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Anotace 
V době, kdy se moderní technologie rozvíjí závratným tempem a stává se tak stále 

dostupnější je vhodné hledat další možnosti využití tak, aby byly jednotlivé procesy 

člověku co nejvíce automatizovány. 
Bakalářská práce se zabývá analýzou aktuálního stavu zpracování balíkových zásilek 

v České poště. V této analýze jsou obsaženy druhy poštovní dopravy, které jsou Českou 

poštou využívány na území ČR, úlohy různých typů pracovišť, jakým způsobem probíhá 

zpracování balíkové zásilky, způsob třídění zásilek, technologie označování balíků a 

systém monitorování pohybu balíků v doručovatelském cyklu. Další část je věnována 

dostupným typům automatické identifikace a zhodnocením výhod a nevýhod grafických 

kódu proti technologii RFID. Poslední část je věnována návrhu inovativního řešení pro 

zefektivnění a optimalizaci zpracování balíkových zásilek, které je založeno na technologii 

RFID a směřuje k automatizaci celého procesu. 
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Summary 
At the time when the modern technology developing at a dizzying rate and becomes 

increasingly available, it is appropriate to seek other options utilization so that the 

individual processes of a person as much as possible automated. 

This thesis deals with the analysis of current processing status of box consignments in 

the Czech Post. In this analysis are contained types of postal services which are used Czech 

post in the Czech Republic, the role of different types of workplaces, how does the 

processing of box consignments, mail sorting method, technology of box labeling and 

system for monitoring of the movement boxes in delivering cycle. Another section is 

devoted to the available types of automatic identification and evaluation of the advantages 

and disadvantages of Barcode X RFID technology. The last part is devoted to design 

innovative solutions for streamlining and processing optimizations of box consignments, 

which is based on RFID technology and aims to automate the entire process. 
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1 ÚVOD 

Poštovní síť České pošty je na území České republiky velice propracovaným celkem, 

podloženým dlouhou historií. V minulosti významným způsobem ovlivnila rychlost dodání 

zásilek výstavba železnic. Na počátku 20. století zahrnovala na území Československa 

železniční síť okolo 700 poštovních souprav. Postupem času byl tento stav razantně 

redukován a doplňován automobilovou přepravou. Ještě v roce 1993 bylo ve správě České 

pošty 89 přepravních uzlů. Tento stav byl opět v následujících letech redukován a 

nahrazován moderními sběrnými přepravními uzly (SPU) kterých v současnosti vede 

Česká pošta 11. Ani tento počet není konečný a uvažuje se o konečných osmi SPU. Na 

tento fakt má také velký vliv stále se snižující objem klasických listovních zásilek. 

Předností České pošty v dnešní vysoké konkurenci je především její celorepublikové 

pokrytí logistickou sítí a snadná dostupnost služeb. Především kvůli vysoké konkurenci a 

novodobé koncepci orientace na servis zákazníka je třeba věnovat značnou pozornost 

modernizaci podnikovým a vnitropodnikovým logistickým procesům a tím zkrátit celý 

dodavatelský cyklus a zvýšit servis zákazníka. Tyto změny si však vyžadují nemalé 

finanční investice a rozhodně nejdou provést najednou. 

Cílem této bakalářské práce je analyzování současného stavu podnikových a 

vnitropodnikových logistických procesů s orientací především na balíkové poštovní služby. 

Bylo cílem zmapovat, jak probíhá cyklus zpracování balíkových zásilek a které dostupné 

technologie v současnosti Česká pošta používá. Klíčovou částí analýzy jsou využívané 

prvky automatické identifikace a s tím spojený cyklus hromadného třízení na 

automatizovaných SPU. Na základě zjištěných poznatků bude sestavena souhrnná 

koncepce pro modernizaci a optimalizaci balíkových poštovních služeb pomocí 

dostupných moderních technologií, což by mohlo v důsledku mít podíl na zlepšení 

efektivity ve zpracování balíkových zásilek, zákaznického servisu a zvýšení 

konkurenceschopnosti na současném trhu. 
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2 ANALÝZA AKTUÁLNÍHO STAVU ŘEŠENÍ 

Vypracování analýzy, která by měla dostatečnou vypovídající hodnotu, nebylo 

jednoduché. Zdroje, z nichž bylo možno čerpat, jsou značně omezené a většinou obsahují 

informace velmi obecné. Návštěva žádného sběrného přepravního uzlu (SPU) České pošty 

nebyla možná, a proto tato analýza bude stavět pouze na teoretických volně dostupných 

informacích, interview s učitelem poštovních, peněžních a logistických služeb, panem 

Michalem Westem, s jehož souhlasem bylo možno využít těchto informací pro bakalářskou 

práci. Zaměřím se především na zpracování balíkových služeb a především tedy na 

technologii třízení, vstupní a výstupní kontroly. Analýza rovněž není aplikovatelná 

v plném rozsahu \na všechny SPU v České republice, jelikož stupeň modernizace se 

značně různí. 

 

2.1 Poštovní přeprava 

Poštovní přeprava – řízena plánem poštovní přepravy řeší, jak budou přemístěny zásilky 

od bodu podacího do bodu dodacího. Tento plán je každoročně přepracováván a stanovuje: 

o Směrování poštovních zásilek 

o Trasy poštovních kurzů 

o Příjezd a odjezd poštovních kurzů 

o Druh poštovního kurzu 

 

Smyslem plánu poštovní přepravy je, aby byly zásilky doručeny včas, dle stanovených 

limitů. [1] 

 

2.2 Přepravní síť České pošty 

Obsluhování každé pošty v pracovních dnech probíhá nejméně ve dvou cyklech nebo 

podle vytíženosti jednotlivých pošt. V ranních hodinách poštovní kurz především přiváží 

zásilky k dodání adresátům a finanční hotovost. Večerní obslužný poštovní kurz pro změnu 

odváží z pošty zásilky podané ten den a nadlimitní hotovost dané pošty.  

Poštovními kurzy jsou myšleny prostředky k zajištění přepravy veškerých zásilek. 

V současnosti Česká pošta na území České republiky využívá pouze silničních a 

železničních kurzů. Celou poštovní síť tvoří souhrn tratí poštovních kurzů, jimiž jsou 

propojeny stacionární provozovny. [2] 

 

Podle rozsahu činnosti lze provozovny rozdělit: 

o bez přepravní funkce – mají kompetence ke zpracování vlastních zásilek a zásilek 

přivezených k doručení 

o pověřené funkcí obvodní překládky – zajišťují příjem zásilek od pošt a výpravu 

zásilek pro SPU a naopak, jejich působnost je dána stanoveným územím 

o s funkcí sběrného přepravního uzlu (SPU) – zajišťují zpracování zásilek 

k odeslání z ostatních pošt v jejich působnosti, přepravu ve styku s přidělenými 

obvodními překládkami nebo s poštami, a styk s ostatními SPU 

o vyměňovací – zajišťují výpravu a přejímání zásilek ze zahraničí, většinou mají 

rovněž zprostředkovávající celní projednání poštovních zásilek. 
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Přepravní síť je rozdělena do tří částí: 

o hlavní přepravní síť (dále jen HPS) - zahrnuje přepravu mezi všemi SPU na 

území celé ČR, styk s vyměňovacími poštami a mezinárodní styk. 

o oblastní přepravní síť (dále jen OblsPS) - zajišťuje propojení pošt s SPU. 

Přepravní propojení může být realizováno přímo, nebo prostřednictvím obvodní 

překládky, 

o účelová přepravní síť (dále jen ÚPS) – zajišťuje sběrné jízdy od hromadných 

podavatelů, sběrné schránkové jízdy, doručovací síť, rozvoz zásilek pro poštovní 

doručovatele 

2.3 Sběrné přepravní uzly 

SPU je klíčovým místem v celé přepravní síti. Do těchto uzlů směřují poštovní kurzy 

z celé ČR, jsou zde tříděny zásilky podle místa dodání na základě PSČ a jsou to 

jednoznačně nejvytíženější prvky celého systému. V současnosti má Česká pošta koncepci 

pro síť osmi SPU v rámci ČR. Jaký je současný počet SPU ve správě České pošty však 

není úplně průkazný. Dle internetových zdrojů a tiskové zprávy České pošty z 30. 4. 2007 

je SPU 11 zároveň však zmiňuje cílový počet osmi automatizovaných sběrných 

přepravních uzlů v rámci ČR [3]. V interview prováděné v dubnu roku 2013 učitel 

Poštovních, peněžních a logistických služeb, pan Michal West upozorňuje na 7 hlavních 

regionálních pracovišť pro Střední Čechy, Severní Čechy, Jižní Čechy, Západní Čechy, 

Východní Čechy, Jižní Moravu a Severní Moravu. Doplňuje však, že seznam 

v instradovací pomůcce čítá 11 SPU v rámci ČR. Budu tedy brát tento počet 11 SPU jako 

stále aktuální. Aktuální oficiální zprávu České pošty dokazující tento fakt se mi bohužel 

nepodařilo najít.  

 

 

 

Obr. 1 SPU  
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Seznam SPU: 

o Praha 022 

o Brno 02 

o Plzeň 02 

o Olomouc 02 

o Ústí nad Labem 02 

o České Budějovice 02 

o Pardubice 02 

o Ostrava 02 

o Liberec 02 

o Česká Třebová 02 

o Tábor 02 

 

Po dokončení centralizace třídění a modernizaci SPU Ostrava 02 by mělo dojít 

k uzavření SPU Liberec, Česká Třebová a Tábor. Největší automatizované sběrné 

přepravní uzly jsou v Praze, Plzni, Ústí nad Labem, Brně a Olomouci. [3] 

 

2.4 Cyklus zpracování balíkových zásilek 

Po předání řádně vypsaného balíku s informacemi o odesílateli a adresátovi a vyplnění 

vhodného podacího tiskopisu si přijímací pracovník převezme balík a na základě 

požadované služby nasnímá ručním skenerem do systému předtištěný čárový kód, přiřadí 

zapsáním do systému informace o adresátovi a doplňující informace a dotiskne na čárový 

kód. Následně balík čárovým kódem olepí. Balík je tedy v tuto chvíli označen informací o 

způsobu úhrady, ceny za službu a v případě zapsané zásilky také adresou odesílatele (v případě 

zásilky obyčejné je uvedení této adresy doporučené avšak nepovinné). Všechny tyto údaje (vč. 

čárového kódu) jsou vyznačeny nebo nalepeny na zásilku nebo jsou součástí adresného štítku, 

který je u některých služeb povinný. U některých balíkových zásilek do zahraničí je adresní 

štítek součástí poštovní průvodky. Je zde nově možnost předat přijímacímu pracovníkovi 

podací informace v datovém souboru. Tato možnost proces značně urychlí především u 

hromadného podání.  

To, kam je balík umístěn bezprostředně po převzetí od zákazníka, je závislé na domácím 

řádu každé pošty. Většinou ne daleko od přijímajícího pracovníka, který nemůže jen tak opustit 

přepážku. Balík nebo balíky tedy nechá poblíž přepážky v zázemí pošty, kde je později on sám 

nebo jiný pracovník přemístí do míst balíkové třídírny nebo výpravního prostoru. V případě 

zásilky určené k dodání v dodacím obvodu téže pošty je balík zatřízen již na této poště a 

vyzvedne si jej balíkový doručovatel. V případě zásilky určené na jinou poštu, která není s 

touto poštou propojena přepravní sítí, je balík poštovním kursem (většinou silničním) 

přepraven na SPU.  

Balíky jsou vyskládány z poštovních kurzů (zásilky jsou tzv. vykartovány – proces kontroly 

přepravních dokladů atp.) na válečkový dopravník balíkové třídírny SPU. Na tomto 

dopravníku pracovník nasnímá čárové kódy ze zásilek a balíky automatizovaně na dopravníku 

pokračují k „výtahu“, který je opět automatizovaně vyzvedne na balíkovou dráhu, která je u 

stropu třídící haly. Balíková dráha je víceméně tvořena elipsou pod stropem, po které buď 

balíky kloužou, nebo jedou na plošinách (dle technologie používané na SPU – třídírny jsou 

postupně modernizovány – používaná technologie je dle toho, kdy byl SPU modernizován). Z 

této elipsy vedou dolů „skluzavky“. Každá skluzavka je pro jinou oblast, pro jiného 

pracovníka, pro jiný kurs. Balík se ale do těchto skluzavek náhodně nedostane, neboť jsou 

nahoře uzavřeny. Řídící systém dráhu (skluzavku) otevře a zavře cestu dál na plošinu právě 

před tím balíkem, který patří na tuto skluzavku a balík je sesunut dolů. (V případě technologie 
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plošin se plošina nakloní a balík na skluzavku „vysype“). Pod skluzavkou čeká pracovník, 

které balíky vkládá do uzávěrů. Jeden pracovník může obsluhovat i více „skluzavek“, dle jejich 

běžné vytíženosti. 

