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ANOTACE 

BARTOSZ, David. Návrh aplikace "cutting-edge" technologií pro zabezpečení zboží v 

prodejně. Bakalářská práce: VŠB – TU Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství, 

Katedra bezpečnostních služeb. 2015. 37 s. Vedoucí bakalářské práce doc. RNDr. Karla 

Barčová, Ph.D. 

 Tato bakalářská práce se zabývá uplatněním RFID technologií při zajištění zboží 

před krádeží. Popisuje systém RFID, jeho součásti a technologie, které nahrazuje. 

V teoretické části je dále popsáno, jakou má systém RFID pro obchod přidanou hodnotu 

například při provádění inventarizačních činností a sledování zásob na prodejně. 

V praktické části se zabývám porovnáním četnosti přichycení zlodějů při krádeži před a po 

zavedení systému RFID a rychlostí, kterou zboží přes pokladny putuje, když se RFID čipy 

používají k načítání informací o výrobku na pokladnách. 

 Klíčová slova: RFID, tag, čárový kód, čtecí zařízení. 
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BARTOSZ, David. Proposal for the use of "cutting-edge" technologies for protection of 

goods in the store. Bachelor thesis: VŠB – TU Ostrava, Faculty of Safety Engineering, 

Department of security service. 2015. 37 p. Head of the bachelor thesis doc. RNDr. Karla 

Barčová, Ph.D. 

 This bachelor thesis is dealing with the use of RFID technology for protection of 

goods. It describes the RFID system, its parts and the technologies it replaces. In the 

theoretical part I try to explain the added value of such system during inventarization and 

goods-tracking in the store. In the practical part I deal with comparison of frequencies of 

catching thieves before and after the RFID system was introduced in the store. Another 

example of RFID benefit is the speed with which goods are being transfered during check-

out. 
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1. Úvod 

Krádeže zboží v obchodech jsou jedny z nejvíce přehlížených zločinů v naší 

společnosti, ať už ze strany soudů, či policejních jednotek. Obě složky jsou zaneprázdněny 

složitějšími a vážnějšími případy, takže tyto skutky často zůstávají nepotrestány, či viníci 

vyváznou s velmi mírnými tresty, jako jsou přestupky, často i bez peněžní pokuty. Přitom 

právě krádeže zboží v obchodech zodpovídají za největší ztráty na ziscích a ročně je 

z obchodů odcizeno zboží v hodnotě 10 miliard korun.  

I přes to, že jsou vyvíjeny stále nové způsoby zabezpečení zboží, ztráty na 

krádežích jsou trvale vysoké. Bezesporu jednou z nejspolehlivějších metod ochrany zboží 

je kamerový dozor, ale náklady na zřízení a jeho provoz jsou relativně vysoké, hlavně díky 

tomu, že kamerový systém musí být trvale obsluhován, aby pracovník bezpečnostní služby 

mohl odhalit právě probíhající krádež.  

Z těchto důvodů se hledají komplexní řešení, která jsou schopna obsáhnout více 

úkolů, než pouze zabezpečení zboží. Jedním z takových řešení jsou systémy RFID, které 

v prodejnách slouží jako první vrstva ochrany před krádeží, a zároveň mohou pomoci 

s jednodušší lokalizací zboží na prodejně, inventurami, či usnadněním procesu průchodu 

zboží přes pokladnu. Systém RFID, který má stále se rozšiřující možnosti uplatnění a 

používá se stále častěji, je stále některými vnímán jako technologie budoucnosti a to 

hlavně díky ceně, která je pořád ještě relativně vysoká.  

V mé práci se zaměřím na vysvětlení systému RFID, popis této technologie a 

jejích součástí, stejně tak i technologií, které nahrazuje, či by je mohla v blízké 

budoucnosti nahradit. Dále se budu snažit dokázat, že i přes vysoké vstupní náklady je 

přechod na tuto technologii opodstatněný a to hlavně díky vysoké přidané hodnotě systému 

RFID, která spočívá v modularitě celého systému, tedy schopnosti upravit si jej přesně na 

míru a případně přidávat možnosti využití postupně, a tak moci snížit prvotní investici. 

V závěru bude proveden test rychlosti průchodu zboží přes pokladnu a také doložím 

statistiky úspěšnosti zachytávání zlodějů na pobočce Decathlon Ostrava před a po zavedení 

systému RFID.  
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Cílem této práce je poukázat na výhody systému RFID oproti technologiím, které 

se používají ve stejných odvětvích a zjistit, jestli zavedení tohoto systému do prodejny 

Decathlon Ostrava znamenalo zvýšení záchytů zlodějů, či nikoliv.  



 

3 
 

2. RFID systém 

RFID (Radio Frequency Identification) se dá charakterizovat jako identifikační 

systém využívající elektromagnetických vln ke čtení a zápisu dat. Běžný RFID systém se 

skládá z několika částí: 

 RFID čtečka (neboli RFID reader), tvořená kombinací vysílače a přijímače, 

dekodérem, anténou a v některých případech také vlastním operačním systémem. 

 RFID tag (transpondér) sestávající z antény a čipu s pamětí a u aktivního a 

semi-pasivního tagu je obsažen také zdroj energie. 

 Middleware, což je softwarové zastřešení systému. Zodpovídá za 

komunikaci prvků mezi sebou a získávání informací ze systému. 

 

 

2.1. Historie RFID 

Začátky identifikace pomocí radiových frekvencí se datují do období druhé 

světové války. Samotný radar vynalezl skotský fyzik Sir Robert Alexander Watson-Watt 

v roce 1935 jako způsob detekce letadel z bezpečné vzdálenosti. Technologii měly 

k dispozici obě strany konfliktu a snažily se ji vylepšovat, aby byla schopna rozpoznávat 

nepřátelská a přátelská letadla. Němci zjistili, že když letadlo udělá sudový výkrut, změní 

se signál na radaru. Angličani vynalezli sofistikovanější metodu označovanou jako identify 

friend or foe, neboli IFF – transpondér namontovaný na britském letadle začal vysílat svůj 

signál, když se od něj odrazil signál z radiové stanice a tak šlo poznat, že dané letadlo patří 

spojencům. Dnešní RFID (radio frequency identification) technologie pracují na stejném 

principu. Když transpondér příjme signál, tak se vzbudí a buď odrazí přijatý signál (pasivní 

systém), nebo vyšle vlastní signál (aktivní systém).  

V 50. a 60. letech 20. století pokračoval výzkum radiové komunikace a byly 

navrženy první systémy vzdálené identifikace. V 80. letech pak v USA vznikly první 

patentované RFID systémy. Jedním z prvních lidí, kteří získali patent v této oblasti je 

Mario W. Cardullo, a to v roce 1973 za RFID čip s přepisovatelnou pamětí. Ve stejném 
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roce byl udělen patent Charlesi Waltonovi za pasivní transpondér, který je schopný po 

přiložení ke čtečce odemknout dveře.  

Vláda Spojených států amerických sama v té době vyvíjela systém na sledování 

přepravovaného radioaktivního materiálu. Systém sestával z transpondéru umístěného 

v nákladním automobilu a přijímače umístěného v rámech u vjezdů do objektů. Stejný 

systém se používá dodnes u některých systémů mýtných bran. Další zakázka vlády USA 

spočívala v jednoduchém systému sledování krav, například při krmení, očkování a 

podobně. V tomto případě vědci použili pasivní RFID čip, který získává energii k provozu 

z přijímače.  

