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Anotace 

Diplomová práce je volena především z důvodu stále neklesajícího množství zranění 

a újmě na zdraví člověka v pracovním procesu z důvodu nedodržení pracovních předpisů 

a nařízení týkající se osobních ochranných pracovních prostředků. Je zaměřena na 

zabezpečení osobních ochranných pracovních prostředků v pracovním procesu pomocí 

moderní a stále rozšířenější technologie radio frequency identification device (dále jen RFID) 

za účelem zvýšení bezpečnosti práce. Pracovní proces jsem konkretizoval na lakování 

v lakovacím boxu. Celá diplomová práce je vedena od teoretické části, přes praktickou 

aplikaci technologie RFID na lakovacím boxu až po závěrečné shrnutí a zhodnocení 

technologie, případného doporučení aplikace v praxi.  

 

Klíčová slova: osobní ochranné pracovní prostředky, RFID technologie, 

lakovací box, pracovní riziko 

Annotation 

 The thesis is chosen mainly because of still do not fall number wounded, and 

harm to human health in the process of non-compliance with employment laws and 

regulations concerning personal protective equipment. It focuses on the security of personal 

protective equipment at work using a modern and increasingly widespread RFID to enhance 

safety. I work process more concrete for painting in the paint booth. The whole thesis is 

guided by the theoretical part, through the practical application of RFID technology in the 

paint booth to the final summary and evaluation technologies, any recommendations into 

practice. 
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1 Úvod 

Člověk se v reálném životě setkává v jakékoli části životního cyklu s možným 

rizikem. Riziko hrozí každému jedinci ať už v pohodlí domova nebo při různé pracovní 

činnosti či sportovní aktivitě. V této práci se budu věnovat riziku pracovnímu, které je vždy 

spojeno s jakoukoli pracovní činností. Volbu mé diplomové práce jsem zvolil především 

z důvodů neklesajícího počtu úrazů nebo zranění, ke kterým během pracovního procesu 

dochází. Jednu z hlavních příčin je nedodržení přesně daných předpisů a s tím související 

povinnost používat příslušné osobní ochranné pracovní prostředky (dále jen OOPP). Příslušné 

právní předpisy a nařízení jsou uvedeny v diplomové práci. 

Pro zabezpečení používání OOPP jsem zvolil stále více rozšířenou a používanou 

technologii radio frequency identification device, často uváděnou a známou jako technologii 

RFID. Tato technologie je často srovnávaná s technologií čárových kódů, ovšem dnešní doba 

a budoucnost už více směřuje k této novější a praktičtější technologii sloužící 

k bezdotykovému označování objektů či osob, popřípadě sběru dat. Z důvodu obrovského 

množství firem, které se zabývají a používají tuto technologií, věřím, že se s ní každý z nás již 

setkal.  

V dnešní době existuje velké množství typů a druhů OOPP, jsou stále více 

přizpůsobovány lidským podmínkám pro minimalizaci negativních podnětů, ale i přesto 

dochází k podceňování v používání. Cílem mé diplomové práce je zvýšení bezpečnosti práce 

při užívání OOPP v pracovním procesu pomocí nastíněné technologie RFID. Oblast 

problematiky je velice široká, proto jsem musel konkretizovat pracovní proces na lakování 

v lakovacích boxech, při kterém je nevyhnutelné nosit jako OOPP ochranou masku nebo 

ochranný oblek. Technologie by nám měla zabezpečit, aby se lakovací box, ve kterém bude 

proces lakování probíhat, neotevřel, nebude-li mít pracovník právě jmenované OOPP. 

Z důvodu průběhu technologického procesu a různých důvodů zabezpečení podniku, jsem 

tento lakovací box sestrojil podle příslušný norem, které musí splňovat a průběh identifikace 

bude zajištěn v laboratoři.  

Diplomová práce je rozdělena podle kapitol na úvodní část což je teoretická část 

věnovaná druhům OOPP a jejich užití, technologii RFID a její použití a význam v praxi. 

Praktická část je věnovaná samotnému pracovnímu procesu, takže lakovacím boxu a instalace 

RFID komponentů. V závěrečné části zhodnotím celkový proces. 
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2 Rešerše 

VOJTA, Zdeněk; RUCKÝ, Emil. Osobní ochranné pracovní prostředky. 2. Ostrava: SPBI 

SPEKTRUM, 2006. 231 s., ISBN: 80-86634-19-1. 

V této publikaci je podrobně popsána problematika osobních ochranných prostředků, 

jejich používání a povinností zaměstnavatele v oblasti bezpečnosti práce. Především je 

upřednostněna bezpečnostním technikům, kteří se touto problematikou zabývají profesně. 

Stejně tak je určena pro bližší seznámení jak s právními aspekty tak i technickými hledisky. 

Od právních předpisů týkajících se pracovně právních vztahů při užívání OOPP a uvádění 

těchto výrobků na trh. Přes jednotlivé druhy OOPP, použití a vlastnosti až po seznam českých 

technických norem. 

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

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

0-470-84402-7.  

 Publikace je zaměřena na široké spektrum čtenářů. Je zde popsáno několik základních 

kapitol o funkčnosti technologie RFID, fyzické a IT zásady této oblasti. Publikace je dále 

věnována pozornost pro odborníky, kteří chtějí nebo potřebují získat komplexní přehled 

o jednotlivých technologiích, popřípadě porovnat s námi zvolenou RFID technologií. Stručně 

řečeno, v této knize jsem nalezl veškeré potřebné i doplňující informace týkající se 

problematiky RFID technologií. 

 

Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., 

 V tomto nařízení jsou popsány a stanoveny podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při 

práci. Jedná se o prováděcí předpis zákoníku práce v návaznosti na jeho rozsáhlou novelu, 

která nabyla účinnosti dnem 1. Ledna 2001.  

Zákoník práce č.262/2006 Sb., 

V zákoně jsou popsány úpravy právních vztahů, které vznikají při výkonu práce mezi 

zaměstnanci a zaměstnavateli. Zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství.  
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Nařízení vlády č. 495/2001 Sb.,  

V tomto nařízení vlády je stanoven rozsah a bližší podmínky poskytování osobních 

ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků. Jsou zde 

vybrány ochranné prostředky, které se nepokládaní pro účely tohoto nařízení jako osobní 

ochranné pracovní prostředky, dále prostředky které naopak musí být při jednotlivých profesí 

používány.  

 

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

Features. 2002-2011. Dostupné na WWW: < http://www.rfidjournal.com/> 

Na tomto internetovém serveru jsem nalezl veškeré potřebné informace, které se 

týkají historie této technologie, požití, základního rozdělení. Na tomto serveru je spousta 

ilustračních fotografií pro názorné ukázky a praktické použití. 

 

BOZP info [online]. Statistika pracovních úrazů. 2002-2011. Dostupné na 

WWW:< http://www.bozpinfo.cz/win/> 

Internetový server obsahuje hodnocení bezpečnosti práce. Velmi důležité jsou 

statistické hodnocení v různých obdobích, legislativa, která se zabývá bezpečnosti práce 

včetně jakýchkoliv změn v platné legislativě. Tento internetový server slouží jako zdroj 

informací v oblasti bezpečnosti práce. 

 



12 

 

3 Základní pojmy 

Osobní ochranné prostředky 

Osobní ochranné prostředky (dále jen OOP) podle §1, odst. 2, nařízení vlády 21/2003 

Sb. se považuje každé zařízení nebo prostředek určený k nošení nebo držení jednotlivcem pro 

ochranu před jedním nebo více zdravotními a bezpečnostními riziky.  

Za OOP se považuje: 

• Technická sestava, která je tvořená několika výrobci nedílně spojenými 

zařízeními nebo prostředky, pro ochranu jednotlivce proti jednomu nebo více 

potenciálně současně působícím rizikům.  

• Ochranné zařízení nebo prostředek, který je spojen oddělitelně nebo 

oddělitelně s osobní výstrojí bez ochranného účinku, nošenou nebo drženou 

jednotlivcem při provádění určité činnosti. 

