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Summary: 

This thesis describes the technology of RFID and standards using electronic product 

code that can be used together in the food industry. The introduction of thesis is focused on 

RFID technology, its origin and important components necessary for a functional RFID 

system. Further, there is described the EPC and methods of its registration under specific 

formats. Part of this thesis is the practical part – a RFID system for a food industry. 

 

Keywords: 

RFID (radiofrequency identification), tag, chip, antenna, RFID antenna, reader, 

scanner, middleware, EPC (Electronic Product Code) bar code, food industry. 

 

Anotace: 

Tato bakalářská práce popisuje technologii radiofrekvenční identifikace a standardy 

vyuţívající kód EPC, které mohou být společně pouţity v potravinářském průmyslu. 

V úvodu práce je popsána RFID technologie, její původ a důleţité komponenty nezbytné 

pro funkční RFID systém. Dále je popsán kód EPC a způsoby jeho zápisu podle určitých 

formátů. Součástí této práce je praktická část - vytvoření RFID systému pro potravinářský 

průmysl. 

 

Klíčová slova: 

RFID (radiofrekvenční identifikace), tag, čip, anténa, RFID anténa, čtecí zařízení, 

snímač, middleware, EPC (electronic product code), čárový kód, potravinářský průmysl. 
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ÚVOD 

Je zřejmé, ţe v dnešní době jsou vyţadovány systémy, u kterých jsou vyhledávány 

důleţité přednosti např. přesnost, rychlost, spolehlivost a univerzálnost. Všechny tyto 

zmíněné kvality platí i pro automatizaci, coţ je proces, který postupně, ale jistě proniká  

do všech různých odvětví průmyslu na světě, kde potravinářský není výjimkou. 

Pojem radiofrekvenční identifikace, zkráceně RFID, představuje technologii, která 

nabývá nejen velkého významu, ale také hlavně velké budoucnosti. Dokáţe totiţ zajistit 

automatizovaný sběr dat, při různých podmínkách i principech. Aby tato technologie 

nabyla obecného vyuţití, je třeba ji zajistit určitou jedinečnost, coţ dokáţe kód EPC 

(Electronic Product Code), pro který je vytvořeno několik identifikačních klíčů, přičemţ 

kaţdý je specifický svými vlastnostmi a pouţitím v daném odvětví. 

Potravinářský průmysl nepatří mezi ta odvětví, která technologii RFID běţně 

vyuţívají, brání tomu určité faktory, samozřejmě tím hlavním je pořizovací cena 

jednotlivých potřebných zařízení pro implementaci RFID systému. Na druhou stranu se 

jedná podle mého názoru o oblast, která nejčastěji vyuţívá technologii čárových kódů, 

jejichţ pořizovací a provozní náklady jsou daleko niţší. 

Systém RFID není moţné v potravinářském průmyslu tak často k nalezení, jako je 

tomu v jiných odvětvích, coţ však neznamená, ţe by jeho uplatnění nebylo dosti široké, je 

tomu právě opačně. Veškerá místa a poloţky, které jsou v potravinářském průmyslu 

značeny čárovým kódem, by bylo moţné identifikovat pomocí technologie RFID.  Jako 

příklad si můţeme vzít vyuţití v závodě Mattoni, největší výrobce nealkoholických nápojů 

v České Republice, který bude řešen v praktické části této bakalářské práce. 
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1 POPIS STANDARDŮ PRO AUTOMATICKOU IDENTIFIKACI 

Pod pojmem automatická identifikace rozumíme proces automatického 

shromaţďování a identifikace údajů. Tento děj se odehrává v reálném čase, coţ znamená, 

ţe informace udávající polohu nebo místo uloţení výrobku, manipulačních a přepravních 

jednotek, či dopravních prostředků, jsou získávány automaticky. Jedná se  

o technologii, která je zaloţena na optických, induktivních, radiofrekvenčních, 

magnetických, nebo dalších principech. 

Největší uplatnění nachází v logistickém řetězci, a to zejména v místech, kde je 

důleţité sledovat procesy či jejich kontrolu řízení, při identifikaci a vyhledávání předmětů 

a jejich ukládacích prostor, nebo slouţí pro kontrolu stavu, nejčastěji zásob nebo plánování 

dopravy. 

Příklady technologií automatické identifikace: 

• OCR (Optical Character Recognition) – nejstarší technologie doplněná 

scannerem pro čtení písma a čárového kódu. 

• MICR (Magnetic Ink Character Recognition) – pouţívá se pro čtení  

při peněţních a bankovních operacích a vyuţívaný pro rychlé třídění 

dokumentů a přenos informací. 

• Čárové kódy – obrazce tvořeny černými a bílými pruhy, nebo mozaikou. 

• RFID (Radio-Frequency IDentification) - uplatňovaná v nečistém prostředí 

(špatná viditelnost). 

• Technologie magnetických nebo čipových karet pro bezhotovostní placení a 

bankomaty. 

• Biometrické technologie vyuţívající lidské rysy (otisky prstů, hlas, podpis). 

1.1 Automatická identifikace – RFID technologie[1],[5] 

Technologie RFID (RadioFrequency IDentification) je v této době jedna z nejvíce 

se rozvíjejících technologií. Jedná se o moderní technologii určenou pro identifikaci 

předmětů, a to prostřednictvím radiofrekvenčních vln, která je zaloţena na rádiovém 

přenosu jedinečného čísla (ID) nebo dat do příslušného čtecího zařízení. Tento systém je 

velmi vhodný k aplikaci v mnoha oborech a oblastech, kde je důleţité co nejrychleji  

a přesně zpracovat informace a následně tyto načtená data bez prodlení přenést dále  

k dalšímu zpracování. 

V současné době si o technologii RFID mnoho lidí můţe z prvního dojmu myslet, 

ţe vidí nástupce čárových kódů, avšak ve skutečnosti se jedná o nadstavbu, poněvadţ 

úplné nahrazení se z hlediska budoucího vývoje nepředpokládá. Avšak existují hypotézy, 

ţe budou obory trhu, kde RFID technologie, případně sestava RFID značení s čárovým 

kódem, bude převládat. Jiţ dnes jsou vyuţívány tiskárny, které jsou schopny potisknout 
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etiketu s tagem informacemi s čárovým kódem. Tyto tiskárny dovedou nejen zapisovat 

informace do tagu, ale pokud je RFID tag poškozen, pak tuto informaci zjistí a označí jej. 

S nápadem pro vznik bezdrátové technologie zpracování informací přišla před lety 

největší maloobchodní firma WalMart, která zároveň před několika desetiletími byla  

u vzniku čárového kódu. Základní myšlenkou bylo vytvořit takovou technologii, která 

bude schopna předmět identifikovat na větší vzdálenost tak, aby bylo moţné v reálném 

čase zpracovávat více předmětů současně, a to bez přímé viditelnosti. V dnešní době se 

technologie RFID značně rozvíjí, tato skutečnost vede k nasazení v mnoha dalších 

odvětvích trhu. Největší uplatnění nachází ve výrobě, sledování objektů a hlavně logistice - 

sledování zboţí, palet, kontejnerů, majetku, zavazadel na letištích či evidence osob. 

Obdobně, jako tomu je u čárových kódů, se informace zaznamenávají na jiţ 

zmíněný nosič dat, který je přichycen na sledované objekty. Tento tag obsahuje anténu  

a malý čip s pamětí. Tyto nosiče dat jsou základem systému pro ukládání a přenos 

informací prostřednictvím elektromagnetických vln. Tím je moţné tagy hromadně přečíst  

a zaznamenat příslušným čtecím zařízením, jenţ se dělí na pevné nebo mobilní. Pomocí 

vln vyzářených z čtecího zařízení dojde k následnému nabití čipu, ihned poté se informace 

uloţená v čipu bezdrátově přenese zpět do čtecího zařízení. 

O vzniku RFID technologie se začalo uvaţovat ve druhé polovině minulého století. 

Začal být vyvíjen tlak na evidenci přepravovaného materiálu a jeho následné skladování. 

To byly první důvody pro vznik nového druhu identifikace- k tehdy jiţ známému 

rozšířenému čárovému kódu-technologie RFID. 

Jak vznikla RFID technologie[2]? 

 Mario Cardullo (USA) přišel v roce 1969 s myšlenkou vytvořit technologii 

konkurenčnímu čárovému kódu. V roce 1973 následně získal patent. 

 v 70. letech se rozvoje RFID zúčastnila řada firem, jako jsou IBM, ComServ 

a FairChild 

 v 90. letech s vytvořením prvních standardů byly vystaveny podmínky  

pro mezinárodní vyuţívání RFID  

Nové obzory otevřely této technologii bezdrátové sítě. 

V současnosti čím dál více firem uvaţuje o vyuţívání RFIDtagů, nebo 

SmartLabelů. Uţ se neřeší jen rychlá identifikace a logistika, nýbrţ je důleţité i to,  

aby si výrobky mezi sebou "rozuměly". Do hry vstupuje i vize inteligentní domácnosti. 
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Systémy radiofrekvenční identifikace (RFID) jsou schopny: 

 zaznamenávat  

 uchovávat  

 poskytovat velké, avšak omezené mnoţství objektivních informací o zboţí  

v reálném čase.  

Díky těmto schopnostem znamenají velký potenciál pro celý zpracovatelský 

průmysl, velkoobchod, maloobchod a další oblasti. Technologie RFID má za úkol sledovat 

zejména pohyb palet se zboţím v rámci celého distribučního řetězce, od nakládání palet 

 na kamion aţ po dodání do maloobchodu. 

Pracovníci mají přehled o příjmech, výdejích i stavu zboţí ve skladu.Nejčastěji tyto 

stavy mohou sledovat jen ze svého pracovního místa nebo kanceláře. Je proto důleţité 

zajistit i mobilní řešení, aby bylo umoţněno tyto informace sledovat z libovolného místa, 

kde se právě pracovníci nacházejí. Potřebují tak mít moţnost získávat a vkládat údaje  

o zboţí do informačního systému v okamţiku vzniku těchto dat, tj. kdyţ zboţí přijímají, 

vydávají nebo s ním jinak v rámci skladu manipulují. Nyní se často postupuje tak, ţe  

se tyto úkony zapisují do připravených formulářů a později je vkládají do systému. Takový 

postup není samozřejmě efektivní a je zdrojem chyb, jejichţ řešení přináší další zpoţdění  

a náklady[2]. 

1.1.1 Jak pracuje technologie RFID 

Zkratka RFID znamená Radio Frekvenční IDentifikace. Jedná se o identifikaci 

pracující ve vysokofrekvenčním pásmu.  

Základní systém se skládá ze čtyř komponent: antény, čtecího zařízení (snímač), 

tagu (nosič informace, elektronicky programovatelný čip) a middleware. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1: Základní schéma systému RFID[2] 
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Čtecí zařízení vysílá přes anténu rádiové signály, které aktivují čip, po čemţ začne 

načítat uloţená data, případně můţe provádět i jejich zápis na tag. Čtecí zařízení (přijímače 

integrované s anténami) jsou k dispozici ve velkém mnoţství různých tvarů a velikostí, 

mohou být např. instalovány jak ve dveřním rámu, tak i v příručním zařízení. Jejich dosah 

je od pár centimetrů po desítky či stovky metrů, v závislosti na energetickém výkonu  

a pouţité rádiové frekvenci. Čtecí zařízení dekóduje údaje z čipu a předává je řídícímu 

počítači ke zpracování[2]. 

1.1.2 Komponenty RFID technologie 

Jedná se o jiţ výše uvedené 4 prvky- tag, čtecí zařízení (případně ruční snímač), 

anténa a middleware. 

I. RFID TAG 

Skládá se z jednotlivých částí[10],[11]: 

a) Integrovanýobvod/čip 

Jedná se o součást tagu, která obsahuje data, která jsou předávána. Také obsahuje 

logiku pro dekódování signálu vysílaného ze čtecího zařízenía  kódování údajůz 

aznamenaných na čipu pro další přenos. Pasivní tagy obvykle mají schopnost přenášet data 

ve velikosti 96 bitů, kdeţto u aktivních nosičů je tato velikost omezena z důvodu 

přítomnosti dalších prvků přidruţených s RFID tagem. 

b) Anténa nosiče 

Jedná se o nedílnou sloţku RFID tagu, která nesmí být zaměňována s anténou 

čtecího zařízení. Tato součást slouţí k přijímání a vysílání radiofrekvenčních vln. 

V případě pasivních tagů tato anténa přijímá radiofrekvenční energii a předává ji čipu. Ten 

následně odpovídá zpět opět prostřednictvím antény nosiče. 

Konfigurace této antény je závislá na typu frekvence, kterou daný nosič vyuţívá. 

Například HF antény bývají s největší pravděpodobností ve tvaruc ívky, UHF antény 

budou více lineárního tvaru. 