V 90. letech se začaly objevovat první standardy a RFID se rozšířilo do mnoha 

odvětví průmyslu a je schopno nejen sledovat farmářská zvířata, ale stal se z něj 

nepostradatelný prvek používaný na vše od evidence zboží, přes sledování zásilek, či 

vozidel až po zjišťování polohy osob v objektech pomocí triangulace, kde není možné 

použít globální polohovací systém. Tento systém je v současnosti také o mnoho levnější, 

než při vzniku této technologie, díky velkému zájmu a s tím spojené masové výrobě a 

komercializaci. [12]  

 

2.2. Frekvenční pásma RFID systémů 

RFID systémy pracují v různých frekvenčních pásmech. Pásma se od sebe liší 

dosahem signálu, silou vyzařování, rychlostí čtení a zápisu. Frekvenční pásma a úrovně 

výkonu si určují telekomunikační úřady jednotlivých států samy tak, aby se nestřetávaly 

s pásmy, která jsou obsazena mobilními operátory, televizním vysíláním, bezdrátovým 

internetem a jinými službami.  

Primárně se dělí na tato pásma: 

 Low frequency, 

 High frequency, 

 Ultra high frequency, 

 Microwave. 
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Low frequency 

LF, neboli nízkofrekvenční pásmo, má rozsah 125 až 135 kHz. Toto pásmo má 

velmi krátký dosah, kolem 20 cm a vyznačuje se malou přenosovou rychlostí. Toto pásmo 

se využívá v prostředí, ve kterém vznikají interference díky jiným materiálům. Například 

v prostředí s vysokým obsahem kovů, kapalin a jiných materiálů, které přirozeně stíní 

signál. Nevýhodou, kromě již zmíněného krátkého dosahu, jsou vyšší náklady na výrobu a 

rozměry tagů (velké a těžké, kvůli velké anténě). [5] 

 

High frequency 

Vysokofrekvenční pásmo funguje celosvětově na frekvenci 13,56 MHz. Je velmi 

často používáno pro takzvané chytré etikety, bezkontaktní platby, docházkové systémy a 

podobné pasivní systémy, které se vyznačují střední vzdáleností (do jednoho metru) 

potřebnou ke kontaktu tagu a čtecího zařízení a nízkých nároků co se týče rušení signálu. 

[5] 

 

Ultra high frequency (UHF) 

Vysokofrekvenční pásmo funguje v rozsahu 860 – 960 MHz. Tento rozptyl 

používaných frekvencí je jednou z hlavních nevýhod tohoto pásma, neexistuje jednotná 

norma platná po celém světě. A tedy komunikace prvků v tomto pásmu není vždy 

bezproblémová. Čtecí vzdálenost dosahuje až tří metrů a přenosová rychlost je vysoká. To 

předurčuje tento systém pro použití například při mýtných branách. [5] [6] 

 

 

Microwave 

Mikrovlnné frekvenční pásmo funguje na kmitočtech 2,45 GHz a 5,8 GHz. Tagy 

fungující na těchto frekvencích se vyznačují malou velikostí, dobrou přenosovou rychlostí 

(až 2 Mb/s) a vysokou čtecí vzdáleností, která dosahuje až 10 metrů. Nevýhodou je 
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složitost konstrukce a s tím spojená vyšší cena. Dále fungují na podobných frekvencích 

jako Wi-Fi sítě, a z toho důvodu může docházet k rušení přenosu v místech, kde se střetává 

velké množství signálu z těchto zařízení. Jako příklad bych uvedl panelové domy, kde Wi-

Fi dnes vlastní skoro každá domácnost. [5] 

 

 

Obrázek 1: Frekvenční pásma využívaná UHF [8] 
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2.3.  RFID čtečka 

Toto zařízení umožňuje bezkontaktní čtení a zápis informací na RFID tagy 

pomocí elektromagnetického signálu. Existuje několik frekvencí, na kterých čtečky 

fungují, a také se liší jejich efektivní dosah. Čtečka může být schopna přečíst informace 

z tagu vzdáleného i několik desítek, až stovek metrů a zároveň z několika tagů najednou. 

Základní funkce čteček jsou: 

 čtení dat z tagů, 

 zápis dat na tagy, 

 napájení pasivních tagů, 

 přenos dat z middlewaru do tagů a naopak; tento přenos bývá, ale nemusí 

být, šifrován. 

Čtečka bývá složena z přijímače, vysílače a podle složitosti požadovaných operací 

může obsahovat ještě další součásti jako šifrovací obvody, kontrolní součásti, či bluetooth, 

Wi-Fi a jiné způsoby komunikace. S tím souvisí i dělení čteček na mobilní a stacionární. 

 

Mobilní čtečky 

Přenosné čtečky, které se používají například při inventarizaci zboží, nebo 

v jiných případech, kdy není výhodné pohybovat s objekty opatřenými tagy. Existují typy 

s uživatelským rozhraním přímo na čtečce, nebo typy, které informace o tagu jen přenesou 

na další platformu (např. mobilní telefon, notebook, externí display).  

 

Stacionární čtečky 

Jak je z názvu patrné, tyto čtečky jsou nepřenosné a většinou instalované ve 

strategicky vhodných místech, kterým tag určitě projde. V obchodech se jedná například o 

rámy u vchodu do prodejny, v průmyslové instalaci například rámy kolem pásových 

dopravníků, ve skladu a podobně. Existují i velmi odolné typy, které se montují ven, či do 

jinak nepříznivých míst, kde jsou vystaveny počasí, nebo působení jiných vnějších vlivů. 
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K jedné čtečce je možno připojit více antén, což zajistí větší pokrytí, nebo například více 

zobrazovacích jednotek pro větší přehlednost, či simultánní obsluhu více lidmi.  

 

2.4. RFID tag 

 

Tag, čip, či transpondér je dalším ze základních prvků systému RFID. Jeho funkce 

je ukládání dat do paměti čipu, nebo přenášení uložených dat do čtečky. Je tvořen anténou, 

mikročipem a vnitřní pamětí. U aktivních a semi-pasivní tagů je doplněn ještě baterií.  

Anténa je největší součástí RFID tagu. Je meandrovitého tvaru, většinou natištěná 

na povrch, ve kterém se tag uchovává, což může být plast, sklo, či jen látková etiketa. 

Obecně platí, že čím kratší je anténa, tím vyšší musí být frekvence, na které pracuje, aby se 

zachovala vzdálenost, na kterou ještě tag dokáže fungovat.  

Příjem a vysílání radiového signálu zajišťuje mikročip a vnitřní paměť, ve které 

jsou uloženy identifikační informace a může dosahovat až 64 kB. [2] 

 

                Obrázek 2: RFID tag [9] 

 

Tagy se dělí podle způsobu napájení na: 

 pasivní, 

 aktivní, 

 semi-pasivní. 
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Pasivní tagy 

Tento druh nemá vlastní zdroj energie, ale je do provozu uveden díky 

elektromagnetickému záření vysílaného RFID čtečkou. Tato energie dobije kondenzátory 

na tagu a umožní vyslání informací. Tento typ je levnější a vydrží déle v provozu díky 

tomu, že zde není přítomna baterie. Průměrná doba provozu udávaná výrobcem se 

pohybuje kolem 20 let. Vzdálenost, na kterou lze tag přečíst, se pohybuje od několika cm 

až po jednotky metrů v závislosti na použité frekvenci. Nevýhoda tohoto typu je menší 

spolehlivost. Mezi běžné aplikace tohoto typu tagů patří „dotykové“ odemykání dveří, 

podvojné použití s čárovými kódy u spotřebního zboží (tzv. Smart labels) apod. 