• Vyměnitelná součástka OOP, která je nezbytná pro jeho bezchybnou funkci 

a je použitá výhradně pro tento prostředek.  

Podle §1, odst. 3 je jakýkoli systém, který je uváděný na trh společně s OOP určený 

pro připojení k jinému vnějšímu doplňkovému zařízení, je považován za nedílnou část tohoto 

prostředku, a to i tehdy, jestliže tento systém není vyloženě určen pro stálé nošení nebo držení 

uživatelem po celou dobu, kdy je vystaven riziku. [6] 

Osobní ochranné pracovní prostředky 

Osobní ochranné pracovní prostředky (dále jen OOPP) podle zákoníku práce se jedná 

o ochranné prostředky, které musí chránit zaměstnance před riziky, nesmí ohrožovat jejich 

zdraví, nesmí bránit při výkonu práce a musí splňovat požadavky stanovené prováděcím 

právním předpisem (nařízení vlády č.21/2003 Sb.). [6] 

Vztah OOPP a OOP  

Pojem OOP rozšiřuje dříve používaný termín OOPP na obecný pojem a zahrnuje 

všechny prostředky, které se používají k ochraně, nejen pro práci, ale i pro domácí činnost, 

hobby, rekreaci či sport. [6] 
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Prevence rizika 

Podle zákoníku práce §132 písm. a se jako prevenci rizik rozumí všechna opatření 

vyplívající z právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

a z opatření zaměstnavatele, která mají za cíl předcházet rizikům, odstraňovat je, nebo 

minimalizovat působení neodstranitelných rizik. [6] 

RFID 

 Technologie sloužící k identifikaci a lokalizaci osob, objektů či shromažďování dat. 

Fungují na rádiové frekvenci. Jsou schopny pomocí elektromagnetických vln uskutečnit 

transfer dat, jejich zaznamenání, či poskytnout požadované informace o objektech v reálném 

čase. 

Transpondér 

Zkratka slov TRANsmitter-resPONDER, což je zařízení, které umožňuje 

automatickou identifikaci 

Reader 

 Čtecí zařízení, které je tvořeno vysílačem a přijímačem s dekodérem, anténou 

a middlewarem. Ten zajišťuje hromadné zpracování všech načtených tagů v dosahu čtecích 

zařízení a přenesení zpracovaných dat do návazného informačního a řídicího systému. 
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Právní předpisy 

• Ústava České Republiky. Jedná se o soubor ústavních zákonů a dokumentů 

ústavního významu. Nejedná se o jeden ucelený zákon, ale skládá se z řady samostatně 

stojících ústavních zákonů a jim právně postavených dokumentů. Ústava zakotvuje 

kromě základních práv a svobod jednotlivců rovněž strukturu státu a základy procesních 

předpisů. [2] 

• Listina základních práv a svobod. Shromáždění na základě návrhů České 

národní rady a Slovenské národní rady, které uznávají neporušitelnost přirozených práv 

člověka, práv občana a svrchovanost zákona, navazující na obecně sdílené hodnoty 

lidství a na demokratické a samosprávné tradice našich národů. Deklaruje, že lidé jsou 

svobodní a rovní v důstojnosti i v právech.[14] 

• Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., pro stanovení rozsahu a bližších podmínek 

poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících 

a dezinfekčních prostředků.[15] 

• Zákoník práce č. 262/2006 Sb., o uvedené problematice pojednává především 

§ 104. Tento paragraf pojednává o povinnostech zaměstnavatele poskytovat 

zaměstnancům mycí, čistící a dezinfekční prostředky na základě rozsahu znečištění 

kůže a oděvu. Dále také o údržbě příslušných osobních ochranných pracovních 

prostředků.[11] 

• Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště 

a pracovním prostředí. Tento předpis zákoníku práce zapracovává do českého právního 

řádu příslušné předpisy Evropských společenství a upravuje podrobnější požadavky 

na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovišti a v pracovním prostředí. 

Součástí je I podrobná příloha, kde lze nalézt krom jiného i poskytování první pomoci. 

[16] 

• Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 

zaměstnanců při práci. Toto nařízení obsahuje velmi podrobné podmínky, které musí 

vytvořit a kontrolovat zaměstnavatel a které musí respektovat zaměstnanec při 

používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. [17] 
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• Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na BOZP 

na staveništích. Toto nařízení obsahuje a upravuje minimální požadavky na bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci. S tímto nařízením souvisí platný předpis č. 309/2006Sb., 

kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. [18] 

• Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 

zaměstnanců při práci. Nařízení vlády obsahuje velmi podrobné podmínky, které musí 

vytvořit a kontrolovat zaměstnavatel a které musí respektovat zaměstnanec při 

používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. [19] 

• Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 

zaměstnanců při práci ve znění nařízení vlády č. 523/2002 Sb. Nařízením jsou 

stanoveny rizikové faktory pracovních podmínek, jejich členění, hygienické limity, 

způsob jejich zjišťování a hodnocení, minimální rozsah opatření k ochraně zdraví 

zaměstnanců, rozsah a bližší podmínky poskytování ochranných nápojů a hygienické 

požadavky na pracovní prostředí a pracoviště. [20] 

• Směrnice 1999/5/ES o rádiových a telekomunikačních koncových zařízeních, 

platné ve všech členských státech Evropské unie. Tato směrnice vytváří předpisový 

rámec pro volný pohyb a uvádění na trh a do provozu ve Společenství radiových 

zařízení a telekomunikačních koncových zařízení. [12] 

• Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích. Tento 

zákon upravuje práva a povinnosti právnických osob a podnikajících fyzických osob při 

vymezených činnostech (klasifikace a zkoušení nebezpečných vlastností chemických 

látek a přípravků, balení a označování těchto látek, jejich uvádění na trh nebo do oběhu, 

vývoz, dovoz, oznamování a registrace). Výslovně jsou uvedeny chemické látky 

a přípravky, na které se tento nový zákon nevztahuje. [25] 



4  Osobní ochranné pracovní prostředky 

Ochranné prostředky, které musí chránit zaměstnance před riziky, nesmí ohrožovat 

jejich zdraví, nesmí bránit při výkonu práce a musí splňovat požadavky stanovené nařízením 

vlády č. 21/2003 Sb., nejsou jimi běžné pracovní oděvy a taky obuv, které nejsou určeny 

k ochraně zdraví zaměstnanců před riziky a které nepodléhají při práci mimořádnému 

opotřebení nebo znečištění, výstroj a vybavení záchranných sborů a služeb, speciální 

ochranné prostředky používané v armádě, bezpečnostních nebo pořádkových silách, výstroj 

a vybavení používané při provozu na pozemních komunikacích, sportovní výstroj a vybavení, 

ochranné prostředky pro sebeobranu a prostředky pro zjišťování a signalizaci rizik a škodlivin 

na pracovišti.[5] 

4.1 Statistický profil úrazovosti 

Na obrázku č. 1 je zobrazen graf úrazovosti pro rok 2009 v jednotlivých pracovních 

odvětvích. Tento údaj je aktuální údaj na serveru BOZPinfo, kde se nachází kompletní 

statistiky úrazů či nehodovosti. Tento údaj je nejaktuálnější. Výsledek je patrný, největší 

úrazovost je zaznamenaná ve zpracovatelském průmyslu a to 41,6%. Do tohoto průmyslu se 

řadí práce při zpracovaní materiálu, v případě strojního průmyslu a sním související práce. 

 

Obrázek 1-statistika úrazovosti pro rok 2009 v pracovních odvětvích[4] 
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Na obrázku č. 2 je zobrazen graf smrtelných pracovních úrazů v roce 2009 

v jednotlivých odvětvích. Nejvíce případů je opět v průmyslu zpracovatelském a to 22,9%. 