Problémem této antény je v její velikosti, protoţe ta souvisí se schopnostmi 

absorpce a přenášení radiofrekvenčního signálu. Protoţe je větší rozsah obecně ţádoucím 

kritériem, a to bez ohledu na typ nosiče, který je pouţíván, se většina návrhů antény nosiče 

snaţí maximalizovat její velikost. Proto větší část kaţdého tagu tvoří anténa. 

 

Obr. 2: Příklady tvaru antény nosiče[10] 
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Významný problém můţe vyvolat umístění tagu. Účinnost antény závisí totiţ 

na tom, jak je s ohledem na polohu objektu, ke kterému je nosič připevněn, orientována. 

Závisí tedy na tom, v jaké poloze se daný předmět nachází vzhledem ke čtecímu zařízení, 

coţ budeme řešit i v praktické části. 

Pro řešení tohoto problému některé nosiče obsahují více antén. Aby bylo zajištěno 

úspěšné umístění tagů na objekty, je vyţadováno, aby technik RFID prováděl zkoušky  

s cílem určit optimální polohu. Výsledky těchto pokusů mají zajišťovat technologii RFID 

zlepšování schopnosti v dosaţení co nejvíce spolehlivé komunikace. 

c) Podklad/pouzdro 

Podklad (substrát) plní dvě základní funkce. Za prvé, na čelní ploše poskytuje 

povrch nebo prostor pro pouzdro pro další komponenty nosiče. Za druhé, na zadní straně je 

prostor pro připevnění tagu páskou nebo lepidlem k předmětu. Pro podklad mohou být 

pouţity různé materiály, běţnými jsou tenké plasty, včetně Mylaru, coţ je zlato/stříbrná, 

oboustranně pokovená pevná a vysoce odolná polyesterová fólie. 

Typy RFID čipů 

Čipy RFID technologie se dělí dle: 
1. principu práce, 

2. nosného kmitočtu, 

3. typu paměti, 

4. způsobu čtení, 

5. typu nosiče. 

1. Princip práce[1],[3],[5],[10] 

a) Pasivní RFID 

Tyto tagy mají rozdílnou akční vzdálenost čtení (0,5-10m), dlouhou ţivotnost a jsou 

zaloţeny na metodě RTF (Reader Talk First), coţ znamená, ţe dokud je nosič jedinečného 

kódu (Tag) mimo dosah snímače či čtecího zařízení, nevysílá ţádný signál. Jakmile se tag 

přiblíţí na dostatečnou vzdálenost, čtecí zařízení vybudí svým signálem odezvu nosiče  

ve formě ID tagu, kdyţ mu zároveň dodává k této reakci energii. Tagy pracující 

na nejvyšší frekvenci UHF mají dosah 3-10m, ty s frekvencí nejniţší LF 125kHz pracují 

v okruhu do 0,5m. V současné době jsou tyto tagy nejvíce rozšířeny, a to především díky 

nízkým pořizovacím nákladům, jednoduchosti k obsluze a odolnosti, velikost paměti  

64 - 256 bitů. 

b) Aktivní RFID  

Oproti pasivnímu RFID tyto tagy vysílají své informace do okolí samy metodou 

TTF (Tag Talks First), coţ je umoţněno díky vlastní miniaturní baterii s ţivotností 1-5 let, 

která je umístěna v tagu. Proto je největší výhodou schopnost vysílat přednastavený signál 

s jedinečným číslem (ID), eventuálně i s dalšími daty, bez ohledu na vzdálenosti čtecího 
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zařízení. Další výhodou je, ţe identifikační tagy je moţno jednodušeji vybavit různými 

senzory, například senzor pohybu, teploty, vlhkosti, tlaku atd. Dosah vzdálenosti aktivní 

technologie RFID mezi tagem a čtečkou záleţí na typu pouţité rádiové frekvenci  

a výrobci, případně na mnoţství přenášených dat. Jedná se o vzdálenost od několika 

centimetrů aţ po stovky metrů. Velikost paměti na čipu můţe dosahovat aţ 100Kb.  

U těchto tagů je dána vyšší cena a omezená ţivotnost. Nejčastější vyuţití najdeme  

při sledování osob, vozového a technologického parku, sledování zvířat, dálniční mýtní 

systém v ČR a všude tam, kde se dá tag opětovně pouţít. 

c) Poloaktivní RFID 

Tento typ je navrţen tak, aby obsahoval funkce pasivních i aktivních nosičů. Cílem 

poloaktivní technologie je snaţit se zachovat výhody a zároveň vzájemně eliminovat 

nevýhody pasivních a aktivních tagů. Tyto nosiče obvykle pouţívají interní baterii  

pro napájení obvodů. Obvykle tyto obvody obsahují snímače pro sledování okolního 

prostředí, jako je například teplota a vlhkost. Senzory mohou také odhalit vibrace nebo 

pohyb. Obvykle se pouţívají ke sledování moţného poškození či neoprávněnému pohybu 

během přepravy nebo skladování. 

2. Nosný kmitočet[3],[9] 

a) LF pásmo (125kHz, 135kHz), typický dosah do 20cm, aplikace v docházkových a 

přístupových systémech, imobilizéry v automobilech, identifikace zvířat. 

b) HF pásmo 13,56MHz 10 x rychlejší přenos dat (~ 20kB/s), dosah řádu metrů, 

aplikace ve výrobě, obchodu a logistice. 

c) UHF pásmo (868MHz Evropa, 915MHz Amerika) podobné jako pro pásmo HF, 

ještě levnější výroba. Vyuţití při sledování dopravy, kontejnerů, palet. 

d) mikrovlnné pásmo 2,4GHz, mají vyšší dosah a jsou vhodné především pro rychle 

se pohybující předměty (automobily). 

Přidělená frekvenční pásma pro UHF tagy[5]: 

Region 1 865 - 869MHz Evropa a Afrika. 

Region 2 902 - 928MHz USA, Kanada a Mexiko. 

Region 3 950 - 956MHz Japonsko a Asie. 
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Obr. 3: Grafické vyjádření frekvencí vyuţívané technologií RFID[9] 

3. Typ paměti 

a) Read-Only – čip nese jedinečné sériové číslo přidělené výrobcem, a to o různé 

délce. Snaha o standardizaci, zejména v logistice a obchodu, vyústila do kódu EPC, 

jakoţto následníka kódu EAN. Některé tyto čipy navíc umoţňují uţivateli do jisté 

části paměti jednorázově zapsat potřebné informace. Eventuálně je moţno tyto 

informace dalším pokusem o zápis (přepis) znehodnotit, jak je tomu např.  

v obchodě po zaplacení zboţí. 

b) Read-Write – do paměti je moţno opakovatelně zapisovat typicky 256B,  

(max. aţ 32kB paměti EPROM). S ohledem na vyšší cenu jsou vhodné  

pro automatickou identifikaci, například ve výrobě v tzv. uzavřené smyčce, kde se 

dopravní palety či přepravky s přidělaným identifikátorem po ukončení výrobních 

procesů (po expedici) vrací na začátek výroby a tam se přiřadí k novému kusu. 

Avšak to vše záleţí na charakteru výrobků a výrobních procesů[3]. 

c) WriteOne – Read Many – ve zkratce WORM, znamená „Jeden zápis – mnoho 

čtení“. Tyto tagy nejsou předem výrobcem naprogramovány, kupující má tak 

moţnost identifikační údaje zapsat sám. Nevýhoda je v tom, ţe informace u těchto 

tagů nelze vymazat, z čehoţ vyplývá, ţe jakmile jsou data zapsána, není moţné je 

změnit. Avšak v některých případech, je-li k dispozici další paměť, mohou být další 

identifikační údaje přidány. Obecně v případech zapsání nesprávných informací 

platí, ţe tento tag musí být zlikvidován[10]. 
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4. Způsob čtení 

a) jednotlivě čtené identifikátory – musí být zajištěno čtení v určité posloupnosti, 

např. dopravní pás. 

b) bezkolizní - hromadně čtené identifikátory – typická doba čtení 40 – 60ms. 

5. Typ nosiče 

a) samolepící etikety – smart-labely mj. umoţňují potisk např. čárovým kódem. 

Nejpouţívanější typ identifikátoru pro obchod a logistiku. 

b) paletové a výrobkové tagy nejrůznějších tvarů. 

c) ISO karty - personální identifikace, přístupové systémy. 

d) disky, klíčenky, skleněné tyčinky atd. 

Informace obsaţené v paměti RFID čipu 

K vyjádření informací, které obsahuje EPC (Electronic Product Code – uveden níţe 

v práci), se vyuţívá sluţba s názvem  Object Name Service – ONS. Ta přiřazuje  

ke kaţdému EPC adresu s popisem zboţí ve formátu XML, resp. jeho speciálním derivátu 

PML- Physical Markup Language. V tomto formátu je moţno ukládat všechny nezbytné 

informace v rámci zboţí, jako je např. jeho záruka, trvanlivost, způsoby pouţití a další 

údaje, které můţe obchodník jednoduše importovat do paměti tagu a pouţívat[6]. 

2. ČTECÍ ZAŘÍZENÍ 

Jak jiţ bylo výše uvedeno,RFID tagy 

obdrţí elektromagnetický signál, který je 

přenášen prostřednictvím antén systému RFID. 

Tagy poté následně vracejí odezvu zpět 

do systému. Pro čtení tohoto signálu slouţí 

jednoduchý snímač nebo čtecí zařízení. 

U sloţitějších nebo rychle se 

pohybujících systémů elektromagnetický signál 

je přenášen pomocí čtecího zařízení.  

Ta mohou být často viděna v dopravních 

systémech nebo nákladních docích. Díky tomuto zařízení jsou vlastnosti radiofrekvenčních 

polí řízeny prostřednictvím RFID middleware (viz. dále v práci), který je nainstalován na 

hostitelském počítači. Jedná se například o velikost rádiové frekvence nebo pole, kterou 

vyšetřovací zóna pouţívá. 

Obr. 4: Čtecí zařízení Speedway 
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Frekvence čtecích zařízení 

Čtečky mohou vyuţívat jednu ze dvou běţných typů rádiových frekvencí, jedná se 

o HF a UHF. Jak jiţ bylo popsáno dříve v práci, HF je nejčastěji 13,56MHz, zatímco UHF 

se můţe pohybovat 868 - 956MHz, záleţí na regionu. Je samozřejmé,  

ţe čtecí zařízení a nosiče musí pracovat na stejné frekvenci, aby bylo dosaţeno správné 

funkčnosti. 

Reţimy dotazování 

Většina čtecích zařízení bude mít instalační protokol, včetně reţimu, v němţ má 

vyslýchat tagy vyskytující se ve vyšetřovací zóně. Zatímco s pasivními nosiči to není 

problém, u aktivních musí RFID technik rozhodnout, zda má nastavit systém 

pro kontinuální (nepřerušovaný, trvalý) nebo intermitentní (přerušovaný) výslech. Pokud je 

některý materiál ve vyšetřovací zóně označen aktivním tagem a systém RFID je nastaven 

pro kontinuální výslech, baterie daného nosiče můţe být rychle vyčerpána[10]. 

Jedním způsobem, jak se vyhnout tomuto problému, můţe býtz menšení pole 

vyšetřovací zóny. To však můţe zabránit systému RFID, aby byl schopen ostraţitě 

sledovat např. potenciálně drahý materiál. Jinou moţností je, ţe bude zachována velikost 

vyšetřovací zóny, zatímco čtecí zařízení bude mít aktivovaný intermitentní výslech. 

Nevýhoda tohoto přístupu plyne z toho, ţe ačkoliv je všechen materiál sledován,  

jeho přítomnost nebo umístění je známo pouze v určitých intervalech, mezi nimi je stav 

neznámý[10]. 

Snímače 

V jednoduchých systémech můţe být elektromagnetický signál přenášen pouţitím 

snímače, který můţe být ruční nebo pevně namontován 

na mobilním zařízení, například na vysokozdviţném 

vozíku. Z toho vyplývá, ţe jsou tato zařízení primárně 

určeny pro situace, kdy musí pracovník k materiálu 

dojít, neţ by měl k němu dorazit. Snímače jsou také 

běţně pouţívané v situacích, při kterých musí být 

ověřena RFID data. Z těchto dvou poţadavků vyplývá, 

ţe je zapotřebí relativně nízké míry čtení. Uplatnění 

snímače se nachází například při plnění objednávek. 

Pracovník cestuje po celém skladě a jednotlivé poloţky 

vyhledává individuálně. Kaţdá vybraná poloţka je 

naskenována a následně odstraněna ze zásob uvedených 

databázi[10]. 