 

 

Aktivní tagy 

Použití aktivních tagů není tak rozšířené jako v případě pasivních, hlavně 

z důvody vyšší pořizovací ceny. Tento typ pracuje lépe za zhoršených podmínek, jako je 

například zvýšená vlhkost, či větší výskyt odrazivých materiálů (hlavně kov). Obsahují 

vlastní zdroj napájení, většinou i větší paměť a jsou schopny jak čtení, tak i zápisu. 

Největší výhoda tohoto typu je ta, že se dá nastavit interval spuštění a to otevírá možnosti 

pro uplatnění například při triangulaci zboží, nebo osob v objektech obsahujících velké 

množství antén. Běžná životnost dosahuje 10 let. 

 

 

Semi-pasivní tagy 

Tyto tagy kombinují ty nejlepší vlastnosti z obou předchozích kategorií. Mají 

napájecí zdroj, který využívají k napájení mikročipu, a tedy dokáží spínat i bez aktivace 

pomocí přijímače. K přenosu informací ale dochází až v případě, kdy čtečka tag „probudí“ 

a přenos si vyžádá a napájení přenosu pokryje energie ze čtečky. Jsou spolehlivější než 

pasivní, vydrží v provozu déle než aktivní a cena se pohybuje mezi oběma předchozími 

typy.  



 

10 
 

Dále můžeme tagy dělit podle možností zápisu: 

 read – only,  

 read – write, 

 write once – read many. 

 

 

Read – only tagy 

Tyto tagy pouze nesou informace. Nejčastěji je tam informace zakomponovaná už 

při výrobě a většinou jde o EPC informace o daném výrobku. Rychlost čtení je vysoká, 

kolem 1000 tagů za sekundu.  

 

 

Read – write tagy 

Tento typ dokáže data ze své paměti jak číst, tak přepisovat. Tato schopnost je 

vykoupena vyšší cenou, ale i tak dokáže najít své uplatnění. Využívá se například 

v leteckém průmyslu, kdy mohou být na jediném čipu uloženy stovky záznamů o číslech 

komponentů, vykonaných servisních úkonech a podobně, a to za cenu nesrovnatelně 

menší, než kdyby se ke stejnému účelu použil procesor, či jiné médium s pamětí. Rychlost 

je stejná jako u předchozího typu, tedy 1000 tagů/s. 

 

 

Write once – read many tagy 

Prakticky shodné s první typem, ale čip data neobsahuje už od výroby, ty si tam 

nahraje až uživatel, a to pouze jednou. Poté už čip slouží pouze ke čtení. U tohoto typu je 

rychlost čtení nižší a to 200 tagů/s. 
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2.5. Middleware 

Neméně důležitou součástí každého RFID systému je software, který umožňuje 

komunikaci mezi hardwarovými částmi, zde nazýván middleware. I když existují určité 

standardy pro komunikaci na lince tag - čtečka a čtečka - čtečka, ne všichni výrobci mají 

stejné komunikační protokoly. Middleware dokáže mít v sobě nahráno více protokolů, 

které se pak ve výpočetním hardwaru potkají a dokáží interpretovat stejné výstupy.  

Existují dva hlavní způsoby, jak taková síť middleware vypadá. Buď se jedná o 

software nahraný na malá zařízení, která jsou součástí každé čtečky (například na 

mobilním telefonu, nebo přímo na mobilní čtečce), nebo může jít o velký, centralizovaný 

systém, kde middleware je nahrán jen v páteřní síti celého výrobního systému a žádná 

podrobná kontrola součástí není třeba. První systém je vhodný do obchodních sítí, pro 

inventury a podobně, zatímco druhá možnost se uplatní zejména v továrnách, kde je celý 

systém automatizovaný. [5] 

 

2.6. EPCIS 

EPCIS, neboli Electronic Product Code Information Services, je databáze údajů o 

načtených kódech v systému uživatele RFID. Tato databáze může být buď soukromá, nebo 

ji uživatel může zpřístupnit, a to buď globálně, nebo jen určitým skupinám. To ve výsledku 

vede k tomu, že každý s RFID čtečkou dokáže přečíst a dešifrovat data na takto přístupném 

tagu. Spolupracující firmy si mezi sebou sdělují tyto databáze, aby měly lepší přehled o 

pohybu zboží. [13] 

 

2.7. EPC 

Electronic Product Code je jedinečný identifikační kód. Obsahuje minimálně 96 

bitů určených k zápisu informací. Tato část paměti je většinou použita, pokud pro danou 

aplikaci stačí alokovat daných 96 bitů. U některých tagů existuje možnost zvětšení EPC 

části paměti, a to na úkor uživatelské části paměti. Běžná struktura EPC je tvořena 
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hlavičkou (ta je tvořena aplikačním identifikátorem), identifikátorem výrobce, produktu a 

nakonec sériovým číslem daného výrobku. [13] 

 

2.8. Uživatelská část paměti 

 Tato část je, jak už název napovídá, alokována pro data uživatele. Existuje 

několik druhů pamětí. Většina jich funguje na podobném principu jako flash paměti na 

paměťových kartách, které používáme v mobilních telefonech, fotoaparátech a podobně, 

ale existují i jiné typy pamětí, jako například FRAM. [2] Výhodou běžných typů pamětí je 

jejich nízká cena, nevýhodou je trvanlivost dat, která jsou v paměti zapsaná a počet 

přepsání, které takový typ paměti snese, aniž by se poškodila. Na druhé straně FRAM je 

zatím relativně drahá, porovnáme-li ji s běžnými paměťmi, ale data na ní vydrží mnohem 

déle a přepisování uživatelské části je možné teoreticky „nekonečněkrát.“ [13] 
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3. Tvrdé bezpečnostní etikety 

 

Pokud RFID systém bereme jako komplexní řešení, které je schopno obsáhnout 

jak zabezpečení, tak pomoc s inventarizací a snadnějším vyhledáváním zboží, pak tvrdé 

bezpečnostní etikety slouží pouze k zabezpečení zboží. Obsahují většinou dvě části.  

První část je určena k rozeznění alarmu, pokud zákazník zboží řádně nezaplatí a 

projde přes rám. Toho se dosáhne tak, že rám vysílá do prostoru elektromagnetické pole 

skrze oscilátory v samotném rámu. Pokud do takto střeženého prostoru vnikne etiketa, 

která je naladěna na stejný kmitočet, začne s tímto polem rezonovat. Tato etiketa v sobě 

ukrývá pasivně laděný odpor a díky tomu z oscilátoru odebírá více energie. Stav energie na 

oscilátoru se hlídá, a pokud klesne pod určitou hranici, alarm se rozezní.  

 

Obrázek 3: Tvrdé etikety s inkoustem [7] 

 

Druhá část tohoto systému je konstruována tak, aby tento mechanismus nebylo 

možné ze zboží snadno odstranit. Je složen z jehly s vroubkovaným povrchem a otáčivou 

hlavou, pružiny, tří ocelových kuliček, a dvou kovových protikusů. Zjednodušeně řečeno, 

pružinka tlačí na jeden protikus, který tlačí dolů tři kuličky, mezi kterými je zasunutá jehla 

a celé je to z opačné strany zapouzdřené druhým protikusem. Jehla jde dovnitř vsunout 
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lehce, ale vytáhnout už nejde a to právě díky tlaku, který na ni vyvíjejí kuličky, které jsou 

přitlačovány pružinou. Jehlu jde buď vytáhnout tak, že se s ní otáčí a pomalu se vytahuje - 

ale to je znemožněno tím, že je hlava jehly pohyblivá – a nebo aplikací silného magnetu, 

který povytáhne kus, který tlačí kuličky dolů. Tato část může dále obsahovat kapsli 

s inkoustem, který potřísní zboží v případě násilné demontáže. 