 

Obrázek 2-statistika smrtelných úrazů pro rok 2009 v pracovních odvětvích [23] 

4.2 Ochrana dýchacích orgánů 

Všeobecně můžeme říci, že k poškození zdraví může dojít nejen přítomnými 

škodlivými látkami ve vdechovaném vzduchu, ale také nedostatek kyslíku ve vdechovaném 

ovzduší, případně oběma nebezpečími. Popřípadě může nastat situace, kdy se používají 

takové přípravky či látky, kdy může dojít k poškození zdraví cest dýchacím, ale také újma 

na zdraví povrchu těla a s tím související poškození pokožky v podobě vyrážek, či zarudlých 

skvrn. Při každodenním vystavením povrchu těla s takovou to ať už na první pohled 

bezpečnou či neškodlivou dýchacím cestám. Nebezpečná koncentrace kyslíku 

ve vdechovaném vzduchu vede k tzv. kyslíkovému deficitu, při kterém dochází k omezení 

důležitých životních funkcí. Co se týče plícních onemocnění, akutních nebo chronických 

intoxikací, které jsou způsobeny absorpcí škodlivých látek v těle. Míra poškození zdraví 

závisí na koncentraci a době trvání účinku škodliviny. V současné době existuje celá řada 

nebezpečných látek, které se stávají rizikem. Pro jejich minimalizaci slouží různé typy 

prostředků pro ochranu dýchacích orgánů, ochranných masek, respirátorů, filtračních 

dýchacích přístrojů či ochranných oděvů s přívodem vzduchu, které zakrývají celé tělo kromě 

zápěstí a kotníků. Na určitý okruh nebezpečných látek jsou vytipovány určité druhy OOPP. 

17 

 



18 

 

Tuto problematiku v průběhu mé diplomové práce konkretizuji na syntetická barviva sloužící 

pro základovou povrchovou úpravu kovových materiálů a k nim příslušné OOPP.  

 

Tabulka 1-Přehled pracovní neschopnosti z důvodů úrazů či nemoci[22] 

21-102. Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz podle krajů v roce 2009  
Nově hlášené případy pracovní

neschopnosti 
 

ČR, kraje 
 

Průměrný 
počet osob 

nemocensky 
pojištěných 

 
celkem 

 
na 100 

nemocensky
pojištěných 

 

Kalendářní 
dny pracovní 
neschopnosti

 

Průměrná 
doba 

trvání 1 
případu 
pracovní 

neschopnosti  
(kalendářní 

dny) 
 

Průměrné 
procento 
pracovní 

neschopnosti
 

Česká republika 4 253 139  1 441 516 33,89 64 955 994 45,06  4,184 

Hl. m. Praha 969 550  317 010 32,70 11 750 201 37,07  3,320 
Středočeský 410 640  148 970 36,28 6 366 861 42,74  4,248 
Jihočeský 235 224  82 033 34,87 3 925 492 47,85  4,572 
Plzeňský 217 017  81 043 37,34 3 478 478 42,92  4,391 
Karlovarský 92 907  32 437 34,91 1 392 646 42,93  4,107 
Ústecký 270 405  88 452 32,71 4 047 139 45,76  4,101 
Liberecký 143 275  52 616 36,72 2 440 455 46,38  4,667 
Královéhradecký 202 870  68 181 33,61 3 068 902 45,01  4,145 
Pardubický 191 230  64 270 33,61 2 988 279 46,50  4,281 
Vysočina 174 696  58 930 33,73 2 747 864 46,63  4,309 
Jihomoravský 481 597  160 647 33,36 7 580 938 47,19  4,313 
Olomoucký 205 075  64 906 31,65 3 339 232 51,45  4,461 
Zlínský 217 752  72 823 33,44 4 150 386 56,99  5,222 
Moravskoslezský 440 901  149 198 33,84 7 679 121 51,47  4,772 
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5 Radio Frequency Identification 

Radio Frequency Identification (dále jen RFID) v současné době patří k nejvíce se 

rozvíjejícím technologiím, určených k identifikaci a lokalizaci osob, objektů či 

shromažďování dat. RFID systémy úzce souvisejí s čipovými kartami. Z technického hlediska 

se jedná o bezdrátovou komunikační technologii, která se používá na unikátním 

identifikačním označování předmětů nebo osob. Fungují na radiové frekvenci. Pomocí 

elektromagnetických vln jsou schopny uskutečnit transfer dat, jejich zaznamenání, či 

poskytnout požadované informace o objektech v reálném čase, tzv. Real Time Locating 

Systém (dále jen RTLS). 

5.1 Historie RFID 

Obecně lze říci, že kořeny radiofrekvenční identifikační technologie se datují již 

od 2. světové války. Radar, který byl objeven roku 1935 skotským fyzikem sirem Robertem 

Alexandrem Watsonem, používali Němci, Japonci, Američané a Britové. Původně byl 

využíván k upozornění na blížící se letadla ve velké vzdálenosti. Problémem ovšem bylo, že 

nešlo identifikovat, jestliže se jednalo o přátelské či nepřátelské letadla. Britové vyvinuli 

první rozlišení mezi přátelskými a nepřátelskými letouny. Vysílač byl instalován na každé 

britské letadlo a princip byl takový, že se signál odrážel od letadel zpět na základnu, kde došlo 

k vyhodnocení letadel (v té době všech). Pokroky v RFID komunikaci pokračovaly mezi léty 

1950 – 1960, kdy vědci a vysokoškolští učitelé ve Spojených státech, Evropě a Japonsku 

předložili objasňující podklady.  

První RFID patenty: 

Mario W. Cardullo – první americký patent pro RFID tag s přepisovatelnou pamětí (1973) 

Charles Walton – patent pro pasivní transpondér sloužící k odemknutí dveří bez klíče 

(Kalifornie, 1973) 

Americká vláda – Los Alamos National Laboratory – sledování jaderných materiálů pomocí 

RFID (1970) 

Vývoj v systému o různých hladinách frekvence od low frekvence, přes vysokou 

frekvenci až po ultra vysokou frekvenci (UHF), kterou patentovali inženýři IBM v roce 1990. 
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Klíčový vývoj nastal mezi léty 1990 – 2003 kdy došlo k získání podpory více než 

100 velkých společností, americké ministerstvo obrany a mnoha klíčových RFID dodavatelů. 

Z tohoto důvodu došlo k otevření výzkumných laboratoří v Austrálii, Velké Británii, 

Švýcarsku, Japonsku a Číně. Vývoj tohoto systému se stále rozšiřuje a vyvíjí.  

5.2 Hardware RFID 

Každý systém RFID je složen z těchto základních prvků: 

• Transpondér (tag) 

Je nosičem informací. Základní funkce tagu je ukládání a přenos dat do RFID čtečky. 

Každý tag se skládá z mikročipu a antény, přičemž velikost tagu souvisí s velikostí antény. 

Tagy můžeme rozdělit podle výrobní technologie, druhu paměti, frekvenčního pásma a zdroje 

energie, ve kterém pracují. Na citlivosti tagu je závislá taky čtecí vzdálenost. Citlivost tagu 

je dosah ve středu zamyšleného pásma provozu za předpokladu, že EIFP (Effective Isotropic 

Radiated Power) čtečky je 35 dBm. Neméně důležitý aspekt je úhlová tolerance, což 

znamená, že v praxi může mít tag různý úhel k anténě čtečky. Velikost a tvar tagu 

je ovlivněna způsobem, jakým budou používány. Mezi nejrozšířenější patří tvar tzv. mince. 

Mají kruhový tvar, velikost pár milimetrů až pár centimetrů. Nachází se v ochranném pouzdře 

a z toho důvodů jsem zvolil pro řešení mé diplomové práce tento typ tagu, řešeno v další části 

diplomové práce). Další podoba tagu může být např. Smart label (tzv. chytrá etiketa), nebo 

skleněné tagy, které se ve většině případů implantují pod kůži, nejvíce využívaných 

ve zdravotnictví. Tagy, kterými jsem se zabýval podle frekvence, jsou tagy v pásmech ultra 

krátkých vln (UHF). Frekvence je 860-960 MHz. Technologie má v tomto frekvenčním 

pásmu velmi rychlý přenos dat a dosah je až 10 metrů. U aktivních tagů je dosah čtení až 30 

metrů v závislosti na technologickém řešení tagu a čtečky. Problémem může být čtení 

upevněných tagu u kovových materiálů nebo přes kapaliny nelze číst vůbec.  