Obr. 5: Ruční čtečka Simatic RF310M[22] 
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3. ANTÉNA 

Toto zařízení slouţí k přenášení radiofrekvenčního signálu od čtecího zařízení 

k tagu. Dále také slouţí pro příjem tohoto signálu v opačném směru pro další zpracování. 

V situacích, kdy se orientace tagu vůči čtecímu zařízení nemění, je moţné mít jednu 

anténu. To můţe fungovat ve výrobních aplikacích, kde výrobek prochází nějakým 

procesem. Avšak ve sloţitějších situacích, kde orientace tagu není zaručena, je běţné,  

ţe RFID systémy vyuţívají více, neţ jen jednu anténu. Obecně řečeno, čím větší 

vyšetřovací zóna, tím větší počet antén, z čehoţ plyne vyšší pravděpodobnost úspěšného 

čtení systémem. 

RFID antény jsou běţně umístěny v plastovém krytu obdélníkového tvaru. Kryt 

chrání anténu a další související elektronické komponenty před poškozením. Zároveň 

slouţí jako ochrana před vlivy okolního ţivotního prostředí, např. proti prachu. 

Umístění antény je také důleţitou záleţitostí, která musí být řádně vyřešena.  

V klasickém pouţití nakládací rampy jsou standardně antény umístěny na kaţdé straně 

portálu. V případě vysokozdviţného vozíku se můţe jednat o umístění antény  

nad bezpečnostní klec řidiče. 

Dalším problémem je výška umístěné antény. V některých případech se můţe stát, 

ţe objekt nemusí portálem vůbec projít. V mnoha případech můţe být dosah antény  

a velikost vyšetřovací oblasti rozšířeno o antény umístěné ve vnější blízkosti systému 

RFID Je proto nutné provádět testy, které by měly stanovit optimální velikosti 

vyšetřovacích zón. 

Je ještě jedna okolnost, která vyvolává problém. Kdyţ je anténě znemoţněno 

zasahovat do pohybujícího se povrchu materiálu. V situacích, jako je tato, je moţné vyuţít 

anténu zavěšenou ze stropu orientovanou směrem dolů. Tato metoda funguje velmi dobře, 

kdyţ mohou být tagy umístěny na vrchní vodorovné ploše sledovaného objektu. V tomto 

případě má systém volný výhled a vykazuje čtení dat s vysokou pravděpodobní správného 

načtení[10]. 

 

Obr. 6: Anténa Symbol 

 

Obr. 7: Anténa Alien 

 

Obr. 8: Anténa způsobilá pro 

dveřní instalaci 
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4. MIDDLEWARE[14] 

Aby bylo moţné plně vyuţívat výhod, které vyplývají implementací RFID, je třeba 

nalézt způsoby, kterými lze začlenit načtená RFID data do procesů rozhodování. 

Podnikové informační systémy jsou jasným příkladem těchto postupů. Proto platí, dokud 

nejsou RFID systémy propojeny s informačními systémy dané společnosti, nelze vylepšit 

obchodní a organizační procesy, ani efektivitu. A pro tento úkol je zde právě middleware. 

Jedná se tedy o software, který spojuje nový RFID hardware se stávajícím 

podnikovým informačním systémem. Počítač si tak můţe odvodit stávající hodnoty 

ze softwarových aplikací. RFID hardware je vcelku bezvýznamný, pokud není propojen 

 s nezbytnými softwarovými nástroji, které uţivatelé potřebují, aby s ním mohli pracovat. 

Middleware je právě ten důleţitý prostředek -softwarový nástroj. 

Slouţí pro směrování dat mezi sítěmi informačních a RFID systémů. Ručí  

za kvalitu i pouţitelnost informací. Middleware se dá obrazně popsat jako „dopravní 

policista“, který řídí datové toky mezi několika čtecími zařízeními a podnikovými 

aplikacemi, například řízení dodavatelského řetězce. 

1.1.3 Příklady vyuţití RFID: 

1. Automobilový průmysl 

a) Dodavatelské řetězce – sledování pohybu materiálu a obalů. 

b) Bezpečnostní aplikace - dohledávání odcizených vozidel. 

2. Komerční a veřejné prostory 

a) Komerční a veřejné přístupové systémy – přístupy do veřejných a neveřejných 

prostor. 

b) Datová centra IT – evidence pohybu nosičů dat. 

c) Galerie a muzea – bezpečnostní systémy. 

3. Bezpečnostní systémy 

a) Logistické řetězce zbrojního průmyslu. 

b) Bezpečnostní sluţby - vězeňská bezpečnostní sluţba. 

4. Zdravotnictví 

a) Identifikace pacientů. 

b) Evidence pohybu cenných zdravotnických nástrojů. 
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5. Průmyslové provozy 

a) Výrobní závody – přístupové systémy, evidence pohybu materiálu, obalů  

a zaměstnanců. 

b) Půjčovny nářadí. 

c) Důlní průmysl – evidence pohybu zaměstnanců v hlubinných i povrchových 

dolech. 

6. Doprava a logistika 

a) Evidence pohybu materiálu a vozidel v rámci areálu. 

b) Správa vozového parku a Telematika - kombinace přenosu a zpracování dat  

se zobrazovacími a jinými sdělovacími systémy a prostředky. 

c) Pozemní a námořní přeprava – evidence pohybu kontejnerů. 

d) Ţeleznice – evidence pohybu vagonů a souprav. 

e) Dodavatelské řetězce. 

1.1.4 RFID versus čárové kódy 

Čárový kód 

Jedná se o prostředek pro automatizovaný sběr dat. Je 

tvořen vytištěnými černými pruhy a světlých mezer různé 

šířky (resp. tmavých a světlých polí různé velikosti v případě 

2D kódů) pomocí černotisku, (v některých novějších verzích 

kódu je tvořen i mozaikou), které jsou jasně dány svou předem 

definovanou šířkou, které je moţné přečíst prostřednictvím 

technických prostředků – čtecích zařízení (pro jednorozměrné 

kódy) či skenerů (pro jedno-i dvourozměrné kódy). Patent na 

čárový kód byl prvně vydán v roce 1949. Čárové kódy se dělí 

do skupin, a to podle toho, jakým způsobem se konkrétní 

znak kóduje do skupiny pruhů[4]. 

Čárové kódy nepochybně zná kaţdý člověk na světě. V ţivotě se s nimi potkávají 

lidé uţ desítky let. Pro některé obory lidské činnosti je uţ vyuţívání čárových kódů 

nepostradatelné, zejména pro obchod, přepravu a logistiku. Čárový kód je nástroj 

 pro zobrazení informace, specifický druh strojově čitelného písma (fontu). 

Konstrukce čárového kódu 

Jak jiţ bylo uvedeno, čárový kód je uspořádání tmavých čar a světlých mezer  

s předepsanou šířkou. Ty jsou při čtení transformovány podle své sytosti na posloupnost 

elektrických impulsů různé šířky a porovnávány s tabulkou povolených kombinací. Jestliţe 

je posloupnost v tabulce nalezena, tak ji můţeme brát jako odpovídající znakový řetězec.  

Obr. 9: příklad ručního 

skeneru čárového kódu[4] 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Sb%C4%9Br_dat
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Nositelem informace není pouze tištěná čára, ale také 

 i mezera mezi jednotlivými dílčími čarami. Skupiny čar, které 

jsou po krajích čárového kódu, slouţí k synchronizaci pro 

čtecí zařízení, jenţ díky nim můţe generovat signál Start/Stop. 

Pro technickou specifikaci je potřeba ochranného světlého 

pásma bez potisku před i za synchronizačními čarami[4]. 

Základní prvky čárového kódu[4] 

 X – šířka modulu – jde o nejuţší element kódu, tedy 

nejmenší přípustnou šířku čáry či mezery. 

 R – světlé pásmo – doporučeno minimálně desetinásobek šířky modulu, alespoň 

2,5mm. 

 H – výška kódu – udává svislý rozměr pásu kódu, doporučeno je minimálně 10% 

délky pásu pro ruční čtení, pro čtení skenerem se doporučuje 20% délky pásu, 

minimálně však 20 mm, pro kód EAN je doporučeno 75% délky pásu. 

 L – délka kódu – obsazená délka pásu od první značky Start po poslední značku 

Stop, bráno bez světlého pásma. 

 C – kontrast – poměr rozdílu jasu odrazu pozadí a odrazu čáry k jasu odrazu 

pozadí a pro uspokojivě čitelný kód by měl přesahovat 0,7. 

RFID nebo čárové kódy? 

Před několika desetiletími si evidenci zboţí pomocí čárových kódů nedokázal nikdo 

ani představit. Čárové kódy jsou dnes uţ dlouhou dobu běţnou technologií, podle které  

se vede evidence zboţí, ale je také aplikována i v mnoha jiných oborech, neţ pro které byla 

zprva myšlena. 

Kdyţ se zaměříme na základní výhody,  RFID tagy mají oproti štítkům s čárovým 

kódem hned několik. Štítek s čárovým kódem se musí nacházet na viditelném místě,  

aby bylo moţné kód přečíst čtecím zařízením, to pro něj přitom znamená zvýšenou 

moţnost poškození, ke kterým můţe dojít při odtrţení, poškození, teplotní vlivy, 

povětrností vlivy a podobně. Oproti tomu, kdyţ chceme objekt označit RFID tagem, 

můţeme tímto nosičem informace označit daný objekt tak, aby zmiňované vlivy poškození 

byly eliminovány, čímţ se nám označení stává několikanásobně odolnějším oproti štítku  

s čárovým kódem. Dnes uţ spousta výrobců umísťuje RFID tagy do svých výrobků, palet, 

kontejnerů přímo ve výrobě a další společnosti nad tímto uvaţují. K prvně zmíněné výhodě 

patří další dvě, moţná ještě významnější. První výhodou je moţnost přes čtecí zařízení 

načíst současně velké mnoţství tagů i při větší vzdálenosti (např. průjezd paletového 

vozíku čtecím portálem v reálném čase), kdeţto při načítání štítků s čárovým kódem 

musíme kódy ze všech výrobků načítat jeden po druhém. Tou druhou výhodou je moţnost 

zápisu nebo přepisu informací rovnou do RFID tagu[5]. 

Obr. 10: Ukázka čárového  

kódu typu EAN-13[4] 
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Výhody čárových kódů[1],[3],[8]: 

+ Jednoduchost tisku, v nejjednodušším případě stačí libovolná běţná tiskárna. 

+ Velmi nízké náklady na tisk i snímání.  

+ Rychlost čtení oproti ručnímu pořizování dat.  

+ Moţnost převést téměř libovolnou informaci na čárový kód - moţnost 

definice vlastního obsahu kódu. 

+ Produktivita a efektivnost - zvýšení produktivity o desítky aţ stovky procent 

při zachování spolehlivosti údajů.  

+ Přesnost - jedna z nejpřesnějších a nejrychlejších metod k registraci většího 

mnoţství dat, navíc s moţností ověřování správnosti čtení pomocí 

kontrolních mechanizmů v kódu, z čehoţ plyne eliminace chyb, vznikajících 

při ručním zadávání dat. 

Nevýhody čárových kódů[2]: 

- Nutnost přímé viditelnosti při snímání a obvykle i správné orientace 

vzhledem ke snímači. 

- Hlavně díky čárovým kódům vznikl nový fenomén – automatická 

identifikace, která přinesla především výraznou úsporu času, přesná aktuální 

data, naprostou průhlednost evidence a omezení chybovosti způsobené 

lidským faktorem. 

Výhody RFID[2],[3] 

+ Automatická identifikace bez nutnosti přímé viditelnosti. 

+ Hromadná identifikace desítek, aţ stovek tagů najednou. 

+ Moţnost nejen čtení, ale v případě potřeby i zápisu informací. 

+ Výrazně vyšší datová kapacita nosiče. 

+ Bezobsluţný provoz, sníţení nákladů na obsluhu, redukce provozních 

nákladů. 

+ Real-time informace, zlepšení kvality výroby. 

+ Redukce zásob a ztrát, zvýšení kvality řízení zásob. 

+ Ochrana proti falšování označení, moţnost šifrování. 

+ Moţnost doplňování informací. 

Nevýhody RFID[2],[3] 

- Především vyšší ceny nosičů informací. 

- Vyšší cena prvků infrastruktury RFID (antény, snímače, terminály). 

- Vyšší nároky na datovou propustnost IS. Především při pouţití hromadného 

čtení populace tagů dochází ke krátkodobé zátěţi IS (údajně aţ 30 x proti 

normálu). 
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- Nemoţnost číst informace pouhým okem. Toto se kompenzuje právě 

pouţíváním smart-labelů s moţností potisku. 

- Omezení daná fyzikálními vlastnostmi RF zařízení a šíření signálu – kov, 

kapalina. 

- Zatím omezené rozšíření technologie – není omezující pro menší uzavřené 

projekty. 

- Nutnost pilotního řešení pro ověření parametrů technologie. 

