratorním ověření se mi povedlo ověřit funkcionalitu 

jednoho z možných návrhů pro zlepšení ochrany osob v podniku.  
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