Každý RFID tag nese informaci (tzv. identifikační číslo EPC). Tag krom této 

informace může nést i jiné informace. Velikost paměti může být až několik kB, podle tohoto 

existuje několik čipů na RFID tagu: 

• Read Only – data jsou naprogramována již při výrobě 



• Read Write – jestliže je tag v dosahu čtecího zařízení, tak mohou být další 

informace na tag přidávány nebo přepisovány 

• Write Once- Read Many (WROM) – může být informace jednou zapsána 

Identifikační číslo RFID tagu 

 Neboli Electronic Product Code (EPC). Jedná se o číslo, kterým je tag 

jednoznačně určený, respektive objekt, na kterém je tag umístěn. Toto číslo má strukturu 

zobrazenou na obrázku č. 3.  

 

Obrázek 3-Struktura identifikačního čísla EPC[1] 

 

Obrázek 4-Konkrétní RFID tag pro měření v laboratoři [Šoltys] 

 Princip a funkce RFID tagu je zobrazena na obrázku č. 5, kde je znázorněno blokové 

schéma včetně signálu, buď z RFID readeru na RFID tag nebo opačným směrem. 
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Obrázek 5-Blokové schéma pasivního RFID tagu [1] 

• Reader 

Jedná se zařízení, které vytváří elektromagnetický signál přenášený na RFID tagy 

pomocí jedné nebo více antén. Při běžném provozu vysílá neustále elektromagnetický signál 

na dané frekvenci a sleduje elektromagnetický signál přicházející od tagů prostřednictvím 

stejné antény. Stejně jako tagy, tak i čtečky se používají v různých frekvenčních pásmech. 

Čtečky se skládají ze tří základních částí: anténa, elektronický RF modulátor, který zajišťuje 

komunikaci s RFID tagem. Čtečka komunikuje s řídícím počítačem prostřednictvím řídícího 

elektronického modulátoru.  

Důležitým faktorem je umístění těchto čteček. Viditelnost mezi tagy a čtečkami 

nemusí být přímá, jako například u podobné technologie čárových kódů. Proto existuje 

mnohem více možností, kam umístit čtečku. Fixní čtečky, což je příklad i mé diplomové práce 

lze umístit na pevné místo například poblíž dveří, nebo vstupní brány, popřípadě poblíž 

dopravníků, nebo mohou být umístěny na stropě. V případě, kdy nevyužijeme volbu fixní 

čtečky, se musí použít čtečka ruční, ta je mobilní a dá se přepravovat na různá místa. [8] 
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Obrázek 6-RFID čtečka značky SPEEDWAY [Šoltys] 

Princip a funkce RFID readeru pro námi měřené pásmo UHF je zobrazena 

na obrázku č. 7. Na blokovém schématu lze vidět pouze jeden oscilátor, což je důsledek toho, 

že je v obou směrech použita elektromagnetická vlna o stejné frekvenci. Oscilátor slouží 

k vysílání a příjmu odraženého signálu.  

 

Obrázek 7-Blokové schéma RFID readeru [1] 

• Anténa RFID 

Základní funkcí antény je odesílat a přijímat elektromagnetické signály mezi čtečkou 

a tagem. Čtecí zóna je oblast účinného elektromagnetického pole, které anténa přenáší. Pro 

úspěšnou komunikaci musí být tagy v dosahu antény nebo ve čtecí zóně. V některých 

23 

 



případech je zapotřebí použit více antén, je to především ve složitějších případech k, kdy není 

orientace tagu zaručena. 

 

Obrázek 8-RFID anténa v laboratoři VŠB [Šoltys] 

• Podpůrné systémy 

Jedná se o zařízení, jako jsou řídící počítače (dále jen PC), databáze, 

telekomunikační sítě a software.  
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Obrázek 9-Komunikace systému RFID (blokové schéma) [4] 

5.3 Software RFID 

Tato část systému RFID slouží především pro propojení komunikace tagu a readeru 

s podpůrnými systémy jako jsou PC nebo různé typy databází. Množství softwaru stoupá 

především s nárůstem složitosti systému RFID a tím i nárůst složitějších testovacích zařízení 

a softwarových aplikací. Slouží především pro měření vztahu mezi časem, frekvencí, 

modulací a datovou oblastí.  

Mezi základní software, který se užívá, patří: Alien reader RFID protokol, Impinj, 

Labview (což je softwarová architektura k softwaru k NI-VISN 100. 

5.4 Princip RFID 

Systémy RFID fungují na princip radiofrekvenční identifikace. Aplikovat tento 

systém lze v různých oblastech. Spektrum je opravdu široké, od optimalizace logistických 

a výrobních procesů, přes evidenci osob a majetku či zboží až po lokalizaci pacientů 

v lékařských zařízeních nebo zřízenců v nápravných zařízeních.  

PASIVNÍ RFID SYSTÉM 

Hlavním účelem tohoto systému je identifikace objektů. Princip spočívá v tom, že 

čtečka naladěná na danou frekvenci vysílá prostřednictvím antény elektromagnetické vlny do 

okolí. Objeví-li se v dosahu antény rafid tag, který je naladěn na stejnou frekvenci, je tato vlna 

přijata anténou tagu. Uložená energie je použita pro napájení logických a rádiových obvodů 
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tagu. Když napětí na kondenzátoru dosáhne minimální potřebné úrovně, spustí se řídicí 

obvody uvnitř tagu a tag začne odesílat odpověď čtečce.[8] 

AKTIVNÍ RFID SYSTÉM 

U tohoto typu systému nejde primárně o identifikaci předmětů nebo osob, ale o jejich 

lokalizaci. Tento systém využívá aktivní RFID tagy, které mají vlastní baterii. Tato baterie 

slouží k napájení obvodu tagu při komunikaci se čtečkou, nebo také k napájení snímače 

pro sledování okolního prostředí.[8] 

 

Při samotném provozu systému RFID v praxi se často stává, že jsou v zóně 

pozorování více tagů na jeden reader. Takový to systém se skládá z řídící stanice, readerů 

a čísla tagů. V takových to případech rozeznáváme dvě hlavní formy komunikace. 

První je použití dat z čtečky na tag. V tomto případě přenesená data obdrží všechny 

tagy současně. Tento typ komunikace je znám také jako vysílání Abramson. 

Druhá forma komunikace představuje přenos dat z mnoha jednotlivých tagů v pásmu 

readeru na reader. Tento typ komunikace je nazýván jako multi-access (multi přístup). 

 

Obrázek 10-schéma přenosu dat z readeru na všechny tagy současně [3] 
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Obrázek 11-schéma přenos dat z mnoha jednotlivých tagů v pásmu [3] 

 

Důležitá informace: 

 Vzhledem k tomu, že RFID systémy generují a vyzařují elektromagnetické 

vlny, které jsou právě klasifikovány jako rádiový systém, tak funkce ostatních rádiových 

služeb nemůže být za žádných okolností narušena, nebo nemůže být narušen provoz systému 

RFID. Je to zvlášť důležité zajistit, aby RFID systémy nebyly v rozporu s blízkým 

rozhlasovým a televizním vysíláním, mobilními radiovými službami, především u složek 

policie, bezpečnostních služeb, námořní a letecké rozhlasové služby a mobilních telefonů. 

Z tohoto důvodu je obvykle možné používat pouze frekvenční pásma, která byla vyhrazena 

speciálně pro průmyslové, vědecké, lékařské aplikace. Jedná se o kmitočty klasifikovaných po 

celém světě jako rozsahy ISM frekvence, s tím souvisí i použití RFID.  

