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Anotace 

Bakalářská práce se zabývá zhodnocením a návrhem možnosti zabezpečení výstroje 

příslušníků hasičského záchranného sboru České republiky vzhledem k evidenci a 

sledování pomocí radiofrekvenční identifikační technologie (RFID). V první části práce je 

popsána samotná RFID technologie, složení hasičské výstroje a její charakteristika. Hlavní 

část práce je zaměřena na to, jaký je současný stav systémů pro evidenci hasičské výstroje 

a dále pak zlepšení těchto systémů za pomocí RFID technologie. V závěru práce je 

provedena aplikace, měření parametrů RFID identifikace umístěné na výstroji a analýza 

výsledků měření v RFID laboratoři. 

Klíčová slova: RFID, tag, čtečka, hasič, evidence, bezpečnost 

 

Annotation 

The bachelor thesis outlines and evaluates methods of securitization and monitoring 

of fire-fighting equipment used by members of Fire Rescue Service of Czech Republic by 

means of the Radio Frequency Identification (RFID). The initial part provides introduction 

of RFID technology, composition of fire-fighting equipment and its description. The main 

body focuses on description of currently used fire-fighting equipment monitoring systems 

and investigates whether and how these systems could be improved by using RFID. The 

final part deals with implementation of RFID identification on fire-fighting equipment 

including analysis of measurements carried out in the RFID laboratory. 

Keywords: RFID, tag, reader, fireman, register, safety 
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Úvod 

Hasičské záchranné sbory i další záchranné a bezpečnostní složky České republiky 

jsou nedílnou součásti, naší společnosti. Jsou to lidé, kteří chrání naše zdraví a bezpečnost, 

ačkoli při tom nasazují své vlastní životy. Proto je velice důležité, aby při každém výjezdu 

bylo jejich vybavení i samotné oděvy v naprostém pořádku a maximálně spolehlivé. S tím 

souvisí samotná kontrola a evidence celé hasičské výstroje, která se provádí po každé akci. 

Pokud dojde k zanedbání kontroly na některé z části výstroje, může to mít fatální následky 

nejen pro samotného hasiče, ale také pro jeho okolí.  

Současný stav kontroly a evidence hasičské výstroje vůbec neodpovídá 21. století, 

kdy je vše řízeno nejmodernějšími technologiemi. Stále se používá papír a tužka, v lepších 

případech je výstroj vedena v tabulkovém editoru. Vše by mohla změnit implementace 

RFID technologie, která se pro evidenci a identifikaci již řadu let používá v jiných 

oblastech. To by mělo zjednodušit nejen evidenci, zvýšit efektivitu, ale také zabránit např. 

odcizení. 

Na začátku své bakalářské práce se zaměřím na podrobnější popis RFID 

technologie, jaké komponenty jsou potřeba k fungování systému a možnosti využití této 

technologie v praxi. V další části práce budou rozebrány a popsány jednotlivé komponenty 

výstroje, které jsou důležité pro práci v podmínkách, kterým se hasič vystavuje. Poté bude 

provedena analýza současného stavu evidence a kontroly hasičské výstroje a návrh na 

zlepšení tohoto stavu za pomocí RFID technologie. V závěru práce bude proveden test 

nasazení RFID technologie na jednotlivé části hasičské výstroje.  
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1. RFID Technologie 

1.1. Historie 

Technologie RFID vychází z principu radaru a její vznik se datuje až do 20. let 

minulého století, kdy se začaly používat rádiové vysílače, tzv. radiomajáky, k navigaci 

letadel. Skotský fyzik a elektrotechnik Sir Robert Alexander Watson-Watt zkonstruoval v 

roce 1935 prakticky první přístroj pro rádiovou detekci letadel pomocí mikrovln. O čtyři 

roky později v roce 1939 vynalezl první systém identifikace podobný RFID, tzv. IFF 

(Identification, Fire and Foe), který byl používán ve válce k odlišení vlastních a 

nepřátelských letadel. Princip spočíval v komunikaci mezi vysílačem umístěným v letadle 

a signálem z radarové stanice. 

