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Anotace 

 
 

SVÍŢALA, D., Využití RFID technologií pro identifikaci chemických látek, Diplomová práce. 

Ostrava: VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2012. 71 s.   

 

 

Diplomová práce je zaměřena na identifikaci chemických látek pomocí RFID technologie. 

Teoretická část popisuje klasifikaci, označování a balení nebezpečných látek  

a směsí dle nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1272/2008 (nařízení CLP). Dále 

popisuje RFID technologii a její součásti. V praktické části je RFID technologie ověřena 

pomocí identifikování chemických látek. Na závěr je udělán návrh této technologie pro 

implementaci do praxe. 
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SVÍŢALA, D., The use of RFID technology for identification of chemical substances, Thesis. 

Ostrava: VŠB-Technical University of Ostrava, 2012. 71 s. 

 

The thesis is specialized for identification of chemical substances with RFID technology. 

Theoretical chapter describe classfication, labelling and packaging of dangerous substances 

and mixtures in accordance with the  European Parliament and Council regulation No. 

1272/2008 (CLP regulation). Describe RFID technology and its single parts in the next 

chapter of thesis. In the practical chapter is RFID technology verified with identification of 

chemical substances. Finally is making proposal this technology for implementation to 

practise. 
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1 Úvod 

 

  

 Chemické látky obklopují kaţdého z nás v kaţdodenním ţivotě. Ať uţ se tak děje při 

výrobě, uţívání nebo jiném zpracování. Bez těchto látek by jsme se jen těţko obešli, jsou pro 

nás velmi důleţité, dá se říci, ţe nepostradatelné a zajišťují nám určitý komfort a ţivotní styl. 

Chemické látky jsou nám známy uţ od pradávna, stále probíhá jejich vývoj, rozvoj a dochází 

k zvyšování počtu těchto látek. Momentálně je v zemích Evropy registrováno kolem 100 000 

chemických látek.  

 Chemické látky můţeme identifikovat různými způsoby, ať uţ je to pomocí kontaktní 

nebo bezkontaktní identifikace. Pro tuto diplomovou práci jsem si zvolil identifikaci  

na rádiové frekvenci (dále jen RFID), která umoţňuje snímat daný objekt aniţ by byla s ním 

v přímém kontaktu. Tato technologie je uţ známa mnoho let, její počátky sahají do období 2. 

světové války, kdy skotský fyzik Sir Robert Alexander Watson-Watt vynalezl radary, které 

umoţňovaly zobrazovat letadla, avšak nerozeznávaly letadla vlastní a nepřátelská. O něco 

později tentýţ skotský fyzik vymyslel aktivní identifikační systém, coţ byl vysílač, který  

se instaloval do kaţdého z britských letadel. Principem bylo příjímat signál z pozemního 

radaru a následně vysílat signál spojeneckého letadla. Na tomto shodném principu pracuje 

nýnější RFID technologie. [2] 

 Technologie RFID je občas neprávem zaměňována za technologii čárových kódů, kde 

je třeba přímého kontaktu s daným objektem. Kaţdý z nás se s čárovými kódy setkává takřka 

denně, nejčastěji při nákupu běţných potravin v obchodě. Vývoj a doba jde ale stále kupředu, 

proto je snahou zavést technologii, která bude pracovat i bezdotykově, čili technologii RFID. 

Tato technologie se implementuje do mnoha firem v poměrně velkém měřítku, protoţe má 

hodně výhod v porovnání s nevýhody. Mezi největší výhodu technologie RFID patří,  

ţe dokáţe načíst velký počet kódů najednou z dosahu několika metrů, aniţ by obsluha musela 

načítat kód jednotlivě po jednom, jak je tomu u technologii čárových kódů. 

 V této práci se tedy zaměřím na vyuţití RFID technologie pro identifikaci chemických 

látek. Měření bude probíhat v RFID laboratoři VŠB-TU Ostrava. Bude vybráno několik 

zástupců z chemických látek, které budou v obalech a pomocí nich se bude provádět měření. 

 Tato diplomová práce se bude skládat ze tří hlavních částí. Úvodní část bude 

obsahovat informace a popis současného stavu balení chemických látek, které se řídí dle 

právních předpisů. Dále budu popisovat technologiii RFID, její prvky a pouţití. V druhé části 



2 

se budu věnovat samotnému měření a ověřím funkčnost identifikace pomocí RFID 

technologie v laboratoři. V závěru provedu zhodnocení celého měření a uvedu návrh  

na moţnou implementaci do praxe. 
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2 Rešerše 

 

FINKENZELLER, K. RFID Hanbook: Fundamentals and applications  in Contactless 

Smart Cards and Identification. Germany: John  Wiley& Sons, Ltd., 2003. 434 s. ISBN 0-

470-84402-7 

 

 Tato kniha slouţí pro široké spektrum čtenářů, ať uţ jde o studenty nebo odborníky, 

kteří se zabývají technologií RFID. Dále je to určeno pro uţivatele, kteří mají potřebu získát 

komplexnější informace a podrobný přehled v oblasti této technologie. V této publikaci jsou 

popsány základní kapitoly, které popisují funkčnost technologií RFID, dále zásady v oblasti 

IT a fyzické zásady. 

 

SOMMEROVÁ, M. Charakteristika systému radiofrekvenční identifikace. Ostrava, 2009. 

32 s. Semestrální práce. VŠB-TU Ostrava 

 

 Tato publikace byla zpracována pro logistickou akademii. Obsahuje kapitoly týkající 

se technologie RFID. Jsou v ní rozděleny a popsány její jednotlivé základní prvky. Tyto 

informace a poznatky mi poslouţily k získání základního přehledu v technologii RFID. 

 

RFID Journal [online]. RFID (Radio Frequency Identification) Technology  News and 

Features. 2002-2012. Dostupné z WWW:http://www.rfidjournal.com/ 

 

 Na tomto internetovém serveru jsem našel informace od historie aţ po současnost 

týkajících se technologie RFID. Dále jsou zde uvedeny ukázky provedení této technologie 

v praxi nebo různé návrhy moţných řešení.  
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3 Základní pojmy 

 

 

Chemické látky – jsou chemické prvky a jejich sloučeniny v přírodním stavu nebo získané 

výrobním postupem včetně případných přísad nezbytných pro uchování jejich stability  

a jakýchkoliv nečistot vznikajících ve výrobním procesu, s vyjímkou rozpouštědel, která 

mohou být z látek oddělena bez změny jejich sloţení nebo ovlivnění jejich stability.[3] 

 

Chemické směsi – jsou směsi nebo roztoky sloţené ze dvou nebo více látek. [3] 

 

RFID – neboli Radio Frekvenční Identifikace je bezkontaktní automatická identifikace 

slouţící k přenosu a ukládání dat pomocí elektromagnetických vln.  

 

RFID tag – mikročip připojený k anténě, který prostřednictvím RF signálu komunikuje  

se čtečkou  

 

RFID čtečka – zařízení umoţňující prostřednictvím rádiových vln obousměrnou komunikaci 

s RFID tagem. 
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4 Právní předpisy 

 

 

 

Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých 

zákonů 

 

 Tento zákon upravuje práva a povinnosti právnických osob a podnikajících fyzických 

osob při výrobě, klasifikaci, zkoušení nebezpečných vlastností, balení, označování, uvádění 

na trh, pouţívání, vývozu a dovozu chemických látek nebo látek obsaţených v přípravcích 

nebo předmětech a při klasifikaci, zkoušení nebezpečných vlastnostní, balení a označování 

chemických přípravků na území České republiky a vymezuje působnost správních orgánů při 

zajišťování ochrany zdraví a ţivotního prostředí před škodlivými účinky látek a přípravků. [3] 

 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a 

balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně 

nařízení (ES) č. 1907/2006 

 

 Účelem tohoto nařízení je zajistit vysokou úroveň ochrany lidského zdraví a ţivotního 

prostředí a volný pohyb látek, směsí a předmětů. Toho je dosaţeno harmonizací kritérií pro 

klasifikaci látek a směsí a pravidel označování a balení nebezpečných látek nebo uloţení  

povinností atd. [4] 



6 

5 Technologie RFID 

 

 RFID je technologie, která automaticky sbírá data a uţívá se k identifikování, 

sledování nebo ukládání informací o daném objektu. Je sloţená ze tří základních komponentů:  

 

 RFID tag (transpondér),  

 RFID reader (čtečka), 

 řídící software (middleware). 

 

 Technologie RFID pracuje na známém principu radaru.  Tagy mohou být jak aktivní, 

tak pasivní. Na obrázku (viz. obr. 1) vidíme princip RFID technologie s pasivním RFID 

tagem.  

 

 

Obrázek 1: Princip RFID technologie [10] 

 

 Čtečka nejprve vysílá na svém nosném kmitočtu elektromagnetickou vlnu, která je 

přijatá anténou transpondéru. Indukované napětí vyvolá elektrický proud, který je usměrněn  

a nabíjí kondenzátor v transpondéru. Uloţená energie je pouţita pro napájení logických  

a rádiových obvodů v transpondéru. [2] 

 Kdyţ napětí na kondenzátoru dosáhne minimální potřebné úrovně, spustí se logický 

automat či mikroprocesor (tedy obvody řídící uvnitř tagu) a tag začne odesílat odpověď 

čtečce. Vysílání tagu je realizováno zpravidla pomocí dvoustavové ASK (Amplitude Shifting 

Key) modulace, která je realizována změnou zakončovací impedance antény tagu (anténa  
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je buď přizpůsobena nebo zakončena nakrátko). 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 ISO normou. [1] 

 Dostatečnou energii pro nabití kondenzátoru v tagu a schopnost detekovat přijatou 

odpověď tagu čtečkou jsou tak hlavní hardwarové podmínky fungování RFID systému. 