Nejdůležitější frekvenční rozsahy pro systémy RFID jsou proto 0-135 kHz, a ISM 

frekvencích kolem 6,78 (zatím není v Německu), 13,56 MHz, 27,125 MHz, 40,68 MHz, 

433,92 MHz, 869.0MHz, 915,0MHz (ne v Evropě), 2,45 GHz, 5,8 GHz a 24,125 GHz.[7] 
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Na obrázku č. 12 je zobrazen přehled odhadovaných RFID transpondérů v různých 

frekvencích. 

Obrázek 12-Přehled RFID transpondérů o různých frekvencích[3] 

5.5 Využití RFID technologie 

Jedná se o jednu z nejvíce rozvíjejících technologií dnešní doby. Slouží k označování 

či sběru dat. Nasazení této technologie v oblasti řešení dodavatelsko-odběratelských vztahů 

po celém světě. Používají se jak v průmyslu, tak i domácích aplikacích. Často se tato 

technologie srovnává v určitých aspektech s čárovými kódy, ovšem v dnešní době již 

přesahuje RFID technologie. Radiofrekvenční identifikace má v současnosti mnoho možných 

způsobů aplikací, například:  

• Aplikace pro dodavatelské řetězce sloužící k monitoringu zboží 

• Přístupové a identifikační systémy 

• Aplikace pro platební terminály 

• Zařízení pro sledování a identifikaci zvířat, automobilů a imobilizérů 

• Bezpečnostní zařízení pro sledování lidí 
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• Aplikace ve zdravotnictví 

• Elektronické klíče (bezdotykové otevírání dveří) 

Na tuto poslední odrážku navážu z důvodu mého výběru diplomové práce. Je to 

především použití této technologie nejen při zabezpečení bezdotykového otevírání dveří, při 

použití daných OOPP, ale oblast problematiky je velmi široká. Nemusí se jednat pouze 

o otevírání či zavírání dveří či jiných otvorů. Použití může být i na taková zařízení jako jsou 

ruční mechanické prostředky či zařízení (pro příklad motorová pila, bruska, vrtačka), nebo 

stacionární zařízení (jako je například, hydraulický lis, fréza), nebo zařízení, která se 

používají venku jako je stavební výtah nebo zdvihová zařízení. Uplatnění je tedy velmi široké. 

Mou diplomovou práci jsem zaměřil na zabezpečení OOPP, jako jsou dýchací masky nebo 

ochranné obleky k použití uvnitř lakovacího boxu. Důvod je jednoduchý. V dnešní době jsou 

lakovací boxy nebo linky zajištěny v mnoha větších podnicích plnou automatikou, tím je 

myšleno, že zaměstnanci pouze tento proces kontrolují a vstupují dovnitř lakovacího boxu 

pouze v případě poruchy nebo nechtěného kroku. A právě v takových to fází dochází 

k největšímu podcenění situace a porušení předpisů. 
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6 Technologický proces lakovacích boxů 

Jak již bylo zmíněno tak RFID technologii lze prakticky uplatnit téměř ve všech 

odvětvích. V mé diplomové práci se zaměřím především na povrchovou úpravu kovů, 

konkrétně nanášení často používané syntetické barvy a (jako základové barvy a pigmentu) 

na kovové konstrukce v lakovacích boxech.  

6.1 Lakovací boxy 

Uvnitř těchto boxů dochází k procesu nanášení základové vrstvy a tzv. pigmentu 

na odmaštěnou část kovu, která se do lakovacího boxu dostává již po odstranění různých 

nečistot a okují. Tento proces může být v dnešní době plně automatizovaný, popřípadě 

částečně automatizovaný. V mnoha případech se konstrukce, které podléhají této úpravě, 

dopravují pomocí linky. Linka je vedena ve většině případů přes lakovací box, nebo jsou 

konstrukce instalovány do boxu manuálně. V mém případě se jedná o lakovací kabinu, jejíž 

půdorys je zobrazen na obrázku č. 8. Uvnitř kabiny dochází k povrchové úpravě různých 

konstrukcí, jako jsou části karoserie vozidla, nebo rámy jízdních kol, popřípadě různé jiné 

konstrukce, které jsou plánované a instalované do kabiny manuálně. Samotné rozměry 

lakovací kabiny tomu napovídají. Jak jsem již zmínil tak se používá syntetický lak ředitelný 

acetonem. Pro mou práci jsem použil lakovací kabinu (nebo box) typu CONQUER od firmy 

sorena.[13] 

 

Technický popis boxu: 

Lakovací kabina standardně vyráběných rozměrů značkových servisů a karosáren. Jedna 

z firem, které se zabývají konstrukcí těchto lakovacích kabin či boxů je firma sorena s. r. o., 

která se zabývá nejen konstrukcí boxů, ale taky kompletně se zabývá problematikou lakování 

či servisním oddělením. Sídlo firmy je v Brně. Veškeré informace ohledně lakovacích kabin 

mám se zdrojů této firmy a zaměstnanců v lakovacích boxech v Opavě včetně bezpečnostních 

listů. 
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Parametry:  

• Délka 7460mm 

• Šířka 4080mm 

• Výška 3275mm 

• Odsávací kanály jsou zděné  

• Čelní stěna – čtyřdílná vrata o rozměru 3160 x 2640 mm (š x v), prosklená čtyřmi 

okny. Středový díl slouží jako vstup pro obsluhu. [15] 

• Opláštění - Stěny typu "Sandwich" - dvojitý plášť z pozinkovaného plechu, izolace 

z minerálního vlákna v meziprostoru o tloušťce 60 mm. Vnější stěny opatřeny 

plastovým nástřikem v barvě modré, rámy dveří bílé 

• Vnitřní prostor – Vnitřní stěny jsou bíle lakované. Izolovaný mezistrop šířky 3200 mm 

stejné délky jako lakovací kabina. Stropní a podlahová filtrace. 

• Osvětlení je tvořeno dvěma řadami světel v horní části kabiny po čtyřech neonových 

trubicích o výkonu 40 W. 

• Teploty jsou rozdílné dle pracovního procesu při lakování je to 18°C - 23°C, sušení 

40°C - 80°C. Nárůst teploty z 18°C na 65°C za 6 - 8 min. 

• Vstupní agregát-jednotka typu SM1/LM1 – elektromotor, ventilátor, suchá filtrace, 

nerezový výměník, automatika, recirkulační systém, bezpečnostní systém, hořák 

• Výstupní agregát jednotka typu EE1 – elektromotor, ventilátor, dvoustupňová suchá 

filtrace, regulační klapka, možnost dovybavení filtrací aktivním uhlím 

• Hlučnost je asi 72 dBA 

• Odvod vzduchu je 20 000 m3/hod, jedním ventilátorem, elektromotor 5,5 kW, výkon 

hořáku 140 kW. Umístění agregátů vstupních a výstupních je zobrazeno ve studii 

na obrázku č. 10, včetně rozměrů půdorysu a pohledů.[13] 



 

Obrázek 13-lakovací kabina CONQUER uzavřená[15] 

 

Obrázek 14-lakovací kabina CONQUER otevřená[13] 
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Obrázek 15-schéma umístění vstupních a výstupních agregátů[15] 

Bezpečnostní opatření: 

Náplní lakovacích boxů nebo kabin může být spousta. V dnešní době velká spousta 

různých typů technologie, povrchových materiálů a metod. V této diplomové práci jsem se 

zaměřil na syntetické povrchové lakovací materiály. Jedná se o látku, jejíž obchodní název je 

TLUMEX PLAST PLUS. Tento přípravek je klasifikován jako hořlavý, zdraví škodlivý 

a nebezpečný životnímu prostředí s výstražnými symboly Xn a N podle zákona 

č. 356/2003 Sb. o chemických látkách a přípravcích.  