 

2.4.1 Dodavatelský cyklus 

Jak už bylo výše řečeno, přepravní síť je rozdělena do tří úrovní (HPS, OblsPS a ÚPS) a 

proto existuje hned několik variant distribuce. Na nejnižší úrovni, to v případě, že je podán 

balík k doručení v tomtéž doručovacím obvodě, je předána zásilka balíkovému 

doručovateli (ÚPS), ten jej v rámci okružní jízdy zaveze zákazníkovi a v případě že 

zákazník není doma, je tato zásilka předána ukládací poště. 

Jinou variantou je směrování mimo doručovací obvod podací pošty a v tomto případě je 

nejčastější scénář, kdy z podací pošty je zásilka převezena na nejbližší SPU pokud PSČ 

spadá pod aktuální SPU (OblsPS), je balík dále distribuován na příslušnou dodací poštu 

(depo). Zde je zásilka předána balíkovému doručovateli, který dále distribuuje zásilku 

zákazníkovi, pokud není doma, předává rovněž ukládací poště (ÚPS). 

Pokud zásilka dle PSČ nespadá pod aktuální SPU, je přetřízena a zařazena k distribuci 

na patřičný SPU (HPS) a dále už je postup stejný jako v předchozím příkladu. [2] 

 

Obr. 2 Dodavatelský cyklus 

2.4.2 Čárové kódy na doporučené zásilky 

Podání Doporučených zásilek označených čárovým kódem bylo spuštěno Českou 

poštou 1.9 2010. Zavedením této „inovativní“ technologie přineslo hned několik 

pozitivních změn jak pro zákazníky, tak pro samotnou Českou poštu. Výhodou pro 

zákazníky je především možnost elektronického předání podacích dat pomocí datového 

souboru, elektronického podacího archu nebo pomocí aplikace PodáníOnline. To ocení 

především zákazníci, kteří využívají hromadného podání zásilek. Rovněž se také nabízí 

možnost sledování zásilky online pomocí systému Track &Trace. V případě reklamace by 

mělo dojít rovněž k usnadnění, jelikož díky čárovému kódu existuje v databázi mnoho 

záznamů dokumentujících trasu a manipulaci se zásilkou. Česká pošta si od využití 

čárových kódů slibuje snížení administrativní zátěže, zjednodušení a zrychlení procesu 

podání, vydání a případného vrácení zásilek. [4], [5] 

2.4.3 Technické parametry čárového kódu 

„Pro označení zásilek pro podání prostřednictvím České pošty je požadován 

alfanumerický čárový kód, typu C128, s pevnou délkou 13 kódovaných znaků. Jedná se o 

jednodimenzionální čárový kód s relativně velkou informační hustotou. 
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Žádný další čárový kód C128 s délkou 13 znaků (např. interní kód podavatele) na 

adresní straně zásilky by být neměl. Eventuální umístění dalšího čárového kódu 

podavatelem (jiného typu a délky) na adresní stranu zásilky je nutné projednat s Českou 

poštou.“[5] 

 

 

Obr. 3 Čárový kód ČP [4] 

 

 

 

o 1 –  

o 2 – xxxxx = PSČ podací pošty 

o 3 – xxxxxxxxxx = název podací pošty 

o 4 – RR = prefix pro Doporučenou zásilku  

o 5 – 00000014 = pořadové číslo (rozsah od 1 do 99 999 999) 

o 6 – 7 = kontrolní číslice 

o 7 – CZ = suffix (další suffixy pro smluvní hromadné podavatele: F, M, U, C, E, T, 

B, L - u těchto podavatelů má ČK jinou strukturu) 

2.5 Technologie zpracování balíkových zásilek na 
automatizovaném  SPU 

Zjednodušeně může říct, že zpracování zásilek prochází čtyřmi procesy (podání, třízení, 

přeprava, dodání). V této části bych se chtěl zabývat především procesem třízení. 

Počátkem fáze třízení můžeme počítat vyložení zásilek z obslužných poštovních kurzů. 

Tato vykládka je systematická a skládá se ze dvou technologických úrovní [1]: 

o I. Technologická úroveň – pro balíky s náhradovou povinností 

o II. Technologická úroveň – bez evidence v přepravních dokladech 

 

První jsou vykládány balíky I. Technologické úrovně a následně zbylé zásilky II. 

Technologické úrovně. Vyskládané zásilky jsou dočasně ukládány do vhodných 

manipulačních prostředků (vozíky, pojízdné košem atp.), které jsou následně přesouvány 

na přidružená pracoviště k dalšímu zpracování. Důležité je následně tyto balíky roztřídit na 

balíky vhodné ke strojovému zpracování a nevhodné ke strojovému zpracování. Za 

nevhodné jsou pokládány především zásilky nestandardních nebo nadměrných rozměrů. 

Tyto potom podléhají ručnímu třízení. Po roztřízení ručním/strojním jsou balíkové zásilky 

opět uloženy na manipulační prostředky a připraveny pro výpravu poštovním kurzem. [1] 
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2.5.1 Pracoviště I. technologické úrovně 

„Toto samostatně oddělené a zabezpečené pracoviště zpracovává veškeré zásilky, které 

je nutné z hlediska jejich zabezpečení jednotlivě evidovat v přepravních dokladech. 

Zpracování probíhá zásadně ručně. Jednotlivé zásilky jsou vedeny v softwarové evidenci 

(snímání čárových kódů na zásilkách). U těchto zásilek má ČP nejvyšší náhradovou 

povinnost při jejich poškození nebo ztrátě. Zodpovědnost za tyto zásilky trvá po celou dobu 

jejich přepravy.“ [1] 

2.5.2 Pracoviště II. technologické úrovně 

Na pracovišti tohoto typu jsou zpracovávány balíkové zásilky bez evidence 

v přepravních dokladech. Při průchodu balíků touto částí SPU jsou zaznamenávány 

snímané čárové kódy. Zde jsou využívány především automatizované balíkové třídiče na 

balíky vhodné ke strojovému třízení. [1] 

 

2.5.3 Balíkové třídiče 

Novodobé balíkové třídiče používané Českou poštou umožňují poměrně rychlé 

přemístění zásilek ze vstupního bodu na hlavní třídící pás v rámci několika sekund. Tato 

vlastnost je podmíněna tím, že celý systém balíkového třídiče musí být na úrovni jednoho 

podlaží. SPU Olomouc 02 používá pro třízení balíkových zásilek jednoúrovňový 

automatický balíkový třídič od firmy Translog s.r.o. [1] 

„Balíkový třídič má dva vstupy s kódovacími pracovišti, vybavenými prostorovými 

scannery a okruhu nosných segmentů, které unášejí zásilky příslušným směrem do skluzů 

(výstupy, jejich celkový počet je 43), viz Obrázek. Na jednu pracovní směnu je potřeba 

obsluha 11 pracovníků (zahrnuje pracovníky u vstupního pracoviště, skluzů a technické 

sekce). Vstupní pracoviště tvoří poháněné válečkové tratě v kombinaci s pásovým 

dopravníkem a slouží na posun zásilky. 

Stacionární scanner BT je napojen na datové centrum ČP. Každý vstup kapacitně zpracuje 

800 ks zásilek za hodinu, což znamená, že kapacita celého třídiče představuje 1 600 ks 

zásilek za hodinu. Při více vstupních pracovištích balíkového třídicího stroje jsou zásilky 

vypouštěny střídavě pomocí elektronicky synchronního ovládání zarážek, brzd, rozběhů 

dopravníkových pásů apod., v závislosti na konstrukčním řešení. 

Výstupy (skluzy) balíkového stroje současně slouží i jako zásobníky zásilek po dobu 

nezbytně nutnou a to než je obsluhující pracovník přemístí do přepravního prostředku 

(poštovní přepravní klece a kontejnery, poštovní pytle).  
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Balíkové zásilky na SPU Olomouc 02 jsou rozlišovány podle způsobu zpracování 

na vhodné a nevhodné pro strojní zpracování. Vhodné zásilky vymezuje: maximální 

hmotnost 30 kg, minimální rozměr 140x90x8 mm a maximální rozměr 500x500x700 mm. 

Mezi nevhodné zásilky, které se třídí ručně, patří neskladné, křehké, nadrozměrné a zásilky 

I. technologické úrovně.“ [1] 

 

 

Obr. 4 Balíkový třídič Translog [13] 

SPU Olomouc 02 zpracuje v průměru 25000 zásilek denně. Ve snaze zvýšit efektivitu, 

která si vyžaduje vyšší objem zásilek, zpracovává Olomouc 02 v současnosti dokonce také 

zásilky s PSČ od 750 do 799 a zásilky vhodné ke strojnímu zpracování s PSČ 700-749, 

které by měly normálně spadat pod Ostravu 02. Můžeme tedy říct, že Ostrava 02 

zpracovává především balíky I. Technologické úrovně. 

 

Podle způsobů třízení můžeme dělit na: 

o automaticky se zásilky třídí pomocí stacionárního scanneru, kterým se snímají 

čárové kódy (obsahují adresní údaje o zásilce) a na základě kódu stroj zásilce 

určí její výstupní skluz, 
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o poloautomaticky
1
 tzn., že vstup je obsluhován pracovníkem, který zapisuje na 

kódovacím (tastovacím) zařízení PSČ, podle kterých se zásilky třídí. 

Téměř všechny balíkové zásilky jsou už dnes označeny čárovým kódem, který je 

zpracováván systémem Track &Trace pro evidenci pohybu zásilek. Načtení čárového kódu 

(nese informaci o podacím čísle a PSČ) zajišťuje skener balíkového třídiče. Řídící systém 

balíkového třídiče následně spáruje skenovaná data čárového kódu s datovou větou o 

zásilce, která se nachází v provozní databázi A-post. Následuje automatizované vytřízení 

balíkovým třídičem do správného výstupu. 

 

 

Obr. 5 Provozní databáze A-post [14] 

 

Datové věty se posílají z podací pošty sítí, do datové centrály se sídlem ve Vítkově. [1], 

[8], „Všechny snímače (ruční nebo stacionární na podávacích poštách, SPU, docích 

poštách) jsou periferními zařízeními provozní databáze přepravy a centra A-Postu. To 

znamená, že pokud jsou na podací poště zadány údaje o zásilce do provozní databáze dat, 

tak scanner v SPU Olomouc 02 do této databáze sám nahlíží a vyhledává si informace, 

které o dané zásilce potřebuje. Díky tomu mohou pracovníci na dodací poště (A-postová 

stanice), při přípravě zásilek na doručení, zadat do systému pouze podací číslo zásilky. 

Pokud bude na centru A-postu ověřeno provozní databází, že zjišťovaná zásilka byla 

opravdu nasnímána na SPU. Pak na dodací poště uvidí v centru A-post, že k tomuto 

podacímu číslu patří zobrazená datová věta, obsahující příslušné údaje o zásilce (adresa, 

dobírka, dodejka, udaná cena zásilky, popř. ostatní zvolené služby).“[1] 

                                                 
1
 Při tastování si pracovník balík zastaví, což mu umožňují prokluzové válečky poháněné válečkové dráhy. 

Jakmile pracovník opíše na tastatuře poštovní směrovací číslo, balík vypustí a ten je směrován k třídicímu 

pásu. Nese si s sebou informaci o směru, resp. skluzu třídícího stroje, na který má být z třídicího okruhu 

vypuštěn. [1], [8] 
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Obr. 6 Systém výměny dat v síti ČP [1] 

2.5.4 Systém Track&Trace 

Jedná se o mezinárodní real-time systém v oblasti distribuce a logistiky určený 

k monitoringu polohy a pohybu (a dalších informací) sledovaného objektu. Mezinárodní 

standardizační organizace EPCglobal pod GS1 ratifikovala EPC síťové standardy (zejména 

EPC informační služby EPCIS standard), který kodifikoval syntaxe a sémantiku pro 

potřeby dodavatelského řetězce a bezpečný způsob, jak selektivně sdílet události 

dodavatelského řetězce s obchodními partnery. Tyto standardy pro sledování a vyhledávání 

byly použity v úspěšném nasazení v mnoha průmyslových odvětvích, a je nyní široká škála 

produktů, které jsou certifikovány jako kompatibilní s těmito normami. RFID a čárové 

kódy jsou dvě nejběžnější technologické metody používané ke sledování. [9] 

 Zavedením služby Track&Trace (dále jen T&T) Česká pošta přinesla svým zákazníkům 

jistý komfort především v možnosti mít přehled o stavu doručované zásilky. Systém T&T 

je synchronizován s každým načtením čárového kódu. Pro klienta jsou však dostupné 

pouze omezené informace, které však dostačují k optimální informovanosti o stavu zásilky. 

Úkolem systému T&T je také evidence zaměstnanců provádějících snímání (manipulaci se 

zásilkou) čárových kódů a rovněž také zajišťuje kontrolu správného směrování zásilky. 