V roce 1970 přišel další zlom ve vývoji RFID, kdy si Mario Cardullo, který je 

považován za průkopníka RFID technologie, nechal patentovat vysílací zařízení s 

šestnáctibitovou bitovou pamětí. Různé modifikace jeho zařízení a principu se používají do 

dnes. Avšak první skutečný RFID čip byl představen roku 1973 v Los Alamos Scientific 

Laboratory. V dalších letech se na vývoji podílelo mnoho firem, jako např. IBM, ComServ 

a FairChild a postupem času vznikaly komerční aplikace, jako jsou bezkontaktní karty, 

které sloužily, k identifikaci vstupu do budov, lyžařských vleků apod. S vytvořením 

prvních standardů v 90. letech nastaly podmínky pro mezinárodní využívání technologie 

RFID.  

Uplatnění této technologie je široké a můžeme jej najít v průmyslu a jiných 

oblastech, kde je kladen velký důraz na okamžitý přenos a rychlé zpracování dat, které jsou 

potřebné k dalším úkonům. Téměř každý z nás se zřejmě setkal s RFID technologií, aniž 

by o tom věděl. Příkladem může být např. vstup do objektu pomocí karty nebo imobilizér v 

automobilu. Mezi další oblasti, kde můžeme aplikovat technologii RFID lze uvést např.: 

 ochrana a evidence majetku, 

 sledování vozového parku, 

 evidence zvířat, 
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 sledování pohybu, 

 sledování pohybu palet se zbožím. 

Mezi hlavní výhody RFID patří: 

 bezkontaktnost, nevyžaduje pro identifikaci objektu přesné polohování ani 

přímou viditelnost, 

 v reálném čase zaznamenává, uchovává a poskytuje informace o daném 

objektu, 

 schopnost čtení na vzdálenost od několika centimetrů až po několik metrů, 

 přenosu dat z čipu nebrání špatné optické ani atmosférické podmínky, 

 rychlost čtení, většinou pod 100 milisekund, 

 množství informací, které lze do čipu zapsat (okolo 1 MB), 

 odolnost RFID čipu. 

1.2. RFID systém 

RFID (Radio Frequency Identification) můžeme popsat jako radiofrekvenční 

identifikační systém, který za pomoci elektromagnetických vln sbírá a ukládá data, díky 

kterým můžeme identifikovat objekt zájmu. 

Základní komponenty RFID systému jsou: 

 RFID tag (též nazývaný transpordér), zařízení, které je tvořeno čipem a 

anténou. U aktivního a semi-aktivního systému je v tagu zabudovaná také 

baterie jako zdroj energie. Jedná se o tzv. nosič identifikátoru. 

 RFID reader (čtecí zařízení), které je tvořeno přijímačem/vysílačem s 

dekodérem, anténou a v některých případech také vlastním OS. 

 Middleware (podpůrný systém), obecně počítačový software, který 

propojuje softwarové komponenty nebo aplikace (databáze, 

telekomunikační sítě, řídící počítače). V případě RFID se middleware 

nazývá EPC middleware. 
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Obr. 1 RFID systém[5] 

1.2.1. Dělení podle frekvence 

Obecně lze říci, že čím vyšší je komunikační frekvence, tím delší vzduchovou 

bariéru je možné překonat. Naopak čím vyšší je komunikační frekvence, tím více je 

spolehlivost čtení RFID tagů ovlivněna blízkostí kovových předmětů, které jsou pro 

technologii RFID významným rušivým elementem. 

Nízké frekvenční pásmo (LF) 

Za nízkofrekvenční jsou považovány frekvence mezi 30 kHz a 300 kHz. Typické 

LF RFID systémy pracují na frekvenčním rozsahu 125 kHz nebo 134,2 kHz. Čtecí 

vzdálenost je téměř kontaktní (do 30cm). U těchto systémů se používají jak aktivní, tak 

pasivní tagy. Vyznačují se malou přenosovou rychlostí. Mohou být použity i tam, kde 

pracovní prostředí obsahuje kovy, tekutiny, špínu atd. Používají se zejména k identifikaci 

osob (oprávněný vstup do objektu, stravovací systém, docházkové systémy, permanentky 

atd.)  
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Vysoké frekvenční pásmo (HF) 

Vysoké frekvence se pohybují od 3 MHz až do 30 MHz. Frekvence používaná u 

HF RFID systémů je 13,56 MHz a je určena pro přenos informací do vzdálenosti jednoho 

metru. Typický HF RFID systém používá pasivní RFID tagy a disponuje dostatečnou 

přenosovou rychlostí. Signál se odráží od kovů a obtížně prochází kapalinami Použití HF 

systému je široké, a to zejména u identifikace zboží na běžícím pásu, zabezpečení zboží 

proti odcizení v obchodech, v nemocnicích atd.   