I když se zdá, že je tento systém tvořený více součástmi a je náročnější na 

sestavení, je stále mnohonásobně levnější, než RFID. To je jeho nesporná výhoda. Mezi 

nevýhody však patří relativně snadné odstranění zlodějem, případně i náhodné vylití 

inkoustu při nesprávné manipulaci. 
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4. Čárové kódy 

Čárové kódy jsou data, reprezentovaná v grafické podobě. Dají se přečíst přístroji 

k tomu určenými, jako jsou optické čtečky a jiné. Původně čárové kódy představovaly data 

identifikovatelná podle šířky svislých pruhů a mezer mezi nimi – tento způsob se nazývá 

lineární, nebo jednodimenzní (1D) kódy. Později se vyvinulo více možných kombinací 

zapojením druhé dimenze a vznikaly čárové kódy čtvercové, obdélníkové a podobně.  

Ke čtení původně sloužily specializované optické skenery, dnes je však software, 

který je za čtení těchto kódů zodpovědný, tak rozšířený, že přečíst čárový kód už zvládne i 

smartphone, skener a podobná zařízení.  

K hlavnímu rozmachu čárových kódů došlo při automatizaci markování zboží na 

pokladnách obchodů, proces, který dnes prakticky ani nevnímáme. První načtené zboží byl 

balíček žvýkaček Wrigley v obchodě Marsh Supermarket, ve státě Ohio, roku 1974. [1] 

Dnes se používají nejen v obchodech, ale z velké části také ve zdravotnictví, při 

sledování pacientů, nástrojů, tvoří nedílnou součást různých zákaznických kartiček, nebo 

například ke sledování zavazadel na letištích. 

Mezi hlavní výhody tohoto systému patří jeho finanční nenáročnost. Zavedení 

takové technologie ve velkém obchodě nese minimální finanční zatížení. I pro 

maloobchodní řetězce se nejedná o vysokou investici, řádově v tisících Kč za nákup 

softwaru a čtecích zařízení. 

 

Obrázek 4: Ukázka 2D čárového kódu [11] 
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5. Stav v prodejně před zavedením RFID 

 

Jak již bylo naznačeno v úvodu, pro potřeby této práce se bude hovořit o 

specifické prodejně Decathlon Ostrava. 

Zboží v prodejně projde určitým cyklem, který se skládá z příjezdu do prodejny, 

zařazení na místo prodeje, pravidelné inventarizace (pokud je na prodejně dostatečně 

dlouho) a prodeje. Je tedy možné, či dokonce pravděpodobné, že dojde k několika 

událostem u každého kusu zboží, který dorazí na prodejnu.  

Za stav „před zavedením RFID technologií“ budeme považovat stav, kdy většina 

výrobků na prodejně má pouze čárový kód, nebo etiketu. 

Pokud se budeme snažit držet uvedeného cyklu, pak první věc, kterou musíme 

ošetřit je zajištění toho, že zboží, které bylo do prodejny dovezeno, zde má skutečně být. 

Sklady občas omylem posílají zboží určené do jiných poboček, či úplně jiných obchodů a 

tedy kontrola příjmu je na místě. Pokud vezmu v potaz, že do prodejny dorazí v průměru 

10 tisíc položek zboží na osmi paletách, je nesmyslné snažit se kontrolovat každý jeden 

kus samostatně. Nyní je to řešeno tak, že na každé paletě je natištěna etiketa 

s identifikačním číslem, které přečte optická čtečka čárových kódů při vykládání zboží 

z kamionu a porovná s číslem, které nám zašle přepravní služba při nakládce zboží. Tak se 

rovnou zamezí převzetí palety určené pro jiný obchod. Manipulaci ze strany řidiče se 

zamezí zaplombováním nákladního prostoru automobilu už při nakládce zboží. 

Dále je nutné zboží zařadit na své místo. Pokud se neví, kam zboží patří, musí se 

zaměstnanec přihlásit do obchodního systému, zadat artiklové číslo zboží, načež se mu 

zobrazí pdf dokument, ve kterém musí najít artiklové číslo a až tehdy vidí, kam zboží 

správně zařadit. Tento proces je velmi zdlouhavý, a když přijde nová kolekce, která ještě 

není zařazená a systém nutí zaměstnance opakovat stejné kroky pro každý artikl, 

zaměstnanec ztratí mnoho času, který mohl věnovat zákazníkům, či jiným činnostem.  

Stejný postup následuje, i když zboží zařadí špatně zákazníci, či když se zboží 

vrací do prodeje ze zkušebních kabinek, od pokladen a podobně.  



 

17 
 

Pokud se jedná o zboží s vyšší prodejní hodnotou, musí se zajistit proti krádeži. 

Ve zmíněné prodejně se používá několik druhů zabezpečení, podle toho o jaké zboží se 

jedná. Sport-testery, GPS navigace, hodinky a podobné zboží jsou zamčené v prosklené 

vitríně a u produktů, u kterých je to možné, je navíc přidělán tvrdý bezpečnostní tag. Klíče 

od této vitríny jsou k dispozici každému prodavači, a pokud se zákazník chce podívat na 

nějaký produkt, prodavač mu vitrínu odemkne a zůstane s ním po celou dobu. Na tenisové 

rakety, golfové hole a podobné zboží se připínají tvrdé etikety přizpůsobené přímo jejich 

tvaru, nebo tvrdé etikety, které mají místo standardního protikusu dlouhé ocelové lanko, 

které se omotá kolem rámu, nebo výpletu. Na boty a kusy oblečení se také dává standardní 

tvrdá etiketa. Nevýhodou samozřejmě je, že tyto etikety vadí při zkoušení zboží a mohou 

jej poškodit či potřísnit při aplikaci, nebo při nešetrném zacházení.  

Obchody běžně provádějí roční inventury, při kterých se počítá veškeré zboží na 

prodejně. Taková inventura se samozřejmě nemůže provádět, když je obchod otevřený. 

Docházelo by k odchylkám v kalkulaci a v případě některých prodejních řetězců tyto 

inventury provádí velké množství lidí, kteří by zákazníkům překáželi. Načítat každý kus 

zboží pomocí čárových kódů do nějakého systému by bylo časově velmi náročné, takže se 

to většinou řeší právě pomocí RFID, které nemusejí mít přímý vizuální kontakt s čtecím 

zařízením a tedy jen stačí, aby byly v přítomnosti kontrolovaného zboží. Pokud ale 

prodejna RFID implementované nemá, tyto inventury se dělají ručně, a to tedy ve výsledku 

znamená, že po zavírací době přijde do obchodu externě najatá pracovní síla, která i 

několikrát převyšuje počet stálých zaměstnanců a ručně počítají každý jeden kus zboží. 

Nemluvě o tom, že pokud se počítají věci, kterých je velké množství, může snadno dojít 

k omylu počítajícího, je tento způsob velmi silně závislý na excelentní organizaci 

(například aby se některé zboží nepočítalo vícekrát, či aby se na něco nezapomnělo) a 

velmi náchylný ke krádežím ze strany najaté pracovní síly i kmenových zaměstnanců, kteří 

se mohou snažit využít nastalého zmatku a neorganizovaného pohybu osob na pracovišti.  

Zároveň zaměstnavatel chce, aby zaměstnanci prováděli periodické kontroly stavu 

zásob. To nyní funguje na principu náhodné volby systému, založené na několika 

parametrech, jako jsou prodejnost, výnosnost a jiné. Tento algoritmus vylosuje druh zboží, 

který má být spočítán, aby v případě potřeby došlo k jeho rychlejšímu naskladnění, či aby 

se zkontrolovalo, je-li přítomen na prodejně (to v případě, jedná-li se o produkt, který se 

dlouho neprodává a podobně). Toto v praxi znamená, že zaměstnanec dostane ráno ze 
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systému hlášení o nutnosti provedení dané kontroly a musí si vybrat dobu, která není velmi 

exponovaná z pohledu návštěvnosti, aby se například nestalo, že si někdo výrobek koupí 

v době kontroly. Může dojít k nesrovnalostem v počtu zboží na prodejně a tedy k další 

odchylce. V případě ruční kontroly toto trvá déle, než při kontrole pomocí RFID. 