Podací číslo by mělo být přiděleno balíku po celou dobu trvání záruční reklamační lhůty a 

z toho vyplývá, že po tuto dobu by měl být balík v systému T&T dohledatelným. Tento 

systém je napojen na systémy podacích pošt, jehož výstupy vedou do systému T&T ze kterého 

zase jeho výstupy vedou např. do webových stránek pošty. 

 

Pro zákazníka je v systému T&T dostupných v konečném výsledku pět informací: 

o zásilka podána dne _ na poště _ 

o zásilka přepravována k dodací poště 

o zásilka připravována na dodací poště _ k doručení 

o zásilka doručována dne _ poštou _ 
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o zásilka dodána dne _ poštou _ (při neúspěšném dodání vrácena na ukládací poštu) 

 

To znamená: 
o ad 1: čárový kód byl nasnímán na podací poště při podání  

o ad 2: čárový kód byl nasnímán na podací poště při nakládání zásilky, další snímání se 

zákazníkovi nezveřejňuje, zveřejňuje se až dodací pošta  

o ad 3: čárový kód byl nasnímán na dodací poště při výkladce z auta  

o ad 4: čárový kód byl nasnímán na dodací poště, balíkovým doručovatelem, který si ji 

naložil do svého auta  

o ad 5: čárový kód byl nasnímán doručovatelem při dodávání zásilky, zatímco zákazník 

podepisoval dodací doklad
2
 

                                                 
2
  Až se doručovatel vrátí z pochůzky, vloží čtečku do zařízení, které informace z ní přesune do počítače a tak 

se opět dostanou do systému T&T a pověřený pracovník (doručovatel, nebo jiný pracovník) ukládací pošty 

(často tatáž pošta jako dodací) nyní nasnímá zásilky, které nebyly dodány, ale byly oznámeny a budou 

uloženy u pošty. 
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3 TECHNOLOGIE AUTOMATICKÉ IDENTIFIKACE 

Jedná se o progresivní technologii založenou na principech optických, induktivních, 

radiofrekvenčních a dalších principech. Základem těchto technologií je především fakt, že 

informace z datových nosičů lze získat automaticky pomocí čtecích zařízení (např. 

informace o uložení, pohybu, či popisu sledovaných věcí). Uplatnění nachází především 

v logistických systémech ke sledování a řízení procesů ve skladech, identifikace a 

vyhledávání předmětů a míst jejich uložení nebo ke kontrole stavu zásob.  

3.1 Grafický kód 

Metoda identifikace objektů, položek založena na principu grafického kódu patří mezi 

nejrozšířenější způsoby automatické identifikace nejen u nás ale i na celém světě. Hlavním 

principem tohoto způsobu identifikace je tištěná oblast skládající se ze sekvence černých a 

bílých ploch o různé šířce a výšce představující numerickou či alfanumerickou informaci. 

Nejběžnější provedení grafického kódu je ve formě čárového kódu, viz obrázek 7. Čárový 

kód je reprezentován černými pruhy o různé šířce, které jsou natištěny na bílý podklad. 

 

Obr. 7 Čárový kód Code 128 [12] 

 

Obr. 8 Dvojrozměrný kód DATAMATRIX [12] 

Informaci uloženou v takovémto kódu je možné přečíst buď laserovou čtečkou, určenou 

pro snímání jednorozměrných (1D) kódů, viz obrázek 7, nebo ve druhém případě 

skenerem, který dokáže přečíst jak jednorozměrné kódy, tak i dvojrozměrné (2D), viz 

obrázek 8. Pro identifikaci položek označených čárovým kódem je nutná přímá viditelnost 

tak, aby mohlo dojít k sejmutí informace uložené v tomto grafickém kódu čtečkou. 

3.1.1 Princip činnosti čárového kódu 

Mezi většinou neodborné veřejnosti existuje teorie tvrdící, že informace zašifrována 

v čárovém kódu je dána sekvencí různě tlustých černých čar. Toto tvrzení není z jisté části 

správné, protože je zde přímá závislost mezi čarou a mezerou. Nositelem informace jsou 

oba tyto prvky. Pod grafickým šifrováním je skryt numerický kód v binární soustavě. Čáře 

připadá logická hodnota jedna a pod mezerou se skrývá logická hodnota nula. Následně je 

důležitá šířka pruhu. Ta totiž určuje, kolik jedniček se pod daným pruhem skrývá. 
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Obdobný princip počtu nul je spojen s šířkou mezery. Dalším společným rysem čárových 

kódů je takzvaná identifikační sekvence, kterou najdeme jak na začátku, tak na konci 

(Start/Stop znaky). Tato identifikační sekvence nejen určuje začátek a konec kódu, ale také 

o jaký typ kódu se jedná. Velice důležitá je rovněž plocha před první a poslední čarou. 

Tato plocha musí být světlá a nesmí zde být žádný text, či znak. Pojmenováním plochy 

před a za kódem nazýváme jako takzvané světlé pásmo, které především slouží čtecím 

optoelektronickým zařízením k snadnému rozpoznání Start/Stop znaků. [10] 

Základní prvky čárového kódu  

o X – šířka modulu – jde o nejužší element kódu, tedy nejmenší přípustnou šířku 

čáry či mezery 

o 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. 

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

Stop, ale bez světlého pásma 

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

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

 

Obr. 9  Základní prvky čárového kódu 

 

3.1.2 Princip činnosti snímačů čárových kódů 

Snímačem čárových kódů rozumíme zařízení, které je schopno zajistit korektní přečtení 

čárového kódu a předat data hostiteli, kterým může být například klasický počítač. Podle 

principu snímání kódu je nutno provést základní rozdělení těchto zařízení na čtecí pera, 

snímače s linearimagerem, 2D imagerem a laserové snímače. Snímače mohou obsahovat 

integrovaný dekodér nebo jej postrádat. V případě integrovaného dekodéru je čtecí zařízení 

dostupné se sériovým rozhraním RS232, USB nebo v provedení PS/2. V takovém případě 

se čtečka chová, jako by byla snímaná data vložena z klávesnice. Společně s USB má tento 

systém výhodu, že nasnímaná data není dále třeba upravovat pomocí software. 
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Obr. 10 Ruční čtečky čárových kódů [12] 

Tradiční laserové snímače čárového kódu vyzařují červené světlo o vlnové délce okolo 

660 nm. Toto světlo je pohlcováno tmavými čárami a odráženo světlými mezerami. 

Snímač zjišťuje rozdíly v reflexi a ty přeměňuje v elektrické signály odpovídající šířce čar 

a mezer. Tyto signály jsou převedeny v číslice, popř. písmena, jaká obsahuje příslušný 

čárový kód. To tedy znamená, že každá číslice či písmeno je zaznamenáno v čárovém kódu 

pomocí předem přesně definovaných šířek čar a mezer. Snímání bývá prováděno i 

infračerveným, neviditelným světlem s vlnovou délkou kolem 900 nm. Prvním je utajení 

informací před zrakem člověka. Druhým důvodem je čtení kódů tam, kde je neviditelné 

světlo přímo vyzařováno. Takovým místem jsou například slévárny a válcovny. 

 

Obr. 11Princip činnosti snímače čárových kódů 

3.1.3 Jednodimenzionální Kódy 

1D kódy mají omezenou kapacitu a obvykle kódují numerický nebo alfanumerický 

řetězec, který je klíčem k identifikaci označeného předmětu do nějaké externí databáze. 

Kódy 2/5 

Jedná se o historicky nejstarší skupinu numerických čárových kódů. Řadí se sem 6 typů 

kódu, které jsou si principem velmi podobné. Základním je Code 2/5 Industrial, který byl 

vyvinut v roce 1968 firmou Identicon Corporation. Čárový kód se skládá ze sekvence start 

a stop a znaků 0-9. Délka kódu je proměnná. Každý znak je kódován jako pětice čar, 

z nichž dvě jsou tlusté a tři tenké. Z tohoto také vyplývá pojmenování 2/5, nebo-li dva 
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z pěti. Šířka čáry je udávána v poměru 1:3 ve vztahu tenké čáry k tlusté. Velkou výhodou 

tohoto typu kódu je poměrně vysoké toleranční pásmo a tedy ani na kvalitu tisku nejsou 

kladeny až tak vysoké nároky. Mezera v tomto případě nenese žádnou informaci a může 

být různě široká. Tento fakt vedl k vývoji dnes nejrozšířenějšího typu Code 2/5, který nese 

jméno Interleaved 2 of 5 (ITF) a ITF-14. Jedná se o takzvaný prokládaný kód, kde 

nositelem informace je rovněž mezera. U ITF je princip kódování je podobný, avšak kód je 

složen ze skupiny dvojciferných čísel. Jeden pár je tedy interpretován pěti čarami a pěti 

mezerami. Z toho vyplývajícím pravidlem je, že čárový kód obsahuje vždy sudý počet 

čísel. ITF zajišťuje větší hustotu informace, než je tomu u 2/5 industrial, a proto je velmi 

často využíván v různých odvětvích průmyslu. ITF-14 je součástí systému EAN/UCC 

sloužící pro označování obchodních jednotek. 

 

Obr. 12 Kód 2/5[15] 

Kódy EAN 13 a EAN 8 

EAN pochází ze zkratky European Article Number. Důvodem vzniku tohoto typu kódu 

byla snaha o sjednocení různých systémů kódování. Vznik EAN se datuje na rok 1977. Je 

to vlastně jakási nadmnožina původního dvanáctimístného UPC kódu. V současnosti patří 

k nejznámějším, celosvětově užívaným čárovým kódům. Slouží tedy především pro 

označování výrobků. Tento kód můžou používat všechny státy zapojené do programu EAN 

UCC. EAN může kódovat číslice 0-9 a každý znak je tvořen dvěma čarami a dvěma 

mezerami.  Všechny čísla kódované v UPC a EAN čárových kódech jsou známa pod 

zkratkou GTIN (Global Trade Item Numbers), v češtině tedy globální čísla obchodní 

položky, a mohou být kódovány v jiných typech čárových kódů podle GS1. Nejčastěji 

používanou verzí EAN je EAN-13, který je definován standardizační organizací GS1. Je 

složen z třinácti číslic rozdělených do čtyř částí. První dvě až tři číslice označují stát, ze 

kterého produkt pochází. Nadcházející číslice, většinou čtyři až šest určuje výrobce a 

následuje kód výrobku složený ze zbylých číslic, krom té poslední, která je takzvaná 

kontrolní. Tato kontrolní číslice se vypočítává pomocí funkce mod 10. Kód EAN-8 je 

zkrácenou verzí obsahující pouze osmimístný kód a nachází využití tam, kde velikost 

vyhrazené plochy nedovoluje využití většího EAN-13. 

 

Obr. 13 EAN 13[12] 
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CODE 128 

Jedná se o jednodimenzionální čárový kód s vysokou informační hustotou. Jeho 

využitelnost je pro alfanumerické, nebo pouze numerické kódování a je volně použitelný.  

Hojně se používá v logistice a mimo jiné je základem technologie České Pošty pro 

označování poštovních zásilek. Je schopen pojmout všech 128 znaků ASCII a za použití 

prodlužovacího znaku FNC4 (FNC1-4) přidat další znaky dle Latin-1  znaků definovaných 

normou ISO / IEC 8859-1. 

 

Obr. 14 Code 128 [15] 

Varianty kódování 

Code128 obsahuje 107 symbolů: 103 datových symbolů, 3 startovní kódy a 1 stop 

kód. Pro možnost Reprezentace všech 128 ASCII hodnoty, existují tři sady kódu (A, B, C), 

které mohou být smíchány v rámci jednoho čárového kódu (pro přepínání mezi nimi: 

pomocí kódů 98 a 99, v kódu nastaví kombinaci sady A a B, 100 v kódu nastaví kombinaci 

sady A a C a 101 v kódu nastaví kombinaci sady B a C): 

o 128A (kód Nastaví sadu A) - ASCII znaky 00 - 95 (0-9, AZ a řídicí kódy), speciální 

znaky, a FNC 1-4 

o 128B (nastaví sadu B) - ASCII znaky 32 - 127 (0-9, AZ, az), speciální znaky, a 

FNC 1-4 

o 128C (nastaví sadu C) - 00-99 (kóduje dvojciferná čísla jedním kódem) a FNC1 

UCC/EAN 128 

Standard UCC/EAN 128 využívá stejného kódování znaků, jako Code 128. Rozdílem 

však je, že oproti jednoduchým čárovým kódům se vyznačuje možností uložit více položek 

současně jedním sejmutím čárového kódu a tím také omezení možnosti chyby lidského 

faktoru při načítání informace do databáze. 