Ultra vysoké frekvenční pásmo (UHF) 

Ultra vysoká frekvence se pohybuje mezi 300 MHz a 1 GHz. Pasivní UHF RFID 

systémy pracují ve Spojených státech amerických na frekvenci 915 MHz a v Evropě na 

frekvenci 868 MHz, u aktivních systémů je to 315 MHz a 433 MHz. Čtecí dosah je 3 až 5 

metrů. Systém UHF lze tedy použít jak na aktivní tak pasivní tagy. Vyznačuje se vysokou 

přenosovou rychlostí, avšak signál je značně absorbován kovy a zcela kapalinami. Cena 

tagu je pro tento druh systému nejnižší. 

Mikrovlnné frekvenční pásmo (MW) 

U tohoto druhu systémů se frekvenční pásmo pohybuje mezi 2,4 GHz a 5,8 GHz. 

Jelikož mikrovlnné pásmo pracuje v blízkosti frekvenčního pásma Wi-Fi sítí, může 

docházet k vzájemnému rušení. Dosah čtecího zařízení je až 10 metrů, avšak kromě kovů 

je pro MW velmi rušivým elementem také přítomnost kapaliny v okolí načítaného tagu. 

Kromě nejvyšší přenosové rychlosti a velké čtecí vzdálenosti, je také vysoká pořizovací 

cena tagu. 

1.3. RFID tag 

RFID tag (tzv. transpordér), je elektronický čip, který má v RFID systému roli 

nosiče informací. Název vznikl sloučením dvou anglických slov (transmit – přenos a 

response – odpověď). Jeho základní úlohou je ukládat data do vnitřní paměti a dále je 

přenášet do RFID readeru (čtecího zařízení). 

Každý RFID tag je složen z mikročipu a antény. Mikročip může být velký 1mm (v 

dnešní době již méně). Velikost tagu závisí na velikosti antény, jelikož jde o největší 
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součástku RFID tagu. Platí, že čím vyšší použijeme přenosovou frekvenci, tím menší 

dipólová anténa může být použita. Mikročip a anténa mohou být zapouzdřeny do PVC 

karty, skleněné trubičky, vloženy do etikety či jiné specifické podoby dle přání zákazníka. 

Tagy dělíme podle výrobní technologie, druhu paměti, zdroje energie a frekvenčního 

pásma, ve kterém pracují. 

 

Obr. 2 RFID tag složen z antény a mikročip [6] 

1.3.1. Rozdělení tagů podle napájení 

Aktivní tagy 

Cílem aktivních tagů není pouze identifikace daného předmětu, ale také jeho 

lokalizace. Použití je méně časté než u pasivních tagů. Obsahují vlastní zdroj napájení, 

pomocí kterého jsou schopny samy vysílat své identifikace – aktivní lokalizace. Jejich cena 

je několikanásobně vyšší než u pasivních. Aktivní RFID tagy obsahují kromě svého 

identifikačního čísla také paměť pro další informace, které zvládnou ukládat nebo odeslat. 

Využívají se například pro sledování: 

 osob, 

 zboží, 

 majetku, 

 vozového parku. 
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Pasivní tagy 

Pasivní tagy nemají svůj vlastní zdroj energie. Proto využívají energie vysílače 

(čtečka, snímač), který do okolí periodicky vysílá elektromagnetické pulsy, pomocí nichž 

dochází k dobití napájecího kondenzátoru tagu a tím k odeslání odpovědi. Pasivní tagy 

mohou vysílat buď jen číslo (EPC-jednoznačný kód produktu), nebo mohou disponovat 

pamětí, ve které mohou být zapsány další informace. Výhodou je cenová dostupnost a 

životnost. Čtecí vzdálenost je závislá na frekvenčním pásmu a pohybuje se od 0,5cm až do 

10metrů. 

Využívají se například v těchto aplikacích: 

 identifikace předmětů (zboží) jako alternativa čárového kódu, 

 řízení přístupu osob do uzavřených objektů, 

 bezhotovostní platby v podobě elektronické peněženky. 

Semi-aktivní tagy 

Tyto tagy disponují vlastním zdrojem napájení, avšak dokud nepřijmou signál z 

čtecího zařízení, zůstávají neaktivní. Semi-aktivní tagy, stejně jako aktivní, mohou 

komunikovat na větší vzdálenosti. Nevýhodou může být proces aktivace, který v některých 

případech (např. pokud tag míjí čtečku příliš rychle) může trvat až nepřiměřeně dlouho. 