Některé produkty mohou zůstat na prodejně i několik let. V těchto případech je 

nutné, aby i po této době bylo možné dohledat údaje o produktu. Tedy musí existovat 

centralizovaný systém, ve kterém jsou k dohledání informace jako cena, identifikační číslo 

artiklu, místo uložení zboží a podobně. Tento systém může samozřejmě obsahovat 

mnohem více funkcí a přístupný je pouze zaměstnancům, kteří se do něj mohou přihlásit, 

nebo můžeme nastavit omezení použití funkcí podle úrovně účtu zaměstnance. Další 

funkce, které by takový systém měl obsahovat, jsou změna ceny, historie cen, možnost 

objednání z centrálního skladu, popis produktu a další funkce, které korespondují s běžným 

každodenním používáním, i komplexnější funkce, jako třeba vyhodnocení prodeje určitého 

zboží, přehled o výdělcích, nebo záznamy přístupů zaměstnanců do systému.  

Dalším logickým krokem v životním cyklu produktu je jeho pohyb směrem 

k pokladně, a tedy s tím spojené zjištění ceny na pokladně. Pokud jde o produkt textilní, 

má s největší pravděpodobností našitý čárový kód u etikety již z výroby. Toto řešení je 

velmi efektivní, jak z ekonomického hlediska, kdy cena takového kódu nezvýší náklady na 

výrobu, tak i z informačního, kdy druhá strana čárového kódu může obsahovat informace o 

tom, jak produkt ošetřovat, nebo další podobné informace. Nevýhodou je to, že čárový kód 

nese informaci jen o ceně výrobku a také to, že pokud se poškodí, je nečitelný a musí se 

nahradit nalepovací variantou. Pokud jde o jiný typ produktu, většinou se čárový kód 

nalepí na obal, nebo na viditelné místo na povrchu výrobku. I když je možnost poškození 

nebo znemožnění čitelnosti vyšší, než v případě textilního čárového kódu, pořád je to 

z ekonomického hlediska nejschůdnější varianta.  

Musíme předpokládat, že ne vždy jsou prodavači zákazníkovi k dispozici a může 

se stát, že u některého výrobku chybí balisáž a zákazník tedy neví, kolik výrobek stojí. 

V prodejnách proto existují zobrazovací jednotky se čtečkou čárových kódů, které cenu 

výrobku zjistí. Pokud se bude jednat o optický skener čárových kódů, musí zákazník najít 

čárový kód a přiložit ho ke čtečce tak, aby ho přečetla. To znamená neskrčený a nezakrytý 

prstem. U některých výrobků to může být díky jejich tvaru, či váze nesnadné. 
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Decathlon Ostrava, stejně jako i spousta jiných podobných řetězců, používá 

zákaznický systém, který odměňuje pravidelné zákazníky. K prokázání se používá 

zákaznická karta, která má na sobě natištěný čárový kód, který je unikátní pro každého 

zákazníka. Karty s tímto kódem se tisknou zákazníkovi na počkání přímo na prodejně. 

Pokud ji ztratí, najde se v databázi jeho číslo a vytiskne se karta nová. 

Když uvažujeme o použití nalepovacích čárových kódů, musí být možné tisknout 

etikety nové, v případě poškození původního kódu. Je tedy potřeba tiskárna k jejich výrobě 

a čtečka na snímání. Ceny takových tiskáren, vhodných do obchodních řetězců, se 

pohybují kolem patnácti tisíc korun a cena za tisíc etiket je přibližně 25 Kč. Cena pokladní 

čtečky je přibližně tři tisíce korun a čtečka terminálu pro zákazníky se pohybuje kolem pěti 

tisíc korun. Vidíme tedy, že vstupní investice není nijak vysoká ani pro menší obchody a u 

větších, s vyšším počtem pokladen, se cena investice bude pohybovat kolem čtyřiceti až 

padesáti tisíc korun.  

Další velmi důležitý faktor je ochrana před krádeží. Je třeba si uvědomit, že zboží 

může ukrást jak potenciální zákazník, tak zaměstnanec, a tedy musíme uvažovat dva druhy 

ochrany, respektive nemůžeme oprostit zázemí prodejny od jistých kontrolních prvků, či 

nekontrolovat zaměstnance při odchodu z práce.  

Ochrana před krádeží probíhá režimově, kdy externě najatá soukromá 

bezpečnostní služba, která hlídá u východu z prodejny, může při podezření na kradené 

zboží zastavit subjekt a požádat ho o spolupráci při ukázání obsahu zavazadla a podobně. 

Dále jeden člen soukromé bezpečnostní služby chodí po prodejně a snaží se zachytit 

potenciální zloděje přímo při činu. Informace pak předává spolupracovníkovi u vchodu, 

který subjekt zadrží při odchodu z prodejny. Na prodejně jsou i kamery, které se používají 

jen zpětně. Nejsou tedy trvale obsluhovány, ale slouží spíše k odstrašení, vzhledem k jejich 

viditelnosti.  

Vzhledem k tomu, že soukromá bezpečnostní služba je externí kontraktor, 

kontroluje i zaměstnance při jejich odchodu z práce. Ti jsou povinni ukázat obsah svých 

tašek a zavazadel a to je jediná kontrola, kterou zaměstnanci podstupují při odchodu 

z prodejny. Vchody do šaten hlídané nejsou, stejně tak ani kuchyňka a společné zázemí 

prodejny.  
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Je tedy na první pohled zřejmé, že zde existuje několik oblastí, které by se daly 

vylepšit. Ať už se jedná o větší komfort zákazníků při zjišťování ceny výrobků, zkvalitnění 

zabezpečení, či zrychlení procesů, které vykonávají prodavači, existuje snadný způsob, jak 

tyto aktivity zrychlit a zkvalitnit. 
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6. Návrh použití RFID systému 

 

Při návrhu se budu snažit orientovat na maximální usnadnění všech procesů, které 

se týkají manipulace zboží a jeho zabezpečení. Tím tedy může být mnou navrhované řešení 

dražší, ale tento systém je natolik modulární, že si zadavatel může vybrat jen ty součásti, 

které považuje za důležité a tím se může cena snížit. Důraz bude tedy kladen na bezpečnost 

ze strany zaměstnavatele a na co největší usnadnění úkolů prodavačů. 

Budeme-li se držet postupu uvedeného v minulé kapitole, jako první je nezbytné 

řešit příjezd zboží do prodejny. Před to bych ale ještě rád zařadil aplikaci RFID přímo při 

výrobě zboží.  

Zboží, které dostává síť obchodů Decathlon, pochází ze dvou základních zdrojů: 

buď se jedná o zboží vyrobené dceřinými společnostmi sítě Decathlon, nebo se jedná o 

zboží ostatních značek (Adidas, Salomon, …).  

Pokud budeme uvažovat zboží dceřiných společností, tak na textilní zboží se 

přišije textilní RFID tag již při výrobě zboží, spolu s textilním čárovým kódem. Buď se 

použije read - only tag, na kterém již musí být informace nahrané, a nebo write once – read 

many tag. Obě varianty jsou použitelné jak z ekonomického, tak i praktického hlediska. 