S rostoucí vzdáleností mezi čtečkou a tagem postupně klesá kvalita RF signálu. Nárust šumu 

v základním signálu vede aţ k nemoţnosti úspěšné detekce přijaté zprávy. Pomocí modulace 

vlny vysílané ze čtečky lze do tagu také zapisovat. [1 ] 

 

5.1 Historie RFID 

 Roku 1939 byla tato technologie prvně pouţita v Británii během druhé světové války 

pro identifikování nepřátelských letadel. V letadlech byla instalovány vysílače, které odráţely 

vysílaný signál zpět do radaru. Další vývoj v oblasti rádiové komunikace a radaru nastal 

během let 1950 aţ 1960. Vědci a vysokoškolští učitelé ve Spojených státech amerických, 

Japonsku a Evropě provedli výzkum a představili dokumenty, které vysvětlují jak by mohla 

být vysokofrekvenční energie pouţita pro identifikaci objektů na dálku. První moderní RFID 

systém byl prokázán v roce 1971 v New Yorku jako 16 bitový tag, který byl uţit u mýtného 

zařízení. [2] 

 První americký patent byl udělen roku 1973 a získal ho Mario W. Cardullo za aktivní 

RFID tag s přepisovatelnou pamětí. Rovněţ ve stejném roce obdrţel podnikatel Charles 

Walton patent za pasivní RFID tag, který umoţnoval odemknout dveře bez klíče. Pokud 

čtečka načetla platné identifikační číslo uloţené v RFID tagu, dveře se odemkly. V 70. letech 

20. století americká vláda vyvinula také systém RFID pro sledování jaderných zbraní, kde  

měly kamióny v sobě instalovány RFID tagy a byly tak načítány informace při průjezdu 

bránami. [2] 

 Tento systém byl komercializován v polovině 80. let  v podobě mýtných plateb, které 

se vyuţívaly zejména na mostech, silnicích a tunelech kdekoliv ve světě. V pozdějších letech 

byly vyvinuty  tagy, které pracovaly na nízké frekvenci (125 kHz) a umoţnovaly nejčastěji 

přístup do budov. Později začaly společnosti pouţívat vysokou frekvenci 13,56 MHz, které 

byly však pro většinu části světa nepouţitelné. Vysoká frekvence umoţňovala větší rozsah  

a rychlejší přenos dat. Dnes se tyto frekvence uţívají pro řízení přístupu, platební systém  

a bezkontaktní čipové karty. V letech 1990, IBM inţenýři vyvinuli a patentovali pro 
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technologii RFID frekvenci v pásmu UHF (Ultra High Frequency, dále jen UHF), která 

umoţňovala ještě rychlejší přenos dat. [2] 

 IBM zkoušela své technologie ve společnosti Wal-Mart, ale nikdy nebyla 

komercializována. V polovině 90. let prodala patenty společnosti Intermec, které vyuţívaly 

tuto technologii pro sledování zemědělské výroby. Z důvodů nízkého objemu prodeje byla 

tato technologie pro ně drahá. [2] 

 Mimořádný rozvoj nastal v letech 1999 – 2003, kde více neţ 100 společností dostalo 

podporu pro tuto technologii. Došlo k otevření laboratoří, které se technologií RFID zabývaly. 

V tabulce 1 (dále jen tab. 1) můţete vidět přehled vývoje RFID od roku 1940 do 2000. [2] 

 

 

  Dekády RFID   

Dekáda Událost 

1940 - 1950 Použit v radarech ve 2. světové válce 

1950 - 1960 Zkoumání technologie RFID; laboratorní experimenty 

1960 - 1970 Vývoj teorie RFID 

1970 - 1980 Velký rozmach ve vývoji RFID; implementace do praxe 

1980 - 1990 Komerční využití RFID 

1990 - 2000 Vznik norem; RFID je součástí každodenního života 

 

Tabulka 1: Dekády RFID [2] 

 

 V současné době se prvky této technologie neustále rozvíjí a vyuţívájí se v mnoha 

odvětvích a zemích světa. Pro informativní přehled uvádím tabulku (tab. 2) a graf rozvoje pro 

RFID technologii v letech 2005-2011 (viz obr. 2). Hodnoty jsou uváděny v miliónech 

amerických dolarů. [2] 

 

 

Tabulka 2: Rozvoj RFID technologie [2] 

 



9 

 

Obrázek 2: Rozvoj RFID technologie v grafu [2] 

 

5.2 RFID tagy 

 V podstatě můţeme říci, ţe tag je anténa spolu s mikročipem (obr. 3), který slouţí 

k ukládání dat. Před léty 1990 se uţívaly tagy obsahující příliš mnoho informací. Byly velké  

a navíc nákladné, protoţe měly velkou paměť a mikroprocesor. V dnešní době tagy ukládají 

pouze sériová čísla, které postačují pro jejich jedinečnou identifikaci produktu. Tyto tagy 

mohou být v provedení Read-Only (pro čtení) nebo Read-Write (pro čtení a zápis). Tagy pro 

čtení mají jedinečné informace uloţené v jejich výrobním procesu. Informace na tagu 

nemohou být změněny a slouţí pouze pro čtení. Oproti tomu s tagy slouţící pro čtení a zápis 

můţe uţivatel kdykoliv manipulovat. Jsou také draţší neţ tagy pro čtení. [5] 

 

 

Obrázek 3: RFID tag [9] 

 

 RFID tagy mohou být vyrobeny z různých druhů materiálů, různých tvarů a velikostí. 

Lze jich na trhu najít opravdu spousty. Nejdůleţitější je si uvědomit, v jakém průmyslu 

budeme chtít tag upotřebit a jaké budou působit na tag okolní podmínky. Zde uvádím některé 

druhy tagů, které lze pouţít v daných odvětvích. Jsou to např: 

 

 tagy pro automobilový průmysl, 

 tagy pro časové měření, 
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 tagy pro potravinářský průmysl, 

 tagy pro logistiku, 

 tagy pro chemický průmysl, 

 a další. 

 

 Často se pouţívá jako kryt pro tagy plastový materiál, který je odolný a trvanlivý. 

Tagy vyrobené ve formě dvou vrstvé etikety známé jako Smart Label (,,chytrá etiketa”) lze 

pouţít místo etiket s čárovými kódy nebo spolu s nimi v kombinaci. Sloţení takového labelu 

můţete vidět dole na obrázku (obr. 4). Mohou být jednorázové nebo přepisovatelné. Výhodou 

je dvojí evidence (RFID + čárový kód).  

 Malé tagy mohou být začleněny do běţných předmětů, jako jsou oblečení, hodinky 

nebo náramky. Často se také instalují do plastových klíčenek, které slouţí ve většině případů 

k otevírání dveří. Tagy se mohou dále vkládat do skleněných nádob, pokud budou uţity 

v agresivním prostředí nebo v kapalinách. 

 

 

Obrázek 4: Složení Smart Labelu [2] 

 

      

 Tagy dělíme do těchto skupin: 

 pasivní tagy, 

 aktivní tagy, 

 semi-pasivní tagy. 

 

Pasivní tagy 

 Jak uţ sám název napovídá, tyto pasivní tagy (obr. 5) nemají ţádnou vlastní energii, 

pomocí které by mohly fungovat. Jsou závislé na elektromagnetickém poli generovaným 

RFID čtečkou. Čtečka vyšle modulovaný signál, tzv. ,,wake up” signál, který tag příjme, 

demoduluje pomocí diodového detektoru a přijatá data pošle zpět pomocí číslicových obvodů 

na čipu v tagu. Čtečka přestane vysílat modulovaný signál a začne vysílat nemodulovanou 

nosnou vlnu. Tag podle uloţených dat přepíná zátěţ antény mezi impedančně přizpůsobeným 

stavem, kdy je maximum energie pohlcováno v tagu a nepřízpůsobeným stavem, kdy anténa 
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tagu dopadající vlnu nejvíce odráţí. Tímto způsobem tag mění svou efektivní odrazovou 

plochu a moduluje odraţený signál. Tento slabý odraţený signál je přijat čtečkou, kde jsou 

z něj demodulována data z tagu. [1] 

 

 

 

Obrázek 5: Pasivní tag [11] 

 

 

 Čtecí vzdálenost je od 10 cm do několika metrů, je to závislé od frekvence a velikosti 

antény. Tyto tagy jsou ve srovnání s jinými malé, protoţe nemají v sobě ţádný zdroj. Pasivní 

tagy jsou všeobecně méně spolehlivější neţ tagy aktivní. Ţivotnost tagů je 20 let a více. 

 

 

Aktivní tagy 

 Aktivní tagy mají vlastní zdroj energie, který se pouţívá k napájení okruhu a dále 

k tomu, aby poslaly zpětnou odpověď čtečce. Aktivní tagy mají čtecí vzdálenost aţ 100 metrů 

a jejich baterii jim dodá ţivotnost v průměru 10 let. Tyto tagy jsou draţší neţ pasivní a taky 

objemnější z důvodu zdroje. Pro tyto tagy platí, ţe mohou pracovat i ve zhoršených 

podmínkách, jako je např. vlhkost; bránicí materiály z kovu; voda; delší vzdálenosti od čtečky 

atd. Mohou mít více pamětí na rozdíl od pasivních a mohou dodatečně ukládat získané 

informace od čtečky. [1] 

 

Semi-pasivní tagy 

 Tyto typy tagů mají svůj vlastní zdroj energie, proto aby napájely svůj obvod, nikoli 

aby odesílaly signál čtečce. Princip odesílání signálu čtečce je stejný jako u pasivních tagů. 

Mají větší citlivost neţ pasivní tagy, coţ umoţňuje větší čtecí vzdálenost a spolehlivost. 

U těchto tagů je delší ţivotnost baterie neţ u tagů aktivních. Tyto prvky dokáţí provádět 

aktivní funkce jako je např. monitorování teploty bez pomocí čtečky. [1] 
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 Další dělení můţe být z hlediska typu paměti: 

 tagy RO (Read-Only), 

 tagy WORM, 

 tagy RW (Read Write). 

 

Tagy RO 

 Jde o tagy, které jsou pouze pro čtení. Jejich princip je obdobný jako u čárových kódů. 

Výrobce je naprogramuje a pak uţ se nedají změnit. Jejich data jsou velmi omezená, paměť 

bývá od 40 do 512 bit. Rychlost čtení se pohybuje kolem 1000 tagů/sec. 

 

Tagy WORM 

 Tyto typy tagů slouţí jen pro čtení, data neprogramuje výrobce, ale uţivatel. Paměť 

bývá shodná jako u tagu RO, ale rychlost čtení je menší kolem 200 tagů/sec. 

 

Tagy RW 

 Maji adresovatelnou paměť pro velké mnoţství dat, jejich paměť dosahuje u aktivních 

tagů aţ 2 Mb. Data na paměti je moţno aţ tisíckrát přepsat, stejně jako u disket. Rychlost 

čtení je 1000 tagů/sec. [1] 

 

Rozdělení tagu dle tříd 

 

 Class 0   pouze pro čtení, programováno ve výrobě, 64 nebo 96 bit, čtení 

  1000 tagů/sec, 

 Class 1  zápis jednou/zápis mnohokrát, programováno při pouţití, 64 

  nebo 96 bit, čtení 200 tagů/sec, 

 Class 0+   čtení/zápis, programováno kdykoliv, 256 bit, čtení 1000  

  tagů/sec, 

 Gen 2   čtení/zápis, programováno kdykoliv, 256 bit, čtení 1600  

  tagů/sec. 
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5.3 RFID čtečky 

 

 Toto zařízení vysílá elektromagnetické vlny do okolí a rozsah čtečky závisí  

na pouţitém frekvenčním pásmu a dále na výkonu. Mohou obsahovat jednu nebo více antén  

a mezi základní funkce patří: 

 

 aktivaci tagů, 

 napájí pasivní tagy, 

 posílá dotazy tagům, 

 kódování dat zasílaných na tag 

 dekódování dat z tagu. 