Z důvodů věnovaní této diplomové práce zdraví člověka, nebudu ostatní nebezpečí 

definovat blíže, ale lze je nalézt stejně tak jako zbytek jiných důležitých informací, například 

o skladování nebo manipulaci s látkou, popřípadě opatření v případě náhodného úniku, nebo 

hašení požáru v bezpečnostním listu látky tlumex, která se používá pro zhotovení požadované 

povrchové úpravy. Nebezpečné účinky na zdraví člověka:  

Vdechováním, kde jsou páry při vdechování zdraví škodlivé a mohou působit 

dráždivě a narkoticky. 

33 

 



34 

 

Stykem s kůží. V tomto případě obsažená organická rozpouštědla kůži dráždí a také 

se kůží vstřebávají. 

Kontaktem s očima. Přípravek dráždí oční spojivky. Kontakt s kapalinou může 

poškodit rohovku. [7] 

Osobní ochranné pracovní prostředky: 

 ochrana dýchacích orgánů – dýchací přístroj s filtrem proti organickým parám, 

při vyšších koncentracích škodlivých látek používat izolační dýchací přístroj 

 ochrana očí – ochranné brýle nebo obličejový štít 

 ochrana rukou – ochranné rukavice odolné ropným látkám (nitrilkaučuk, 

chloroprenový kaučuk, PVC) 

 ochrana pokožky (celého těla) – ochranný oděv 

Při výběru OOPP je potřeba postupovat podle ČSN EN 166, ČSN EN 149, 

ČSN EN 340, ČSN EN 374-1. [7] 
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7 Zvýšení bezpečnosti práce v lakovacích boxech 

Ke zvýšení bezpečnosti práce v lakovacích kabinách či boxech je důležité zajistit 

dodržování předepsaných OOPP, kterým jsem se blíže věnoval v předešlých kapitolách, 

pomocí technologie RFID.  

7.1 Hodnocení instalace RFID technologií na ochranném obleku 

K tomu, abychom zabezpečili dodržování OOPP v lakovacích boxech, při využití 

RFID technologie, je důležité tuto technologii instalovat. Instalace je provedena částečně 

na lakovací kabině a částečně na obleku využívaném při samotném procesu lakování 

(předepsané OOPP).  

V případě instalace na ochranném obleku jsem vytipoval tři základní polohy umístění 

RFID tagu. Na obrázku č. 16 jsou znázorněny tři základní polohy. Jako nejpraktičtější 

a nejvíce užitečnější polohu jsem vybral ze základních důvodů polohu zobrazenou pod číslem 

3. Nejen, že lze s rukou nejlépe manipulovat, ale především lze nejlépe využít základní 

hladinu 1,2 metrů od země, kde bude nainstalován RFID reader, což je popsáno v následující 

kapitole, ale není tato poloha závislá na výšce pracovníka. Jeden z dalších důvodu je 

zastříkaná plocha, respektive plocha, kterou pracovník má ne tolik zastříkanou jako zbylé 

polohy od například syntetické barvy, nebo zmiňovaného pigmentu. Navíc není manipulace 

náročná a ničím ovlivněna. Umístění RFID tagu v poloze 2. Jedná se o variantu, kde je 

umístění soustředěno na koleni. V tomto případě by musel být RFID reader umístěn na 

neutrální výšce, která se velmi těžko odhaduje pro různé výškové úrovně pracovníků. Výhoda 

umístění je pouze jedna a to ta, že pracovník má obě ruce volné k manipulaci, ale i přesto 

tento typ nepovažuji za dostatečný. Poloha č. 3, je poloha, kde je RFID tag umístěn na 

ramenu. Tato varianta se jeví, na první pohled jako dostačují, ovšem opět jako v předešlém 

případě je ovlivněna výškou pracovníka, navíc nemůžeme uvést výhodu z předešlého případu, 

protože rameno je část ruky a ta by byla částečně k nepoužití. Proto tedy z ergonomického 

hlediska a hlediska praktičnosti volím jako dostačující metodu umístění RFID tagu jako 

polohu 1. zobrazenou na obrázku č. 16. 



 

Obrázek 16-Možnosti umístění RFID tagu na oblek 

7.2 Hodnocení instalace RFID technologie v lakovacím boxu 

Instalace na lakovací kabině je provedena na vstupní části, při otevíráni lakovací 

kabiny pomocí upevnění RFID readeru. Ilustrace na obrázku č. 17. RFID reader je instalován 

na pevnou boční stranu lakovací kabiny, taktéž znázorněno na obrázku č. 17. Umístění 

provedeno ve výšce 1,3 m což je považována ideální výška pro umístění RFID readeru 

v závislosti na manipulaci. Ideální a dle normy žádaná výška umístění například hasicích 

přístrojů je 1,5 m, přičemž musíme brát ohled na tah ruky směrem nahoru. Proto je tato 

hladina snížena na úroveň 1,3 m.  

;  

Obrázek 17-Umístění RFID readeru 
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 Z důvodu daných kritérií lakovacích kabin, kde je důležité dodržování předem daných 

předpisů, jsem musel tento krok instalace vyzkoušet a naměřit laboratorně. Laboratoř je nová, 

moderní a plně vybavená. Jedná se o laboratoř VŠB, která vznikla 8. 4. 2009 zástupci vedení 

partnerské univerzity Dongguk v Soulu jeho excelence velvyslance korejské republiky, vedení 

automobilky Hyundai, zástupců sdružení GS1, podnikatelské sféry a dalších představitelů. 
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8 Měření v laboratoři 

Verifikace čtení mezi RFID tagem a RFID readerem probíhalo v laboratoři VŠB 

TUO v Porubě. Celkový dohled a odborná pomoc byla zajištěna pomocí specializovaných 

doktorandů, kteří na vše dohlíželi a pomáhali mi se zapojováním RFID soustavy 

a harmonizace se softwarem. Veškeré měření probíhalo v absolutním pořádku, po vysvětlení 

problematiky, kterou se zabývám v rámci mé diplomové práce, nebyl s žádným komponentem 

ani přístrojem problém. Měření bylo prováděno několik na zkušebním ochranném obleku 

a implantaci RFID tagu na zvolený rukáv pravé ruky ochranného obleku. 

8.1 Cíl měření 

Hlavním cílem měření v RFID laboratoři je ověření čtecí vzdálenosti mezi RFID 

tagem a RFID leaderem neboli anténou. Důvodem je především ověření jaký materiál má vliv 

na schopnost načíst RFID tag a jaký materiál by mohl tuto schopnost ovlivnit a do jaké míry 

bude mít vliv na vzdálenost mezi RFID tagem a anténou.  

Tato vzdálenost je velice důležitá. Schopnost načíst daný tag znamená v aplikaci 

na mou diplomovou práci načtení daného pracovníka, který pokouší otevřít dveře lakovací 

kabiny a je vybaven ochranným oblekem (obecná aplikace by byla spuštění jakéhokoliv 

přístroje pomocí OOPP). Daná vzdálenost nám určuje pokles či nárůst čtecí schopnosti. Tato 

schopnost, načíst daný RFID tag instalován do ochranného obleku (jako součástí OOPP), 

může být ovlivněna několika faktory. Bližší informace jsou popsány v kapitole 8.4 s názvem 

vzorky k měření. 

Součástí cíle měření je volba ověření, že RFID technologií lze bezproblémově využít 

pro použití OOPP pro zvýšení bezpečnosti práce. V případě načtení RFID tagu a současně 

určení konkrétní vzdálenosti, lze vyvodit závěr týkající se použití v praxi. Protože pro 

simulaci je použito přesně těch materiálů, které se používají v této oblasti zpracovatelského 

průmyslu, a současně jsou přesně tak ovlivněna a přizpůsobena jako by se dané materiály 

nacházeli přímo v námi zvoleném průmyslu lakování, konkrétně lakovacích boxů či kabin. 

Následně příslušné výsledky jsou zaznamenány do tabulky a z těchto hodnot je následně 

sestaven graf s křivkou poklesu signálu (čtecí schopnosti s měnícím se testovacím 

materiálem). 