- RFID technologie si ovšem neklade za cíl nahradit čárové kódy, ale spíše 

čárové kódy doplnit o další moţnosti. V celé řadě aplikací je nejvýhodnější 

pouţít kombinaci obou těchto identifikačních technologií, jako například  

ve zmiňovaných smart-labelech, které umoţňují vyuţití i stávající 

infrastruktury čtení čárových kódů. 

 

Obr. 11: Smart-label = kombinace etikety a RFID tagu[3] 

1.2 Popis standardů 

Aby bylo docíleno co nejvíce přesné a bezpečné identifikace, je důleţité zajistit 

standardizované značení daných subjektů. Pro tuto důleţitou úlohu je zapotřebí  

se při procesu označování řídit určitými klíči (standardy), které pomáhají zajistit integritu 

dat. Protoţe logistické řetězce nejsou realizovány pouze v jedné zemi, ale mohou se šířit  

i přes celý svět, můţe dojít problémům při identifikačním procesu během sledování 

produktů. Zakóduje-li dodavatel či výrobce informace pomocí klíče, který zajišťuje 

bezpečnost i funkčnost v zemi původu, nezaručuje to, ţe tento kód bude čitelný i v dalších 

místech logistického řetězce. Řešení tohoto problému však vykazuje společnost GS1 – 

tvůrce celosvětově srozumitelných klíčů. 

GS1 – The global language of business 

Jedná se o mezinárodní neziskovou asociaci s členskými organizacemi  

ve více neţ 100 zemích. GS1 se věnuje 

sestavování a provádění globálních standardů 

a řešení za účelem zlepšení účinnosti a viditelnosti 

nabídkových a poptávkových řetězců 

na celém světě a napříč odlišnými odvětvími.  

  
Obr. 12: Logo firmy GS1[1] 
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Jedná se tak o nejrozšířenější systém standardů dodavatelského řetězce na světě. 

Členské organizace dovedou reagovat na všechny dotazy ohledně produktů, řešení a sluţeb 

GS1. Tato asociace má zkušenosti s více neţ třicetiletou praxí v souvislosti 

s globálními standardy[12]. 

GS1 v bodech[13]: 

 Spojuje komunity zúčastněných stran s cílem usnadnit sdílení obchodních 

problémů a vytváření standardů pro dodavatelské řetězce. 

 Řídí se komunitami, ve kterých působí. 

 Snaţí se objasnit průmyslům mnoha odvětví o porozumění výhod 

standardů, jejich širokého pouţití a strategického vyuţití. 

 Umoţňuje rozvoj a implementaci průmyslových řešení, která vyuţívají 

globální standardy GS1 pro optimalizaci podnikových procesů. 

 Je neutrální a nezisková společnost. Jejich úspěch je vyjádřen 

spokojeností organizací, které pouţívají jejich standardy a mají pro ně 

hodnotu. 

 Věří v sílu standardů GS1 ve zlepšení viditelnosti dodavatelského řetězce, 

jeho účinnosti, bezpečnosti a spolupráci. 

Devět základních klíčů GS1: 

1.2.1 Global Trade Item Number (GTIN) 

Jedná se o unikátní identifikační číslo systému GS1 pouţívané pro obchodní 

poloţky. Termínem obchodní poloţka označujeme nějaký produkt či sluţbu, kde je 

důleţité zjistit předdefinované informace, kterými jsou cena, objednávka, nebo faktura,  

a to kdykoliv během dodavatelského řetězce. GTIN obsahuje informace rozdělené  

do jednotlivých poloţek, stejně jako je tomu u všech ostatních způsobů značení. Jedná  

se tedy o kód skládající se z určitého počtu číslic (8,12,13,14)[7],[8]. 

1.2.2 Serialized Global Trade Item Number (SGTIN) 

SGTIN je typ identifikace zaloţený na kódu GTIN, který je rozšířen o pořadové 

číslo. Tento nový kód je dále schopen identifikovat jednotlivé obchodní poloţky,  

které odpovídají určité třídě objektu. GTIN sám o sobě nemůţe jednoznačně identifikovat 

jeden fyzický objekt, ale identifikuje konkrétní třídu objektu určitého druhu výrobku  

či SKU (Stock-Keeping Unit - jedinečný identifikátor pro kaţdý odlišný produkt a sluţby, 

které lze zakoupit)[15],[16]. 

1.2.3 Global Returnable Asset Number (GRAI) 

Jedná se o jednoduchý nástroj pro identifikaci aktiv (majetku) určitého typu,  

která lze jednoznačně identifikovat. Vratná aktiva jsou opakovatelně pouţitelné obaly  
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nebo dopravní prostředky určité hodnoty.GRAI zajišťuje jednoznačnou identifikaci 

majetku, vyuţívá předčíslí GS1, umoţňuje uţivateli vytvořit, přiřadit a zajistit jedinečné 

číslo pro dané aktivum na jeho Vybavení, prostředky a zdroje, aby bylo moţno sledovat 

umístění a/nebo uţivatele. GRAI je definován jako fyzická poloţka, která nemá vztah 

 s obsahem a umoţňuje sledování a zaznamenávání všech relevantních údajů[6],[7]. 

1.2.4 Serial Shipping Container Code (SSCC) 

Jedná se o 18ti-místné číslo, jehoţ jedinečnost je zajištěna prostřednictvím předčíslí 

společnosti GS1, které je dodáno přímo touto firmou nebo jinou členskou organizací GS1. 

Cílem společnosti GS1 je zajistit pomocí SSCC jednoznačnou identifikaci logistických 

jednotek. Slouţí jako identifikátor, který poskytuje přístup k informacím uloţeným  

v počítačových souborech, které jsou převáděny prostřednictvím elektronických 

obchodních transakcí[7]. 

1.2.5 Global Location Number (GLN) 

Jedná se o 13ti-místné číslo, které slouţí jako referenční klíč pro získávání 

informací o lokalitách spojených s dodavatelským řetězcem- např. sklady, výrobní centra, 

makléřské a obchodní kanceláře, firemní sídla, distribuční centra, prodejní automaty, 

poštovní adresy, nákladní dveře přístavů, zákazníci, regiony, obchodní lodě, budovy  

na vojenských základnách a další. GLN usnadňuje sledování a identifikaci výrobku 

na kaţdém kroku v rámci dodavatelského řetězce a zároveň zajišťuje  

jeho bezpečnost[6],[7]. 

1.2.6 Global Individual Asset Identifier (GIAI) 

Slouţí k jednoznačné identifikaci hmotného majetku, který je součástí firemních 

výrobků. Je moţné jej pouţít k identifikaci jakéhokoliv dlouhodobého aktiva organizace. 

Hmotným majetkem jsou myšlena veškerá aktiva vyuţívaná během přepravy či provádění 

jiných operací, která nemohou být během pouţívání spotřebována nebo prodána 

obchodním partnerům[6],[7]. 

1.2.7 Global Document Type Identifier (GDTI) 

Jedná se o standard, který slouţí k identifikaci, správě a řízení dokumentů, 

 u kterých je důleţité uchovávat jejich záznamy, které jsou uloţeny v databázi. Ta obsahuje 

kopie daných dokumentů, přičemţ GDTI slouţí jako odkaz na daný záznam. Dále také 

umoţňuje společnostem, během skenování dokumentů, zisk nebo sledování důleţitých 

dat[6],[7]. 

1.2.8 Global Service Relation Number (GSRN) 

Tento klíč slouţí k identifikaci příjemce sluţeb v rámci sluţebního poměru. Pouţívá 

se výhradně k určení vztahu mezi poskytovatelem a adresátem. Umoţňuje vstup  
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do databáze a zapisování opakovaně vyuţívaných sluţeb, které mohou být povaţovány 

 za činnosti. GSRN tak identifikuje konkrétní servisní dohodu mezi konkrétním 

poskytovatelem a uţivatelem. Příklady sluţeb jsou hospitalizace, věrnostní programy  

či záruky na počítače[6],[7]. 

1.2.9 Global Shipment Identification Number (GSIN) 

Jedná se o standard pro k identifikaci zásilky (nákladního listu), který udává 

informace o seskupení všech fyzických jednotek dopravní zásilky, která se tak můţe 

skládat z jednoho nebo více kusů zboţí. Toto číslo přiděluje odesílatel. Pokud zásilka 

obsahuje více neţ jeden fyzický objekt, není zde zaručeno, ţe jsou všechny jednotky 

pohromadě[6]. 
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2 EPC STANDARDY V POTRAVINÁŘSKÉM PRŮMYSLU 

Potravinářství jednoznačně patří mezi nejdůleţitější a nejdynamičtější trţní oblasti 

nejen v České Republice, ale na celém světě. I přes tyto jeho důleţité faktory však nepatří 

mezi průmysly, které často vyuţívají značení pomocí RFID technologie s uloţeným EPC 

kódem uloţeným v tagu. Naopak zde převládá technologie čárových kódů, a i to bývá 

nadstandard. 

2.1 EPC (Electronic Product Code) 

RFID čipy obsahují 96ti-bitové jedinečné číslo, značeno ve zkratce EPC, coţ je kód 

navrţen k ukládání RFID tagů. Slouţí jako jedinečný číselný identifikátor, který nám 

identifikuje kaţdou konkrétní poloţku v dodavatelském řetězci. EPC se přiděluje centrálně 

výrobcům v jednotlivých řadách. EPC o délce 96 bitů má nabízí dostačující číselný prostor 

268 milionům výrobců, kteří mohou produkovat aţ 16 milionů druhů výrobků (tříd)  

a v kaţdé třídě je prostor pro 68 miliard sériových čísel. Jelikoţ prozatím neexistuje  

ani teoretický výhled na upotřebení takového mnoţství čísel EPC, je tak moţno pouţívat 

čipy EPC o kratší délce 64 bitů, coţ sníţí jejich cenu. Na druhou stranu je zde i vyhlídka 

pro přechod na 128 bitů pro případ, kdyby číselné řady přestaly stačit. EPC můţe být 

spojován s dynamickými údaji, jakoţto jsou místo původu nebo datum výroby[12]. 

Společnosti, které dodnes vyuţívají čárové kódy v provozu, mohou pro přechod  

na RFID pouţít EPC kód, který slouţí k určení různých atributů poloţky. 

Dva EPC kódy mohou být různých velikostí. V současné době jsou v praxi 

převáţně nejvyuţívanější 64 a 96ti-bitové EPC tagy, 128ti-bitové EPC tagy se začaly 

objevovat na trhu nyní i s 256ti-bitovými EPC tagy ve specifikačním/prototypním stádiu. 

Je moţné si všimnout, ţe 96ti-bitové EPC je dostačující pro většinu operací v rámci 

dodavatelského řetězce. Struktura EPC, jako předepsaná specifikace firmy EPCglobal,  

se skládá ze čtyř částí[12]. 

Tabulka 1: Struktura EPC kódu 

8 bit hlavička, verze pouţívaného čísla EPC, 256 kombinací 

28 bitů vedoucí číslo, informace o firmě nebo doméně, 268 milionů firem 

24 bitů třída výrobku, 16 miliónů tříd 

36 bitů unikátní sériové číslo produktu, 68 miliard čísel 
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Tabulka 2: Struktura EPC kódu o velikosti 96 bitů 

EPC můţe také obsahovat volitelné filtrovací hodnoty, na jejichţ základě lze 

filtrovat účinným způsobem dané označené objekty. Vyuţíváním 96 bitů můţete 

vygenerovat celkem 79,228,162,514,264,337,593,543,950,336 (asi 80.000 biliónů biliónů) 

jedinečných čísel. Další způsob, jak se dívat na 96ti-bitový EPC, je, ţe můţe poskytnout 

jednoznačný identifikační kód pro 268 milionů společností a kaţdá z nich je schopna 

reprezentovat aţ 16 milionů tříd objektů a aţ 68 miliard unikátních sériových čísel 

pro kaţdý takový objekt třídy[11].  

2.2 EPC Class Tagy 

Společnost EPCglobal definoval čtyři EPC třídy RFID tagů, aby byl poskytnut 

dostatečný rozsah schopností v různých cenových kategoriích. Lidé by se mohli důvěrně 

seznámit s touto klasifikací, protoţe se jedná o jeden ze základních pojmů, které by mohli 

všichni brzy pouţívat kaţdý den. 