 

 Čtečky RFID jsou k dispozici ve dvojím provedení a to mobilní a stacionární. Mobilní 

čtečka (obr. 6) je ve své podstatě kompaktní počítač se čtecím modulem RFID  s různými 

moţnostmi komunikace (po kabelu, Wi-Fi, GSM atd.) a programování. Stacionární čtečka 

(obr. 7) je určena k pevné montáţi do výrobní linky, na dopravník ve skladu atd. a je napojena 

na podnikový informační systém prostřednictvím komunikační sítě (Ethernet, Profibus atd.). 

Anténa můţe být buď integrovaná v těle čtečky, obvyklejší však je, ţe je ke čtečce připojeno 

několik samostatných  antén. Jejich vhodným rozmístěním je pokryt větší prostor pro čtení 

kódů. [1] 

 

 

 

Obrázek 6: Mobilní čtečka [12] 

 

 

 Stacionární čtečky mají také poměrně často další digitální nebo analogové vstupy 

a výstupy. Ke čtečce lze zapojit i další prvky jako je čidlo pohybu, světelnou signalizaci nebo 

jiná zařízení. Realizaci systémů s mobilními čtečkami je jednodušší neţ zprovozňování 
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identifikace se čtečkami stacionárními, kde je třeba vyzkoušet a hledat optimální konfiguraci 

a umístění antén. 

 

 
Obrázek 7: Stacionární čtečka [12] 

 

 

 RFID čtečky se skládají z těchto čtyř subsystémů: 

 čtečka API, 

 komunikace, 

 eent management, 

 aténní subsystém. 

 

Čtečka API 

 Zahrnuje rozhraní programových aplikací, které umoţňují registrovat a zachytit RFID 

tagy a přečíst jejich informace. Také poskytuje funkce pro konfiguraci, monitorování a další 

správu čtečky. 

 

Komunikace 

 RFID čtečky jsou pomocí vysokorychlostního připojení EDGE napojeny na síť, kde  

je moţno dále pracovat s daty. Úkolem tohoto subsystému je zpracovávání síťových funkcí. 

 

Event management 

 Stav, kdy čtečka vidí daný tag  nazýváme pozorováním. Event management nám 

definuje a rozhoduje, jaké typy událostí jsou pro uţivatele uţitečné a měly by se vloţit do 

zprávy a odeslat do externích aplikací na sítí. 
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Anténní subsystém 

 Anténní subsystém se skládá z jednoho nebo více antén a dále podpůrných rozhraní, 

které umoţňují načíst RFID tag. 

 

 

5.4 Middleware 

 

 Middleware je software, který propojuje hardware RFID technologie spolu  

s informačním systémem. Je to hlavní prostředek pro sběr dat. Skládá se z počítačového 

hardwaru a softwaru pro zpracování dat. Poskytuje operační systém, úloţiště dat a další 

algoritmy, které převádějí data do tagů. Middleware sbírá data ze čtečky a poskytuje 

filtrování, formátování tak, aby mohly být zpracovány softwarové aplikace typu: řizení 

dodavatelského řetězce; řízení skladu; řízení vztahů se zákazníky. Middleware se můţe 

vyskytovat jako samostatný systém nebo můţe být sloučen se čtečkou. [1] 

 

 
 

Obrázek 8: RFID middleware [2] 

 

 

5.5 Kmitočtová pásma 

 

 RFID tagy komunikují se čtečkou pomocí rádiových vln. Obecně se tyto kmitočtová 

pásma pouţívají u pasivních tagů. Uţívá se těchto kmitočtových pásem (frekvencí): 
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 Low frequency (dál jen jen LF),  

 High frequency (dále jen HF),  

 Ultra high frequency,  

 Medium wave  (dále jen MW). 

 

LF pásmo 

 V tomto frekvenčním pásmu pracují RFID tagy, které mají pracovní frekvenci  

125 kHz aţ 134,2 kHz a jejich čtecí dosah je přibliţně do 40 cm. Frekvence 134,2 kHz byla 

přijata  mezinárodní organizaci pro normalizaci za účelem identifikace zvířat. 

 

HF pásmo 

 Zde v tomto vysoko frekvenčním pásmu pracují tagy, které se v praxi uţívají např. pro 

sledování knih v knihovnách nebo na letištích v zavazadlovém systému. Čtecí dosah je okolo 

jednoho metru. Zde je daná frekvence 13,56 MHz.  

 

UHF pásmo 

 Tyto druhy tagů pouţívají vyšší frekvenci neţ pásmo HF a to v rozmezí od 860 aţ 930 

MHz. Čtecí vzdálenost je do 6 metrů. Toto pásmo se vyuţívá třeba u dodavatelského řetězce 

ke sledování palet, krabic atd. 

 

MW pásmo 

 Toto pásmo pracuje v rozmezí 2,4 aţ 5,8 GHz. Charakteristickým znakem je velká 

čtecí vzdálenost, která dosahuje aţ 10 m a dále velká přenosová rychlost. V blízkostí kovů  

a tekutin je však toto pásmo výkonově omezeno.Vyuţívá se zde aktivních tagů, které dokáţí 

pomocí svého vlastního zdroje zvýšit čtecí dosah. MW pásmo se pouţívá pro identifikaci 

vozidel a pohybujících se předmětů. Výhodou těchto systémů, které pracují na vyšších 

frekvencích je vysoká přenosová rychlost.  

 

 V tabulce (tab. 3) vidíme rychlý přehled pásem různých frekvencí a jejich moţné uţití 

tagu, dále jejich výhody  a nevýhody, dosah čtení nebo cenu. 
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Tabulka 3: Kmitočtová pásma [2] 

 

5.6 Výkonnost RFID systémů 

Ze svého fyzikálního principu je RFID technologie ovlivňována přítomností kovových 

materiálů, existencí elektromagnetického pole nebo přítomností vody ve výrobku. 

Nevhodným označením plechovky nebo plastové láhve s kapalinou můţe způsobit problémy 

se čtením. Proto je nutností vhodně nainstalovat čtecí zařízení a správným způsobem označit 

materiály pomocí tagů. Podmínkou úspěchu je vhodný výběr druhu antény, jejího počtu  

a vzájemné rozmístění. Mezi základní kritéria ovlivňující výkonnost systému patří: 

 

 operační rádius, 

 schopnost určit více tagu v jednom poli, 

 operační teplota, 

 zapojitelnost systému RFID, 

 rychlost přenosu dat, 

 paměťová kapacita tagu. 
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5.7 Porovnání čárových kódů a RFID technologie 

 

Zde uvádím krátký přehled, co umoţňují čárové kódy v porovnáním s RFID tagy. 

  

Čárové kódy 

 lze je číst samostatně, 

 pro načtení musí být v přímém kontaktu se čtečkou, 

 špatná čitelnost, pokud je kód znečištěn nebo porušen, 

 fyzická obsluha je nutná pro načtení, 

 limitní mnoţství informací na čárovém kódu, které nemohou být změněny.  

 

RFID technologie 

 rychlejší načtení, protoţe čtou automaticky a ve velkém mnoţství, 

 není nutný kontakt pro načtení, 

 tagy mohou pracovat i ve špinavém prostředí, 

 není nutná obsluha, čtení je zajištěno RFID čtečkou a anténou, 

 moţno přepsat informace na tagu,  

 

 V následující tabulce uvádím porovnání identifikace pomocí čárových kódů  

a technologie RFID (tab. 4). 

 

Hledisko Čárový kód RFID 

Kapacita dat malá velká 

Čitatelnost (očmi) možná nemožná 

Vliv špíny, vlhka velký žádný 

Chybějící viditelnost výpadek bez vlivu 

Vliv opotřebení podmíněný bez vlivu 

Cena nosiče dat malá velká 

Cena čtečky střední malá  

Manipulace s daty jednoduchá nemožná 
 

Tabulka 4: Porovnání RFID technologie s čárovými kódy [Svížala] 
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5.8 EPC (Electronic Product Code) 

 

 Elektronický kód produktu (dále jen EPC), který je na (obr. 9) je nová generace pro 

identifikaci, kterou vybudovala EPCglobal organizace. Tagy jsou zde tvořeny 96 a 64 bity 

dlouhými číslicemi. [5]  

 EPC zahrnuje: 

 Hlavička, 

 EPC Manager, 

 třída objektu, 

 sériové číslo. 

 

 

Obrázek 9: Elektronický kód produktu [1] 

 

 Na obrázku č. 9 vidíme strukturu EPC kódu. Hlavička zobrazuje aktuální verzi kódu 

EPC. EPC Manager definuje výrobce produktu. Třída objektu definuje informace o daném 

produktu. Sériové číslo je pouţito pro jedinečnou identifikaci daného typu a a druhu výrobku. 

[5]  

 

5.9 Bezpečnost a protiopatření RFID 

 

 Bezpečnost RFID je skutečným problémem v reálném světě, protoţe do tagu se lze 

snadno nabourat. Pracuje  pomocí rádiových vln, které mohou načíst cizí čtečky a získat tak 

veškeré informace bez  souhlasu provozovatele. Klonování tagu a jejich odstraňování, kolize  

s normami, víry které poškozují data a mnoho dalšího musí řešit sekce bezpečnost  

a protiopatření RFID. [1] 
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Napadení virem 

 Napadení tagu virem je nebezpečné, protoţe při infikování jednoho tagu hrozí nákaza  

i ostatních tagu a dále softwaru. Virus je zdrojový kód na tagu, který je načten čtečkou, není 

zde potřeba ţádného připojení k internetu.  

RFID Worms 

 RFID Worms (neboli ,,červi”) mohou způsobit přerušení připojení k sítí a přístup 

neautorizovaným osobám. Červi mohou infikovat systémový software, spolu s middlewarem 

a serverem. Dále mohou nakazit tag, který bude domino efektem rozšiřovat nákazu dále  

na ostatní tagy.  

 

Klonování tagu 

 Pasivní tagy lze snadno naklonovat, protoţe mají krátké paměti a některé tagy jsou 

pouze čitelné, útočník tak můţe v blízkosti naskenovat tag a vpsát do něj škodlivý kód. 

Pasivní tagy jsou více zranitelnější a více zneuţívány.  

 

Útok na middleware 

 Během procesu načítání tagů mohou být úspěšně načteny i tagy poškozené, které jsou 

pak příčinou narušení databáze a umoţní přístup neoprávněnému uţivateli do centrální 

databáze.  