 

Obr. 15UCC/EAN 128 [12] 

 

Tab. 1: Rozložení kódu [10] 

 
 

Jedná se tedy o složený čárový kód, který může nést mnoho různorodých informací 

(např. kód palety, označení výrobku, obchodní jednotky obsažené v paletové krabici, číslo 
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šarže, doba minimální trvanlivosti, hmotnost, délka, šířka, plocha, aj.) Těmto nástrojům 

pro kódování informací říkáme standardizované aplikační identifikátory (AI). 

Tab. 2 Aplikační identifikátory [10] 

 
 

 

Úmyslem vzniku tohoto standardu bylo tedy zpřesnit a zjednodušit sběr dat do databází, 

sjednocení typů datových položek, zajišťující možnost „mluvit stejnou datovou řečí“ mezi 

výrobci, odběrateli i dodavateli. Jak už tedy ze specifikace vyplývá, je tento typ čárových 

kódů předurčen pro využití ve výrobních, logistických a maloobchodních informačních 

systémech.  Díky svým možnostem je tento kód taky velmi rozšířen a vyžadován 

obchodními řetězci po dodavatelích. Kompletní správa kódu UCC/EAN-128 spadá pod 

společnost GS1. 

Code 39 

Code 39 je také známý jako kód Alpha 39, Code 3/9 nebo také kód 3 z 9. Název je 

odvozen z technologie kódování, kdy každý znak se skládá z devíti prvků (pět čar a čtyři 

mezery), z nichž tři jsou široké (symbolizuje binární hodnotu 1) a zbylých šest je úzkých 

(symbolizuje binární hodnotu nula). Poměr mezi úzkým a širokým prvkem se pohybuje 

mezi 1:2 a 1:3. Code 39 je proměnlivé délky a jeho nevýhodou je poměrně malá 

informační hustota což znemožňuje označování velmi malých výrobků. Specifikace tohoto 

kódu umožňuje použití 43 znaků skládajících se z velkých písmen, číslic 0-9 a speciálních 

znaků (-,, $, /, +,%, a mezera.). Znak „*“ se používá jako start/stop. Code 39 nepoužívá 
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kontrolní znak jako třeba Code 128. Kontrola je do jisté míry zajištěna tak, že v případě 

chybné interpretace šířky prvku znaku nemůže být znak přečten jako jiný platný znak a je 

tedy označen za neplatný. Díky absenci kontrolního znaku je stále hojně rozšířen, protože 

může být dekódován prakticky libovolnou čtečkou čárových kódů a snadno 

implementován do stávajícího tiskového systému. 

 

Obr. 16 Code 39 [15] 

GS1 DATABAR 

Jedná se o poměrně novou symboliku skupiny čárových kódu dříve známých jako RRS 

(Reduced Space Symbology), které se vyznačují schopností zakódovat čtrnáctimístné číslo 

GTIN (Globální číslo obchodní položky), poměrně nízkým nárokem na prostor a 

dekódovatelnosti z obou stran. To je předurčuje pro označování malých výrobků a 

k tomuto účelu byla také vyvinuta. GS1 DATABAR čárové kódy lze dělit do tří skupin 

charakterizovaných jinými pravidly pro kódování datových segmentů, vnitřní strukturou a 

způsobem detekce chyb na GS1 Data Bar-14, GS1 Data Bar Limited, GS1 Data Bar 

Expanded . První dvě uvedené skupiny jsou numerické, určené pouze pro kódování GTIN 

a třetí je alfanumerický s možností přičlenění doplňkových dat pomocí aplikačních 

identifikátorů. Nabízí prostor pro zakódování až 74 numerických nebo 41 alfabetických 

znaků na stejné ploše jako se symbolem EAN-13. Všechny jsou schopny zakódovat GTIN-

12, 13, 14 formou čtrnáctimístné datové struktury. 

 

Obr. 17 GS1 DATABAR [12] 

3.1.4 Dvojdimenzionální kódy 

Jejich označení jako dvojdimenzionální nebo také 2D spočívá v principu uložení dat, 

kde data jsou definována uložením světlých a tmavých bodů v rovinném souřadnicovém 

systému. Původně 2D kódy sloužily pouze k průmyslovým účelům v důsledku rostoucí 

potřeby ukládat do grafických kódů velké množství dat na malém prostoru. Jelikož 

různých standardů je mnoho, zaměřím se pouze na ty nejzákladnější.  

PDF 417 

Tento 2D čárový kód se vyznačuje velmi vysokou informační hustotou a schopností 

detekování a následné opravení vzniklých chyb. PDF je zkratkou Portable Data File a 417 

znamená, že každý znak je tvořen čtyřmi čarami a čtyřmi mezerami a celkově je 17 

jednotek dlouhý. Skládá se z tří až devadesáti řádků, z nichž každý funguje jako malý 

lineární kód a v každém řádku může být zakódováno až 30 znaků. Rozdílem zde je oproti 

předešlým čárovým kódům, které většinou slouží pouze jako klíč odkazující na data 

uložená v databázi, že PDF 417 je schopno díky kapacitě až 1,1 kB nést všechny informace 
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samo a nemusí tak být závislé na žádném externím systému. Pomocí této symboliky 

můžeme zakódovat nejen text, ale také grafiku a programovací instrukce. Nabízí možnost 

propojení s jinými symboly, a tak i zvýšení stávající informační kapacity. Spadá pod 

takzvaný Public Domain formát a tak může být užíván kýmkoliv bez jakýchkoliv omezení 

či povolení. Využívá kontrolních mechanizmů Reed-Solomon. Při generování symbolu se 

zvolením úrovně korekce chyb zabezpečuje čitelnost i při malém poškození kódu. PDF 

417 je schopen nést i biometrické údaje a využívá se především ve spojených státech na 

různých identifikačních karet, v poštovních službách, nebo v leteckém průmyslu na 

palubních jízdenkách. 

 

Obr. 18 PDF 417 [12] 

DATA MATRIX 

Jedná se o maticový kód, tvořený světlými a tmavými buňkami stejně jako PDF 417 a 

používá taky stejnou technologii pro korekci chyb. Je navržen pro uložení velkého 

množství dat na malé ploše do velikosti až 2 kB.  Je čtvercový s velikostmi od 8×8 po 

144×144 bodů a je ohraničený levou a dolní stranou, jež nenese žádná data. V případě 

potřeby uložení většího objemu dat se skládá z menších částí, takzvaného symbolu. Do 

jednoho symbolu se vejde až 500 znaků v závislosti na přesnosti a jemnosti značící 

technologie. Data Matrix je doporučeným kódem pro označování elektronických součástek 

(procesory, čipy) a je standardem ve vojenských aplikacích a v letecké přepravě. Kód Data 

Matrix se často používá se spojitosti s technologií DPM. 

 

Obr. 19 DATA MATRIX [12] 

QR CODE 

 Název je zkratkou z celého anglického názvu Quick Response Code. V překladu tedy 

kód rychlé reakce. QR kód byl vyvinut japonskou firmou Denso-Wave jejímž hlavním 

cílem bylo vyvinout symbol s vysokou hustotou informace, který je snadno 

interpretovatelný čtecím zařízením. QR kód je schopen kódovat všechny typy dat, jako 

jsou číselné a abecední znaky, symboly a kontrolní znaky. Dokáže dokonce zakódovat 

znaky japonského písma. V této souvislosti se QR kódy pyšní efektivitou o více než 20% 

oproti jiným 2D symbolikám. Využití několika technik, které mají schopnost opravy chyb, 

dává možnost čtení i poškozených nebo špinavých kódů. Tato technologie slibuje možnost 

obnovy
3
 až 30% z kódových slov

4
  

                                                 
3
Obnova dat nemusí být plně provedena v závislosti na množství nečistot nebo poškození 

4
Kódové slovo je jednotka, který vytváří oblast dat. V případě QR kódu znamená jedno kódové slovo 8 bitů. 
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Obr. 20 QR CODE [12] 

 QR kód je schopen všesměrového vysokorychlostního čtení. Toto je řešeno 

prostřednictvím vzorů pro detekci polohy umístěných ve třech rozích symbolu. Tyto 

symboly zajišťují stabilní vysokorychlostní čtení a obchází negativní dopad rušivého 

pozadí.  

 Kódy mohou být rozděleny do několika datových oblastí a naopak informace uloženy 

ve více QR symbolech mohou být rekonstruovány v rámci samostatného datového 

symbolu. Jeden symbol lze rozdělit až do šestnácti samostatných symbolů, což umožňuje 

tisk ve velmi úzké oblasti. 

 

3.2 RFID (Radio Frequency Identification Device) 

RFID v současnosti patří k nejvíce se rozvíjejícím technologiím v oblasti automatické 

identifikace. Příčinou je především univerzálnost, a tak se nabízí opravdu rozmanité 

spektrum použitelnosti této technologie v různých disciplínách lidské činnosti. 

Z nejrůznějších aplikačních oblastí pro technologii RFID lze jmenovat: 

o Sledování pohybů a tras 

o Ochrana a evidence majetku 

o Evidence zavazadel 

o Sledování vozidel 

o Elektronické klíče (bezdotykové otevírání dveří) 

o Evidence mýtného 

o Cestovní pasy 

o Označování zvířat 

o Organizace sportovních akcí 

 

Jedná se tedy, jak už název napovídá, o technologii pro bezkontaktní způsob 

automatické identifikace bez nutnosti přímé viditelnosti. Tato technologie je založena na 

principu fungování elektromagnetických vln. Elektromagnetické vlnění zde slouží jak 

k přenosu informace, tak k ukládání informací. Technologie RFID však i přes své obrovské 

možnosti a nesporné výhody, které budou popsány později, není tak hojně rozšířená jako 

čárový kód. Důvodem je cena. 

3.2.1 Princip funkce systémů RFID 

Návrh a realizace úspěšného systému RFID je složitý proces. Jedním z nejdůležitějších 

rozhodnutí je, že inženýr implementující RFID technologii do provozu musí provést 

kompletní výběr jednotlivých komponent systému. S rozhodnutím na základě správně 

zanalyzovaného problému zvyšuje pravděpodobnost výroby plně funkčního a spolehlivého 

systému. Naopak, rozhodnutí na základě špatné analýza může snadno vést ke špatně 
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fungujícímu systému, nebo ještě hůře, k přepracování systému od nuly. Špatné zavádění 

každé nové technologie, jako RFID může zvýšit rezistenci na další pokusy pro použití 

technologie pro zvýšení produktivity. 

S těmito myšlenkami, je cílem kapitoly představit základní komponenty, které jsou 

potřebné pro fungování systému RFID. Pro tuto chvíli, začnu tím, že popíšu obecnou 

povahu každé složky a následně rozeberu detailnějším informacím.  

Těmi nejhlavnějšími prvky celého systému jsou transpordéry (tagy), Hostitel (řídící 

software) a čtečky. Tagy, jakožto nositelé informace se dělí na dvě základní skupiny. 

Mohou být buď aktivní (v tomto případě potřebují vlastní zdroj napájení), nebo pasivní, 

které používají ke své činnosti energii získanou z elektromagnetických vln vysílaných 

čtečkou. Tag se tedy skládá v obou případech z malého čipu a paměti obklopených 

spirálovitou anténou. Tagy je tedy možno načítat i přes různé fyzické překážky (i když i 

zde jsou jistá omezení) bez nutnosti přímé viditelnosti a dokonce i na poměrně velké 

vzdálenosti. Tento princip má velký potenciál a hlavně umožňuje nové přístupy 

k zaznamenávání a přenosu dat. 

 

Obr. 21 Princip činnosti pasivního RFID systému [16] 

 

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

přijata anténou transpondéru. Indukované napětí vyvolá elektrický proud, který je 

usměrněn a nabíjí kondenzátor v transpondéru. Uložená energie je použita pro napájení 

logických a rádiových obvodů transpondéru.  

Když napětí na kondenzátoru dosáhne minimální potřené úrovně, spustí se logický 

automat či mikroprocesor (tedy řídící obvody uvnitř transpondéru) a transpondér začne 

odesílat odpověď čtečce. Vysílání transpondéru je realizováno zpravidla pomocí 

dvoustavové ASK (Amplitude Shifting Key) modulace, která je realizována změnou 

zakončovací impedance antény transpondéru (anténa je buď přizpůsobena, nebo zakončena 

nakrátko). Odrazy, které vznikají změnou impedance antény, jsou detekovány čtečkou a 

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

komunikačního řetězce je definováno příslušnou ISO normou [16], [11].  
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Dostatečná energie pro nabití kondenzátoru v transpondéru a schopnost detekovat 

přijatou odpověď transpondéru čtečkou jsou tak hlavní hardwarové podmínky fungování 

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

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

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

zapisovat. Co je však nutno dodat, je fakt, že papírově udávané hodnoty o maximálním 

možném dosahu pro úspěšné čtení informací z nosného kmitočtu odpovídají ideálnímu 

prostředí v laboratořích, kdežto v reálném prostředí jsou tyto hodnoty mnohem nižší 

(odrazy a útlumy v prostředí čtecí vzdálenosti rapidně snižují). 