Informace o výrobcích jsou pro všechny pobočky stejné, a tedy s jejich čtením není 

problém v jakékoliv prodejně, protože software se v celé síti používá stejný.  

U ostatních výrobků musíme přijít na místo a tvar RFID tagu, který nebude 

překážet při zkoušení, či při následném používání produktu a zároveň nebude úplně snadné 

jej odstranit, či odhalit. V tomto spatřuji jednu z největších výhod, ale zároveň i slabin 

tohoto systému. Výrobní proces jednotlivých výrobků se musí upravit, nebo změnit, aby 

akomodoval tento krok. Půjde o výzvu, jak docílit co nejsnazší a nejefektivnější 

implementace. Například u bot se může dát RFID tag pod vložku, do boty, kde může 

existovat i po prodeji produktu, aniž by jakkoliv vadil při běžném použití. Zároveň je to 

místo, kam se běžně lidé při zkoušení produktu nedívají, a tedy nemusí být odhalen, ani 

náhodně odstraněn. U míčů může být nálepka tagu na butylové duši, tudíž je normálně 

nedosažitelná a tedy neodstranitelná. 
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U zboží pocházejících z jiných zdrojů je ideální, když použité RFID jsou buď 

typu write once – read many, nebo přímo read – write a informace se do tagu zapíšou 

například ve skladu před příjezdem na prodejnu, nebo u výrobce. Informace budou 

v takovém formátu, aby je systém prodejny Decathlon mohl přečíst a jednoznačně přiřadit 

danému zboží, zároveň to může být provedeno tak, aby bylo poznat, že jde o zboží 

z externí dodavatelské sítě.  

Teď, když máme RFID tagy na většině zboží, může zboží putovat do prodejny se 

seznamem jednotlivých položek, které opouštějí centrální sklad. Při vykládce kamionu 

zboží projde přes stacionární rám a automaticky se načte do systému. Můžeme si vybrat, 

jestli se bude opravdu načítat každý jeden kus zboží, nebo jestli bude ještě speciální RFID 

tag na paletě a budou se načítat pouze ty. V takovém případě může být místo stacionárního 

rámu použita ruční čtečka, která je podstatně levnější. V takovém RFID tagu může být 

samozřejmě načten seznam všech položek, které jsou na paletě uloženy, a tudíž se systém 

zase postará o to, aby všechny přijaté položky načetl do systému obchodu. Tato metoda 

samozřejmě pracuje s předpokladem, že seznam, který pošle sklad na prodejnu je vždy 

pravdivý a že nenastala chyba při zápisu výrobků, které jsou na paletě uloženy. Toto by se 

dalo ošetřit tak, že seznam odeslaného zboží by vznikal až po naložení zboží na paletu, 

která by projela ve skladu přes stacionární RFID čtečku, která tento seznam vytvoří.  

Až je zboží na prodejně, dojde k jeho zařazování. Hierarchie prodejny je taková, 

že existuje pět oddělení a každé z nich si zařazuje zboží samo. Ideálně by tedy mělo mít 

každé oddělení k dispozici čtečku RFID tagů a zobrazovací panel, na kterém se zobrazí 

informace o produktu. Může tam být počet kusů, které již jsou na prodejně a počet kusů, 

které přišly se zbožím (vhodné pro představu o tom, kolik místa budeme potřebovat), 

umístění výrobku, či jiné údaje. Můžeme volit mezi mobilním telefonem a stolním 

počítačem. Práce na stolním počítači bude komfortnější pro rozsáhlejší projekty, zato práce 

na mobilním telefonu bude rychlejší při běžné práci prodavače. Připojení mobilního 

telefonu ke čtečce může být realizováno přes Bluetooth, počítač může být připojen buď 

také přes Bluetooth, či drátově přes rozhraní USB. Vzhledem k tomu, že se snažíme o co 

největší zjednodušení práce, můžeme původní přihlašování pomocí jména a hesla nahradit 

RFID tokeny, které mají heslo a přihlašovací jméno uložené v sobě. To ušetří čas a 

nesporně zvýší komfort práce, protože zaměstnanec je nucen vypisovat své přihlašovací 

údaje do systému během pracovního dne několikrát.  
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Dále se může jeden či více monitorů s čtečkou umístit po prodejně, aby si 

zákazníci mohli zjistit cenu výrobku sami a nemuseli tedy spoléhat na pomoc prodavačů, 

pokud zrovna nejsou poblíž. 

Při zajišťování zboží proti krádeži je třeba si uvědomit, že je již aplikována jedna 

vrstva ochrany a to RFID tag – za předpokladu, že u východů z prodejny jsou instalované 

čtecí brány, které spustí poplach, pokud dojde k pronesení tagu polem brány. Tento systém 

funguje tak, že brána vysílá elektromagnetické pole, které aktivuje tagy, které tímto polem 

projdou a vyšlou informaci bráně o tom, zda byly řádně deaktivovány při platbě. Pokud ne, 

dojde k rozeznění akustického či optického alarmu. Brána také může vyslat informaci 

bezpečnostní službě, například na displej mobilního telefonu prostřednictvím sítě Wi-Fi. 

Tím pádem bezpečnostní služba hned na obrazovce mobilního telefonu vidí, které 

předměty nebyly zaplaceny a které ano.  

To, že již je na zboží jedna ochrana před krádeží, ovšem nemusí stačit, neboť 

existují předměty, u kterých takové zabezpečení pomocí RFID nalepovacích tagů nestačí a 

proto musí být jisté zabezpečení přidáno. Jeden příklad za všechny: v prodejně se začaly 

ztrácet rybářské navijáky, které byly balené v papírových krabicích. Ochrana, kterou byly 

navijáky zajištěny, sestávala z tvrdého bezpečnostního tagu s lankem, který byl ovázaný 

kolem navijáku, aby ho nebylo možné odstranit bez poškození navijáku, či poškození tagu. 

Později se zjistilo, že po internetových diskuzních fórech s rybářskou tématikou kolují 

návody, jak tuto bezpečnostní složku obejít – stačilo lanko přerušit a tag nevydával při 

takové manipulaci žádný akustický signál. RFID tag na krabičce by nic nezměnil, protože 

zloději si samozřejmě brali pouze navijáky bez krabiček. Tento specifický kus zboží musí 

být ochráněn jiným způsobem.  
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Obrázek 5: Ukázka zabezpečovacích prvků použitých na navijáky v prodejně Decathlon Ostrava 

 

Detekční rámy můžou být také umístěny při vstupu do zázemí prodejny, aby se 

zamezilo krádeži zaměstnancům. V takovém případě bude pro zaměstnance těžší přenést 

zboží do šaten, a tedy bude zhoršena možnost manipulace s ochranou. Rámy mohou 

fungovat stejně jako vchodové, tedy mohou vyslat informace o produktech zaměstnanci 

soukromé bezpečnostní služby, či mohou pouze rozeznít alarm umístěný v rámu.  

Oblast, ve které podle mého RFID systém opravdu vyniká, je údržba stavu zásob 

na prodejně. Například inventury jsou velmi jednoduché na provedení. Vše se samozřejmě 

odvíjí od softwarové implementace, pokud ta je vadná, či nedomyšlená, bude i výsledný 

systém zaostávat za svým plným potenciálem.  

Pokud tedy mají všechny, či většina, výrobků RFID tag, načítají se do 

inventarizačního systému skrze ruční čtečky RFID. Poté se porovná načtený počet 

s počtem, který uvádí systém a při odchylce se buď může počet překontrolovat ručně, či 

opravit stav zásob. To znamená, že ručně počítáme pouze položky, které ukazují odchylku 

- a to může znamenat velmi razantní snížení času potřebného k dokončení inventury. 