 

Kolize tagů 

 Tento problém nastává u aktivních tagů, kdy ve stejný čas dochází k načítání více tagů 

najednou. Je to dáno tím, ţe tyto tagy vysílají signál a mají podobnou frekvenci a tím mohou 

čtečku zmást. Všechny RFID standardy definují řešení tohoto problému, pracovat s aplikací, 

která bude odlišovat různé frekvence a rúzné čárové kódy. [1] 
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6 Nařízení CLP 
 

Obchod s látkami a směsi není pouze záleţitostí vnitřního trhu, ale také trhu 

světového. Aby se zjednodušil světový obchod a současně se zajistila ochrana lidského zdraví 

a ţivotního prostředí, byla v průběhu 12 let v rámci struktury Organizace spojených národů 

(OSN) pečlivě vytvořena harmonizovaná kritéria klasifikace a označování a obecné zásady 

jejich pouţívání. Výsledkem je Globálně harmonizovaný systém (dále jen GHS)  klasifikace  

a označování chemických látek. Nařizení CLP (Classification, labelling and packaging of 

substances and mixtures, dále jen CLP) znamená: 

 

 Classification (klasifikace), 

 Labelling (označování), 

 Packaging (balení). 

 

Následuje po nejrůznějších prohlášeních, kterými Společenství potvrdilo svůj záměr 

podílet se na globální harmonizaci kritérií klasifikace a označování tím, ţe začlení 

mezinárodně schválena kritéria GHS do právních předpisů Společenství. Společnosti by měly 

mít uţitek z globální harmonizace pravidel pro klasifikaci a označování a ze vzájemné shody 

mezi pravidly pro klasifikaci a označování pro zásobování a pouţití na straně jedné a pravidly 

pro přepravu na straně druhé. 

Nařízení CLP v současnosti vychází z druhé revize systému GHS. Jeho základem jsou 

základní body a postupy obsaţené ve směrnicích DSD (směrnice pro nebezpečné látky)  

a DPD (směrnice pro nebezpečné přípravky). Nařízení CLP tedy bude podobné způsobu, 

jakým je systém GHS začleněn do právního rámce v zemích mimo EU, ale nemusí být s tímto 

způsobem zcela totoţné. Nařizení CLP postupně nahradí směrnice DSD a DPD. Tyto 

směrnice budou definitivně zrušeny po uplynutí přechodného období, a sice dne 1.června 

2015. 

Podobně jako v případě směrnice DSD, je jedním z hlavních cílů nařízení CLP 

stanovit, zda látka nebo směs vykazuje vlastnosti, které určují klasifikaci ,,nebezpečná“. 

Nebezpečnost látky nebo směsi je potenciál látky nebo směsi způsobit škodu. Závisí na 

vnitřních vlastnostech látky nebo směsi. Označování nebezpečnosti látky umoţňuje sdělit 

klasifikaci nebezpečnosti uţivateli látky nebo směsi, varovat jej před přítomností nebezpečné 

vlastnosti a upozornit jej, ţe je třeba zabránit expozicím a z nich vyplývajícím rizikům.  
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Nařízení CLP stanoví obecné standardy balení, aby bylo zajištěno bezpečné dodání 

nebezpečných látek a směsí. Je zaměřeno na pracovníky a spotřebitele a zahrnuje dodávání  

a pouţívání chemických látek. Nezabývá se přepravou chemických látek, ačkoliv vzorem pro 

zkoušky fyzikální bezpečnosti látek jsou především doporučení OSN pro přepravu 

nebezpečného zboţí. Klasifikace pro přepravu je zahrnuta v rámcové směrnici (2008/68/ES), 

kterou se provádí Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí 

(dohoda ADR), Řád pro mezinárodní ţelezniční přepravu nebezpečných věcí (RID)  

a Evropskou dohodu a mezinárodní přepravě věcí po vnitrozemských cestách (dohoda AND). 

[4] 

 

 

6.1 Označování 

 

 Nařízení CLP nahrazuje R-věty, S-věty a symboly DSD co nejpodobnějšími 

standardními větami o nebezpečnosti, pokyny pro bezpečné zacházení a výstraţnými symboly 

nebezpečnosti dle UN GHS. Obecně jsou tyto věty velice podobné, i kdyţ mohou pouţívat 

mírně odlišné formulace. Jako nový jev v právních předpisech EU nařízení CLP zavádí také 

dvě signální slova ze systému UN GHS ,,Nebezpečí” a ,,Varování”, která mají naznačovat 

závaţnost nebezpečí. Nařízení CLP však nemá prvky označení, které by odpovídaly 

označením nebezpečnosti podle směrnice DSD. [4] 

 

Látka nebo směs obsaţená v obalu by měla být označována v souladu s pravidly 

nařízení CLP: 

 Je-li samotná látka nebo směs klasifikována jako nebezpečná; nebo 

 Jde-li o směs, která obsahuje jednu nebo více látek klasifikovaných jako nebezpečné 

v koncetracích vyšších neţ jsou koncetrace uvedené v části 2 přílohy II nařízení CLP,  

i kdyţ samotná směs vůbec není klasifikována jako nebezpečná. V tom případě se na 

štítku pouţijí doplňující informace. 

 Jde-li o výbušný předmět. [4] 

 

Označovat a balit látku je povinností pro výrobce, dovozce, následného uţivatele nebo 

distributora (včetně maloobchodníka) před jejím uvedením na trh. Označování se provádí 

pomocí štítků nebo je uvedeno přímo na obalu. Dle CLP musí být štítky pevně připevněny 
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k jedné nebo více stranám obalu, který bezprostředně obsahuje látku nebo směs. Mělo by být 

moţné číst údaje vodorovně, je-li balení uloţeno v obvyklé poloze.  

 Štítky by měly mít minimální velikost v závislosti na objemu obalu (tab. 5). 

 

 

Tabulka 5: Minimální velikosti štítků [4] 

 

 Informace pro označení lze vytisknout přímo na samotném balení místo toho, aby  

se na obal lepil štítek, které tyto informace obsahuje. Je však nutné dodrţovat všechny 

poţadavky na označování. 

 Štítky by měly být napsány v jednom nebo více úředních jazycích toho členského 

 státu / členských států, kde je látka nebo směs uváděna na trh, jestliţe členský stát 

nestanovuje jinak.  

 Štítky mohou být uspořádány, jak uzná výrobce za vhodné. Výstraţné symboly 

nebezpečnosti, signální slovo, standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné 

zacházení by nicméně neměly být na štítku uvedeny pohromadě.   

 Štítky by měly být bez zbytečných odkladů aktualizovány v případě jakýchkoliv změn 

v klasifikaci a označování látky nebo směsi, je-li nová nebezpečnost závaţnější nebo 

vyţadují-li se nové doplňující prvky označení dle nařízení CLP. Aktualizace se týká také 

všech neklasifikovaných směsí, které obsahují nejméně jednu látku, která je klasifikována 

jako nebezpečná.  

Pokud je pro látku vyţadováno označení a je zabalena, měla by být označená 

následujícími informacemi (nazývanými prvky označení): 

 

 jméno / název, adresa a telefonní číslo dodavatele / dodavatelů látky nebo směsi, 

 jmenovité mnořství látky nebo směsi v balení přístupném široké veřejnosti, pokud toto 

mnoţství není uvedeno na jiné části balení, 

 identifikátory výrobku, 
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 popřípadě výstraţné symboly nebezpečnosti, 

 popřípadě signální slovo, 

 popřípadě standardní věty o nebezpečnosti, 

 popřípadě náleţité pokyny pro bezpečné zacházení, 

 doplňující informace [4] 

 

Identifikátory výrobku 

 

Na štítcích musejí být stejné identifikátory výrobku jako v bezpečnostních listech daného 

produktu. Vzhledem k pravidlům o pouţívání jazyků, musí identifikátory výrobku obsahovat 

tyto údaje: 

 

 název a identifikační číslo uvedné v části 3 přílohy nařízení CLP, nebo 

 identifikační číslo podle seznamu klasifikací a označení, nebo 

 číslo CAS spolu s názvem podle názvosloví Mezinárodní unie pro čistotu a uţitou 

chemii, nebo 

 pokud číslo CAS neexistuje a neuplatňuje se nic z výše uvedeného, název podle 

názvosloví IUPAC nebo jiný mezinárodně uznávaný název. [4] 

 

Výstražné symboly nebezpečnosti 

 Výstraţný symbol nebezpečnosti je obrázkové znázornění určitého nebezpečí. 

Klasifikace látky nebo směsi podle toho určuje výstraţný symbol nebezpečnosti, který by měl 

být znázorněn na štítku. Barva a provedení štítků by měly umoţnit, aby byl zřetelně vidět 

výstraţný symbol nebezpečnosti a jeho pozadí.  Výstraţné symboly nebezpečnosti (obr. 10). 

 

 

Obrázek 10: Výstražný symbol nebezpečnosti [4] 

 

 

 Jsou tvaru čtverce postaveného na špici (tvar diamantu) a obsahují černý symbol na 

bílém pozadí s červeným orámováním. Kaţdý výstraţný symbol musí pokrývat minimálně 
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jednu patnáctinu povrchu harmonizovaného štítku, přičemţ minimální plocha nesmí být méně 

neţ 1 cm
2
. [4] 

 

Signální slova 

 Signální slovo čtenáři naznačuje, zda nebezpečnost je obecně více nebo méně 

významná. Štítek by měl obsahovat příslušné signální slova v souladu s klasifikací 

nebezpečnosti látky nebo směsi. V případě, ţe látka nebo směs představuje významné 

nebezpečí, měl by štítek nést signální slovo ,,nebezpečí”, a v případě méně významných 

nebezpečí by měl nést signální  slovo ,,varování”. [4] 

 

Standardní věty o nebezpečnosti 

 Na štítku by měly být uvedeny také příslušné standardní věty o nebezpečnosti, které 

popisují povahu a závaţnosti nebezpečnosti látky nebo směsi. Standardní věty  

o nebezpečnosti pro kaţdou specifickou klasifikaci nebezpečnosti jsou uvedeny v tabulkách 

přílohy I k nařízení CLP. 

 Příloha III k nařízení CLP uvádí správné znění standardních vět o nebezpečnosti, jak 

by se měly objevit na štítcích. Standardní věty o nebezpečnosti v jednom jazyce by měly být 

na štítku uvedeny společně s pokyny pro bezpečné zacházení ve stejném jazyce. [4] 

 

Pokyny pro bezpečné zacházení 

 Na štítku by měly být také uvedeny příslušné pokyny pro bezpečné zacházení, které 

upozorňují na opatření k prevenci či minimalizaci neţádoucích účinků na lidské zdraví nebo 

ţivotní prostředí, které vyplývají z nebezpečnosti látky nebo směsi. Úplný soubor pokynů pro 

bezpečné zacházení pro kaţdou konkrétní klasifikaci je uveden v příloze I k nařízení CLP. 