 

TAG 

Tagy jsou zařízení připojená k věcem, nebo materiálům, které jsou v systému RFID 

určené ke sledování. Tyto tagy mohou být umístěny přímo na jednotlivé věci, jako je 

spotřební zboží, na přepravních kontejnerech nebo paletách, které obsahují více položek. 

Tagy jsou vyráběny v nejrůznějších tvarech a velikostech. Hlavní funkcí tagu je pro přenos 

dat do zbytku systému RFID. Tagy obvykle obsahují tři základní části. Patří mezi ně: 

o Elektronický integrovaný obvod 

o Miniaturní anténa 

o Pouzdro nebo podložka, na které je obvod i anténa umístěna 

 

Tagy jsou také klasifikovány podle toho, jak jsou napájeny. Mezi tyto klasifikace patří: 

o Aktivní 

o Pasivní 

o Semi-pasivní 

 

Následující obrázek ukazuje jen jeden z mnoha typů běžných RFID tagů. Na obrázku je 

znázorněn PayPass pasivní RFID tag. Tento Tag se hojně používá v USA 

v maloobchodních systémech po celé zemi. 

 

 

Obr. 22 Tag PayPass [11] 

 

SKENERY A ČTEČKY 

RFID čtečka je zařízení, které vytváří elektromagnetický signál, který je přenášen na 

RFID tagy prostřednictvím jedné nebo více antén. Za normálního provozu, čtečky 

nepřetržitě vysílají elektromagnetický signál při snaze o detekci jednoho nebo více RFID 
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tagů. RFID čtečka také provádí druhou funkci pro sledování elektromagnetického signálu z 

RFID tagů prostřednictvím stejné antény.  

 

 

Obr. 23 Mobilní skenery [15] 

 

ANTÉNY 

Funkce antény je i vysílat a přijímat elektromagnetické signály mezi tagy a čtečkami. 

Efektivní elektromagnetické pole, které anténa přenáší, je z hlediska RFID známé jako 

vyšetřovací zóny. To znamená, že antény vytvoří trojrozměrný prostor, který se používá 

pro komunikaci s RFID. Za účelem získání úspěšné komunikace, musí být tagy v dosahu 

antény nebo ve vyšetřovací zóně.  

 

HOSTITEL 

Hostitel je počítačový systém, který komunikuje s RFID čtečkou. Hostitel vlastně dává 

smysl vstupu z čtečky. Hostitel bude obvykle mít jistý počet softwarových aplikací na 

podporu systému RFID. Jedna aplikace je obyčejně známá jako RFID middleware. Tento 

software je používán uživateli k nastavení a ovládání čtečky. Další potřebné softwarové 

aplikace zahrnují správu dat. To zahrnuje funkce, které vytvářejí databáze a funkce 

sledování zásob. 

 

3.2.2 Tagy 

RFID tagy jsou vyráběny v neuvěřitelném množství tvarů, velikostí a schopností. V této 

části bude pojednáno o různých typech tagů z technického hlediska. Tento popis bude 

zahrnovat rozdíly, výhody a nevýhody různých typů Tagů, které jsou komerčně dostupné. 

Tyto rozdíly mezi tagy budou přezkoumány s ohledem na: 

o Zdroj energie 

o Frekvenci 

o Zapisovací schopnost 

o Prvky tagu 

o Generace tagů 

o Pořizovací cenu 
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ZDROJ ENERGIE 

Všechny RFID tagy musí dostat přívod elektrické energie v té či oné podobě. Napájení 

je vyžadováno za účelem sdělovat informace ke čtečce přes antény. V současnosti jsou zde 

k dispozici nejméně tři různé prostředky pro napájení RFID tagů. Patří mezi ně pasivní 

tagy, aktivní tagy, a semi-pasivní tagy. Každý typ tagu má své výhody a nevýhody, které je 

třeba pečlivě zvážit také při projektování RFID systému. Podle typu tagu je zapotřebí se 

řídit při výběru zbytků prvků systému. 

 

PASIVNÍ TAGY 

Pasivní tagy neobsahují napájecí zdroj. Pro napájení obvodů tagu se spoléhá na 

elektromagnetickou energii získanou z RFID antény. Vzhledem k tomu že pasivní tagy 

neobsahují vlastní zdroje energie, může být navrhovaný systém jednodušší a méně 

nákladný. Mohou mít také neomezenou životnost ve srovnání s aktivními tagy. Tento 

důvod předurčil systémy s pasivními tagy k nejvíce komerčně využívaným RFID 

systémům současnosti. Nevýhodou všech pasivních tagů je jejich velmi omezený dosah. 

Vzhledem k tomu, že pasivní tagy jsou závislé na síle signálu vysílané čtečkou pomocí 

antény, musí být se současnou technologií pasivní tagy v těsné blízkosti čtečky a antény za 

účelem získání dostatečného výkonu pro přenos signálu. Mnoho RFID odborníků se 

domnívá, že pasivní tagy jsou budoucnost RFID. V posledních několika letech jednotková 

cena pasivních RFID tagů neustále klesá. Tento jev je výsledkem zvýšeného stupě výroby. 

Někteří analytici věří, že pokud náklady na jednotlivé tagy dosáhnou pěti centů, což je při 

současném kurzu asi jedna koruna, bude to významným krokem k přijetí této technologie 

ve většině výrobních odvětví. V tomto bodě, můžou RFID tagy být umístěny na většině 

spotřebního materiálu [11, [16]].  

 

Obr. 24 Běžný RFID pasivní tag [11] 

AKTIVNÍ TAGY 

Na rozdíl od pasivních tagů, aktivní tagy obsahují vlastní zdroj energie. To je obvykle 

ve formě malé baterie. Baterie napájí jak vnitřní obvody, tak i anténu. Dalším atributem, 

jež je třeba zmínit, je, že obvod vyžaduje baterii stejně tak, jako akumulátor vyžaduje, aby 

aktivní tagy byly větší a dražší než pasivní tagy. Mnoho aktivních tagů má například 

plastové kryty. Proto jednoduše nemůže být dodržena velkoobjemová výroba stejným 

způsobem, jako u pasivních tagů na bázi Mylarové fólie. V důsledku dodatečného výkonu 

nabízené baterie rozsah aktivního štítku je obecně mnohem lepší než u pasivního tagu. 

Aktivní tagy mohou mít měřitelný dosah ve stovkách metrů na rozdíl od několika metrů, 

jak je běžné v případě pasivních tagů. Aktivní tagy umí šetřit energii baterie pomocí 
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režimu spánku. Tag se probudí nebo aktivuje po vstupu do výslechové zóny systému 

RFID. Následně tag pak poskytuje údaje do systému RFID jak bylo požadováno. 

Schopnost režimu spánku výrazně prodlužuje životnost aktivního tagu. Minimální spotřeba 

energie v režimu spánku umožňuje většině tagů zůstat v provozu po dobu několika let. 

Skutečná délka životnosti baterie bude v závislosti na tom, kolikrát, bude tag aktivován. To 

znamená, že inženýr RFID bude mít za úkol vytvořit nebo nastavit aktivní RFID systém 

tak, aby v případě, že označený materiál je uložen v rámci vyšetřovací oblasti, aby tyto 

tagy nebyly trvale aktivní. Aktivní RFID tagy mají mnoho různých tvarů a velikostí. 

Mnoho specifických baterií pro aktivní RFID tagy se mohou povrchově podobat běžně 

dostupnému ekvivalentu v obchodech. Nicméně, RFID Baterie mohou fungovat na vyšší 

napětí 3,6 ve srovnání s běžnými 1,5V. Zatímco většina elektroniky využívá alkalické, 

nikl-cadmium nebo nikl metal hydridové baterie, pro RFID baterie je více pravděpodobné, 

že budou na základě podstatně dražší pokročilé technologie baterií, jako jsou lithiové 

vzhledem k vysokým požadavkům na napájení. Vyšší náklady spojené s lithiovými 

bateriemi můžou vést výrobce k výrobě nabíjecích systémů pro tagy. Aktivní tagy mohou 

být také mnohem složitější, než pasivní tagy. V některých případech, lze aktivní tagy 

propojit s dalšími technologiemi, jako jsou globální navigační systém (GPS) nebo systémy 

satelitní komunikace. GPS je soustava vládních amerických satelitů obíhajících kolem 

Země. Přijímač GPS komunikuje s GPS satelity. V současné době je možné mít přijímač 

GPS signálu v telefonech, rádiu či náramkových hodinkách. V případě, že je přijímač 

v dosahu minimálního počtu požadovaných satelitních signálů lze získat prostřednictvím 

přijímače GPS informace o poloze s přesností několika metrů. To znamená, že tagy 

připojené na GPS můžou být umístěny na velké přepravní kontejnery nebo soupravy 

přívěsu a určit informaci o umístění produktu. Větší velikost a vyšší náklady aktivních tagů 

vede k tomu, že využívání na menší a levnější druhy výrobků, zejména těch s vysokým 

objemem je velice nepravděpodobné. Použitelnost těchto tagů nachází lepšího využití spíše 

u NFC (Near Field Comunication) [11].  

 

 

Obr. 25 Aktivní tag [11] 

 

SEMI-PASIVNÍ TAGY 

Tagy mohou být také navrženy s vlastnostmi, jež jsou kombinací charakteristických 

vlastností obou dříve zmíněných tagů. U těchto typů tagů se konstruktéři pokoušeli 

zachovat výhody a zároveň eliminovat nevýhody každého z nich. Semi-pasivní tagy 

obvykle používají interní baterii pro napájení vnitřních obvodů tagu. Semi-pasivní tagy 

jsou daleko citlivější než klasické pasivní tagy a touto citlivostí je rovněž pozitivně 

ovlivněna čtecí vzdálenost tagu, která může dosahovat až desetinásobku oproti pasivním 

tagům. Zde však vzniká opačný problém, nežli u pasivních tagů, a to na straně čtečky. 

Semi-pasivní tag je sice schopen zpracovat vstupní signál na mnohem větší vzdálenost, 

bohužel však čtečka může mít mnohdy problém se zpracováním tak slabého příchozího 
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signálu, který je způsoben touto vzdáleností. Typicky, obvody na semi-pasivním tagu 

zahrnují snímače pro sledování environmentálních podmínek, jako je teplota a vlhkost. 

Senzor může být také napájen a detekovat vibrace nebo pohyb. Tyto se obvykle používají 

ke sledování zásilek s možností poškození nebo neoprávněného pohybu během přepravy 

nebo skladování. Nicméně, na rozdíl od aktivních tagů, poloaktivní tag nepoužívá jeho 

vnitřní napájecí zdroj pro komunikaci se čtečkou. Na komunikační úrovni semi-pasivní tag 

závisí na síle elektromagnetického poli v okolí antény. To značně přispívá k zachování 

jeho vnitřní energie a tímto výdrž baterie může být značně prodloužena. 

 

SAW RFID TAGY (Surface Acoustic Wave) 

Tagy SAW jsou zvláštním typem pasivních tagů, které jsou řízeny povrchovou 

akustickou vlnou. SAW tagy jsou pasivní RFID tagy, které fungují v podstatě odlišným 

způsobem, než typické RFID tagy. Typické RFID tagy jsou založeny na polovodičové 

fyzice, aby poskytovaly energii pro přenos identifikačního čísla. SAW tagy převádějí 

příchozí vlnu od vysílače na povrchovou akustickou vlnu na nano povrch čipu. Vlna 

cestuje okolo soustavy reflektorů akustických vln, které kódují vlnu do jedinečných pulsů. 

Tento pulzní signál je převeden na rádiové vlny, které budou následně odeslány zpět do 

čtečky. Tyto tagy pracují globálně na frekvenci 2.45 GHz. Vzhledem k povaze tagů, není 

potřeba žádného napájení pro provoz tagu a umožňující větší dosah čtení. Mají dostatečnou 

kapacitu pro ukládání dat pro dosažení souladu s EPC nebo jiné celosvětové normy. Kromě 

toho, povaha tagů umožňuje provozní rozsah funkce v hodnotách -100 až 200° C. Mohou 

také přežít x-paprsky a gama-záření. 

 

KMITOČTOVÁ PÁSMA TAGU 

Jak už bylo dříve zmíněno RFID systémy pracují s elektromagnetickými vlnami o 

různých vlnových délkách. Tomuto tématu je zapotřebí věnovat obzvláště vysokou 

pozornost, jelikož použití různých vlnových délek radiového signálu sebou nese svá 

fyzikální úskalí, výhody ale také různá omezení. Z fyzikálních principů je obecně známo, 

že se zvyšující se frekvencí radiového signálu narůstá možná čtecí vzdálenost, rychlost 

čtení signálu, ale také narůstá citlivost tohoto signálu. Zde je nutno brát zřetel na materiály, 

které se budou nacházet v dráze signálu a tedy prostředí, ve kterém bude systém pracovat. 