Systém, který navrhuji já, sestává z ruční RFID čtečky, která snímá na frekvenci UHF do 

vzdálenosti 1 metr a z mobilního telefonu, který zobrazuje informace pro obsluhu. 

Vzhledem k tomu, že softwarové rozhraní v naší síti obchodů je neustále připojené 

k internetu, je přístupné i z osobního mobilního telefonu jednotlivých zaměstnanců.  
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Toto zároveň dovolí zavést častější malé inventury (v Decathlonu nazývané 

Basic), díky ušetřenému času. Princip bude stejný, jako u velkých, jednoročních inventur, 

tedy že systém zaměstnanci řekne, který výrobek by měl zkontrolovat, zaměstnanec toto 

provede pomocí mobilní RFID čtečky a mobilního telefonu. Díky tomu, že kontrola i zápis 

do systému probíhá přímo u zboží, na rozdíl od předchozí situace, kdy počítání zboží může 

být prováděno u zboží, ale zapisování do systému se musí provést přes počítač, který je 

umístěn na prodejně stacionárně, nemusí docházet k problémům se zákazníky, kteří si 

chtějí zboží koupit.  

 

Obrázek 6: Prostředí mobilní aplikace sítě Decathlon 

 

Na RFID systém se může převést i systém zákaznických karet. Dle mého názoru 

by byla vhodná jednotná otevřená platforma, do které by se mohl přihlásit každý podnik. 

Taková zákaznická karta by sestávala z jednoho velkokapacitního RFID tagu, který je 

schopen zápisu. Tento tag by obsahoval podobný řetězec znaků jako jeho protějšky 

využívající čárových kódů s jasným identifikátorem prodejny, či konglomerátu a 

zákazníka. Reálně by se taková informace vlezla do dvaceti bajtů, a jak již bylo uvedeno, 
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největší RFID tagy dosahují velikosti 64 KB. To znamená, že na takový tag by se vlezlo 

3276 unikátních kombinací. Ceny takových tagů jsou zatím vyšší, ale s postupem 

technologií a větší poptávkou se budou snižovat. Stejně tak by neměl být problém 

s přečtením takové zákaznické karty. Rozmach RFID technologie je nevyhnutelný a 

poptávka stlačí ceny na úroveň, kde RFID čtečky budou konkurovat běžným čtečkám 

čárových kódů.  

Zkusme tedy přibližně spočítat náklady jednoho obchodu při využití popsaném 

výše. Mobilní RFID čtečky s možností přenosu informací přes bluetooth stojí přibližně 28 

tisíc korun, ceny pokladních čteček se pohybují kolem 14 tisíc korun, tiskárna na RFID 

tagy vhodná pro naše využití (tedy velmi častý tisk RFID etiket) stojí kolem 25 tisíc korun 

a tisíc RFID etiket vychází na necelých patnáct set korun. Dále panel pro zákazníky, cca 8 

tisíc Kč a rámy při vstupu do obchodu, které se cenově pohybují kolem 30 tisíc korun. 

Vidíme tedy, že počáteční investice je o mnoho vyšší, než u běžných čárových kódů, 

snadno se dostaneme přes 250 tisíc korun. Vezmeme-li ale v potaz náklady na lidské 

zdroje jen při každoroční inventuře, kdy při platu 60Kč/h a osmihodinové pracovní směně 

musíme zaměstnat i sto lidí, což vychází zhruba na 50 tis. Kč zjistíme, že se nám tato 

investice poměrně rychle vrátí. Zvláště pokud si představíme přidanou hodnotu RFID 

systému, která je dle mého velmi vysoká i když ocenitelná jen subjektivně.  

Při průchodu zboží pokladnou se zboží načítá velmi rychle při pouhém přechodu 

přes čtecí zařízení. To v důsledku znamená, že prodavačky obslouží jednoho zákazníka 

rychleji, a tedy že se u pokladen netvoří zbytečné fronty. Můžeme tedy zredukovat počet 

pokladních, či jinak upravit interakci pokladních se zákazníkem. Například se můžeme 

zaměřit na zlepšení komunikace pokladní – zákazník. 
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7. Realizace aplikace RFID  

Aplikace v praxi proběhla v ostravské prodejně Decathlon, kdy zavádění RFID 

probíhá plošně ve všech prodejnách na území České Republiky. První kusy zboží s RFID 

začaly chodit na prodejnu přibližně v dubnu roku 2014 a další technologické součásti 

systému byly dodávány postupně v rozmezí přibližně dvou měsíců. Vzhledem k tomu, že v 

prodejně jako prodavač pracuji od prosince 2013, jsem měl možnost vyzkoušet obě 

technologie – jak původní čárové kódy, tak i RFID.  

 

7.1. Komponenty systému   

Mobilní čtečka Embisphere embiVentory 
Přenosná UHF RFID čtečka, která dokáže číst tagy na vzdálenost až 80cm a na 

baterii vydrží v provozu až 3 hodiny. Dokáže číst tagy všech standardních UHF frekvencí 

(tedy evropské, americké i čínské frekvenční pásma) a podporuje standard EPCglobal 

druhé generace. Konektivita přes Bluetooth dovoluje zobrazit informace z tagů na 

systémech Windows a Android. Je odolná proti vodě, prachu a nárazům. Tyto čtečky 

používají zaměstnanci při inventurách. 

 

Obrázek 7: Ruční čtečka používaná v obchodě Decathlon Ostrava [4] 
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Stacionární čtečka Embisphere embiPos 

Stacionární čtecí zařízení s vizuální a zvukovou odezvou při načítání artiklů zboží. 

Výkonná anténa v těle této čtečky dokáže číst tagy s velkou přesností a na všech UHF 

frekvencích. Je napojena na display, na kterém běží systém prodejny Decathlon, který 

zobrazuje načítané zboží. Pokladní tedy mají dvojitou konfirmaci o tom, zda se zboží 

správně načetlo.  

 

Obrázek 8: Stacionární čtečka používaná v obchodě Decathlon Ostrava [3] 

 

7.2. Rychlost čtení zboží na pokladně 

 

Jednou z věcí, které jsem testoval, byla změna rychlosti průchodu šesti artiklů 

zboží přes pokladní systém. Jednou byl použit pouze skener pro čárové kódy, podruhé 

pouze čtečka RFID tagů a jako třetí byla kombinace dvou výše zmíněných, kdy se 

dobrovolník mohl svobodně rozhodnout, který systém použije. Zboží načítalo pět 

dobrovolníků, každý osmkrát, s různě dlouhou pauzou mezi jednotlivými měřeními, aby se 

minimalizovala eventualita zapamatování si umístění kódů na zboží. Načítala se tři trička, 

jedny kalhoty, jedna bunda a jedna krabice s kužely. 
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Optický senzor 

Při snímání pomocí čárových kódů je největší problém kód na produktu najít. 

Díky tomu je tato metoda nejpomalejší a zaměstnává obsluhu pokladny nejvíce.  

Tabulka č. 1: rychlost průchodu zboží přes pokladnu za použití čárových kódů 

 
Osoba 1 Osoba 2 Osoba 3 Osoba 4 Osoba 5 aritmetický průměr 

průměr (s) 55,625 54,5 55 60,25 61,125 57,3 

 

RFID čtečka 

Při použití RFID pokladny stačí, když obsluha pokladny zboží přiloží k čtečce a to 

se již automaticky načte. Pro větší přehlednost jsme zboží přes pokladnu načítali postupně 

a ne vše najednou, aby měl i zákazník větší přehled o ceně jednotlivých položek. 