 Obvykle by se na štítku nemělo uvádět více neţ šest pokynů pro bezpečné zacházení, 

není-li to nezbytné k vyjádření povahy a závaţnosti daných nebezpečí. Pokyny jsou uváděny 

v jednom jazyce a měly by být na štítku uvedeny společně se standardními větami  

o nebezpečnosti rovněţ ve stejném jazyce. [4] 

 

Kódy pro standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení 

 Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení jsou kodifikovány 

pouţitím jedinečného alfanumerického kódu, který se skládá z jednoho písmene a tří číslic, 

jak je uvedeno dále: 
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 písmeno ,,H” pro ,,standardní větu nebezpečnosti” (z angl. ,,hazard statement’’), 

 písmeno ,,P” pro ,,pokyny pro bezpečé zacházení” (z angl. ,,precautionary statement”), 

 číslice určující typ nebezpečnosti, např. ,,2” pro fyzikálníí nebezpečnost, a 

 dvě další číslice odpovídající následnému členění nebezpečnosti jako je výbušnost 

(kódy od 200 aţ 210), hořlavost (kódy od 220 aţ 230) atd. [4] 

 

Rozsah kódů pro standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení 

podle nařízení CLP je uveden v tabulce (tab. 6) 

 

 

Tabulka 6: Rozsah kódů pro standardní věty o nebezpečnosti [4] 

 

 

Doplňující informace 

 Štítek by měl obsahovat příslušné doplňující informace, má-li látka nebo směs, která 

byla klasifikována jako nebezpečná, fyzikální vlastnosti nebo vlastnosti související se zdravím 

popsané v přlíloze II.   

 Prvky označení, ale nikoliv výstraţné symboly nebezpečnosti, které odráţejí 

klasifikaci ,,nebezpečný pro ozónovou vrstvu”, musí být také zahrnuty do oddílu dopňující 

informace na štítku. 

 Do  oddílu pro doplňující informace na štítku se mohou připojit i vlastní informace. 

Tyto informace by nicméně: 

 

 měly poskytovat další uţitečné vlastnosti, 

 neměly znesnadňovat rozpoznání vyţadovaných prvků označení, 
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 měly být v souladu s klasifikací látky nebo směsi. To znamená vyhnout se odporujícím 

tvrzením, jako například ,,netoxický”, ,,bezpečný” nebo ,,ekologický”, a 

 neměly popírat nebo zpochybňovat platnost informací uvedených příslušnými prvky 

označení, které odráţí klasifikaci dle přílohy I k nařízení CLP. [4] 

 

Zde na (obr. 11) je uveden příklad štítku, dle nařízení CLP. Jsou zde uvedeny 

doplňující informace, které jsou vyţadovány jinými právními předpisy.   

 

 

Obrázek 11: Štítek dle nařízení CLP [4] 

 

6.2 Zvláštní situace při označování a balení  

 

Stejná látka – různé situace při označování a balení  

 Poţadavky na označování a balení podle nařízení CLP mají za cíl chránit uţivatele 

před nebezpečím, které látky nebo směsi představují. Určité typy obalů ale nemusí být 

k označování vhodné. Nebezpečné látky a směsi zabaleny v několika vrsvách  musí navíc 

splňovat poţadavky na označování podle nařízení CLP i poţadavky na přepravu. A nakonec 

určité poţadavky mohou být nezbytné pro ochranu široké veřejnosti před závaţnými škodami. 

[4] 
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Výjímky z povinnosti označovat malé obaly, na které je složité umístit štítek 

 Pokud výrobce, dovozce, následný uţivatel nebo distributor, který dodává látky nebo 

směsi v obalu, který je příliš malý nebo má takovou formu či tvar, které neumoţňují splnit 

poţadavky nařízení CLP, povoluje výjimky z povinnosti označování a balení. [4] 

 

Chemické látky dodávané široké veřejnosti: pravidla balení týkající se opatření obalů 

látek a směsí uzávěry odolnými proti otevření a hmatatelnými výstrahami 

 Pokud jsou dodávané látky a směsi široké veřejnosti, je nutno obal opatřit uzávěrem 

odolným proti otevření dětmi a/nebo hmatatelnými výstrahami. Tato opatření se uplatňují pro 

všechny objemy obalů. [4] 
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7 Informační systémy a inventarizace chemických látek 
 

 Pouţívání většího mnoţství chemických látek v podniku klade nároky na jejich 

evidenci, přehled o pouţití, skladování a značení obalů v souladu s platnou legislativou. 

Vyuţití informačních technologií zaměřených na problematiku evidence chemických látek 

zavádí jednoznačná pravidla do tohoto procesu. Pouţívané chemické látky jsou centrálně 

spravovány databázovým systémem, do nějţ mají přístup oprávněné osoby. V reálném čase 

pak tito pracovníci mohou sledovat pohyb chemických látek v podniku, jejich vyuţití, 

získávat informace pro logistiku atd.  

 Systém evidence musí zabezpečovat nakládání s chemickými látkami v souladu 

s legislativou a vnitřními pravidly podniku – značení chemických látek, skladování, omezení 

přístupu k chemickým látkám zpravidla zvláště nebezpečným atd. 

 

7.1 Chemický informační systém CLAKS 

 

 Pro vyhodnocení rizik, vedení evidence a vytváření analýz je čím dál častěji pouţíván 

počítačový systém, který je schopen nejen rychlých výstupů v reálném čase, ale i zpětných 

analýz pro různá časová období. Program CLAKS je pomocníkem při evidenci  

a vyhodnocování potenciálních rizik na pracovišti s ohledem na platnou legislativu: 

 

 zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách, 

 zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závaţných havárií, ve znění pozdějších 

předpisů, 

 další příslušné vyhlášky v aktuálním znění. 

 

Jedním ze systémů, které nabízejí funkcionalitu je chemický informační systém 

CLAKS vyvinutý německou společností LCI-Publisher GmbH., která produkuje elektronické 

informační systémy zaměřené na chemickou problematiku jiţ 20 let. CLAKS je jedním z řady 

produktů zaměřěných na sofistikovanou analýzu a zpracování chemických dat. CLAKS 

pracuje v lokální počítačové sítí na bázi Client-Server – databáze chemických látek a všechna 

ostatní data jsou uloţena na cetrálním počítači – serveru a uţivatelé přistupují k těmto datům 

ze svých klientských počítačů. Jelikoţ většina dnešních podniků je takovýmto technickým 

zázemím jiţ vybavena, nepřináší zavedení systémů CLAKS nároky na další nákup výpočetní 
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techniky. Veškerou funkčnost systému lze v naprosté většině implementovat na stávající 

výpočetní infrastrukturu podniku. [2] 

 

 

Obrázek 12: Systém CLAKS [2] 

 

 CLAKS pouţívá databázi chemických látek TOXI, která obsahuje 20 000 

nejběţnějších chemických látek včetně jejich identifikace čísel, CAS, ELINCS a  NLP čísel.  

 Kaţdý systém, který pracuje s chemickými látkami musí vyřešit základní problém 

jejich jednoznačné identifikace tak, aby nedocházelo při počítačovém zpracování k duplicitám 

v databázi, čímţ by celý systém evidence chemických látek ztrácel význam. CLAKS k tomuto 

účelu pouţívá jedinečný systém identifikace chemických látek SciDex (Scieific Data 

Explorer), který tvoří jádro celého systému evidence chemických látek. 

 Evidence chemických látek vyuţívá systém čárových kódů, který usnadňuje práci 

obsluze zejména při velkém počtu vedených poloţek. Pomocí čtečky čárových kódů je pak 

látka jednoduše identifikována při jejím pouţití. Pro kaţdé balení chemické látky si uţivatelé 

mohou zobrazit a vytisknout vlastní etiketu formátovanou dle legislativních předpisů.  

(obr. 13). Etiketa obsahuje zákonem definované poloţky, které usnadňují práci při vedení 

evidence chemikálií. [2] 
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Obrázek 13: Etiketa chemické látky [3] 

 

 Mezi základní funkce programu CLAKS patří: 

 

 přístup k validované databázi chemických látek, 

 vyhledávání látek (název, CAS, číslo, struktura, vlastnost), 

 evidence jednotlivých balení, 

 automatický vstup/výstup pouţitím čárových kódů, 

 tisk čárových evidenčních štítků pro jednolivé látky, 

 tisk etiket dle zákona, 

 sledování pouţívání chemických látek a jejich skladování. 

 

 Pracovní rozhraní programu CLAKS můţete vidět na obrázku pod textem (obr. 14). 

   

 

Obrázek 14: Pracovní rozhraní programu CLAKS [13] 
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7.2 Databáze TOXI 

 

 Ekotoxikologická databáze chemických látek TOXI (obr. 15) je určena pro práci 

s nebezpečnými chemickými látkami. Databáze je moţno pouţít zejména pro zpracování 

bezpečnostních listů chemických produktů, značení chemických látek – tisk etiket 

s bezpečnostními symboly, bezpečnostní značením, ADR/RID atd. [2] 

 

 

 

Obrázek 15: Databáze TOXI [14] 

 

 Databáze TOXI obsahuje novou evropskou chemickou legislativu CLP včetně 

databáze cca 4,000 klasifikovaných chemických látek s moţností vyhledávání. Chemické 

látky jsou popsány identifikačními čísly CAS a EINECS. K chemickým látkám jsou přiřazeny 

chemické vzorce a struktury, dále jsou přiřazeny jejich toxikologické vlastnosti (klasifikace, 

koncetrační limity, bezpečnostní symboly atd.). 

 

7.3 Chemický informační systém CHEMAX 

 

 Je to systém, podobného charakteru jako informační systém CLAKS. Je klíčovým 

nástrojem pro nakládání s chemickými látkami nejen v moderních laboratořích, ale i v jiných 
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organizacích.  Na (obr. 16) je vidět aplikovatelnost tohoto systému na chemické látky pomocí 

vhodných etiket a čárových kódů, které se vyuţívají při identifikaci nebo inventarizaci. 