Dělení tříd EPC tagů[11]: 

 Class 0/Class 1 

 Class 2 

 Class 3 

 Class 4 
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EPCClass0/Class 1 

Oba tyto typy jsou pro pasivní tagy, do kterých je moţné ukládat data ve formě EPC 

o velikosti 64 nebo 96 bitů. Tag třídy 0 se skládá z jedinečného pořadového čísla,  

které bylo zapsáno výrobcem, a to ještě před tím, neţ byl dodán zákazníkovi. Třídy 0+ a 1 

jsou pro WORM tagy, které umoţňují zápis dat samotným zákazníkem dle libosti, třeba  

aţ v místě pouţití. Třída 0 je definována pouze pro UHF (900MHz), oproti tomu třída 1 je 

určena pro UHF (860.930MHz) i HF (13.56MHz). Všechny tyto typy tagů pouţívají 

zpětnovazebnou komunikaci mezi čtecím zařízením a tagem. Tyto typy patří mezi finančně 

nejméně nákladné tagy, které jsou k dispozici na trhu. Na druhou stranu nevýhodou je,  

ţe současné době třídy 0 a 1 patří mezi interoperabilní (čtecí zařízení schopné číst Class 0 

nemusí být schopno číst Class 1, a naopak). 

EPC Class 2 

Jedná se o typ pro pasivní tag, do kterého lze ukládat EPC společně s uţivatelskými 

daty. Minimální kapacita uţivatelských dat u tohoto tagu je 224 bitů. Je zde také vyuţívána 

zpětnovazební komunikace:čtecí zařízení-tag. Jedná o 2. nejlevnější typ tříd, 

aţ po 0 a 1. 

EPCClass 3 

Tento typ je pro aktivní tag, který má velkou kapacitu uţivatelských dat. Tato třída 

podporuje zpracování a schopnost vyhodnocování logickými hodnotami I/O. Jako je tomu 

u předchozích případů, tak i Class 3 vyuţívá zpětnovazební komunikaci mezi čtecím 

zařízením a tagem, přičemţ vysílač je napájen. Cenově se řadí za třídu 2. 

EPCClass4 

Zde se také jedná o typ pro aktivní tag s velkou kapacitou uţivatelských dat. Stejně 

jako třída 3, podporuje palubní zpracování a schopnost vyhodnocování I/O. Tento tag 

vyuţívá technologii vzájemné komunikace mezi čtecím zařízením a tagem, ten je napájen 

baterií. Maximální dosah čtení činí zhruba 90 metrů (300 stop). Tento typ je ze všech 

zmíněných nejdraţší. 

2.3 Potravinářský průmysl[17] 

Jedná se o odvětví, které se zabývá výrobou potravin, poţivatin a nápojů. Základní 

surovinou jsou produkty zemědělského, lesního a rybného hospodářství, a dováţené 

suroviny, nejčastěji se jedná o skleněné a papírové obaly, či plechové konzervy. Během 

výroby produktů tohoto průmyslu se spotřebuje velké mnoţství přírodních zdrojů, zejména 

vody.  

Na území České republiky se nachází mnoho oblastí týkající se potravinářského 

průmysl. Mezi ty nejčastěji se vyskytující patří pivovarnictví, cukrovarnictví, mlékárenství, 
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lihovarství, mrazírny a konzervárny, masokombináty, nealkoholické nápoje, stáčírny 

minerálních vod, zpracování tabáku, výroba skleněných či papírových obalů, a mnoho 

dalších. 

Potravinářský průmysl od zavedení technologie RFID očekává, ţe velkou mírou 

přispěje k řešení problémů, zejména s pátráním po kontaminovaných potravinách. 

Hlavními důvody, které brání masivnějšímu vyuţití RFID technologie v potravinářském 

průmyslu, jsou pořizovací a provozní náklady. Tyto nevýhody neplatí pro čárové kódy, 

způsob identifikace, který je v potravinářství, oproti RFID, vyuţíván v obrovském 

mnoţství. Ovšem u potravin označených touto technologií dochází k potíţím, nejčastěji  

při vyhledávání pěstitele. Během doby vyšetřování dochází ke staţení nejen 

kontaminovaných potravin, ale také všech ostatních poţivatin označených stejným 

čárovým kódem, coţ znamená pro pěstitelské organizace velké finanční ztráty. 

Z těchto informací vyplývá, ţe dojde-li k označení potravin pomocí radiofrekvenční 

identifikace, vystopování původu se stane jednodušším a hlavně mnohem rychlejším. 

Protoţe RFID tagy nevyţadují - oproti čárovému kódu -  přímou viditelnost  

pro čtecí zařízení, je moţné dané produkty načíst všechny najednou, a to i v uzavřené 

krabici. Díky tomu jsme schopni označit výrobky do tak potřebné míry, abychom mohli  

do přidělených tagů uloţit mnoho informací, nejen kolik je nezbytně nutné, ale bez 

problému i celou historii produktu. 

Co tedy brání organizacím potravinářského průmyslu vyuţívat radiofrekvenční 

technologii? Jsou to křemíkové čipy, jejichţ hodnota je stále příliš vysoká. Aby bylo 

moţné značit potraviny RFID tagy, musela by jejich pořizovací cena být nanejvýš 1 cent, 

coţ vzhledem k ostatním poţadovaným součástem (anténa a mikročip) je téměř nereálné. 
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3 APLIKACE EPC STANDARDŮ V POTRAVINÁŘSKÉM 

PRŮMYSLU 

Jako příklad z odvětví potravinářství, na kterém lze jednoduše popsat vyuţití  

EPC standardů, jsem vybral potravinářský závod Mattoni, coţ je velmi dobře známá 

tuzemská firma, která se zabývá výrobou nealkoholických nápojů. 

3.1 Potravinářský závod Mattoni 

Minerální voda Mattoni, společně s dalšími dvěmi – Aquila a Magnesia – tvoří 

trojici pramenů, které patří společnosti Karlovarské minerální vody, a.s.. Jedná se  

o největšího výrobce minerálních vod v České republice. Byla zaloţena v roce 1873 jistým 

karlovarským rodákem, Heindrichem Mattonim, jehoţ jméno tak nese i nejznámější 

pramen[20]. 

 

Obr. 13: Logo Mattoni[23] 

3.2 Místa pouţití EPC standardů v potravinářském průmyslu 

Místa pro vyuţití EPC standardů v potravinářském závodě nemusíme dlouho 

vyhledávat. Jako první se naskytuje příleţitost kontroly lahví na dopravníkovém páse,  

po kterém jezdí lahve s minerální vodou. Jelikoţ tento druh potravinářského průmyslu  

– nealkoholické nápoje – vyuţívá nejen plastových lahví, tak i skleněných lahví, naskytuje 

se moţnost vyuţití nejen standardu SGTIN (který je zaloţen na GTIN, s tím rozdílem,  

ţe obsahuje i sériové číslo) pro identifikaci specifické jednotky, ale i standardu GRAI, 

kterým se označují vratná aktiva. Jakmile jsou lahve po průjezdu a kontrole na dopravním 

páse, čeká je balení do krabic o určité kapacitě těchto lahví, která však není pro nás 

důleţitá. Nám se totiţ naskytuje moţnost označení dané krabice jako celku, obsahující 

určitý počet lahví, a to standardem SSCC. Jakmile jsou krabice naplněny a označeny, je 

třeba je uloţit do skladu. K tomu je třeba pouţít nějaký přepravní prostředek, nejčastěji jím 

bývá paleta. Zde se tak vyskytuje další příleţitost pro aplikaci SSCC, poněvadţ na jedné 

paletě můţe být uloţeno více krabic současně. Při objednávce zboţí a následnému naloţení 

nákladu nealkoholických lahví na dopravní prostředek se naskytuje další moţnost, aplikace 

standardu GLN, který bude zajišťovat kontrolu nákladu po opuštění areálu potravinářského 

závodu přes bránu. Těmito aplikacemi se budeme zabývat v praktické části, kde bude 

simulováno vyuţití těchto standardů v potravinářském závodě Mattoni. 
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3.3 Popis navrhovaných standardů 

3.3.1 Global Trade Item Number (GTIN) 

Jedná se o unikátní identifikační číslo systému GS1 pouţívané pro obchodní 

poloţky. Termínem obchodní poloţka označujeme nějaký produkt či sluţbu, kde je 

důleţité zjistit předdefinované informace, kterými jsou cena, objednávka, nebo faktura,  

a to kdykoliv během dodavatelského řetězce. GTIN obsahuje informace rozdělené  

do jednotlivých poloţek, stejně jako je tomu u všech ostatních způsobů značení. Jedná se 

tedy o kód skládající se z určitého počtu číslic (8,12,13,14)[6]. 

GTIN je základem systému GS1 (dříve EAN.UCC System) umoţňující 

jednoznačnou identifikaci obchodních poloţek zahrnující jak produkty, tak i sluţby, které 

jsou prodávány, dodávány a fakturovány v kaţdém místě v dodavatelském řetězci. Toto 

jedinečné číslo má zajistit jednoznačnou identifikaci na celém světě. Setkáváme se s tímto 

kódem obvykle v místě prodeje, a to na bednách a paletách výrobků. distribučně/datových 

skladech. Je moţno jej kódovat do různých typů GS1 čárových kódů, nebo také do EPC, 

které jsou naprogramovány na principu RFID. GTIN je potřebnou součástí pro GDSN 

(Global Data Synchronization Network). Jedná se nejčastěji o vyuţití pro nákupní 

objednávky a dodací či platební doklady. Společnosti mohou být ujištěny, ţe pomocí 

tohoto standardu mohou při správném pouţívání jednoznačně identifikovat své výrobky, 

které se pohybují v globálních dodavatelských řetězcích, aţ ke svým koncovým 

spotřebitelům. Tento celosvětový systém identifikace GS1 zajišťuje, ţe GTIN, umístěn  

v čárovém kódu nebo EPC, obsahuje ty samé informace, které jsou v odpovídajících 

elektronických dokumentech sjednaných mezi obchodními partnery[7],[8]. 

Společnost GS1 vyvinula ovladač Data Driver, aby mohla jiným společnostem 

pomoci s aplikováním a řízením GTIN. Data Driver slouţí pro připojení partnerů  

a v současné době ji pouţívá přes sto tisíc firem různých velikostí a odlišných 

průmyslových odvětví. Firmy, pro které je GTIN novinkou, nebo pro ty, kteří na tuto 

technologii přechází, jsou vyzývány, aby vyuţili Data Driver, coţ je snadno ovladatelný 

online nástroj, který umoţňuje rychle a přesně vytvářet, spravovat a tisknout UPC 

(Universal Product Code – speciální typ čárového kódu). Je to tedy pouze nástroj  

k vytváření a kódování GTIN[7]. 

Hlavní výhody GTIN[8] 

 Umoţňuje celosvětový obchodní tok zboţí (výrobků a sluţeb)  

a souvisejících informací pouţívaných v elektronickém obchodu. 

 Jednoznačně identifikuje obchodní předměty na všech úrovních obalů 

(poloţky, věc a palety). 

 Umoţňuje strojům přesně načíst zboţí, jejichţ informace jsou uloţeny  

v čárovém kódu a EPC, které jsou naprogramovány do RFID tagů. 

 Přenáší data jednotlivých poloţek v jednotném formátu a struktuře. 
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 Zjednodušuje řízení dodavatelského řetězce. 

 Zaměstnává celosvětově přijatý GS1 systém, jehoţ jazyk je 

standardizovaný, srozumitelný a pouţíván v různých odvětvích. 

Doporučuje se, aby byl GTIN v softwarových aplikacích prezentován jako  

14ti-ciferná číslice, kde je moţno podle potřeby nahradit mezery nulou, a to od levého 

okraje číslice. K dispozici jsou tedy 4 typy GTIN, které mohou být udávány v čárovém 

kódu, a kaţdý z nich poskytuje unikátní čísla, která jsou oprávněná a pouţívána  

ve 14ti-místném poli databáze[8]. 

Dělení GTIN podle počtu číslic[7],[8] 

1. GTIN-8 (EAN/UCC-8) 

 Osmimístné číslo, které se pouţívá převáţně mimo Severní Ameriku. 

 Pouţívaný v čárovém kódu typu EAN-8. 

 Sedm číslic reprezentuje předčíslí GS1-8 a referenční číslo přidělené  

dané společnosti, jedna číslice představuje kontrolní číslici. 

Tabulka 3: Konstrukce GTIN-8 

GS1-8 Prefix> <Item Reference Check Digit 

N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 

2. GTIN-12 (UPC-A) 

 12ti-místné číslo pouţívané především v Severní Americe. 

 Pouţívaný v čárovém kódu typu UPC-A, UPC-E. 

 Jedenáct číslic reprezentuje předčíslí GS1. a referenční číslo přidělené dané 

společnosti, jedna číslice představuje kontrolní číslici. 

Tabulka 4: Konstrukce GTIN-12 

GS1 Company Prefix > <Item Reference Check Digit 

N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12 
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3. GTIN-13 (EAN/UCC-13) 

 13ti-místné číslo, které pouţívá převáţně mimo Severní Ameriku. 

 Pouţívaný v čárovém kódu typu EAN-13. 