Výhodou je mnohem delší životnost oproti aktivním tagům. 

Semi-pasivní tagy 

Semi-pasivní tag je pasivní tag, který využívá svůj napájecí zdroj pouze pro 

napájení integrovaného obvodu a nikoliv pro tvorbu odpovědi. Pokud je napájecí zdroj 

využíván pro napájení senzorů, bývají tyto tagy nazývány senzorovými tagy. Obvykle jsou 

tyto tagy menší a levnější než aktivní, ale nabízejí více funkcí než pasivní. 
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Obr. 3 Ukázky UHF RFID tagů 

1.4. RFID reader 

RFID reader neboli čtečka je zařízení, které umí číst data RFID tagu a také na něj 

data zapisovat. Při běžném provozu vysílá čtečka neustále elektromagnetický signál na 

dané frekvenci a prostřednictvím stejné či další antény sleduje signál přicházející z RFID 

tagů. Čtečky, stejně jako tagy, využívají popisovaná frekvenční pásma.  

RFID čtečka má několik základních funkcí: 

 zapisování dat do tagů (v případě Read-Write tagů), 

 čtení dat z tagů, 

 přenos dat z řídícího počítače a naopak, 

 napájení pasivních RFID tagů. 

Čtečka se skládá z vysílače, přijímače, kontrolního modulu a komunikační části. 

Pomocí těchto součástek dokáže komunikovat s RFID tagem a také řídícím počítačem. 

Každá čtečka je dodávána se softwarem, který umožňuje uživateli číst, případně 

programovat tagy. 

Kromě základních funkcí umí složitější čtečky plnit i jiné důležité funkce: 

 ochrana integrity dat, šifrování dat, 



Ondřej Konečný: Aplikace RFID technologie při evidenci výstroje hasičů 

 

2011/2012  9 

 

 

 zajištění antikolizních opatření pomocí antikolizního protokolu při Read-

Write komunikaci s větším počtem tagů najednou, 

 ověřování tagů proti neoprávněnému přístupu k systému. 

1.4.1. Ruční čtečky 

Jde o mobilní zařízení, které v závislosti na provedení může mít dosah až několik 

metrů. Tyto čtečky jsou používány zejména tam, kde je nutná variabilita pro čtení tagu a 

tam, kde je potřeba mít data ověřena. Existují i čtečky, které jsou schopny jak snímat 

čárový kód, tak i číst a zapisovat na RFID tag, jedná se prakticky o hybrid. 

 

Obr. 4 Ruční čtečka Motorola [7] 

1.4.2. Stacionární čtečky 

Stacionární čtečky neboli pevné čtečky, jsou to, co již název napovídá. Jedná se o 

nepřenosné snímače, které jsou pevně uchyceny k předem určenému identifikačnímu bodu, 

např.: dopravník, vstup do skladu, vysokozdvižné vozíky, stěna dodávky apod. Tyto čtečky 

jsou velmi tolerantní k drsnějšímu prostředí, proto je jejich použití možné venku nebo na 

pohybujících se objektech. K mnoha typům stacionárních čteček je možné připojit více 

antén, to zajistí lepší pokrytí prostoru čtecím signálem. 
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Obr. 5 Stacionární čtečka Motorola [8] 

1.5. Softwarové prostředky 

Základní funkce RFID software jsou: 

 schopnost komunikace s více čtečkami různých výrobců s různými 

protokoly, 

 získávání, filtrování a ukládání získaných dat, 

 propojování technologie RFID s podnikovým informačním systémem, 

 kontrola, koordinace a správa jednotlivých čtecích zařízení, 

 možnost vzdáleně spravovat RFID sítě. 

1.5.1. Middleware 

Middleware je softwarový systém, který propojuje RFID hardware s dalšími 

komponenty systému, a pomocí něhož dochází k vzájemné komunikaci, filtraci a výměně 

dat. Pro komunikaci mezi RFID čtečkami a vyššími systémy sice existují standardy, avšak 

ne všechny vyráběné čtečky komunikují stejným standardizovaným protokolem. Proto je 

zapotřebí použít řešení poskytující jednotné rozhraní pro všechny typy čteček. 
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1.5.2. EPCIS – EPC Information Services 

Je klíčová součást sítě EPCglobal Network. Jde o databázi údajů o načtených 

kódech EPC u konkrétního uživatele, který zároveň rozhoduje o zpřístupnění těchto údajů 

ostatním autorizovaným obchodním partnerům. Jedná se především o kód EPC, datum a 

čas načtení, identifikační údaje čtecího zařízení a jeho lokaci. EPCIS poskytuje obchodním 

partnerům odpovědi na nejdůležitější otázky týkající se pohybu produktů v logistickém 

řetězci. Prostřednictvím EPCIS lze získat informace o tom, jaký produkt se v danou dobu 

vyskytoval na daném místě a hlavně z jakého důvodu. 