 
 

Obrázek 16: Chemický informační systém CHEMAX [2] 

 

 

 Funkce systému CHEMAX: 

 

 udrţuje přehledný seznam všech chemických látek v organizaci a sleduje jejich 

umístění, 

 ukládá historii pouţití chemických látek, 

 rychlý přístup k informacím o chemické nebezpečnosti látek, 

 tisk etiket a čárových kódů, 

 snadné dohledání přesného umístění chemických látek, 

 sleduje data expiraci a brání tak pouţívání látek s prošlou dobou spotřeby. [2] 
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8 Měření chemických látek v RFID laboratoři 
 

V této části kapitoly se budu věnovat praktické částí diplomové práce. U vybraných 

zástupců chemických látek, konkrétně rozpouštědel budu provádět měření v RFID laboratoři 

s pomocí doktorandů, kteří mají v oblasti RFID několikaleté zkušenosti. Podle výsledků 

provedu zhodnocení a závěr pro identifikaci těchto látek. 

 

8.1 Seznámení s RFID laboratoří  

 

Ověřování, zda je RFID technologie vhodná k identifikaci vybraných chemických 

látek se provádělo na půdě Vysoké školy Báňské – Technické iniverzity Ostrava, kde byla 

v roce 2009 vybudována Mezinárodní laboratoř pro výzkum RFID technologie. 

Hlavní vizi této laboratoře je být špičkovým pracovištěm s odbornými kompetencemi 

a znalostmi v oblasti technologií automatické idedntifikace RFID standardů GS1 EPCglobal  

a Internetu věcí. Poskytovat metodickou pomoc a sluţby v rámci ČR jako referenční 

pracoviště pro aplikovaný výzkum, vývoj, testování a další rozvoj řešení na bázi technologií 

RFID a standardů GS1 EPCglobal. Spolupracovat na národní a mezinárodní úrovni zejména 

na projektech Evropské sítě laboratří GS1 in Europe Lab network a ERAnet. 

 

Tato laboratoř se věnuje rozvoji RFID technologiím v několika oblastech mezi které 

patří např: 

 automobilový průmysl, 

 bezpečnost osob a majetku, 

 surovinový průmysl, 

 zdravotnictví. 

 

Sluţby laboratoře, které dokáţe poskytnout: 

 laboratorní činnosti, 

 konzultace a školení, 

 ROI analýzy, 

 roll-out projekty. 
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 Součástí vybavení laboratoře jsou zařízení pro nejpouţívanější pásma vyuţívané RFID 

aplikacemi (LF, HF, UHF). Laboratoř je vybavena snadno konfigurovatelnými čtecími 

bránami vlastní konstrukce, umoţňující sledovat prakticky jakýkoliv proces v logistickém 

řetězci, dopravníky pro realizaci dynamických testů  

a další technikou pro provádění experimentů a testů pro klienty.  

 

8.2 Cíl měření 

 Hlavním cílem měření v RFID laboratoři je zjistit, zda se pomocí tagu načte/nenačte 

daná chemická látka. Pokud RFID čtečka látku načte, budeme zjišťovat  maximální moţnou 

vzdálenost čtení v závislosti na výkonu antény. Protoţe se jedná o kapaliny, které jsou ve 

většině případů v plechu, je dost pravděpodobné, ţe mohou nastat problémy s načtením  

a čtecí vzdálenost bude kratší, protoţe bude docházet k absorbci radio-frekvenčních vln. 

 

8.3 Volba hardwaru a softwaru pro měření 

 Aby bylo měření co nejefektivnější, je potřeba vhodně navrhnout všechny prvky  

a zvolit vhodnou metodiku měření. Prvním krokem bylo správně určit frekvenční pásmo ve 

kterém budou tagy pracovat. Nejvíce vhodné se jevilo pásmo UHF, ve kterém by se mohly 

chemické látky načítat aţ z několika metrů v ideálních podmínkách. Proto jsem vybíral z řad 

tagů, které mají pracovní frekvenci v pásmu UHF.  

  

 Pro měření byly zvoleny tyto prvky: 

 

Alien EPC Gen2 tag 

 Je to tzv. label a jeho model je ALL-9540-02 (obr. 17 ). Parametry jsou následující: 

 

 moţnost čtení i zápisu, 

 frekvence 900 MHz, 

 protokol EPC Gen2, 

 čtecí vzdálenost do 1 m, 

 paměť 2048 Bytů, 

 rozsah pracovní teploty +20 aţ +80 °C. 
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Obrázek 17: Alien EPC Gen2 tag [Svížala] 

 

 

Confidex Steelwave Micro tag 

 Tento miniaturní UHF tag na kov (obr. 18) nabízí bezkonkurenční výkon. Je třídy EPC 

Class1 Gen2. Lze je montovat jak na kovové povrchy, tak i na nekovové (např. plasty), ale 

jejich čtecí vzdálenost je pak ve velké míře sníţena. Parametry tagu: 

 

 čtecí vzdálenost do 4 m, 

 paměť 512 Bytů, 

 váha 2 g, 

 frekvence 865-928 MHz, 

 rozsah pracovní teploty -20 °C aţ +80 °C. 

 

 

Obrázek 18: Confidex Steelwave Micro tag [Svížala] 

 

Stacionární čtecí zařízení Speedway R420 

 Toto zařízení (obr. 19) umoţňuje uţivateli optimálně nakonfigurovat výkon pro 

maximální účinek. Dynamické přepínání antén zlepšuje propustnost a napomáhá čtečce 

pracovat efektivněji. Má tyto hlavní parametry: 

 

 protokol EPCglobal  UHF Class1 Gen2, 

 výstup pro max. 4 antény, 

 propojení s PC pomocí Ethernetu. 
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Obrázek 19: Čtecí zařízení Speedway R420 [2] 

 

RFID anténa  

 Tato anténa typu RFA01 (obr. 20) je vyrobena společností Metra Blansko, a.s., slouţí 

pro komunikaci mezi RFID čtečkou a tagem. Její parametry: 

 

 zisk 7 dB, 

 vyzařovací úhel 65°, 

 anténní konektor SMA-f, 

 kmitočtový rozsah 865 aţ 870 MHz. 

 

 

Obrázek 20: RFID anténa typu RFA01 [2] 

 

 

Software MultiReader for Speedway Gen2 RFID 

 Pomocí tohoto softwaru jsem mohl vizuálně sledovat výstup hodnot při měření, které 

jsou přehledně zobrazovány na monitoru. Grafickou podobu je moţno vidět níţe (obr. 21). 
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Obrázek 21: Software MultiReader for Speedway Gen2 RFID [Svížala] 

 

 Zde vidíme tabulku se všemi tagy v RFID laboratoři, které se načetly pomocí čtecího 

zařízení. V jednotlivých sloupcích jsou vypsány tagy, které jsou označeny EPC kódem. Dále 

jsou uvedeny hodnoty jako celkový počet načtení daného tagu v určitém čase nebo taky 

rychlost načtení.  

 Tento software je velice propracovaný a nabízí spoustu moţností a nastavení pro 

pokročilé uţivatele. Pro toto měření bylo důleţité zapnout filtrování, které umoţňuje to,  

ţe čtecí zařízení bude ,,vidět” (načítat) jen zvolené tagy. Ukázka z nastavení je na (obr. 22). 

Ve sloupci jsou identifikovány všechny tagy a uţivatel si zaškrtne tagy, které se chystá měřit. 

 

 

Obrázek 22: Nastavení softwaru [Svížala] 

 

8.4 Vybrané chemické látky pro měření 

 Jak uţ jsem se zmínil dříve, tato diplomová práce je zaměřená na identifikaci 

chemických látek, konkrétně rozpouštědel (obr. 23 ). K měření jsem si vybral tyto zástupce: 
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 Technický benzín 

 Technický líh 

 Toluenové rozpouštědlo 

 Speciální nitroředidlo C 6000 

 Aceton  

 Ředidlo S 6006 

 

 Všechny látky jsou baleny do plechu, krom technického líhu. Aceton a technický 

benzín jsou baleny jak v plechu tak i v plastu. Baleny jsou v objemu 700 ml nebo 1 l. 

 

 

 

Obrázek 23: Seznam rozpouštědel pro měření [Svížala] 

 

 

8.5 Průběh měření 

 Nejprve bylo nutné zjistit a ověřit, zda tyto chemické látky bude vůbec moţné načíst 

z důvodu jejich obalového materiálu. Proto jsem jako prvně zvolil rychlou metodu měření 

pomocí stolní čtečky v krátké vzdálenosti několika centimetrů. Správné načtení bylo ohlášeno 

akustickým signálem u stolní čtečky. 

  Dalším krokem byla správná volba tagu. Protoţe jsme měřili v pásmu UHF, vybírali 

jsme tagy, které jsou určeny pro toto pásmo. Dále bylo důleţité tagy vhodně uchytit na obaly 

(viz kapitola 9.5.1). RFID laboratoř nabízela spousty tagu, ale né všechny byly vhodné. 

Vybírali jsme tagy, které jsou speciálně vyrobeny na kovový podklad. Prvním z vybraných 

tagu byl Confidex Steelwave Micro, který byl určen pro kovové a plastové podklady  
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(viz kapitola 9.3). Dále bylo měření prováděno pomocí labelu od společnosti Alien  

(viz kapitola 9.3), který se přilepil na víko chemikálie.  

 

8.5.1 Uchycení tagu 

 

 Vhodné uchycení tagu na obal bylo pro mé měření neméně důleţíté právě jako výběr 

druhu tagu.  

 

Confidex Steelwave Micro 

 Tento tag bylo moţno umístit buď z boku na válcovou plochu a nebo shora vedle 

uzávěru. Plechy s těmito kapalinami jsou v praxi ve většině případů stavěny na výšku, proto 

jsme tag umístili z boku (obr. 24), aby byl zajištěn větší rozsah čtení. Tag je menších rozměrů 

ve tvaru kvádru. Orientovali jsme ho do svislé roviny, protoţe při podélném natočení by ze 

stran vyčníval. Přichycení k obalu jsme provedli pomocí oboustranné lepící pásky.  

 

 

Obrázek 24: Uchycení tagu [Svížala] 

 

Alien EPC Gen2 tag 

 Tento tag ve formě labelu bylo moţno nalepit téměř kdekoliv, ale uţ předem jsme 

věděli, ţe není určen pro kovové podklady. Přesvědčili jsme se o tom při zkušebním měření 

pomocí stolní čtečky, kde sice tento label načten byl, ale vzdálenost byla příliš malá. Proto 

jsme hledali jinou cestu. Další moţností byl plastový uzávěr (obr. 25). Jeho obvod nebyl sice 

přesného tvaru kruhu, ale tag tam šel i přesto snadně uchytit. V praxi by se to dalo aplikovat 

jiným způsobem a to tak, ţe by byly tagy zalisovány v uzávěru uţ rovnou při výrobě. Byl by 

to nejjednodušší způsob. 
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Obrázek 25: Nalepení labelu [Svížala] 

 

8.5.2 Umístění antény 

  

 Měření bylo prováděno jednou RFID anténou typu RFA01 od společnosti Metra 

Blansko, a.s. Byla umístěna na plastovém stojanu, kde se dala nastavit libovolně výška pro 

její umístění (obr. 26).  