 Dvanáct čísel obsahují předčíslí společnosti GS1 a referenční číslo přidělené 

dané společnosti, jedna číslice představuje kontrolní číslici. 

Tabulka 5: Konstrukce GTIN-13 

GS1 Company Prefix > <Item Reference Check Digit 

N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12 N13 

4. GTIN-14 (EAN/UCC-14 nebo ITF-14) 

 14ti-místné číslo pouţívané k identifikaci obchodních poloţek na různě 

balených úrovních. 

 Pouţívaný v implementaci čárového kódu ITF-14, GS1-128 (dříve 

UCC/EAN-128), zmenšený prostor pro symboly a redukovaná datová 

matice čárových kódů, plus EPC. 

 Jedna číslice představuje indikátor číslice k označení úrovně balení. 

 Dvanáct číslic udává předčíslí společnosti GS1 a referenční číslo 

společnosti, jedna číslice představuje kontrolní číslici. 

Tabulka 6: Konstrukce GTIN-14 

Indicator GS1 Company Prefix > <Item Reference Check Digit 

N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12 N13 N14 

Tabulka 7: Přehled struktur GTIN (14,13,12,8) 

Struktura 

GTIN 

Global Trade Item Number 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 

GTIN -14 N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12 N13 N14 

GTIN-13 0 N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12 N13 

GTIN-12 0 0 N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12 

GTIN-8 0 0 0 0 0 0 N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 
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3.3.2 Serialized Global Trade Item Number (SGTIN) 

Jedná se o typ identifikace zaloţený na kódu GTIN, který je rozšířen o pořadové 

číslo. Tento nový kód je dále schopen identifikovat jednotlivé obchodní poloţky,  

které odpovídají určité třídě objektu. GTIN sám o sobě nemůţe jednoznačně identifikovat 

jeden fyzický objekt, ale identifikuje konkrétní třídu objektu určitého druhu výrobku  

či SKU (Stock-Keeping Unit - jedinečný identifikátor pro kaţdý odlišný produkt a sluţby, 

které lze zakoupit)[6]. 

Všechna zastoupení SGTIN podporují 14ti-místný GTIN To znamená, ţe nulové 

hodnoty a úvodní nula v předčíslí GS1 pro 12ti-místný formát, a ukazatele o nulové 

hodnotě ve 13ti-místném kódu, mohou být kódovány a přesně vyjadřovány pomocí EPC 

kódování. Osmimístné kódování zatím není v současné době podporováno. 

Aby bylo moţné vytvořit jedinečný identifikátor pro jednotlivé objekty, je GTIN 

rozšířeno pořadové číslo, za jehoţ přidělování pro jednoznačné určení jednotlivých tříd 

objektů je odpovědna řídicí osoba. Tato kombinace, GTIN s unikátním sériovým číslem,  

se nazývá Serialized GTIN (SGTIN)[7]. 

SGTIN není výslovně definován v obecných specifikací GS1, avšak můţe být 

povaţován za rovnocenný s čárovým kódem o velikosti 128 znaků, který obsahuje jak 

GTIN, tak i pořadové číslo, které se skládá z jednoho aţ dvaceti znaků, kde kaţdý 

jednotlivý znak můţe být číslice, velké či malé písmeno, nebo některý z povolených 

interpunkčních znaků.[8] 

SGTIN je sloţen z těchto čísel[7]: 

 Předčíslí GS1 (GS1 Company Prefix/EPC Manager Number). 

 Číslo objektové třídy (Object Class – sloţeno z číselného ukazatele  

a referenčního čísla). 

 Pořadové číslo (Seriál Number). 

Kontrolní číslice (Check Digit) je vynechána. 

 

 

Obr. 14: Konstrukce SGTIN s porovnáním s GTIN[18] 
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3.3.3 Global Returnable Asset Number (GRAI) 

Jedná se o jednoduchý nástroj pro identifikaci aktiv (majetku) určitého typu,  

která lze jednoznačně identifikovat. Vratná aktiva jsou opakovatelně pouţitelné obaly  

nebo dopravní prostředky určité hodnoty. GRAI zajišťuje jednoznačnou identifikaci 

majetku, vyuţívá předčíslí GS1, umoţňuje uţivateli vytvořit, přiřadit a zajistit jedinečné 

číslo pro dané aktivum na jeho Vybavení, prostředky a zdroje, aby bylo moţno sledovat 

umístění a/nebo uţivatele. GRAI je definován jako fyzická poloţka, která nemá vztah  

s obsahem a umoţňuje sledování a zaznamenávání všech relevantních údajů[6]. 

Předmětem identifikace majetku je identifikovat fyzickou osobou jako skladovou 

poloţku. Kaţdá společnost nebo organizace, které vlastní předčíslí společnosti GS1 mohou 

převést majetkové identifikátory na aktiva jejich organizace. GRAI je celosvětově 

jedinečné identifikační číslo systému GS1 slouţící k identifikaci vratných aktiv a pouţívá 

se pro přístup k informacím vratného majetku uloţených v počítačového souboru  

a/nebo zaznamenat pohyb vratného majetku[8]. 

GRAI se skládá z několika čísel - předčíslí reprezentující firmu GS1, typ aktiva, 

kontrolní číslice a sériové číslo dané firmy. Hlavním úsilím je efektivní vyuţití pro správu 

vratného majetku podnikových procesů. 

Základní prvky sloţení GRAI[7] 

 Předčíslí firmy GS1 (GS1 Company Prefix). 

 Číslo typu aktiva (Asset Type). 

 Kontrolní číslice (Check Digit). 

 Sériové číslo dané firmy (Serial Number) – nepovinný nastavitelný údaj. 

Tabulka 8: Konstrukce GRAI 

  

GS1 Company Prefix > < Location Reference 
Check 

Digit 

Serial 

Number 

(optional) 

0 N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12 N13 X1- X16 

Hlavní výhody GRAI[6]: 

 Nízké náklady na sledování majetku. 

 Pouţívá celosvětově vyuţívaný systém GS1, jehoţ jazyk je standardizován, 

pochopen a pouţíván v mnoha odvětvích. 

 Vyuţívá stávající tisk, skenování a způsoby databázových uchovávání, coţ  

z něj dělá nízkonákladovou volbu pro organizace hledající řešení  

pro označování a sledování aktiv, která jsou buď pronajata, nebo půjčena. 
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 Poskytuje standardní formát pro organizaci, zobrazení a sdělování údajů, 

který tak umoţňuje všem členům průmyslu nebo procesu větší prospěch  

z vylepšené kontroly, informací a efektivnosti. 

 Podporuje inovace, rozvoj systémů a aplikace k identifikaci nákladu  

a spravování tohoto majetku. 

 Pomáhá vytvářet lepší přesnost a úplnost firemních informací. 

 Eliminuje nadbytečné činnosti a omezuje nebo zcela eliminuje papírování. 

Obchodní vyuţití 

GRAI můţe být pouţit jako prostředek pro systém nebo internetové řešení 

sledování polohy aktiv. Aktiva mohou být čtena po jejich vydání, nebo doručení k uţivateli 

a jsou opět načteny při návratu pro aktualizaci finančních a skladových dat. Jakmile jsou 

primárními uţivateli této aplikace některé firemní části oddělení nebo operativní oddělení, 

je doporučeno, aby finanční manaţeři dané firmy, zejména dispečeři, kteří jsou odpovědni 

za kontrolu majetku a jeho řízení, byli srozuměni s výhodami plynoucí z vyuţívání 

GRAI[7]. 

Jak funguje GRAI  

Vratné aktivum je to, které jeho majitel dodává do vazby s jinou podnikatelskou 

entitou, zpravidla za poplatek. Příklady vratných majetků jsou[6]: 

 Námořní přepravní kontejnery a podvozky. 

 Vratné obaly potravin a nápojů, jako jsou pivní sudy. 

 Pronájem vybavení: osobní a nákladní automobily, stavební stroje, lodě  

a palety. 

GRAI by nikdy neměl být pouţíván místo GTIN za účely obchodování, nebo 

 v místě SSCC (Serial Shipping Container Code), coţ jsou standardy pouţívány  

pro podporu logistických operací a přijímání[7]. 

3.3.4 Serial Shipping Container Code (SSCC) 

Jedná se o 18ti-místné číslo, jehoţ jedinečnost je zajištěna prostřednictvím předčíslí 

společnosti GS1, které je dodáno přímo touto firmou nebo jinou členskou organizací GS1. 

Cílem společnosti GS1 je zajistit pomocí SSCC jednoznačnou identifikaci logistických 

jednotek. Slouţí jako identifikátor, který poskytuje přístup k informacím uloţeným  

v počítačových souborech, které jsou převáděny prostřednictvím elektronických 

obchodních transakcí[6]. 

Příklady logistických jednotek, které je třeba sledovat prostřednictvím 

dodavatelského řetězce s jedinečným číslem, jsou palety, bedny, nebo krabice, 

které mohou být přiřazeny ke konkrétnímu zákazníkovi, dodávce, nebo objednávce. 

Logistické jednotky, které jsou označeny SSCC, obsahují většinou mnoţství stejných nebo 
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směs různých obchodních poloţek. Kromě toho lze SSCC pouţít k identifikaci a sledování 

celého přívěsu nebo nákladu v rámci dodavatelského řetězce[6]. 

SSCC je důleţitým prvkem při elektronické výměně informací ohledně pohybu  

a umístění sledovaných logistických jednotek. Podobně jako v případě automobilů SPZ, 

SSCC je „poznávací značka“, která se vyuţívá ke zjištění konkrétních informací 

o krabicích, paletách, nebo jiných přepravních příkladů pro výrobky. SSCC zajišťuje 

rychlý a efektivní přesun výrobků od jednoho obchodního partnera ke druhému. 

Nejdůleţitějším faktorem je výrazné sníţení nákladů související se stěhováním 

a příjímáním zboţí[6]. 

Existuje mnoho důvodů, proč pouţívat tento standard, ovšem tím hlavním přínosem 

je jiţ zmíněné urychlení zasílání a přijímání zboţí. Při pouţití ve spojení s ASN (Advance 

Ship Notice – rozšířené údaje, které obsahují informace o probíhající dodávce, zpravidla v 

elektronické podobě) SSCC umoţňuje prostřednictvím distribučních center naskenovat a 

rychle zpracovat i celé palety výrobků[7],[8]. 

Hlavní výhody SSCC[7]: 

 Identifikuje logistické jednotky s číslem, které je celosvětově jedinečné. 

 Spojuje informace o logistické jednotce, uloţené v čárovém kódu,  

s informacemi, které si sdělují obchodní partneři prostřednictvím 

elektronického obchodu transakce. 

 Vyuţívá celosvětově uznávaný GS1 systém, jehoţ jazyk je standardizován, 

srozumitelný, a vyuţíván v mnoha odvětví. 

 Týká se celého dodavatelského řetězce, od surovin dodavatele, přes výrobce, 

distributora/velkoobchodníka aţ pouţivatele či maloobchodníka. 

 Platí pro transakce mimo i uvnitř společnosti. 

 Obsahuje dodavatelské schéma číslování, které pouţívá předčíslí GS1, čímţ 

je znemoţněna duplikace čísla. 

Sloţení formátu SSCC: 

 Rozšiřující číslice (Extencion Digit) – umoţňuje rozšíření sériového 

referenčního čísla. 

 Předčíslí GS1 (GS1 Company Prefix). 

 Sériové referenční číslo (Serial Reference). 

 Kontrolní číslice (Check Digit). 
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Tabulka 9: Konstrukce SSCC 

Extension 

Digit 
GS1 Company Prefix > <Serial Reference Check 

Digit 

N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12 N13 N14 N15 N16 N17 N18 

Obchodní vyuţití 

SSCC je pouţíván v elektronických zprávách, např. ASN. Při pouţití během 

elektronických obchodních transakcí jsou informace o produktech, které jsou uloţené  

v konkrétní krabičce, paletě, nebo ve voze, propojeny s SSCC a následně skenovány 

na přijímající straně, aby byl urychlen přesun obchodních poloţek v rámci dodavatelského 

řetězce[8]. 

Příklady logistických jednotek, které je třeba sledovat prostřednictvím 

dodavatelského řetězce s jedinečným číslem, jsou palety, bedny, nebo krabice, 

které mohou být přiřazeny ke konkrétnímu zákazníkovi, dodávce, nebo objednávce. 

Logistické jednotky, které jsou označeny SSCC, obsahují většinou mnoţství stejných 

nebo směs různých obchodních poloţek. Kromě toho lze tento identifikační klíč pouţít 

 k identifikaci a sledování celého přívěsu nebo nákladu v rámci dodavatelského řetězce[8]. 