1.6. Standardy EPCglobal 

1.6.1. GS1 

GS1 je mezinárodní nezisková organizace, zabývající se vývojem a adaptací 

standardů a řešení pro zefektivnění a zprůhlednění operací v logistickém řetězci. 

Organizace se zabývá identifikací položek pomocí čárových kódů, ale také identifikací 

položek pomocí technologie RFID. Speciálně RFID technologií se zabývá odnož 

organizace GS1 nazývána EPCglobal, ta pak definuje soubor standardů a technologií zvaný 

EPCglobal Network. 

1.6.2. EPCglobal Network 

EPCglobal Network je soubor technologií, které umožňují sdílení dynamických 

informací o objektech pohybujících se v logistickém řetězci. EPCglobal Network přispívá 

ke zvyšování efektivity procesů tím, že poskytuje obchodním partnerům informace, které 

pomáhají zprůhlednit výkonnost logistických řetězců a udržet kontrolu nad logistickými 

operacemi prováděnými v globálním měřítku. 

EPCglobal Network se skládá z těchto částí: 

 EPC – Electronic Product Code, 

 EPC middleware, 

 EPCIS – Electronic Product Code Information Services, 
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 ONS – Object Naming Service. 

1.6.3. EPC – Electronic Product Code 

EPC je identifikační kód jednoznačně identifikující konkrétní položku logistického 

řetězce. Datovým nosičem je RFID tag.  

Struktura EPC zahrnuje: 

 hlavičku, definující typ údaje v EPC, jeho verzi a generaci, 

 EPC Manager, identifikující organizaci - vydavatele tagu, 

 Object Manager, identifikující druh produktu, 

 sériové číslo produktu. 

1.6.4. ONS – Object Naming Services 

Je systém pojmenování objektů. Ten funguje na velmi podobné bázi jako 

doménový systém v internetu. Autorizovaný uživatel sítě (obchodní partner) disponuje 

kódem EPC, který zadá do vyhledávače sítě EPCglobal Network. Pomocí ONS jsou 

následně lokalizovány všechny databáze, ve kterých se toto konkrétní EPC vyskytuje. 

Příslušná data jsou poté uživateli přístupná např. prostřednictvím odkazu. Lze zajistit i 

jejich automatické zpracování v rámci interního informačního systému uživatele sítě 

EPCglobal Network. 
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2. Složení hasičské výstroje 

Hasič používá při práci kromě své výstroje, kterou má na sobě, také různého 

speciálního vybavení, uloženého zejména v technickém automobilu. Vybavení rozlišujeme 

podle typu zásahů, na kterých se používá. 

Součástí základní výstroje hasiče je: 

 zásahový oblek, 

 hasičská přilba (většinou obsahuje i svítidlo a vysílačku), 

 hasičské rukavice (vyrobené z téhož materiálu jako hasičský oblek), 

 hasičský opasek (z koženého nebo jiného materiálu, umísťuje se na něj 

malá hasičská sekera), 

 hasičské boty (speciálně přizpůsobené pracovní holínky), 

 autonomní dýchací přístroj (maska a ocelová vzduchová láhev), 

 přenosná radiostanice (vysílačka), 

 pracovní rukavice (běžné pracovní rukavice), 

 reflexní vesta (s nápisem HASIČI). 

2.1. Zásahový oblek 

Hasiči při výkonu svého povolání nosí speciální hasičský oblek, který je vyroben z 

ohnivzdorného materiálu NOMEX a dalších vrstev jako GORE-TEX či DUFELTELT. 