8.2 Umístění RFID tagu 

Pravá ruka ochranného obleku, umístnění je detailně znázorněno na obrázku č. 18 

přímo z laboratoře RFID. Uchycení RFID tagu bylo provedeno pomocí suchého zipu, 

především z důvodu vyměnitelnosti jednotlivých testovaných materiálu, které by mohly mít 

vliv na čtecí schopnosti RFID tagu. Celkem byly testovány tři typy materiálu. Jeden typ je 

materiál, ze kterého se vyrábí v dnešní době nejpoužívanější oblek, jedná se o materiál 

frizelin, další je tkanina složena z 100% bavlny a poslední je velmi málo prodyšný materiál 

frizelin, který je celoplošně překrytý suchým zipem. Se všemi materiály se měřilo stejně, vždy 

dvoje měření buď se silnou anténou, nebo slabší anténou. Pro zhotovení výsledků zhotovím 

tabulku zobrazenou jako tabulka č. 2. 

 

Obrázek 18-umístění RFID tagu na oblek [Šoltys] 

8.3 Umístění RFID antény 

Hodnocení jsme probírali v předešle kapitole. V laboratoři jsme umístili tedy anténu 

jakoby do provozních podmínek lakovací kabiny, to znamená 1,3 m nad úroveň podlahy. 

Uchycení bylo provedeno pomocí stojanu a upevněno pomocí skoby. Stojan sloužil jako 

vstupní dveře do lakovací kabiny. Pro kontrolu údajů a informací, především o čtení RFID 

antény sloužilo na pravé straně umístěné obrovské širokoúhlé LCD. Pohled do laboratoře 

jsem pořídil fotoaparátem a je znázorněn na obrázku č. 19. 
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Obrázek 19-Stojan s RFID komponenty v laboratoři [Šoltys] 

8.4 Vzorky k měření 

Pro měření byl upraven oblek a zpracovány vzorky měření. Celkem bylo 5 kusů 

vzorků z různých materiálů o různé šířce a ke konci měření došlo k otestování prodyšnosti 

materiálu v případě polití vodou. Materiál, který měl představovat ochranný oblek a jeho 

prodyšnost byl zpracován na kusy obdélníkového tvaru o rozměrech 10 x 8 cm. Na obrázku 

č. 20 jsou vyfoceny v porovnání se studentským průkazem ISIC. Obdélníky byly naměřeny 

na velikost RFID tagu. Jednotlivá úprava byla provedena ve všech podmínkách lakovací 

kabiny a to buď ochranný oblek čistý, při začátku užívání, dále v případě mokrého stavu, 

a nakonec taky v případě zastříkání (v mém případě červeného laku na kov). Tyto úpravy 

simulují situaci v lakovací kabině. 
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Obrázek 20-Testované vzorky přední strana [Šoltys] 

8.5 Průběh měření 

Při samotném měření nejprve došlo od odfiltrování konkrétního RFID tagu UHF co 

jsme měli připraveno s označením AD99-29044-B83-CD916-50000CD v nastavení global 

EPC tag Data Translation v1.0.16. RFID readery (čtečky) jsme použili dva druhy s rozdílnou 

citlivostí čtení. Nejdřív jsem odměřil se silnější anténou, kterou bych doporučoval pouze 

v případě nedostupnosti antény nebo velmi obtížných situacích nebo užití mimo lakovací 

kabinu popřípadě jinému využití zvýšení bezpečnosti práce pomocí technologie RFID 

Jako software byl použit MultiReader for Speedway Gen2 RFID – v6.4.1.240. 

Ukázka výstupu z měření na širokoúhlém LCD je na obrázcích nacházejících se v této 

kapitole. Nejdřív jsme museli pro přesnost měření odfiltrovat konkrétní UHF RFID tag, tento 

krok je brán jako mezikrok k samotnému měření, ačkoliv je velmi důležitý z důvodu 

nacházejícího se velkého počtu RFID tagů v laboratoři RFID, což můžeme předpokládat jako 

41 

 



samozřejmost. Takto vypadal krok filtrování a vybrání konkrétního RFID tagu, který byl 

využit pro mé měření.  

 

Obrázek 21-Ukázka práce se softwarovým programem [Šoltys] 

V nastavení RFID readeru a tagu jsme námi odfiltrovaný RFID tag nastavili. Čtecí 

vzdálenost Tx Power jsme snížili na hodnotu 15, což představuje zhruba 50% snížení výkonu. 

Důvod je jednoduchý, a to velmi silný RFID reader a v případě našeho použití by nebylo 

praktické, protože by byla čtecí vzdálenost velmi velká. Hodnota by mohla dosahovat až 

jednoho metru v UHF frekvenčním pásmu. Samotné nastavení v programu je zobrazeno 

na obrázku č. 22. 
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Obrázek 22-Ukázka nastaveni RFID tagu v softwaru [Šoltys] 

Všechny potřebné nastavení odfiltrování či nastavení mám za sebou a následuje 

samotné měření RFID tagu instalovaného na rukávu ochranného obleku. Postup probíhá tak, 

že se vždy z vzdálenějšího místa přibližuji RFID readeru, jakmile naskočí na LCD 

v červeném rámečku název RFID tagu tak došlo k načtení. Takový to postup jsem opakoval 

pro všechny zmiňované materiály dvakrát. Měření probíhalo bez jakýchkoliv problémů.  

43 

 



 

Obrázek 23-Ukázka přečtení RFID readeru [Šoltys] 

Samotné měření tedy probíhalo hledáním minimální vzdálenosti načtení RFID tagu. 

Pro mou problematiku navrhuji přečíst a povolit samotné otevření lakovací kabiny směrem ze 

vzhůru nebo směrem opačným. Pro konkrétní čtení navrhuji RFID reader s nižší čtecí 

vzdáleností pohybující se na úrovni 7 cm, jak je čitelně a jasně vidět na grafu. RFID reader je 

zobrazen na obrázku č. 24, a jeho upevnění na vstupní lakovací box je velmi jednoduchá. Jak 

už bylo zmíněno na úroveň 1, 3 m nad podlahu. Při pohybu směrem nahoru nebo dolů, jak by 

již bylo praktikováno, nebyl sebemenší problém. 

44 

 



 

Obrázek 24-Ukázka RFID readeru pro aplikaci v praxi [Šoltys] 

8.6 Naměřené hodnoty 

Měření probíhalo ve dvou pokusech ke každému vzorku. Parametry byly nastaveny 

na frekvenci UHF, což jsou elektromagnetické vlny o nejpoužívanější frekvenci, kterou 

využívají například FM rádia, mobilní či nemobilní televize, a jedná se o frekvenci mezi 868 

MHz až 2, 45 GHz. K měření byl využíván RFID tag typu AVERY DENNISON AD826 

UHF. Čtečka neboli RFID reader byl ILAB RFID International RFID laboratoř EPC Lab GS1 

Czech Republic. Anténa neboli RFID reader je nastavena pro naše měření na dvě intenzity, 

neboli Tx power. Jedna varianta, ve které měření probíhalo, byla anténa, která četla RFID tag, 

a byla připevněna na stojanu (simulující dveře lakovacího boxu) stacionárně. Anténa je 

větších rozměrů a můžeme ji vidět například na obrázku č. 8. Z důvodu velkých čtecích 

vzdáleností konkrétně zaměřených pro účel lakovacích boxů jsme navrhli použití slabší 

antény s menší čtecí vzdáleností. Ukázka této RFID antény je na obrázku č. 24. Anténa je 

menších rozměrů a pro naše podmínky přijatelnější čtecí vlastnosti. Je to především z důvodu, 
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aby nám anténu neovlivňovaly jiné faktory. Vzdálenost do 10 cm je optimální, nemůže dojít 

k žádné chybě, protože je 10 cm tak malá vzdálenost, že se nedá ovlivnit jiným RFID tagem 

a jiným pracovníkem v lakovací kabině.  