 

Tabulka č. 2: rychlost průchodu zboží přes pokladnu za použití RFID čtečky 

 
Osoba 1 Osoba 2 Osoba 3 Osoba 4 Osoba 5 aritmetický průměr 

průměr (s) 18,625 18,75 17,5 18,125 17,875 18,175 

 

Optický senzor a RFID čtečka 

Když obsluha pokladny dostala možnost výběru, použili ve všech případech 

optický senzor pouze k načtení krabice s kužely. Při dotazu na toto jednání všichni uvedli, 

že pokud je čárový kód vidět, raději použijí ten, i když je to ve výsledku zpomalilo.  

Tabulka č. 3: rychlost průchodu zboží přes pokladnu za použití obou prvků 

 
Osoba 1 Osoba 2 Osoba 3 Osoba 4 Osoba 5 aritmetický průměr 

průměr (s) 20,625 20,875 20,375 19,25 19,375 20,1 

 

Vidíme tedy, že při průchodu šesti artiklů je použití RFID kasy skoro třikrát 

rychlejší, než použití čárových kódů. Obsluha poklady se nemusí zdržovat hledáním 

čárových kódů na artiklech, kde není jasné, kde se daný čárový kód nachází, ale optický 
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skener se může na pokladně nechat a RFID tagy mohou být doplněny i o běžný čárový 

kód, aby se předešlo případům, kdy bude RFID tag z nějakého důvod neaktivní. 

 

7.3. Počet krádeží zboží a odhad počtu 

zachycených krádeží 

 

Po nápadu na zrealizování této bakalářské práce jsem začal zaznamenávat krádeže 

zboží v prodejně Decathlon Ostrava a vyhledávat staré zápisy o zadržených zlodějích. Aby 

mé výsledky měly určitou vypovídající hodnotu, omezil jsem zaznamenané krádeže pouze 

na oblečení z oddělení Fitness a boty našich značek. Tyto dvě kategorie jsem vybral proto, 

že všechno oblečení na oddělení Fitness má již našitý kód RFID od výroby a boty mají tag 

schovaný pod vložkou. 

 

7.4. Četnost zachycených krádeží před zavedením 

RFID technologií 

 

Je velmi složité odhadnout, jak přesné jsou mé snahy o zdokumentování 

úspěšnosti RFID technologie při kvantifikaci výsledků mého výzkumu, protože v systému, 

který Decathlon používá, nelze přesně rozeznat počet odcizeného zboží od zboží 

ztraceného, odepsaného, či jiných odchylek v systému. Vzhledem k tomu, že se nevedly 

podrobné záznamy o tom, kolik zboží se odepisovalo z jiných důvodů, než z důvodu 

krádeže, jsou tyto informace nekompletní. I přes to ale považuji svůj výzkum za 

směrodatný a to hlavně z toho důvodu, že počet odhalených zlodějů po zavedení systému 

RFID znatelně převyšuje počet u předchozího systému. Zde uvádím tabulku, která ukazuje, 

kolikrát jsme na prodejně Decathlon Ostrava chytili zloděje v rozmezí prosinec 2013 až 

červen 2014. Jak vidíte, čísla nejsou nikterak vysoká, ale zboží se nám ztrácelo často a 

v mnohem vyšších počtech. Například, jak jsem již naznačil výše, za jeden měsíc jsme 

přišli o několik navijáků na rybářské pruty, než jsme přešli na jiný způsob zabezpečení 
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daného výrobku. Jsou zde vidět i určité trendy v závislosti na roční době. Nejčastěji se 

kradlo v prosinci. 

 

Tabulka č. 4: Četnost krádeží před zavedením RFID technologií 

 

páry bot počet kusů oblečení 

prosinec 1 3 

leden 0 0 

únor 0 1 

březen 1 0 

duben 1 2 

květen 0 2 

červen 1 1 

součet 4 9 

 

7.5. Četnost zachycených krádeží po zavedení 

systému RFID 

 

Po zavedení RFID technologie na prodejnu a do systému ochrany zboží se 

razantně zvýšil počet zadržených. Zajímavý trend spatřuji v tom, že za poslední dva měsíce 

se počet zadržených opět snížil. Toto připisuji tomu, že se zloději začínají na systém 

adaptovat. U textilního zboží totiž stačí RFID tag odstřihnout a zloděj u východu nebude 

rámy zaznamenán. Na prodejně se již stalo, že se v jedné krabici od bot našly utrhané 

štítky v hodnotě cca 11 tisíc korun, které patřily z převážné části textilnímu zboží. Tento 

problém by šel odstranit lepší implementací RFID do zboží, kdy by mohl být například 

zašitý přímo v lemu, či manžetě.  
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Zde uvádím tabulku s údaji o zachycených zlodějích od září roku 2014 do března 

2015.  

Tabulka č. 5: Četnost krádeží po zavedení systému RFID 

 

páry bot počet kusů oblečení 

září 0 4 

říjen 1 2 

listopad 0 3 

prosinec 2 6 

leden 2 4 

únor 1 2 

březen 1 3 

součet 7 24 
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8. Závěr 

   

I přes to, že RFID technologie již nějakou dobu existuje, její použití stále nachází 

nové oblasti k integraci. V určitých případech zcela nahrazují staré systémy, jinde jen jiné 

systémy doplňují. Jisté ale je, že se tento systém může dále vyvíjet v mnoha různých 

směrech. Ať už se jedná o kapacitu uživatelské paměti, jednoduchost zápisu, vzdálenost 

čtení, či životnosti tagů, tato technologie se bude stále zdokonalovat. Je možné, že se 

jednou dostane do takové fáze, že pouhý jeden mikročip zabudovaný například přímo do 

dlaně člověka bude schopný zastávat funkci mnoha předmětů, které jsou pro nás dnes 

neodmyslitelné, ale to je jen čirá spekulace. 

Existuje mnoho způsobů zabezpečení zboží a většina odborníků se shodne na tom, 

že nic nenahradí kamerový dozor. I přesto se lidé snaží přijít na nové způsoby a nové 

použití technologií, které s tímto problémem pomůžou. V poslední době je velká pozornost 

věnována i multifunkčnosti zaváděných systémů, kdy je dbáno na to, aby vyvíjené 

technologie byly schopné pomáhat s více úkoly naráz.  

Stejně jako se vyvíjí technologie, vyvíjí se i schopnost člověka adaptovat se na ni. 

Tedy ať předmět zabezpečíme jakkoliv, vždy si člověk najde nějaký způsob jak tuto 

překážku překonat. 

Má bakalářská práce se soustředila na objasnění zavedení RFID systému 

v prodejně Decathlon Ostrava, toho co nahrazuje, či doplňuje a porovnání jistých 

parametrů při použití předchozích a současných technologií. Šlo o dokázání toho, že díky 

RFID byla prodejna Decathlon Ostrava schopna zadržet mnohem více zlodějů (v 

podobném časovém období, tedy prosinec až březen, se jeden rok podařilo zachytit pouze 

6 zlodějů, zatímco po zavedení RFID technologie o rok později se ve stejných měsících 

zadrželo 21 osob při krádeži), a tedy snížit ztráty obchodu. Vysvětlil jsem i přidanou 

hodnotu takového systému na příkladu průchodu zboží kasou, které je při použití RFID 

technologie rychlejší (dle mých měření skoro třikrát rychlejší), čímž systém šetří čas jak 

zákazníků, tak pracovníků na prodejně.  
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Dle mého názoru je pořízení této technologie stále velmi nákladné pro malé firmy, 

ale s postupem času by se měly snížit náklady na výrobu prvků systému RFID, a tím by se 

měla zvýšit jejich dostupnost. Stále si ale myslím, že i při nynějších pořizovacích 

nákladech, je to rozumná investice, která ve značné míře pomůže s chodem prodejny.  
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