Nejmodernější zásahové obleky poskytují hasiči ochranu proti teplu, vodě a jiným 

chemikáliím, ale také zvyšují komfort díky svému střihu a nízké hmotnosti. Hasičský oblek 

je tmavomodré, šedé nebo černé barvy (výjimečně i žlutohnědé), je viditelně označen 

žlutými, šedými nebo bílými reflexními pásky (výjimečně i červenými) a nápisem HASIČI 

z reflexního materiálu na zádové části.  Kromě zásahového obleku jsou důležité také další 

ochranné pomůcky.  
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Obr. 6 Zásahový oblek TIGER Plus 

2.2. Hasičská přilba 

Úkoly hasičů jsou rozmanité povahy od zdolávání požáru až k technické pomoci při 

nehodách jakéhokoliv druhu. Výkonnost hasičů silně závisí na funkční způsobilosti jejich 

vybavení. K tomu patří také hasičská přilba, která chrání osobu, přičemž nesmí 

představovat žádnou překážku. Tato hasičská přilba musí osobu dostatečně chránit jak 

proti tepelnému, tak i proti mechanickému zatížení, ale také varovat před příliš velkým 

horkem (žárem). 

Technické podmínky přilby jsou splněny za předpokladu, že:   

1. Přilba splňuje 

 požadavky ČSN EN 443, 

 elektroizolační odolností volitelné požadavky klasifikace E2 E3 podle ČSN 

EN 443, 

 volitelné požadavky klasifikace alespoň *** podle ČSN EN 443 na odolnost 

proti nárazu a na odolnost proti úderu ostrým předmětem při nízkých 

teplotách, 
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 volitelné požadavky na odolnost proti sálavému teplu podle ČSN EN 443 

při intenzitě sálání (14 ± 0,1) kW. m- 2. 

2. Trvalou součástí přilby je 

 podbradní pásek jednostranně odnímatelný, 

 nátýlník k ochraně šíje, 

 obličejový štít z netříštivého a proti sálavému teplu odolného materiálu.   

3. Přilba umožňuje 

 bezpečné použití ochranné masky, 

 bezpečné použití v ochranných oděvech, zejména svým tvarem a 

příslušenstvím, 

 uchycení svítilny.   

4. Povrch skořepiny je proveden v barvě žlutozelené luminiscenční. 

 

Obr. 7 Přilba MSA Gallet F1 SF 

2.3. Hasičské rukavice 

Vícevrstvé hasičské rukavice poskytují vysokou tepelnou ochranu, odolávají řezu a 

propíchnutí při zachování dobrých úchopových vlastností. Část rukavic tvoří kevlarové 

vlákno, díky kterému mají nižší hmotnost. Jsou vybaveny membránou, která má za úkol 

zabránit průsaku vody, oleje či jiných chemických látek. Dále jsou ve výbavě kožené a 

klasické pracovní rukavice. 
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Obr. 8 Zásahové rukavice JUBA BG 311 

2.4. Zásahová obuv 

Základním požadavkem na hasičskou obuv je vysoká odolnost vůči tepelnému 

zatížení (ať už sálavým teplem či plamenem), schopnost podešví odolávat vysokým 

teplotám i palivovým olejům a benzínům. Boty musí vydržet náročné podmínky, a proto je 

kladen velký důraz na robustnost a celkovou odolnost použitých materiálů i samotné 

konstrukce bot. V neposlední řadě by však měly být boty i pohodlné, aby uživatel několik 

hodin v nich strávených nebral jako trest. 

 

Obr. 9 Zásahová obuv FIREGUARD 9081/GA 
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2.5. Dýchací přístroj 

Jedná se o podtlakové vzduchové izolační dýchací přístroje s otevřeným okruhem, 

které poskytují úplnou nezávislost na okolním prostředí. To znamená, že umožňují pohyb v 

prostorách s nízkým obsahem kyslíku i v prostoru, kde je značná koncentrace 

nedýchatelných škodlivin. K dýchacímu přístroji patří i ochranná maska. Další možností 

jsou přístroje pracující na principu přetlaku, což zvyšuje bezpečnost hasičů, celý komplet 

má mnohem menší hmotnost a také prodlužuje dobu použití až na 40 minut při průměrné 

spotřebě. 

 

Obr. 10 Dýchací přístroj Pluto [9] 

2.6. Hasičský opasek 

Je vyroben z popruhu PAD (polyamid) se zádovou bandáží, na bocích jsou 

polokruhy pro uchycení lana, zapíná se pomocí samosvorné spony a posuvky PAD. 

Součástí opasku je 80 cm dlouhé lano s karabinou Toner a také hasičská sekyrka. 