Tabulka 2-naměřené data z laboratoře RFID 

Materiál 1.Pokus silnější 

anténa[cm] 

1.Pokus slabší 

anténa[cm] 

2.Pokus silnější 

anténa[cm] 

2. Pokus slabší  

anténa[cm] 

Frizelin 40 7 42 7 

Textil 52 7,5 50 7 

frizelin s lakem  55 5,5 50 6 

Textil s lakem 55 7 52 6,5 

frizelin prošitý 

suchým zipem 

50 7 52 6,5 

Mokrý frizelin 15 2 17 2 

 

 V tabulce se na řádcích nachází vzdálenost, kdy reaguje RFID tag přes určitý typ 

materiálu. Ten je zobrazen a vypsán ve sloupci. Měření bylo provedeno ve dvou pokusech 

a údaje jsou v centimetrech. Je nutno brát ohled na možné nepřesnosti v měření, které se 

řádově týkají mm maximálně jednoho centimetru. To znamená, že pro praktičnost není tento 

údaj podstatný. Na grafech, které jsou zobrazeny na obrázku č. 25, a obrázku č. 26, je 

znázorněno, o jaký typ látky je pro toto užití nepoužitelný, nebo méně praktický.  



 

8.7 Měření slabší anténou 

Měření trvalo asi 30 minut a měření vzdálenosti se provádělo svinovacím metrem. 

 

Obrázek 25-Přehled vzdáleností u slabší antény 

8.8 Měření silnější anténou 

Měření trvalo asi 35 minut a měření vzdálenosti se provádělo svinovacím metrem. 
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Obrázek 26-Přehled vzdáleností u silnější antény 
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8.9 RFID systém na lakovací kabině 

Zapojení tohoto systému na konkrétní otevírání není žádný problém. Je nutno kromě 

samotné RFID čtečky (antény) a RFID tagu také tak zvaný ALIEN, což je přístroj pro 

zapojení antény a vyhodnotí nám samotné napojení a propojení obvodu při konkrétním 

otevírání dveří lakovací kabiny. Do vstupu na ALIENU označeným zelenou barvou zapojím 

přípojku z lakovací kabiny a jednotlivé „jacky“ slouží pro takové množství RFID tagů. Jedná 

se o výkonný přístroj se síťovým připojením a je zobrazen na obrázku č. 27.  

 

Obrázek 27-ALIEN pro vyhodnocení RFID smyčky [Šoltys] 
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9 Výsledky měření 

Samotné hodnocení celé problematiky bude uvedeno v závěru. V této kapitole bych 

rád shrnul samotné měření v moderní RFID laboratoři.  

Cíl měření jsem si stanovil na to, abych ověřil čtecí schopnost RFID tagu v UHF 

pásmu, které se v dnešní době používá nejčastěji, a jehož cenová dostupnost je se všemi 

podpůrnými zařízeními přijatelná. Měření probíhalo s materiály, které byly přímo typované 

podle použití a využití v praxi. Tímto je myšleno, že prvky RFID systému byly odolné vůči 

okolí, možným slabším otřesům či nárazu. RFID tag byl z materiálu, který by v případě 

jakékoliv povrchové úpravy neměnil své vlastnosti. 

Měřením jsem docílil vyhodnocení materiálu, který může mít vliv na čtecí 

vzdálenost mezi RFID readerem (anténou) a RFID tagem. Pro tuto diplomovou práci nejsou 

klíčové výsledky v podobě číselných hodnot nebo vzorců. Nejdůležitější a nejprokazatelnější 

částí se považuje graf čtecích vzdáleností, které se vlivem různých typů testovaných materiálů 

mění. Pokles křivky je jednoznačný a s tím souvisí i pokles čtecí vzdálenosti mezi RFID 

tagem a RFID leaderem. Z grafu jasně vyplývá, že čtecí vzdálenost je rapidně snížena 

v případě mokré tkaniny, nejedná se o žádnou vrstvu laku, ani několikanásobnou vrstvu 

materiálu celoplošně zašitou suchým zipem o tloušťce asi 3 mm a dostatečné tvrdosti. 

V těchto případech se čtecí vzdálenost nezmenšuje. Ostatní materiály krom mokré tkaniny se 

nijak zvlášť nelišily a vzdálenosti se pohybovaly kolem 7 cm v obou měřících pokusech. Toto 

pravidlo bylo potvrzeno z podkladů, ze kterých jsem čerpal v teoretické části a zkušeností od 

cvičících kantorů v laboratoři. Čtecí vzdálenost je dostačující pro potřeby otevírání dveří 

v lakovací kabině za všech možných reálných podmínek. Jiné faktory ovlivňující čtecí 

vzdálenost jsem nevyhodnotil. I v případě jiných faktorů, které by se mohli v jiné 

problematice najít tak neovlivní načtení RFID tagu.  
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10 Závěr 

Na závěr mé diplomové práce bych rád podotknul, že práce pro mě byla velmi 

přínosná a objevil jsem bezproblémovou technologií, která se neustále více rozšiřuje 

a používá v praxi téměř ve všech středních a velkých firmách a v budoucnosti zcela zastíní 

dosud ještě používané čárové kódy, které považujeme také jako bezdotykovou ověřovací 

technologií. 

Samotná problematika zavedení RFID technologie pro zvýšení bezpečnosti práce je 

reálná a velmi užitečná. Variace využití jsou nekonečné, stejně tak jako počet profesí a OOPP 

v těchto profesích. S vedoucím mé diplomové práce jsme okruh zúžili na lakovací kabiny 

a boxy. Především z důvodů podceňování používání OOPP uvnitř boxu, i v případě 

minimálního využití pro doplňkové práce nebo v případě řešení určitého problému. V dnešní 

době se snižuje počet používání syntetických barev, které škodí nejen horním cestám 

dýchacím a plícím, ale především je třeba brát v úvahu, že i vodouředitelné barvy nejsou pro 

pokožku, či povrch těla zdravé a s každodenními cykly, je to zdraví nebezpečné, z toho 

důvodu volba právě této problematiky jako téma mé diplomové práce.  

Předem stanovené cíle mé diplomové práce, které spočívali se seznámením RFID 

technologie, konkrétně tříděním základních prvků tohoto systému jako je hardware 

a software, následně konkretizace problematiky a aplikace této technologie na lakovací 

kabinu. V diplomové práci nejsou elektrické obvody otevírání dveří, popřípadě zapojení RFID 

readeru do systému otevírání dveří, ale problematika je natolik široká a doplnitelná, že ji nelze 

celou hodnotit v diplomové práci, ale je to kapitola otevřená k dalšímu řešení.  

Velice poučná byla také návštěva laboratoře RFID, s tím souvisí seznámení 

s moderní technologií a možností zapojení funkčních prostředků k měření RFID čtečky 

(readeru). V rámci diplomové práce jsem měl omezený přístup do konkrétního lakovacího 

boxu, z toho důvodu jsem tento box nebo kabinu sestrojil dle parametrů a předpisu, 

související s vybavením a rozměry jako katalogového produktu firmy, která se lakovacími 

boxy zabývá. 

RFID technologie je použitelná pro zvýšení bezpečnosti práce a s tím související 

dodržování příslušných OOPP pro danou problematiku. Nebojím se tvrdit, že je tato 

technologie vhodným řešením pro zvýšení bezpečnosti práce. 
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Seznam zkratek 

RFID   Rafio frekvenční identifikace 

UHF   Ultra high frequency 

EPC    Electronic Product Code (elektrický kó RFID tagu) 

WROM  Write Once Read Many (Jedno zapsání informace) 

PC   Portable komputer (počítač) 

RFID reader  RFID čtečka, anténa 

RFID tag  RFID transpondér (RFID čip) 

OOPP  Osobní ochranné pracovní prostředky 

OOP   Osobní ochranné pomůcky 

m, cm, mm  jednotky délky (metr) 

EIFP   Effective Isotropic Radiated Power (citlivost RFID tagu) 

LCD   Liquid Crystal Display (displej z ekutých krystalů) 
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