3.3.5 Global Location Number (GLN) 

Jedná se o 13ti-místné číslo, které slouţí jako referenční klíč pro získávání 

informací o lokalitách spojených s dodavatelským řetězcem- např. sklady, výrobní centra, 

makléřské a obchodní kanceláře, firemní sídla, distribuční centra, prodejní automaty, 

poštovní adresy, nákladní dveře přístavů, zákazníci, regiony, obchodní lodě, budovy  

na vojenských základnách a další. GLN usnadňuje sledování a identifikaci výrobku 

na kaţdém kroku v rámci dodavatelského řetězce a zároveň zajišťuje jeho bezpečnost[7]. 

Základní prvky sloţení GLN:[8] 

 Předčíslí firmy GS1 (GS1 Company Prefix). 

 Referenční číslo polohy (Location Reference). 

 Kontrolní číslice (Check Digit). 

Tabulka 10: Konstrukce GLN 

GS1 Company Prefix > <Location Reference Check 

Digit 

N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12 N13 
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Příklady vyuţití označení GLN[7]: 

 Právní osoby/obchodní partneři - např. nákupčí, prodejci, celé společnosti, 

pobočky nebo jednotlivé oddělení, jako dodavatelé, zákazníci, oddělení 

financí, dopravci, apod. 

 Funkční subjekty- např. nákupní a účetní oddělení ve spojení si právními 

osobami, ošetřovatelské stanice. 

 Fyzická místa- např. místnosti v budově, sklady a jejich brány, nakládací 

rampy, skříně, křídelní budovy nemocnic, atd. 

GLN je povinnou součástí celosvětové sítě GDSN (Global Data Synchronization 

Network) a různých typů elektronicky-obchodních transakcí. Je nejvíce vyuţíván  

pro nákupní objednávky a doručovací a platební doklady. Firmy vyuţívající GLN mohou 

být ujištěny, ţe je-li tento standard pouţíván správně, mohou jednoznačně identifikovat  

a sledovat jejich poţadovaná umístění[7]. 

HlavnívýhodyGLN[6],[7] 

 Správa je realizována neziskovou organizací. 

 Většina manaţerů, zastupujících jednotlivé strany, se shodují, ţe primární 

klíče by neměly být poskytnuty třetí straně. 

 Lze pouţívat po celém světě i bez obchodních partnerů. 

 Šetří spoustu času a peněz, i přesto je zajištěn rychlý a spolehlivý přesun  

v dodavatelském řetězci. 

 Unikátní číslo můţe být přiřazeno na libovolné místo podle potřeb 

nebo poţadavků daného podniku kdekoliv na světě (od nakládacích doků, 

přes budovy vládních základen, aţ po desky plošných spojů v routeru). 

 Umoţňuje uţivatelům/zákazníkům vyuţívat plnou funkčnost systému GS1. 

 GLN obsahuje kontrolní číslice zajišťující integritu dat. 

 Je spravován a podporován normalizačním orgánem GS1. 

 Pro GLN jsou vedeny směrnice, obchodní příklady a postupy údrţby. 

 Protoţe se jedná o celosvětově unikátní číslo, společnost GS1 zaměstnává 

lidi, kteří mohou vzdělávat obchodní partnery po celém světě (asi 1100 lidí 

ve více neţ 95 zemích na světě), aby jim pomohli k jasnému porozumění 

GLN, jeho moţné implementace a příkladech pouţití. 

 Můţe být přidělen ve více odděleních nacházejících se na tentýţ místě, 

stejně tak jako na personálně neobsazených stanovištích 

(např. v bankomatech, prodejní automaty, atd.) 

 Pouţití GLN poskytuje společnostem způsob identifikace vnějších  

i vnitřních lokalit, který je: 

a) Jednoduchý: lze snadno definovat datovou strukturu a zajistit integritu 

dat, která usnadňuje zpracování a přenos dat. 

b) Jedinečný: GLN je světovým unikátem. 
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c) Rozvětvený: nevýznamná charakteristika GLN umoţňuje identifikovat 

libovolné místo kteroukoliv firmou, bez ohledu na jejich ostatní aktivity  

po celém světě. 

 GLN mohou být zakódovány do číselného kódu o velikosti 128 znaků, 

kterým mohou být fyzicky označeny: 

 Obchodní poloţky (výrobky) pro identifikaci osob zapojených do transakce, 

např. kupující a dodavatel. 

 Logistické jednotky pro identifikaci obchodních stran podílející  

se na transakci, např. odesílatel a příjemce. 

 Fyzická umístění, např. místo dodání, odeslání, skladování, a podobně. 

Shrnutí 

GLN poskytuje normy slouţící k identifikaci právnických osob, obchodních 

partnerů a jejich umístění, aby podpořily podmínky a poţadavky elektronického obchodu. 

Slouţí pro zlepšení účinnosti integrované logistiky, čímţ pomáhá zúčastněným partnerům  

i zákazníkům[8]. 
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4 MODELOVÝ NÁVRH VYUŢITÍ EPC STANDARDŮ 

V KONKRÉTNÍM ZÁVODĚ 

Tato závěrečná kapitola je věnována praktické části bakalářské práce, která je 

určena pro testování v laboratoři ILAB RFID na Vysoké škole báňské – Technické 

univerzitě Ostrava, kde je připravena simulace dopravy lahví nealkoholických nápojů a 

dále příslušných krabic, které slouţí jako jejich přepravní materiál. Doprava jednotek zboţí 

je realizována na dopravníkovém páse. Přeprava krabic je zprostředkována paletovým 

nebo vysokozdviţným vozíkem. Pro označení nevratných lahví máme zvolen identifikační 

klíč SGTIN, pro vratné skleněné lahve vyuţijeme standard GRAI. Krabice a palety jsou 

označeny pomocí SSCC. 

Pro převod EPC kódu do zvolených identifikačních klíčů slouţí software GABEN 

EPC TAG DATA TRANSLATION, ve kterém si zvolíme, do jakého formátu chceme EPC 

kód uloţit (SGTIN, GRAI, SSCC), jeho délku a případné další menší úpravy. 

 

Obr. 15: Programové okno softwaru GABEN EPC Tag DataTranslation 

Pouţité komponenty RFID systému: 

 Tag- Alien EPC Gen2 ALL – 9540-02. 

 Anténa - Metrablansko. 

 Čtecí zařízení- SpeedWay Revolution. 

 Middleware – Multireader for SpeedWay Gen2 

RFID. 
Obr. 16: TagAlien EPC Gen2 

ALL -9540-02[21] 



Martin Mončev: Vyuţití RFID technologie a EPC standardů v potravinářském 

průmyslu 

45 

 

Obr. 17: Programové sledovací okno  Multireader for SpeedWay Gen2 RFID 

Legenda (červeně označený text v obrázku): 

1. Načtený tag a jeho název. 

2. Hodnota celkového počtu načtených tagů. 

3. Hodnota měřené periody sledování. 

 

 

Obr. 19: Pouţitá anténa METRABLANSKO 

4.1 Simulace dopravníkového pásu 

První část se zabývá dopravou jednotek zboţí na dopravníkovém pásu, přičemţ  

za úkol máme zjistit maximální vzdálenost čtení a nejvhodnější polohu mezi tagem 

a anténou. Simulujeme statický test, kdy předpokládáme zastavení jednotlivých lahví  

ke čtení po dobu 2 sekund na dopravníkovém pásu o šířce 44cm. Vycházíme  

i z technologického postupu v závodě – na pás jsou vkládány další a další lahve, právě za 

běhu dopravníkového pásu, díky čemuţ je prostor k načtení RFID tagu umístěného na 

lahvi (cca 2 sekundy). Průměrná rychlost dopravníkového pásu v potravinářském závodě je 

Obr. 18: Pouţitá čtečka Speedway 
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počítána právě z dvou stavů, kdy lahve stojí, jelikoţ je vkládána na pás další lahev a stav 

druhý, kdy se pás posunuje. Vycházíme i z technologického postupu v závodě – na pás 

jsou vkládány další lahve a další lahve, právě za běhu dopravníkového pásu, díky čemuţ je 

prostor k načtení RFID tagu umístěného na lahvi (cca 2 sekundy). Průměrná rychlost 

dopravníkového pásu v potravinářském závodě je počítána právě z dvou stavů, kdy lahve 

stojí, jelikoţ je vkládána na pás další lahev a stav druhý, kdy se pás posunuje. Z důvodů 

zachování objektivity a vyloučení náhodných vlivů během testování, jsme stanovili počet 

měření na 30.  

 

Obr. 20: Simulace dopravníkového pásu 

Zvolené testovací umístění antény a tagu: 

1. Nejlepší poloha – přímý viditelný kontakt antény a tagu. 

2. Nejméně vhodná poloha – tag je oproti anténě umístěn na druhé straně 

lahve. 

3. Alternativní poloha – anténa umístěna nad lahví. 

Pro kaţdou vzájemnou polohu jsme stanovili počáteční čtecí vzdálenost,  

ke které jsme dále přidali další 2 hodnoty – střední a maximální. 

  

Anténa 

Tag na lahvi 

Čtecí 

zařízení 
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Tabulka 11: Simulace dopravníkového pásu 

Číslo 

měření 

1) Nejlepší poloha 2) Nejméně vhodná poloha 3) Alternativní poloha 

5cm 10cm 12cm 15cm 20cm 40cm 25cm 27cm 30cm 

1 55 56 0 58 49 44 57 51 44 

2 52 60 0 60 48 44 44 57 46 

3 52 49 3 54 50 44 47 58 43 

4 51 47 3 59 51 44 47 54 44 

5 50 59 1 55 50 43 50 48 42 

6 52 53 60 58 48 42 48 53 44 

7 59 57 12 53 48 44 64 51 47 

8 44 57 0 59 51 40 53 48 46 

9 52 51 4 57 53 42 56 50 46 

10 43 56 0 57 50 41 52 48 45 

11 54 58 5 50 49 43 55 50 43 

12 57 52 1 59 51 47 51 48 45 

13 56 57 2 40 51 40 49 47 41 

14 49 53 0 60 57 40 47 56 40 

15 60 55 4 51 52 44 50 53 55 

16 49 58 0 52 59 39 46 48 39 

17 57 62 0 49 53 44 52 49 50 

18 47 61 1 54 48 40 49 54 40 

19 49 60 1 48 55 45 52 47 46 

20 50 58 0 48 43 48 53 57 41 

21 51 55 1 47 53 46 51 53 45 

22 55 60 1 46 53 45 52 49 43 

23 48 60 2 52 53 42 56 54 49 

24 50 59 0 48 47 44 50 56 42 

25 52 56 2 47 56 40 45 55 45 

26 54 56 0 48 56 38 53 56 44 

27 50 55 1 50 52 44 47 56 44 

28 51 57 0 43 51 40 43 54 42 

29 55 58 3 47 50 44 53 54 45 

30 50 52 0 44 49 47 51 48 42 

 

 

 
 

        

          

 

Údaje v centimetrech udávají vzdálenost mezi anténou a tagem, ostatní číselné 

hodnoty vykazují počet úspěšného načtení tagu za danou periodu (2s). 

 
Z naměřené tabulky jsou postupně vykresleny grafy, přičemţ osa x udává hodnotu 

čísla měření, osa y oznamuje celkový počet úspěšného načtení všech tagů za periodu 2s. 
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 Graf 1 – nejlepší poloha. 

 Graf 2 – nejméně vhodná poloha. 

 Graf 3 – alternativní poloha. 

4.1.1 Nejlepší poloha – přímý viditelný kontakt čtečky a tagu. 

Pro první testování jsme sledovaný tag, pevně umístěný na lahvi - kolmo s přímou 

viditelností k anténě, přičemţ prvotní vzdálenost byla 5cm. Poté jsme láhev vzdálili  

na 10cm, respektive 12cm od čtecího zařízení. Při kaţdé vzdálenosti jsme provedli  

30 měření. Z důvodu občasného nulového načtení tagu se vzdálenost 12cm prokázala jako 

neměřitelná, tudíţ nepouţitelná. 

 

Graf 1: Simulace dopravníkového pásu - nejlepší poloha 

4.1.2 Nejméně vhodná poloha – tag je oproti anténě umístěn na druhé straně lahve. 

Postup při tomto měření byl z počátku téměř totoţný s předchozím, jen s tím 

rozdílem, ţe tag byl v nepřímém viditelném kontaktu s anténou – mezi těmito 2 součástmi 

byla daná lahev (oproti 4.1.1 byla otočena o 180°). Z tohoto důvodu vyplynul předpoklad, 

ţe bude obtíţné, ne-li téměř nemoţné načíst tag přes tekutinu v lahvi. Tato hypotéza se 

však ukázala jako velký omyl. Nejen, ţe bylo překvapení v počtu načtení tagu v dané 

periodě (2s), ale ukázala se i mnohem větší (více neţ třínásobná) čtecí vzdálenost, kterou 

jsme postupně měřili opět ve 3 vzdálenostech – 15cm, 20cm a 40cm po třiceti měřeních. 
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Graf 2: Simulace dopravníkového pásu – nejméně vhodná poloha 

4.1.3 Alternativní poloha – anténa umístěna nad lahví 

Opět obdobný způsob jako v předchozích případech, jen se změnila pozice antény, 

kterou jsme z vodorovné polohy nastavili kolmo nad lahev. Vzdálenost tagu jsme postupně 

nastavovali na 25cm, 27cm a 30cm a provedli opět sérii třiceti měření. Výsledky  

této polohy jsou srovnatelné s hodnotami v předchozím měření 4.1.2., počet načtení je 

téměř stejné, maximální vzdálenost je však o 10cm kratší. 