 

Obr. 11 Hasičský opasek [10] 



Ondřej Konečný: Aplikace RFID technologie při evidenci výstroje hasičů 

 

2011/2012  18 

 

 

3. Současný stav systémů evidence hasičské výstroje 

Kontrola a evidence hasičské výstroje je velice důležitým úkonem a v neposlední 

řadě může zachránit i lidský život, který je, jak všichni víme, nenahraditelný. Hasiči, kteří 

díky speciálnímu výcviku denně nasazují vlastní životy pro záchranu osob, zvířat a 

majetku druhých, potřebují mít výstroj a veškeré vybavení nepoškozené a plně funkční pro 

okamžitý výjezd. Osoby zodpovědné za kontrolu a evidenci by měly disponovat 

příslušným vybavením pro nalezení závady či poškození na hasičské výstroji. Pro zjištění 

stavu, v jakém se nachází současná kontrola a evidence hasičské výstroje, jsem navštívil 

odborníky z řad hasičů, konkrétně SDH Chlebovice a HZS Frýdek-Místek. 

3.1. Situace u SDH Chlebovice 

U dobrovolných hasičů byl stav podle mého očekávání. Evidence výstroje je 

vedena pomocí evidenční knihy, ale v poslední době se vše převádí do elektronické podoby 

ve formě tabulek v programu Excel, aby byla úprava jednodušší. Kontroly a údržby 

výstroje a veškerého vybavení ve zbrojnici provádějí sami dobrovolní hasiči. Životnost 

pracovního oděvu není dána pracími cykly, ale tím, že slouží do úplného zničení. Co se 

týče zásahových obleků, ty ještě nebyly využity u žádného výjezdu. To platí i pro další 

komponenty hasičské výstroje (zásahové rukavice, zásahové boty apod.). U tlakových 

láhví se provádí pověřenými osobami pravidelná revize, ty se pak zapisují do kontrolního 

listu. 

3.2. Situace u HZS Frýdek-Místek 

Při návštěvě HZS Frýdek-Místek, jsem byl překvapen, že situace týkající se 

evidence je téměř stejná jako u dobrovolných hasičů. Stále je vše vedeno v písemné formě 

v evidenčních knihách. Jak mi bylo řečeno hned na začátku, většina hasičských sborů vede 

evidenci své výstroje, jak sama uzná za vhodné. Neexistuje totiž žádný systém ani jiná 

pravidla pro vedení evidence. V poslední době se začíná zkušebně zavádět program 
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IKIS 2, který by měl ve své konečné podobě být schopen evidovat hasičskou výstroj. Bližší 

informace mi však sděleny nebyly.  

Každý zásahový oblek má uvnitř našitý štítek, na kterém jsou údaje o výrobci, 

materiálu a pokyny k údržbě. Také obsahuje kolonku pro jméno uživatele a číslo, pomocí 

kterého se zaznamenává manipulace s výstrojí do evidenční knihy a evidenčního listu. 

Doba životnosti zásahového obleku je stanovena na 40 pracích cyklů. Prací cykly a 

impregnace jsou zaznamenávány do evidenčního listu každého obleku ručně. Z tohoto listu 

lze také vyčíst další údaje, jako např. vlastník obleku, zavedení, znečištění, míra a typ 

poškození, které bylo nalezeno. Pokud je zásahový oblek poškozen, bývá odeslán 

k výrobci, který provádí jeho opravu. Tyto opravy realizuje ve většině případů firma 

DEVA-FM, která se zabývá nejen výrobou zásahových obleků pro hasiče, ale také dalších 

ochranných oděvů pro různá odvětví v průmyslu.  

 

Obr. 12 Evidenční štítek uvnitř obleku TIGER Plus 
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Zásahové rukavice nemají stanovenou dobu používání, tudíž slouží tak dlouho, 

dokud nemají výrazné mechanické poškození, které by mohlo ohrozit zdraví dotyčného 

hasiče. Stejné je to se zásahovou obuví. U zásahové helmy je situace, kdy dojde 

k poškození, podobná jako u zásahového obleku. Dojde-li např. k utržení podbradního 

pásku, nátýlníku aj., helma se zasílá výrobci, který provádí opravu a také recertifikaci. 

Tlakové láhve, které slouží jako druhé plíce hasiče, je potřeba pravidelně kontrolovat, aby 

zařízení bylo maximálně spolehlivé a funkční. Evidence a revize tlakových láhví je vedena 

pečlivě v programu Excel. 
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4. Návrh zlepšení stávajících systémů za pomoci RFID 

Současný stav vedení evidence a kontroly hasičské výstroje je na dnešní dobu příliš 

zastaralý, jak již bylo zmíněno v předešlé kapitole. Situace by měla dosáhnout podstatné 

změny, za pomoci použití moderní RFID technologie. Použití této technologie v různých 

odvětvích je velmi široké a další mohou být i hasičské záchranné sbory. 