Některé materiály jsou známy tím, že dokážou vysokofrekvenční energii absorbovat a jiné 

je zase umí odrážet. Je tedy nutno brát ohled na přítomnost problematických materiálů, 

jako jsou kapaliny, kovy nebo také uhlík. Jak z předchozího textu vyplývá, výběr správné 

pracovní frekvence tagu bude hrát klíčovou roli při návrhu systému RFID.  

LF (Low Frequency) pásmo 125 -134 kHz – tagy vyráběné v tomto pásmu mají velmi 

malou čtecí vzdálenost (až skoro kontaktní) a nízkou rychlost přenosu dat. Tyto tagy jsou 

především využívány v bezdotykových identifikačních kartách, označování tekutin nebo 

k evidenci domácích zvířat. Nesporná výhoda těchto tagů je v možnosti snímání přes kapaliny. 

Jsou však poměrně rozměrné, protože požadují solenoid a tím i drahé na výrobu.  

HF (High Frequency) pásmo 13,56 MHz – tagy tohoto typu dosahují vyšší čtecí 

vzdálenost než LF (do cca. 1 metru). U aktivních tagů pracujících na HF se tato vzdálenost 

prodlužuje až na několik metrů. Tento systém se využívá opět především pro pasivní RFID 

systémy. Má již dostatečnou čtecí rychlost a poskytuje v přítomnosti kovu vysokou 

spolehlivost. V přítomnosti kapalin záleží spolehlivost na několika faktorech, ale již může být 

někdy sporadická. Anténa u tohoto typu tagu může být realizována několika způsoby, 

nejčastěji je však použití měděného drátu nebo někdy pomocí tisku vodivým inkoustem na 



Daniel Knopp: Využití technologie automatické identifikace v poštovních 

službách 
 

2013 27 

 

papírové podložce. Využití v současnosti nejvíce nachází v knihovnách, u docházkových karet, 

smart karet nebo smart labelů. 

UHF (Ultra High Frequency) pásmo 860 - 960 MHz) – tagy pracující v UHF pásmu 

umožňují čtení na vzdálenosti několika metrů. V případě standardních pasivních tagů se udává 

čtecí vzdálenost do tří metrů efektivně. Použití frekvencí pro systémy UHF se v různých 

částech světa dosti liší, a proto pro lepší představu jsou frekvence znázorněny na následující 

mapě (obr. Č.). Univerzálnost tohoto systému doplněná o velmi nízké náklady na výrobu UHF 

tagů a vysoké přenosové rychlosti informací přispívají k vysoké oblibě v komerčním využití 

všude tam, kde RFID tagy nepracují v prostředí s velkým výskytem kovů či kapalin, které 

značně omezují jejich spolehlivost (v případě označování kapalin je tento systém značně 

neefektivní).„V současné době představuje nejvíce se rozšiřující RFID pásmo pro identifikaci 

zboží a logistických jednotek a to také díky zavedení jednotného číselného standardu EPC 

(Electronic Product Code) elektronického kódu produktu, který spravován a přidělován 

světovou organizací Global Standards GS1“ [1]. 

MW (Microwave) pásmo 2400 - 2500 MHz - MW pracuje na podobných frekvencích jako 

dnes hojně používané Wi-Fi sítě. Klíčovou vlastností pro použití těchto frekvencí je poměrně 

velká možná vzdálenost pro úspěšné čtení a vysoká přenosová rychlost. To vše jsme schopni 

získat za cenu vysoké citlivosti, jež nám prakticky znemožňuje čtení přes kov a kapaliny. 

Vysokofrekvenční pásmo mikrovln se nejčastěji používá v kombinaci s aktivními tagy, které 

dokážou prodloužit efektivní čtecí vzdálenost až na několik desítek metrů. Toho se využívá 

především v aplikacích v lodním průmyslu k manipulaci s kontejnery v docích nebo pro 

identifikaci vozidel a pohybujících se předmětů (Real Time Locating System) [16].  

 

 

Obr. 26 Globální přehled používaných frekvencí v RFID [16] 
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SCHOPNOST ZÁPISU 

Když tag vstupuje do vyšetřovací zóny, přenáší se data uložená v tagu přes antény na 

RFID čtečku. Údaje mohou být jako ASCII, hexadecimální znaky, nebo decimální znaky. 

Data, která jsou uložena v tagu, závisí na zapisovací schopnosti tagu. Existují tři obecné 

typy: 

o Read only 

o Write once/Read many 

o Read/Write 

 

READ ONLY 

Read-only jsou tagy, kde jsou identifikační údaje zadané výrobcem. Proto musí být tyto 

typy tagů buď specifikovány výrobcem a potvrzeny kupujícím, nebo naopak. V mnoha 

případech identifikační údaje používá celá řada různých organizací. Z tohoto důvodu je 

vlastně jednodušší pro kontrolu, pokud identifikační údaje tagu jsou přiřazeny výrobcem. 

Typickým příkladem je E-ZPass tollway systém
5
 ve Spojených státech. Vozidlu je přiřazen 

tag s určitým číslem bez ohledu na to, prostřednictvím kterého tollway systému byl tag 

zakoupen. Právě proto je tag registrovaný v systému využitelný v celé síti IAG [11]. 

 

 

Obr. 27 Tag pro identifikaci automobilů [11] 

 

WRITE ONCE/READ MANY  

Tyto (WORM) tagy nejsou naprogramovány výrobcem. Kupující má možnost zapsat 

identifikační údaje do tagu. Nicméně z WORM tagu tyto identifikační údaje nelze 

vymazat. To znamená, že jakmile koncový zákazník provede jednou zápis do tagu, tento 

zápis již nelze změnit. Nicméně v některých případech, pokud v paměti je k dispozici 

místo, je možné přidat další identifikační údaje. Obecně platí, že v případě, že jsou do tagu 

zapsány nesprávné údaje, musí být tag být zlikvidován. 

 

                                                 
5
E-ZPass je  systém elektronického mýtného používaný na většině zpoplatněných silnic,mostů a tunelů 

na severovýchodě Spojených států, na jih od Severní Karolíny, a na západ do Illinois. V současné době 

existuje 25 agentur s působností ve více než 14 státech, které tvoří E-ZPass Interagency Group (IAG). 

Všechny členské agentury používají stejnou technologii, umožňující cestujícím používat stejný E-ZPass 

transpondér celé IAG síti. 
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READ/WRITE 

Stejně jako u WORM tagů, read/write tagy nejsou naprogramovány výrobcem. 

Výhodou těchto tagů je pro koncového zákazníka fakt, že může zapisovat do tagů, ale také 

v případě nutnosti identifikační údaje tagu přepsat. Tímto v případě chyby v podobě 

špatných dat zapsaných do tagu může koncový zákazník poměrně jednoduše opravit 

přepsáním. Opět zde bývá rovněž možnost další informace doplnit bez ztráty stávajících 

dat. READ / WRITE tagy jsou obecně nejvíce sofistikovanějším typem z těchto tří typů 

tagů. Je také možné uzamknout určité oblasti paměti tagu tak, že se nemůžou být 

vymazány. 

 

PRVKY TAGU 

Nedílnou součástí pasivních, semi-pasivních a aktivních tagu jsou nejméně: 

o Integrovaný obvod/čip 

o Anténa 

o Pouzdro tagu (podložka) 

Samozřejmě dodávám, že sofistikovanější aktivní tagy mohou obsahovat také baterie a 

specializované integrované komponenty, jako je GPS modul nebo obvody pro monitoring 

vlhkosti, teploty, vibrace, nebo pohybu. 

 

Obr. 28 Prvky tagu [16] 

 

INTEGROVANÝ OBVOD  

Integrovaný obvod, nebo čip, je ta část tagu, která obsahuje data, která byla do tagu 

uložena. Také obsahuje logické obvody pro dekódování RF signálu ze čtečky a kódování 

údajů zaznamenaných na čipu a následného přenosu z tagu anténou. Pasivní tagy obyčejně 

mají schopnost přenášet 96 bitů dat. Na druhou stranu aktivní tagy jsou limitovány pouze 

jinými systémovými komponentami integrovanými s RFID tagem [11]. 

 

ANTÉNA 

Nesmí být zaměňována se systémovou anténou čtečky, anténa tagu je nedílnou součástí 

aktuálních RFID tagů. Anténa se používá jak pro příjem, tak pro odesílání 

radiofrekvenčních vln. V případě pasivní identifikace anténa tagu přijímá 

vysokofrekvenční energii a předává energii do integrovaného obvodu. Integrovaný obvod s 

odezvou na přijatý radiofrekvenční signál poté předává modulovaný signál zpět 

prostřednictvím antény tagu. Konfigurace antény je závislá na typu frekvence, ve které se 

tag používá. HF anténa bude s největší pravděpodobností ve tvaru cívky, UHF antény bude 

mít více lineární tvar. Následující obrázek ilustruje tyto vzory. Dalším problémem, 
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každého tagu je velikost vlastní antény, protože velikost antény je spojena s jeho 

schopností absorbovat RF energii a přenášet vysokofrekvenční energii. Vzhledem k tomu, 

že větší rozsah je obecně žádoucí bez ohledu na typ tagu, který se používá, u většiny vzorů 

antén je snaha maximalizovat její velikost. Právě tento fakt naznačuje, že největší část 

celého tagu bude tvořit právě anténa. Je třeba rovněž věnovat pozornost umístění tagu na 

označovaný objekt.  Účinnost antény může záviset totiž na tom, jak je orientována s 

ohledem na produkt, u kterého rovněž záleží, jak je orientován vzhledem k anténě čtečky. 

Je-li nutno tento problém řešit kvůli velké nespolehlivosti čtení, je možno využít tagů, 

které mají více antén, nebo antény, které mají více větví. Cílem těchto řešení je získat 

spolehlivější komunikaci RFID systému. Správné umístění tagů na objektech vyžaduje 

pečlivé testování za účelem zjištění optimální polohy pro maximální spolehlivost [11]. 

 

 

Obr. 29 Typy antén tagů [11] 

 

GENERACE TAGŮ 

Jednou z nejlepších charakteristik RFID tagů oproti čárovým kódům je schopnost měnit 

uložená data. Čárové kódy, jakmile jsou vytištěny, můžou poskytnout pouze pevnou sadu 

dat. Nejaktuálnější RFID tagy mohou být programovatelnými. Nicméně, k dosažení tohoto 

bodu, RFID tagy prošly vývojem. Starší generace RFID, známá jako generace 1 Class 0, 

jsou naprogramovány výrobcem tagu. V této skupině tagů neexistuje žádný způsob pro 

úpravu dat koncovým uživatelem. Novější Generace 1 Class 1 tagů je známá jako WORM, 

které může koncový uživatel s vhodným vybavením jednorázově naprogramovat. To 

snižuje odpad, protože jsou tagy naprogramovány podle potřeby. Nejnovější protokol je 

známý jako generace 2 Class 1. Ty jsou rovněž typu WORM. Hlavní rozdíl mezi generací 

1 Class 1 a generací2 Class 1 je, že generace 2 splňuje optimalizaci EPC pro širší globální 

využití [11], [16].   
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3.2.3 Skenery a čtečky 

Jak již bylo řečeno, RFID tagy přijímají elektromagnetický signál, který je přenášen ze 

čtečky prostřednictvím systému antén. RFID tagy pak následně navrátí systému 

modulovaný signál. K této funkci je využíváno buďto využíváno jednoduchých skenerů, 

nebo komplexních čteček.  

 

SKENERY 

V jednoduchých systémech může být elektromagnetický signál přenášen z 

jednoduchého skeneru. Jednoduché skenery mohou být ruční nebo namontovány na 

mobilní zařízení, jako jsou vysokozdvižné vozíky. Skenery jsou běžně používány v 

situacích, kde musí RFID údaje ověřit. Z těchto požadavků vyplývá, že skenery jsou 

použitelné všude tam, kde není potřeba velká četnost čtení. Časté použití Skenerů je 

v oblasti plnění objednávek. Při chystání každé objednávky může vysokozdvižný vozík 

cestovat po celém skladu a při vychystání jednotlivých položek ze skladu jsou načteny a 

odstraněny z databáze. [11] 

 

Obr. 30 Mobilní skenery [15] 

 

ČTEČKY 

Ve složitějších nebo rychle se pohybujících systémech, je přenášen elektromagnetický 

signál díky SMART čtečky. SMART čtečky mohou být běžně k vidění v dopravních nebo 

nákladních dokových portálech. Se SMART čtečkou jsou charakteristiky čtečky řízeny 

pomocí RFID middleware nainstalovaném na hostitelském počítači. Mezi charakteristiky 

patří velikost pole vyšetřovací zóny a perioda použití vyšetřovací zóny. [11] 
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Obr. 31 Stacionární RFID čtečka [17] 

MÓDY VÝSLECHOVÉ ZÓNY 

Většina čteček bude mít nastavení protokolu, včetně způsobu, jakým má čtečka 

vyslýchat tagy ve vyšetřovací zóně. S pasivními tagy to není problém. Nicméně, s 

aktivními tagy, musí inženýr navrhující systém rozhodnout, zda zřídit systém s 

kontinuálním nebo intermitentním vyšetřováním. Pokud je nějaký označený materiál 

přítomen ve vyšetřovací zóně a systém RFID je nastaven pro kontinuální vyšetřování, 

baterie u aktivního tagu může být rychle vyčerpána. Jednou z možností, jak se vyhnout 

tomuto problému je snížit působnost vyšetřovací zóny. To však bude bránit systému RFID, 

aby byl schopen udržet kontrolu nad potenciálně drahým označeným materiálem. Na druhé 

straně velká vyšetřovací zóna může být zachována a čtečka může být aktivována na 

střídavém základě. Nevýhodou tohoto postupu je, že všechny materiály můžou být 

sledovány, ale pouze v určitých intervalech. Mezi intervaly vyšetřování je přítomnost nebo 

umístění označeného materiálu neznámá [11], [16]. 