 

Graf 3: Simulace dopravníkového pásu - alternativní poloha 
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4.2 Simulace průjezdu skladní brány 

V této druhé části chceme zjistit optimální rozestavení antén umístěných na bráně 

vedoucí do skladu, přes kterou jsou pomocí paletového či vysokozdviţného vozíku 

přepravovány krabice s lahvemi. Tyto krabice jsou navíc umístěny na paletě. Úkolem je 

tedy sestavit antény na bráně tak, aby bylo moţné načíst jak krabice, tak i lahve uvnitř,  

a danou paletu, na které jsou tyto jednotky přepravovány.  

 

Obr. 21:  Sledovaná sestava pro simulaci průjezdu bránou 

Zvolené testovací rozestavení antén na bráně: 

1. Sestava 1-2-1 – jedna anténa na levé, druhá na pravé straně, dvě jsou 

zavěšeny ze stropu. 

2. Sestava 2-0-2 – dvě antény na levé a dvě na pravé straně. 

Vyšetřovací zóna byla sestavena v prostoru 157cm x 269cm x 230cm  

(šířka x délka x výška).  

  

Tagy na lahvích 

Tag na krabici 

Tag na paletě 
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Tabulka 12: Simulace průjezdu skladní bránou  

číslo 

měření 

1. sestava 2. sestava 

A B C D A B C D 

1 306 8 ano ano 150 5 ano ano 

2 249 6 ano ano 183 6 ano ano 

3 205 5 ano ano 158 5 ano ano 

4 215 5 ano ano 164 5 ano ano 

5 186 5 ano ano 153 5 ano ano 

6 226 5 ano ano 147 5 ano ano 

7 216 5 ano ano 172 5 ano ano 

8 221 5 ano ano 171 5 ano ano 

9 207 4 ano ano 153 5 ano ano 

10 229 4 ano ano 148 5 ano ano 

11 226 5 ano ano 162 4 ano ano 

12 235 5 ano ano 200 4 ano ano 

13 190 5 ano ano 147 4 ano ano 

14 194 5 ano ano 153 5 ano ano 

15 197 5 ano ano 175 5 ano ano 

16 168 5 ano ano 164 5 ano ano 

17 174 5 ano ano 148 5 ano ano 

18 188 5 ano ano 171 4 ano ano 

19 192 5 ano ano 167 5 ano ano 

20 181 5 ano ano 154 5 ano ano 

21 186 5 ano ano 133 5 ano ano 

22 178 5 ano ano 157 5 ano ano 

23 171 5 ano ano 146 5 ano ano 

24 166 5 ano ano 139 4 ano ano 

25 149 5 ano ano 176 4 ano ano 

26 146 5 ano ano 147 4 ano ano 

27 156 5 ano ano 154 4 ano ano 

28 170 5 ano ano 147 4 ano ano 

29 161 5 ano ano 184 4 ano ano 

30 153 5 ano ano 172 4 ano ano 
 

Legenda: 

A: Celkový počet úspěšně 

načtených tagů za periodu 

(2s). 

B: Počet načtených lahví 

(max. 8). 

C:Načtená krabice ano/ne. 

D:Načtená paleta ano/ne. 

Z naměřené tabulky jsou postupně vykresleny grafy, přičemţ osa x udává hodnotu 

čísla měření, osa y oznamuje počet úspěšně načtených tagů během průjezdu branou. 

 Graf 5 – 1. sestava 1-2-1 

 Graf 6 – 2. sestava 2-0-2 
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4.2.1 1. sestava - rozmístění antén 1-2-1 

Máme tedy sestavenou sledovací oblast o rozměrech 157cm x 269cm x 230cm  

a dané 4 antény výrobce METRABLANSKO, rozmístěné po jednom kuse na levé a pravé 

straně, k tomu 2 visí ze stropu dolů nad 

sledovanou oblast. Pro měření máme sestavu 

sloţenou z krabice označenou SSCC, která je 

naplněna lahvemi, přičemţ 8 z nich je 

označených tagem s SGTIN a GRAI. Tato 

krabice je naloţena na paletě, která je 

opatřena také SSCC. Pro transport naloţené 

palety přes sledovanou oblast vyuţijeme 

paletového vozíku. Opět máme v plánu testovat systém ve třiceti měřeních. 

Počáteční měření se jevilo jako velmi úspěšné, při simulaci průjezdu branou došlo 

k vysokému celkovému počtu načtení tagů za periodu 2s a identifikaci jak palety, krabice, 

tak i všech označených lahví uvnitř. Ovšem tento průběh se neukázal jako stabilní a začalo 

vše kolísat, jak celkový počet načítání, tak i mnoţství lahví, jehoţ průměr načtení byl 

roven 5/8. Oproti tomu k identifikaci krabice a palety došlo vţdy. 

 

Graf 4: Simulace průjezdu branou - porovnání počtu načtených tagů 
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4.2.2 2. Sestava - rozmístění antén 2-0-2 

Jedná se z počátku o ty samé podmínky – sledovaná oblast 157cm x 269cm x 

230cm, 4 antény METRABLANSKO, avšak jinak rozmístěné. Antény umístěné  

nad branou byly přesunuty do průjezdu branou, respektive nám tak vzniklo rozestavení  

o 2 anténách po levé i pravé straně. Měřená sestava zůstává samozřejmě totoţná – krabice 

s lahvemi a paleta, vše označeno tagy se stejnými identifikačními klíči, vše připraveno  

pro sérii třiceti měření. 

Tato sestava jakoby navazovala na špatné výsledky předchozího rozestavení. Počet 

celkového načtení tagů za 2s zůstal konstantní, ovšem nepodařilo se ani jednou načíst 

všech 8 označených lahví, průměrná identifikace byla dokonce ještě slabší  

oproti předchozímu testování – 4,6/8. Jediná spolehlivost zůstala při identifikaci krabice  

a palety. 

 

Graf 5: Simulace průjezdu branou - porovnání počtu načtených tagů 

 

Obr. 23:RFID systém - rozestavení antén 2-0-2 
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4.3 Zhodnocení naměřených výsledků 

Výsledky měření simulace dopravníkového pásu byly překvapivé. Pro tento úkol 

jsme měli stanoveny 3 polohy antény a tagu umístěného na lahvi, ve kterých jsme chtěli 

měřit úspěšnost čtení tohoto RFID systému, jejichţ názvy jsme stanovili jako 1- nejlepší 

poloha (viditelnost anténa-tag přímá), 2- nejméně vhodná poloha (viditelnost anténa-tag 

nepřímá), 3- alternativní poloha (anténa nad tagem). Měření bylo realizováno podle této 

číselné hierarchie. Poněvadţ jsem neměl ţádné zkušenosti s těmito typy měření, naměřené 

hodnoty prvního testu mě nepřipadaly ničím zvláštní. Ovšem můj názor okamţitě změnily 

výsledky měření č. 2, které byly nad očekávání mnohem lepší, nejen neţ se očekávalo,  

ale předčilo i měření č. 1, na jehoţ základě se předpokládala malá aţ mizivá úspěšnost 

testu č. 2. Lehce podceňovaným měřením byla i poloha č. 3, jehoţ výsledky byly jen o 

něco horší, neţ-li v předchozím případě. 

Pro simulaci průjezdu branou jsme měli připraveny 2 sestavy RFID systému.  

1. sestava byla se dvěmi anténami zavěšené ze stropu a jedním kusem po levé i pravé 

straně. 2. sestava jiţ byla bez antén zavěšených shora, tyto antény byly přesunuty  

do prostoru průjezdu, vznikly tak dvojice antén po levé a pravé straně. Pro sledování byl 

určen zmíněný náklad – krabice s lahvemi, poloţena na paletě, která je přepravována 

paletovým vozíkem, přičemţ lahve, krabice a paleta měly připevněny tag. Bohuţel, 

výsledky obou měření byly nezdařilé. Důvodem bylo neúspěšné načítání tagů umístěných 

na lahvích – nedocházelo k identifikaci všech lahví. Paleta i krabice tyto problémy netíţily. 

Máme-li porovnat výsledky měření obou simulací – dopravníkový pás a průjezd 

branou, první testování dopadlo nad očekávání zdařile, kdeţto druhé měření skončilo 

nezdarem. Způsoby, kterými by se daly výsledky simulace průjezdu branou vylepšit, 

mohou být například změna rozestavení antén, či změna rozměrů sledované oblasti 

(nejlépe zmenšení šířky i výšky a zvětšení délky). 
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5 ZÁVĚR 

Problematikou a cílem této práce bylo popsat technologii radiofrekvenční 

identifikace, kód EPC a identifikační klíče pro jeho kódování, a následně pro tyto pojmy 

vyhledat uţití v potravinářském průmyslu. Spojení těchto dvou technologií zajišťuje 

jedinečnou bezdrátovou identifikaci produktů, vratných obalů, elektronických dokumentů a 

spoustu dalších obchodních jednotek, které je moţné najít a sledovat v dodavatelském 

řetězci. Ve výsledku je tato práce poměrně rozsáhlá, důvodem můţe být i původní zadání 

pro diplomovou práci. 

Úvodní kapitola je věnována technologii RFID, která je jedním z několika moţností 

automatické identifikace. Po vysvětlení těchto prvních pojmů je zde uveden systém RFID, 

z jakých potřebných částí je sloţen a jakým způsobem pracuje. Zmíněné komponenty jsou 

dále také popsány. V neposlední řadě jsou zde popsány identifikační klíče, díky kterým se 

vyskytuje právě to široké uplatnění pro uţití technologie RFID. Protoţe se jedná o způsob 

identifikace, který se do jisté míry podobá technologii čárového kódu, je zde tento 

„předchůdce“ také uveden - jeho původ, způsob práce, avšak hlavně jsou zde popsány 

výhody a nevýhody těchto dvou technologií, ze kterých lze vyčíst, ţe přesto jak jsou si na 

první pohled podobné, jsou ve skutečnosti úplnými protipóly. Tato kapitola je obsahově 

nejbohatší. Ve druhé části práce je popsán kód EPC, kde je vysvětleno, k čemu je určen, a 

také jsou zde uvedeny třídy, které mají zajistit dostatečný rozsah schopností a různou 

cenovou dostupnost. 

Třetí kapitola se zabývá aplikací EPC standardů v konkrétním příkladě z oblasti 

potravinářského průmyslu, zde konkrétně je to vyuţití v továrně zabývající se výrobou 

nealkoholických nápojů – simulace v závodě Mattoni. Následná čtvrtá kapitola obsahuje 

podrobnosti ohledně popisu simulace, určené podmínky a následně naměřené hodnoty. 

 Díky této práci jsem se mohl dovědět, co je to RFID technologie, počátky a důvody 

jejího vzniku, jakými způsoby pracuje a kde všude mohu hledat místa pro její uţití. Dále 

také k čemu slouţí kód EPC, proč je spojován s radiofrekvenční identifikací a v jakých 

formátech jej můţeme uloţit. Nakonec mi bylo umoţněno realizovat praktickou část,  

která byla určena pro test implementace systému RFID v potravinářském závodě, během 

kterého docházelo k simulaci dopravníkového pásu, po němţ se přepravovaly 

nealkoholické lahve, a simulace průjezdu branou, skrz který je pomocí palety na paletovém 

vozíku přepravována krabice, uvnitř níţ jsou lahve. 

Naměřené hodnoty při simulaci jsou zapsány v příslušných tabulkách, které jsou 

rozděleny podle typu měření a jejichţ atributy jsou přehledně popsány. Tyto hodnoty jsou 

graficky znázorněny pomocí grafů a následně vyhodnoceny.  

Dospěl jsem k závěru, ţe i kdyţ je technologie RFID svými moţnými příklady 

uplatnění mnohem bohatší, neočekává se úplné nahrazení za čárové kódy, za to se hodně 

slibuje od jejich kombinace. Na základě výsledků v praktické části jsme vyvodili závěrné 

hodnocení úspěšnosti a pouţitelnosti simulace, případně při nezdařilých výsledcích určit 

příčiny, kterým je třeba se v budoucnosti pokusit vyhýbat. 
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