 

 

Obrázek 26: Plastový stojan s RFID anténou [Svížala] 

 

 

8.5.3 Měření tagem – Alien EPC Gen2 

 

 Cílem tohoto měření bylo zjistit maximální čtecí vzdálenost, ze které bude chemická 

látka s tagem (labelem) načtena. K měření byla pouţita RFID anténa, která byla umístěna na 

plastovém stojanu a libovolně výškově nastavitelná. 

 

Toluenové rozpouštědlo a čistič 

 Jako první chemickou látku jsme vybrali toluenové rozpouštědlo a čistič s objemem 

700 ml. Obal s tagem a RFID anténa byly ve stejné výšce a to 50 cm od země. Měření 
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probíhalo tak, ţe jsme měřili vţdy po 5 cm svinovacím metrem a plechovku s podstavou jsme 

postupně oddalovali od antény. Výkonový rozsah této antény byl od 15 do 30 dBm a na LCD 

obrazovce při výstupu byly zapisovány hodnoty s přesností 0,25 dBm. Pro kaţdou vzdálenost 

jsme provedli celkem 30 krát měření z důvodu statistického výpočtu. Takový postup jsme 

prováděli aţ do doby, kdy dosáhla RFID anténa svého maxima, tím jsme získali maximální 

moţnou čtecí vzdálenost.  

 V dalším kroku jsem provedl výpočet naměřených hodnot.  Pro kaţdou vzdálenost 

jsem udělal ze 30 čísel aritmetické průměry a vynesl je spolu se vzdálenostmi od čtečky do 

grafu (obr. 27). 

 

 

Obrázek 27: Grafický výstup z měření pomocí tagu od Alien EPC Gen2 

 

 

 Z grafu je patrné, ţe čím se daná chemická látka vzdalovala dále od čtecího zařízení, 

její výkon také stoupal aţ po maximální hodnotu 30 dBm. Účelem tohoto měření bylo zjistit 

maximální dosah, při kterém bude toluenové rozpouštědlo načteno. Podle grafu a měření je to 

hodnota 60 cm. Můţeme tedy řící, ţe se bude tato látka s tímto nalepeným labelem na víčku 

načítat do vzdálenosti 60 cm, pokud ovšem bude label v přímé viditelnosti. Při vzdálenosti 65 

cm od čtečky nebyla načtena ani jednou ze 30 měření.  

 Maximální čtecí vzdálenost 60 cm jé přiliš malá pro zavedení do praxe a provozu, kde 

by se načítaly tyto chemické látky, proto jsme se zaměřili na jiný typ tagu, kde bude čtecí 

vzdálenost větší.  
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8.5.4 Měření tagem – Confidex Steelwave Micro 

 

 U tohoto typu měření bylo taktéţ cílem zjistit na jakou maximální vzdálenost bude 

schopna čtečka ,,vidět” a načíst tag na obalu. Tento tag je speciálně určen na kovové  

a plastové podklady materiálů. Předpokládali jsme tedy, ţe dosah by měl být o mnoho větší 

neţ tomu bylo u labelu od Alienu, proto jsme první měření prováděli rovnou ze vzdálenosti 2 

metru.  

 

Toluenové rozpouštědlo a čistič 

 Samotné měření probíhalo stejným způsobem jako u předchozího případu s tím 

rozdílem, ţe byl pro měření pouţit jiný druh tagu. Na obrázku (obr. 28) můţeme vidět křivku, 

která znázorňuje průběh měření. 

 

Obrázek 28: Grafický výstup z měření pomocí tagu Confidex Steelwave Micro 

 

 

 

 Pomocí naměřených hodnot a jejich aritmetických průměrů jsem získal tuto křivku, 

která se liší oproti předchozímu grafu. Vidíme strmý nárust výkonu při čtecím dosahu nad 

230 cm. Kdyţ byla látka ve vzdálenosti 250 cm od čtečky, načetla se ze 30 měření pouze 8 

krát, proto tato vzdálenost není optimální a za maximální vzdálenost budeme brát 240 cm, kde 

byl tag načten vţdy.  
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Ředidlo S 6006 

 Pro tuto chemickou látku jsme prováděli totoţné měření, abychom mohli porovnat 

rozdíly. Opět jsme měření prováděli od 2 m aţ po maximální dosah, kdy byla látka načtena. 

V grafu (obr. 29) můţete vidět křivku z měření a porovnání s toluenovým rozpouštědlem.  

 

 

           Obrázek 29: Grafický výstup z měření pomocí tagu Confidex Steelwave Micro 

 

  

Vidíme, ţe výsledek u této chemické látky je velice podobný jako to bylo  

u toluenového rozpouštědla. S tím rozdílem, ţe u ředidla při vzdálenosti 250 cm od čtečky se 

látka načetla při kaţdém pokusu ze 30 měření. Avšak hodnoty byly uţ na hranici, při 

vzdálenosti 260 cm uţ nebyl načten ţáden z pokusů. 

 Tímto měřením jsme si potvrdili fakt, ţe nezáleţí na druhu kapaliny, co  

je v plechovce, ale na materiálu jeho obalu. Jak obal od ředidla S 6006 tak i toluenového 

rozpouštědla a čističe byly z plechu, který měl stejnou tloušťku. Proto jsou křivky v grafu 

sobě podobné.  

 Podobně by tomu bylo i pro všechny ostatní chemické látky, které měly svůj obalový 

materiál z plechu. Proto jsem věnoval další měření chemikáliím, které byly v plastovém 

obalu. 
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Technický benzín  

 Další látkou, kterou jsem vybral pro měření byl technický benzín v plastové nádobě. 

Měření bylo prováděno opět za stejných podmínek se stejnou metodikou. Cílem bylo zjistit  

a porovnat čtecí vzdálenost v plastové nádobě. Jelikoţ jsme opět pouţili tag Confidex 

Steelwave Micro, který je určen hlavně pro kovové podklady, uţ předem jsme mohli 

očekávat, ţe čtecí vzdálenosti se sníţi v porovnání s plechovými obaly. Grafický výstup  

je dole na (obr. 30). 

 

 

                         Obrázek 30: Grafický  výstup z měření pomocí tagu Confidex Steelwave Micro 

  

Na první pohled je vidět rozdíl mezi měřením u plastového obalu a plechovkami. 

Potvrdilo se to, ţe čtecí vzdálenost se sníţí a to zřetelně. Zatímco u plechovek byla maximální 

vzdálenost čtení 2,5 metru, u technického benzínu v plastu je to o metr méně. Je to dáno tím, 

ţe tag je uzpůsoben pro kovové podklady. Pracuje i na plastech, ale jeho účinnost se sníţí. 

 

Technický líh 

 Tak samo jsme měřili hodnoty pro technický líh, který byl v plastovém obalu. Výstup 

hodnot a porovnání s technickým benzínem je na (obr. 31). 
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              Obrázek 31: Grafický výstup z měření pomocí tagu Confidex Steelwave Micro 

  

 Z tohoto grafu je názorně vidět rozdíl mezi načtením technického benzínu v plastu  

a technického líhu v plastu. Rozdíl čtecí vzdálenosti je znatelný, u technického benzínu to 

bylo 150 cm, zatímco u technického líhu 220 cm. Na první pohled jsou obaly od těchto 

chemických látek totoţné, pokud si jej ale podrobně ohlédneme a vememe do rukou, zjistíme, 

ţe plastový obal od líhu má o něco silnější tloušťku obalu. To je důkazem, proč byla tato látka 

načtena z větší vzdálenosti. Čím by byl plastový obal silnější, tím by byl tag více ,,chráněn” 

od chemické látky uvnitř a její obsorbce RF signálu a čtecí vzdálenost by byla větší.  

 I pro měření plastových obalů s chemickými látkami se nám potvrdilo to, ţe nějvětší 

vliv na načtení určité látky má právě obal. A sice, jak jeho tloušťka, tak materiál, ze kterého 

bude. Není tedy nutné brát zřetel na chemickou látku, která je v obalu. Proto nebyl důvod 

provádět měření se všemi chemickými rozpouštědly, které jsem si vybral k měření. 
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9 Identifikace chemických látek pomocí RFID v praxi 
 

 Technologie RFID je rozšířena po celém světě a objevuje se ve všech moţných 

odvětvích. Co se týče České republiky a identifikace chemických látek, tak jsme oproti jiným 

vyspělejším státům pozadu. V zahraničí se to praktikuje, ale zatím stále převládá identifikace 

těchto látek pomocí čárových kódů.  

 Po zodpovězeni několika dotazů odborníky a specialisty, kteří se zabývají chemickými 

látkami, můţu říci, ţe se identifikace chemických látek pomocí RFID technologie prozatím 

v České republice nepouţívá. Nebo lépe řečeno, nikdo o tom zatím neslyšel. Na webových 

stránkách jsem také nenašel ţádnou společnost, která by to v praxi pouţívala. 

 Je dosti pravděpodobné, ţe zavedení této technologie do malého podniku bude 

nákladnější neţ, kdyţ bude obsluha pouţívat mobilní čtečku na čárové kódy. Pokud bude 

ovšem podnik ve kterém budou sklady s chemickými látkami ve velkém mnoţství, RFID 

technologie můţe ušetřit spousty času a také finance majitele.  

 Zde na (obr. 32) uvádím malý návrh, jak by to mohlo vypadat v praxi. 

 

 

Obrázek 32: Návrh identifikace chemických látek pomocí RFID v praxi [Svížala] 

  

 V praxi by se mohly na obaly chemických látek pouţívat mnou odzkoušené tagy, 

protoţe jejich vzdálenost pro načtení je dostatečná. Do provozu by se nainstalovala brána, kde 

by projíţděla obluha s chemickými látkami. Tato brána by byla umístěna u vjezdu nebo 

vstupu do skladu, aby byly všechny chemické látky identifikovány a pod kontrolou. Na bráně 

by byly instalovány nejméně 4 RFID antény, které by načítaly všechny obaly s tagy, které 

bránou projedou. Obsluha ve skladu by tak měla přehled o všech látkách, které se nacházi na 
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skladě. Pokud by se prováděla inventarizace, obsluha by jednoduše pomocí mobilní čtečky 

načítala chemické látky po několika kusech najednou z určité vzdálenosti a nemusela by 

jednotlivě načítat kaţdý obal zvlášť jako u čárových kódů. 