 

3.2.4 Antény 

Jak již bylo dříve řečeno, RFID anténa se používá pro přenášení rádiové frekvence 

signálu od čtečky k tagu. RFID anténa se také používá pro příjem signálu z tagu pro další 

zpracování v RFID čtečce. 

V situacích, kdy orientace tagu s ohledem na čtečku nebude měněna, je možné použít 

pouze jednu anténu. To může fungovat ve výrobních aplikacích, kde výrobek prochází 

procesem. Nicméně, ve složitějších situacích, kde orientace tagu není zaručena, RFID 

systémy by měly využít více než jednu anténu. Obecně řečeno, pro danou velikost 

vyšetřovací zóny, čím větší počet antén, tím větší je pravděpodobnost pro úspěšné čtení 

systému. 

RFID antény jsou běžně obdélníkového tvaru v plastovém krytu. Kryt chrání anténu a 

související elektronické komponenty před poškozením. Pouzdro také chrání anténu před 

např. prachem. Umístění antén je také důležitá otázka. Jak již bylo řečeno, jak obalový 

materiál a položka mohou mít vliv na schopnost systému RFID provést úspěšné čtení. V 

klasické aplikaci nakládací rampy, by mělo být obvyklé instalovat anténu na každé straně 

portálu. Ve vysokozdvižném vozíku, mohou být antény umístěny nad řidičem 

v bezpečnostní kleci. 

Dalším problémem v umístění antény je výška antény. V některých momentech materiál 

nemusí nutně procházet konkrétním portálem, a přesto bude načten vlivem velké 
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působnosti vyšetřovací zóny. Velikost vyšetřovací zóny se zvyšuje s nárůstem výšky 

antény nad zemí. Bude tedy opět cílem experimentů a testování zjistit optimální výšku 

antény pro nastavení správné vyšetřovací zóny. V případech, kdy není technologicky 

možné aplikovat antény do postranních prostor, můžeme využít zavěšení jedné antény ve 

vodorovné poloze nad akční zónou s polem směřovaným směrem dolů [11], [16].  

 

 

Obr. 32 RFID brána [18] 

3.3 Zhodnocení technologií 

Jelikož žádná z technologií se nemůže pyšnit pouze superlativy a výhodami a každá 

z technologií automatické identifikace má své meze, své výhody, ale také nevýhody, bylo 

by dobré pokusit se o zhodnocení a srovnání grafických kódů a RFID. V následující 

tabulce budou v přímém porovnání zeleně vyznačeny výhody a naopak červeně nevýhody 

těchto dvou řešení. 
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Tabulka 1 

RFID GRAFICKÝ KÓD 

Není nutná přímá viditelnost pro čtení 

ani zápis 

Přímá viditelnost je podmínkou správného 

načtení (mnohdy i správná orientace je důležitá) 

Možnost vícečetného snímání  Snímání pouze jeden za druhým 

Snímání na 0-15 m Snímání na vzdálenost 0-1 m  

Náklady na RFID tag jsou 

mnohonásobně vyšší než u grafického 

kódu.
6
 

Velice nízké výrobní náklady na tisk grafického 

kódu (mnohdy stačí obyčejná tiskárna) 

Dražší technické vybavení oproti 

systémům s grafickými kódy 

Poměrně levné technické vybavení pro čtení i 

pro tisk 

Výrazně vyšší datová kapacita oproti 

čárovému kódu  

Kapacita je ovlivněna prostorem (pro uložení 

většího objemu dat je nutno ) 

Možnost vyššího stupně automatizace  Problematické automatizování procesů 

Jednodušší zřízení bezobslužného 

provozu 

- 

Možnost kombinace obou technologií 

pro zajištění jednodušší implementace 

do stávajícího systému (pomocí tzv. 

smart labelů) 

- 

Vyšší odolnost proti poškození, 

zajištění dobré funkčnosti i ve špatných 

okolních podmínkách 

Větší pravděpodobnost znemožnění správného 

načtení při poškození či znečištění grafického 

kódu 

 

Jak jde z tabulky vidět, technologie RFID nesporně oplývá spoustou výhod oproti 

grafickým kódům. Je zde však jeden faktor, který bude hrát klíčovou roli v rozhodování 

společností, zda budou chtít aplikovat tuto modernější technologii do výrobního procesu. 

Tímto faktorem je cena, která stále mnohonásobně převyšuje náklady na výrobu etiket 

s čárovým kódem. Právě proto nelze počítat s tím, že v blízké budoucnosti budou grafické 

kódy plně nahrazeny technologií RFID. Je však nutno zmínit, že ve vývoji technologie 

RFID a souvisejících výrobních procesech bylo v posledních letech uděláno několik 

významných kroků kupředu, aby se tato technologie stala dostupnější k masovému využití. 

Je možno tedy čekat i na základě prognostik odborníků, že v letech příštích se bude 

objevovat stále více společností, které do svého výrobního procesu tuto technologii zařadí. 

Velice příznivá je možnost kombinace obou technologií, která je mnohdy 

nejvýhodnějším řešením pro zařazení technologie RFID do svého technologického 

procesu. Umožňuje totiž začlenění do stávající infrastruktury a tím i jednodušší 

implementaci. Tímto řešením se nabízí také možnost postupného přechodu na novou 

technologii, protože především v podnicích s rozsáhlou sítí provozních středisek, jako je 

například právě společnost Česká Pošta, by nemusel být jednorázový přechod 

realizovatelný kvůli vysoké finanční a reorganizační náročnosti. 

Závěrem můžeme tedy říct, že v současnosti technologie RFID nemá za cíl nahradit 

čárové kódy, nýbrž doplnit stávající technologické řešení o nové možnosti. Implementace 

technologie RFID má smysl všude tam, kde je třeba identifikovat velké množství produktů 

v krátkém čase, kde je obtížné zařadit do technologického procesu lidskou sílu, pokud je 

                                                 
6
V posledních letech došlo k rapidnímu snížení výrobních nákladů na jeden RFID tag a v současnosti se dají 

pořídit 



Daniel Knopp: Využití technologie automatické identifikace v poštovních 

službách 
 

2013 35 

 

požadavek na doplňování dalších informací v průběhu technologického procesu, nebo kde 

je nutná vysoká kontrola nad sledovanými produkty a tedy především přesné a rychlé 

zpracování informací o produktu. Právě z výše zmíněných důvodů nachází technologie 

RFID vysokého uplatnění v oblasti logistiky a sledování logistických jednotek v pohybu. 
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4 NÁVRH MOŽNÉ IMPLEMENTACE AUTOMATICKÉ 
IDENTIFIKACE V POŠTOVNÍCH SLUŽBÁCH 

Z předchozí kapitoly vyplývá, že v technologii RFID lze hledat obrovský potenciál 

především v oblasti logistiky. Je tedy vhodná i pro užití v sektoru poštovních služeb? Na 

tuto otázku částečně odpovídá fakt, že RFID úspěšně využívá hned několik zemí po světě 

v poštovních službách pro různé účely.  

4.1 Pošty s již zavedenou technologií RFID 

4.1.1 CORREOS 

Průkopníkem v zavedení technologie RFID do poštovních služeb je Španělská pošta 

Correos, která v roce 2007 v rámci jednoho z největších projektů v Evropě zavedla 

platformu RFID Anywhere. „Correos implementuje kontrolní systém zvaný Q-RFID, který 

využije 16 center pro automatické zpracování pošty po celém Španělsku. Jasně vytyčeným 

cílem bylo zlepšit kontrolu poštovních dodávek a celkové zkvalitnění služeb. “Důležitým 

požadavkem společnosti byla potřeba implementace aplikace do stávajícího informačního 

systému. Tohoto požadavku se podařilo docílit a v současnosti systém funguje pro kontrolu 

všech stádií doručovacího cyklu a v případě špatného směrování je schopen příslušný 

personál tuto chybu okamžitě řešit. [19] 

 

4.1.2 DIE POST 

Dalším, kdo přistoupil k zavedení RFID do svého technologického procesu je švýcarská 

pošta. Ta využívá technologie RFID na svých provozech již od roku 2008, kdy integrovala 

na své provozovny systém pro sledování manipulačních prostředků s balíkovými 

zásilkami. Tímto řešením značně napomohla k zefektivnění zpracovatelského procesu 

řízení pohybu balíků. Zpráva ze září roku 2012 uvádí, že švýcarská pošta nyní expanduje 

do operací spojených s tříděním a sledováním poštovních uzávěrů. V rámci tohoto projektu 

by mělo dojít k nahrazení současné technologie na bázi čárových kódů. „RFID řešení 

poskytované společností Lyngsoe Systems bude sledovat pohyb 70 000 kontejnerů 

přepravujících zásobníky s dopisy na ploše každého z více než 50 poštovních hubů 

rozmístěných po celé zemi. Podle ředitele prodeje společnosti Lyngsoe Systems Bo 

Helmera Larsena infrastruktura projektu zahrnuje EPC tagy Gen 2 ve pevném pouzdře, 

připevněné ke každému kontejneru, brány s RFID čtečkami a software pro sledování 

kontejnerů a jejich obsahu a řízení poštovních operací.“[19] 

 

4.1.3 SVĚTOVÁ POŠTOVNÍ UNIE (SPU) 

Článek zveřejněný na webu businessworld.cz z června roku 2010 píše, že světová 

poštovní unie v létě roku 2009 rozjela nový projekt, jež má za úkol sledovat rychlost 

doručování mezinárodních zásilek. Testování se tehdy zúčastnilo 21 zemí světa. Očekávání 

bylo, že v roce 2012 by mělo být do sledovací technologie zapojeno zhruba 100 členských 

zemí. Do budoucnosti se uvažuje o zapojení všech 191 členských zemí.  

 Tento projekt by měl řešit fakt, že až na jisté výjimky nejsou mezinárodní zásilky 

vyřizovány v rámci jedné společnosti. Na základě pravidel stanovených světovou poštovní 

unií, které určují, jak dlouho by mělo doručení trvat a dle jakých kritérií si jednotlivé 

společnosti rozdělí zisk z poplatku za známku. [19] 
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 Na jakých předpokladech tento projekt staví? U balíkových zásilek, kde je běžné 

označování pomocí čárového kódu, dochází k načtení čárového kódu a zaznamenání údajů 

do systému na každé překladové stanici. U běžných listovních zásilek to tak ovšem 

nefunguje. Zásilky označené RFID tagem budou automaticky načteny při každé vykládce 

ve vstupním prostoru překladové stanice a opět zaznamenány při opuštění výpravního 

prostoru. To zajistí přesné údaje o tom, jak dlouho byla zásilka přepravována a jak dlouho 

strávila na překladové stanici. Takto systém zamezí podvodům spojeným s uvedenými 

časy přijetí a odeslání zásilek, které dříve zaznamenávali sami úředníci. Takto systém 

velice pozitivně přispívá na zkvalitňování poskytnuté služby a férovému určení, kolik která 

pošta dostane z poplatku. 

Velký problém byla dříve velká nákladnost celého systému a drahé Tagy.„Tento nákladový 

problém by mohl vyřešit nový celosvětový RFID standard Gen2, který umožňuje umístit 

pasivní rádiové čipy za výrazně nižší cenu. Každý RFID štítek splňující normy nastavené 

standardem Gen2 by měl vyjít zhruba na šest korun, což SPU považuje za snesitelnou cenu 

pro všech 191 členských zemí unie (při rozjetí velkovýroby by náklad na jeden štítek mohl 

klesnout až na jednu korunu).“ 

 

4.2 Analýza pro implementaci technologie RFID do 
společnosti 

Každá analýza s cílem ověřit možnosti implementace technologie RFID obnáší 

především určení přínosů a popsání případných rizik. Pro návrh konkrétního úspěšného 

řešení systému RFID, zjištění návratnosti investice a reálnost nasazení technologie po 

ekonomické a technické stránce si vyžaduje vypracování hloubkové analýzy, která by 

napomohla porozumění veškeré vnitropodnikové aktivity a zhodnocení zdrojů. 