 Toto navrhnuté řešení by se samozřejmě muselo nejprve vyzkoušet přímo v provozu  

a doladit případné chyby.  
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10 Závěr 

  

 Chemické látky byly, jsou a budou vţdy kolem nás, proto je jim třeba věnovat určitou 

pozornost. Toto téma s identifikací chemických látek pomocí RFID technologie jsem  

si vybral na základě moţností navštěvování Mezinárodní laboratoře pro výzkum RFID 

technologie. Doposud tam nebyly prováděny s chemickými látkami ţádné operace, byla  

to tedy příleţitost pro mne vyzkoušet něco nového. S pomocí doktorandů, kteří mají v oblasti 

RFID letité zkušenosti jsem tedy mohl vykonávat měření. 

 Hlavním účelem a cílem této diplomové práce bylo zjistit pomocí technologie RFID, 

zda je nebo není moţné načítat vybrané chemické látky, konkrétně se zaměřením  

na rozpouštědla. Měřením v RFID laboratoři jsem zjistil, ţe pomocí některých tagů, které jsou 

uzpůsobeny pro dané materiály to moţné je, a proto jsem dále pokračoval v měření. 

Druhotným cílem bylo zjistit, do jaké maximální vzdálenosti od RFID antény se nám bude 

daná chemická látka načítat. Tyto cíle jsou nejdůleţitějšími faktory, které je nutností pro 

správnou funkci v praxi znát. Samozřejmě záleţí i na dalších okolních vlivech, které by 

mohly narušit bezproblémový chod. 

 Měřením a statistickými výpočty se ukázalo, ţe druh chemické látky, který je v obalu, 

nemá na měření a maximální délku pro načtení látky ţádný vliv. Hlavní roli zde hraje materiál 

ze kterého je obal chemické látky vyroben a dále jeho tloušťka. Čím bude materiál silnější, 

tím se budou rádio-frekvenční vlny méně absorbovat do kapaliny a čtecí vzdálenost pak bude 

od RFID antény vyšší.  

 Co se týče implementace této technologie do praxe, kde se vyskytují chemické látky, 

tak zde nevidím problém, měřením bylo potvrzeno a dokázáno, ţe látky z určité vzdálenosti 

načíst jde. Oproti identifikaci pomocí čárových kódů nese RFID technologie značné výhody, 

mezi největší nevýhodu patří asi její zřízení, co se týče finanční náročnosti. Do menších 

podniků se spíše moc nehodí, ale u středně velkých a velkých podniků, kde se bude pracovat 

s mnoha chemikáliemi je to vhodná volba, která ušetří hlavně čas manuální obsluze  

a samozřejmě taky finanční prostředky. 

 Na tuto diplomovou práci by se mohlo dále navazovat a to např. tím, ţe by se toto 

měření vyzkoušelo přímo v praxi v provozu, kde se vyskytují chemické látky. Mohl by  

se např. ověřit způsob načítání chemických látek dle mého návrhu z kapitoly 9. Měřením 

v laboratoři totiţ nenastavíme nikdy reálné podmínky, tak jako tomu je v provozu.  

 



50 

Seznam literatury 

 
[1] FINKENZELLER, K. RFID Hanbook: Fundamentals and applications  in Contactless 

 Smart Cards and Identification. Germany: John  Wiley& Sons, Ltd., 2003. 434 s. 

 ISBN 0-470-84402-7 

 

[2] RFID Journal [online]. RFID (Radio Frequency Identification) Technology  News 

 and Features. 2002-2012. Dostupné z WWW:http://www.rfidjournal.com/ 

 

[3] Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkach a chemických směsích a o změně 

 některých zákonů 

 

[4] Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci,  označování a 

 balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a  1999/45/ES a o 

 změně nařízení (ES) č. 1907/2006 

 

[5]  SOMMEROVÁ, M. Charakteristika systému radiofrekvenční identifikace. Ostrava, 

 2009. 32 s. Semestrální práce. VŠB-TU Ostrava 

 

[6] C. JONES, Erick; A. CHUNG, Christopher. RFID in Logistics : A Practical  Introduction. 

 United States of America : CRC Press, 2008. 481 s. ISBN 0-8493-8526-L. 

 

[7] MEDIS-ALARM 110A. Databáze nebezpečných látek. MEDISTYL, spol. s. r. o., Praha 

 2010  

 

 

[8] TRÁVNÍČKOVÁ, Zdeňka Nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení 

 látek a směsí – nebezpečnosti pro zdraví. In Ochrana obyvatelstva 2010. Ostrava: 

 Sdruţení poţárního a bezpečnostního inţenýrství, únor 2010 [cit. 2012-04-01]. Dostupné 

 z: <CD ROM>. ISBN 978-80-7385-080-7, ISSN :1803-7372.  

 

[9] New RFID Concept [online]. 2012 [cit. 2012-02-20] RFID tag. Dostupné z WWW:< 

 http://www.new-rfid-concept.com/rfid_and_nfc.html>. 

 



51 

[10] Dometic [online]. 2011 [cit. 2012-02-10] Princip RFID technologie. Dostupné z 

 WWW:<http://www.dometic.com/enlu/Europe/Luxembourg/Medical-Systems/Blood-

 Safety/Blood-Cold-Chain/Refrigerators/RFID-technology-/>. 

 

[11] Ecplaza [online]. 2010 [cit. 2012-03-01] Pasivní tag. Dostupné z WWW:< 

 http://<www.ecplaza.net/tk4100-tags--everything.html>. 

 

[12] Adcnordic [online]. 2009 [cit. 2012-03-03] Mobilní čtečka. Dostupné z WWW:< 

 http://www.adcnordic.com/news/intermec-ip30-rfid-reader.php>. 

 

[13] Wcontact [online]. 2010 [cit. 2012-03-20] Pracovní rozhraní programu CLAKS. 

 Dostupné z WWW:< http://www.wcontact.cz/claks/index.asp?ID=5>. 

 

[14] Ped Muni [online]. 2011 [cit. 2012-03-25] Databáze TOXI. Dostupné z WWW:< 

 http://www.ped.muni.cz/wchem/sm/hc/labtech-old/soubory/toxi.htm>. 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

    

 

 

 

 

 



52 

Seznam obrázků 
 

Obrázek 1: Princip RFID technologie [10] ................................................................................ 6 

Obrázek 2: Rozvoj RFID technologie v grafu [2] ...................................................................... 9 

Obrázek 3: RFID tag [9] ............................................................................................................. 9 

Obrázek 4: Sloţení Smart Labelu [2] ....................................................................................... 10 

Obrázek 5: Pasivní tag [11] ...................................................................................................... 11 

Obrázek 6: Mobilní čtečka [12] ............................................................................................... 13 

Obrázek 7: Stacionární čtečka [12] .......................................................................................... 14 

Obrázek 8: RFID middleware [2] ............................................................................................. 15 

Obrázek 9: Elektronický kód produktu [1] .............................................................................. 19 

Obrázek 10: Výstraţný symbol nebezpečnosti [4] ................................................................... 24 

Obrázek 11: Štítek dle nařízení CLP [4] .................................................................................. 27 

Obrázek 12: Systém CLAKS [2] .............................................................................................. 30 

Obrázek 13: Etiketa chemické látky [3] ................................................................................... 31 

Obrázek 14: Pracovní rozhraní programu CLAKS [13] .......................................................... 31 

Obrázek 15: Databáze TOXI [14] ............................................................................................ 32 

Obrázek 16: Chemický informační systém CHEMAX [2] ...................................................... 33 

Obrázek 17: Alien EPC Gen2 tag [Svíţala] ............................................................................. 36 

Obrázek 18: Confidex Steelwave Micro tag [Svíţala] ............................................................. 36 

Obrázek 19: Čtecí zařízení Speedway R420 [2] ...................................................................... 37 

Obrázek 20: RFID anténa typu RFA01 [2] .............................................................................. 37 

Obrázek 21: Software MultiReader for Speedway Gen2 RFID [Svíţala] ............................... 38 

Obrázek 22: Nastavení softwaru [Svíţala] ............................................................................... 38 

Obrázek 23: Seznam rozpouštědel pro měření [Svíţala] ......................................................... 39 

Obrázek 24: Uchycení tagu [Svíţala] ....................................................................................... 40 

Obrázek 25: Nalepení labelu [Svíţala] ..................................................................................... 41 

Obrázek 26: Plastový stojan s RFID anténou [Svíţala] ........................................................... 41 

Obrázek 27: Grafický výstup z měření pomocí tagu od Alien EPC Gen2 ............................... 42 

Obrázek 28: Grafický výstup z měření pomocí tagu Confidex Steelwave Micro ................... 43 

Obrázek 29: Grafický výstup z měření pomocí tagu Confidex Steelwave Micro ................... 44 

Obrázek 30: Grafický  výstup z měření pomocí tagu Confidex Steelwave Micro .................. 45 

Obrázek 31: Grafický výstup z měření pomocí tagu Confidex Steelwave Micro ................... 46 

Obrázek 32: Návrh identifikace chemických látek pomocí RFID v praxi [Svíţala] ............... 47 



53 

Seznam tabulek 

 

 

Tabulka 1: Dekády RFID [2] ..................................................................................................... 8 

Tabulka 2: Rozvoj RFID technologie [2] ................................................................................... 8 

Tabulka 3: Kmitočtová pásma [2] ............................................................................................ 17 

Tabulka 4: Porovnání RFID technologie s čárovými kódy [Svíţala] ...................................... 18 

Tabulka 5: Minimální velikosti štítků [4] ................................................................................ 23 

Tabulka 6: Rozsah kódů pro standardní věty o nebezpečnosti [4] ........................................... 26 



54 

Seznam zkratek 

 

 

ADR  Evrospká dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí 

AND  Evropská dohoda o mezinárodní přepravě věcí po vnitrozemských cestách 

CLP  Klasifikace, označování a balení látek a směsí 

DPD  Směrnice pro nebezpečné přípravky 

DSD  Směrnice pro nebezpečné přípravky 

EPC  Elektronický kód produktu 

GHS  Globálně harmonizovaný systém 

HF  High frequency (krátké vlny) 

LF  Low frequency (dlouhé vlny) 

MW  Medium wave (střední vlny) 

OSN  Organizace spojených národů 

RFID  Radio frequency identification 

RID  Řád pro mezinárodní ţelezniční přepravu nebezpečných sítí 

UHF  Ultra high frequency (ultra krátké vlny) 

 



55 

Seznam příloh 
 

 

 

Příloha 1: Měření toluenového rozpouštědla pomocí labelu – Alien EPC Gen2  

Příloha 2: Měření toluenového rozpouštědla pomocí tagu – Confidex Steelwave Micro 

Příloha 3: Měření ředidla S 6006 pomocí tagu – Confidex Steelwave Micro 

Příloha 4: Měření technického benzínu v plastu pomocí tagu – Confidex Steelwave Micro 

Příloha 5: Měření technického líhu v plastu pomocí tagu – Confidex Steelwave Micro 

  