Vypracování takové analýzy si rovněž ale vyžaduje vysoce aktivní přístup cílové 

společnosti a nemalé výdaje jak časové tak finanční z obou stran (zákazníka a řešitele) a 

nemožnost reálného testování ze strany řešitele. Především z těchto důvodů není reálně 

možné v rámci bakalářské práce sestavit reálně aplikovatelný koncept. Cílem by mělo být 

spíše sestavení teoretických možností využití této technologie ve vnitropodnikových 

aktivitách nebo se stát podkladem pro vytvoření reálného projektu do budoucna. 

 

Ve složitém procesu zavádění technologie je pro úspěšnost třeba dbát na[]: 

o ekonomickou návratnost celé investice 

o současné zvyklosti ve společnosti 

o technologickou shodu všech použitých součástí 

o jednoduchost systému pro uživatele 

 

Analýza testování by měla zahrnovat sledování těchto veličin []: 

o Spolehlivost čtení tagů - kolik čtení vrátí 100% výsledků v závislosti na 

umístění na balíkových/listovních zásilkách, čtecí vzdálenosti, př. dalších vlivech 

o Použitelnost – schopnost označení různých typů zásilek 

o Čtecí rychlost 

o Čtení více tagů najednou v návaznosti na požadovaném procesu 

o Popis umístění RFID tagů pro všechny požadované varianty 

o Definování rozsahu položek, který by se tímto způsobem dal značit, a to nejen s 

ohledem na konkrétní požadavek nasazení, ale i s výhledem delšího časového 

období 

o Určení časové náročnosti jednotlivých fází implementace, odhad implementace 
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o Odhad očekávané ceny reálné implementace tohoto projektu v současných cenách s 

prognózou vývoje dle hrubého harmonogramu 

 

4.3 Stanovení podmínek a cílů k implementaci 
technologie RFID 

Stanovením cílů bychom si měli položit otázky a stanovit podmínky, za jakých 

okolností, v jakém časovém horizontu a ve kterých částech podniku technologii 

implementovat. [7] 

 

o Implementace by měla proběhnout do stávajícího systému bez razantních změn na 

zvyklostech ve společnosti 

o Při implementování nové technologie by měla být zohledněna možnost využívat 

stávající technologie. To znamená, že by měla být zajištěna paralelnost funkce 

obou systémů označování balíkových zásilek.  

o Implementace nové technologie by měla probíhat plynule se zajištěním provozu na 

všech klíčových pracovištích, tak aby nedošlo k razantní újmě na zisku. 

o Měla by být zohledněna možnost dávkového financování modernizace stávajících 

SPU a podřízených pracovišť 

o Mělo by dojít k zefektivnění třídícího procesu, eliminace chyb lidského faktoru, co 

možná největší úroveň automatizace zpracování balíků vhodných pro strojové 

třízení a celkové zkrácení zpracovatelského procesu a zvýšení zákaznického servisu  

o  Implementace nové technologie by měla podchycovat zabezpečení zásilek a 

eliminovat četnost reklamací 

o Centralizace automatizovaných SPU 

4.4 Návrh řešení pro implementaci technologie RFID 

Jak už bylo výše řečeno, bude se tato kapitola ze zmíněných důvodů opírat pouze o 

obecnou analýzu získanou z dostupných materiálů a měla by řešit otázky a kritéria 

předchozí kapitoly. Jelikož náklady na pořízení jednoho kusu tagu jsou stále poměrně 

vysoké, pro označování běžných listovních zásilek tato technologie zatím není vhodná 

s ohledem na nákladnost. Proto bude řešeno využití technologie pouze u balíkových 

zásilek. Situace by se ovšem změnila, kdyby náklady na výrobu jednoho RFID tagu 

opravdu dle prognóz klesly na cenu okolo jedné koruny. A proto lze do budoucna uvažovat 

o expandování i do tohoto segmentu. 

 

Aby bylo možno vyhovět požadavku implementace RFID do stávající infrastruktury a 

zároveň zachovat fungování stávající technologie čárových kódů, nabízí se dvě varianty 

řešení. Tou první je balík osazený etiketou s čárovým kódem doplnit o pasivní RFID tag. 

V systému by bylo následně nutno dosáhnout spřažení informací etikety s čárovým kódem 

a RFID tagu. Bylo by tedy nutno, aby přebírací pracovník na pracovišti podací pošty první 

načetl scannerem čárový kód a následně mu dalším načtením přiřadil RFID tag. Tohle 

řešení se mi nezdá vhodné především z důvodů, že by každé přebírací pracoviště na podací 

poště muselo být vybaveno novou nejlépe kombinovanou čtečkou.  

 Mnohem jednodušším a efektivnějším řešením by bylo využití pasivních UHF RFID 

Smart-labelů druhé generace s předtištěnou etiketou ve stávajícím formátu. V případě, že 

by čárový kód i elektronický kód nesly totožnou informaci, bylo by možno využít 

stávajícího vybavení přijímacích pracovišť podacích pošt beze změn. To by rapidně snížilo 
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náklady na zavedení nové technologie a nebylo by nutno provádět složité zaškolování 

přijímacích pracovníků. 

 Výpravní/přijímací (pravděpodobně se bude jednat o jeden a ten samý prostor v případě 

podací pošty) prostor by měl být vybaven dvojtónovou RFID branou s vizuální signalizací 

stavu (zelená, červená), akustickým alarmem a funkcí pro zjištění směru pohybu zásilek. 

 Obslužné poštovní kurzy, sběrné jízdy a poštovní doručovatelé by měli být vybaveni 

identifikátorem (identifikační kartou). Systém s takto legitimovanými dopravci by měl za 

následek zajištění přesných informací o přepravovaných položkách (čas naložení položky, 

seznam všech položek, čas vyložení položky). Dopravce by po příjezdu 

k výpravní/přijímací ploše zasunul svou identifikační kartu/čip do čtecího zařízení, 

rozsvítilo by se zelené signalizační světlo na RFID bráně, tím by v systému vytvořil „nový 

seznam“, po naložení všech položek by identifikační kartu vytáhl ze čtecího zařízení a tím 

seznam uzavřel. Tento seznam by se spolu s ID dopravce odeslal do online systému. Po 

příjezdu na cílové pracoviště by dopravce opět zasunul do čtecího zařízení svou 

identifikační kartu, tímto by se načetl seznam přepravovaných položek. Při vykládání 

těchto položek by se postupně ze seznamu odčítaly. Po vyložení zásilek by opět dopravce 

vyjmul svou identifikační kartu. Při předčasném vytažení karty ze čtecího zařízení, 

popřípadě při nekompletním vyložení seznamu by se touto procedurou rozezněl akustický 

alarm upozorňující na chybu. Takto by bylo dosaženo optimální kontroly nad přepravou 

balíkových zásilek. 

Doručovatel zásilek  by měl fungovat stejně akorát s tím rozdílem, že bude vybaven 

ruční čtečkou. Při okružní jízdě by při úspěšném doručení načetl balík mobilní  čtečkou a 

po návratu na ukládací poštu by opět vložil identifikační kartu do čtecího zařízení, 

následně by synchronizoval mobilní čtečku s počítačem a vyložil zbytek neúspěšně 

doručených balíkových zásilek. 

Opravdovou výhodou technologie RFID ale ve výsledku bude teprve implementace 

RFID čtecího zařízení do řídícího mechanismu. Zde by mohlo dojít k úplnému nahrazení 

technologie třídění pomocí snímání čárového kódu. To by mohlo mít za následek zvýšení 

toku zásilek a tím zefektivnění celého procesu. Výhodou tohoto řešení je fakt, že příliš 

nezáleží na orientaci či poloze nalepeného Smart-labelu při správné koncepci umístění 

antén. Je vhodné koncepci takového snímání doplnit o optický senzor, který bude 

kontrolovat, zda balíková zásilka, která prošla přes čtecí zařízení má záznam. 

Jednotlivé skluzy by měly být vybaveny světelnou i akustickou signalizací a hlásit 

pracovníkům navršení stanoveného objemu zásilek a nutnost přemístění do stanovených 

manipulačních prostředků na jednotlivých skluzech.  

Z příkladu v předchozí kapitole o využití technologie RFID ve švýcarské poště se 

ukázalo jako velmi výhodné označit RFID tagy také manipulační klece pro zajištění 

lepšího přehledu o pohybu připravených zásilek určených výpravě ve vnitřních prostorách 

provozovny. Pro takto manipulační klece by bylo vhodné v případě velkého vytíženého 

SPU vyhradit prostor pro dočasné skladování těchto manipulačních klecí. Tyto prostory by 

rovněž mohly být vybaveny RFID branou se světelnou a akustickou signalizací pro 

průběžnou kontrolu a získání informací o pohybu zásilek. Součástí tohoto načtení by 

mohla být kontrola, zda manipulační klec obsahuje zásilky směrované stejným směrem 

podle údajů načtených z RFID tagů (PSČ).  

Další záležitost k řešení je, jaký zvolit dodavatelský způsob RFID Smart-labelů. Nabízí 

se varianta zvolit externího dodavatele, nebo přestavět aktuální Středisko provozu 

informačních technologií, které má na starosti současný tisk etiket s čárovými kódy. Tohle 

řešení bude vyžadovat velkou vstupní investici, ale zároveň otevírá do budoucnosti možnost 

profitu, v případě, že se úspěšně podaří nabídnout službu tisku poštovních RFID Smart-Labelů 

zahraničním klientům.  



Daniel Knopp: Využití technologie automatické identifikace v poštovních 

službách 
 

2013 40 

 

Efektivním řešením by mohlo být při dosažení zmíněných kontrolních mechanismů zrušení 

rozlišování I. a II. Technologické úrovně, ale řešit pouze vhodnost balíkových zásilek ke 

strojovému třízení. To by zároveň bylo vhodné řešit už na první úrovni celého procesu při 

přebírání zásilky pracovníkem podací pošty. Takto by bylo možno směrovat zásilky rovnou na 

ta správná třídící pracoviště. Takto optimalizovaný logistický řetězec by mohl napomoct vyšší 

centralizaci automatizovaných SPU a snížit náklady zrušením nevyužitých SPU. 
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5 ZÁVĚR 

 Česká pošta je jednou z největších společností na území ČR zabývající se 

doručovatelskými službami. V posledních dvaceti letech musela společnost podstoupit 

rozsáhlým změnám v oblasti modernizace technického vybavení a reorganizace poštovní 

dopravy, aby byla schopna čelit konkurenci, která se dostala na český trh. Především kvůli 

reálným hrozbám o ztrátě konkurenceschopnosti, je třeba věnovat velkou pozornost 

zdokonalovaní a optimalizaci technologických procesů a zajímat se o využití inovativních 

technologií, které by těmto cílům napomohli. Veškeré modernizační a optimalizační 

činnosti by měly vést ke zkrácení dodavatelského cyklu, zvýšení zákaznického servisu, a 

pokud je to možné, tak i snížení nákladů. 

Práce byla zaměřena na zanalyzování podnikových a vnitropodnikových logistických 

procesů a pokusit se blíže specifikovat, jakým způsobem probíhá zpracování balíkových 

služeb. V další části práce jsem se zaměřil na dostupné technologie automatické 

identifikace, které v dnešní době neodmyslitelně patří úspěšnému a efektivnímu podnikání 

ve většině odvětví lidské činnosti. V porovnání těchto technologií jsem dokázal, že i přes 

vyšší nákladnost implementace systémů RFID má tato technologie smysl, a to především 

v logistických aplikacích. Je jasné, že v nejbližších letech technologie RFID zcela 

nenahradí grafické kódy (to si ani neklade za cíl), ale bude spíše rozšiřovat jejich možnosti. 

Věřím však, že budoucnost automatické identifikace, a to především v oblasti logistiky, se 

bude ubírat právě tímto směrem. Z těchto zmíněných důvodů jsem na této technologii 

postavil koncept inovativního řešení podnikových procesů v oblasti balíkových služeb.  

Jelikož nebylo možno v rámci bakalářské práce vyhotovit hloubkovou analýzu, která by 

poskytla informace důležité k návrhu konkrétního aplikovatelného řešení, byly zhotoveny 

pouze možné návrhy inovativního řešení – jakým směrem by se mohla Česká pošta 

v budoucnosti ubírat, aby dosáhla vyšší efektivnosti ve svých technologických procesech. 

Pokud by se ovšem v budoucnosti podařilo navázat bližší spolupráci s Českou poštou a 

bylo by v rámci školy možno namodelovat některý z řešených problémů, mohlo by to být 

předmětem mé další práce v navazujícím studiu. 
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