Jedním z mnoha využití by byla elektronická identifikace osob při vstupu do 

objektu a místností s omezeným přístupem. Každý zaměstnanec by měl vlastní čipovou 

kartu, která by zajišťovala přístup do jednotlivých částí areálu a zároveň zajišťovala 

automatické příchody a odchody. Tento způsob identifikace je již používán mnoho let 

v mnoha firmách a odvětvích. 

Další využití RFID technologie je již zmiňovaná evidence a kontrola hasičské 

výstroje. Mělo by se jednat o systém, kdy každá část výstroje bude disponovat svým 

tagem, ve kterém budou dostupné informace o stavu, provedených kontrolách a úpravách 

daného komponentu, jako např. počet praní, impregnace, poškození atd.  Pověřené osoby 

by měly disponovat příslušným vybavením a znalostmi, které bude potřeba provádět na 

základě těchto úkonů. Systém musí být navržen tak, aby k informacím měli přístup 

výrobci, kteří provádějí opravy a recertifikaci jednotlivých komponent. Systém by také měl 

zabránit případnému odcizení. 

 

Obr. 13 Ukázka šatny hasičů 
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Je důležité, aby byly RFID tagy zakomponovány do jednotlivých částí hasičské 

výstroje již při samotné výrobě daného komponentu. Výrobce nahraje na tag identifikátor, 

který mu umožní pozdější identifikaci při opravách poškozených částí. Při návštěvě 

společnosti DEVA-FM. s.r.o., která se zabývá specializovanou výrobou ochranných oděvů, 

jsem měl možnost nahlédnutí do výrobního procesu jednotlivých zásahových obleků. Již 

nyní si sama společnost vede evidenci každého zásahového obleku v průběhu výroby pro 

zjištění stavu, komu byl oblek dodán a jaká je jeho výrobní řada. Proto by přechod na 

RFID tagy neznamenal větší překážku. 

Tagy, které budou použity do hasičské výstroje, by měly být zvoleny tak, aby 

odolávaly vysokým teplotám, vlhkosti, tvrdšímu zacházení a byly odolné proti 

několikanásobnému vyprání a impregnaci. 
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5. Laboratorní ověření nasazení RFID technologie 

Laboratorní ověření nasazení RFID technologie proběhlo v Centru pokročilých 

inovačních technologií, konkrétně v mezinárodní laboratoři pro výzkum a vývoj RFID 

technologií na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava. Partnerem laboratoře 

je organizace GS1 Czech Republic, díky které se laboratoř zapojila do evropské sítě EPC 

laboratoří GS1 in Europe LAB Network. 

5.1. Zadání 

Vedoucím mé bakalářské práce mi byly zadány následující parametry, pomocí 

kterých otestuji možnost aplikace RFID technologie na jednotlivé komponenty hasičské 

výstroje. 

Ověřte možnost nasazení RFID technologie na následujících druzích ochranných 

pracovních pomůcek z výbavy hasičských záchranných sborů:  

 Helma. 

 Blůza zásahového obleku. 

 Kalhoty zásahového obleku. 

 Zásahová obuv. 

Ověření proveďte s následujícími technickými prostředky RFID systému: 

 Tag H86-HRL-Gc-2511. 

 UHF reader Impinj R1000. 

 4 cirkulárně polarizované antény RFA01 umístěné ve čtecí bráně ve výšce 

50 a 130 cm. 

Naměřená data statisticky zpracujte a interpretujte. 
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5.2. Použité prostředky 

5.2.1. Tag H86-HRL-Gc-2511 

Tag pracující v ultra-vysokém frekvenčním pásmu, jehož obal tvoří skelné vlákno. 

Vyznačuje se dobrými teplotně i vodě odolnými vlastnostmi a také svou pružností. Jeho 

čtecí vzdálenost dosahuje až tří metrů a pracuje s pamětí 240 bitů. 

 

Obr. 14 Tag H86-HRL-Gc-2511 

 

5.2.2. UHF reader Impinj R1000 

Stacionární čtecí zařízení, pracující stejně jako předchozí tag v ultra-vysokém 

frekvenčním pásmu. Podporuje standard EPCglobal druhé generace. Možnost připojení až 

čtyř antén najednou. 

 

Obr. 15 Stacionární čtecí zařízení Impinj R1000 
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5.2.3. RFA01 UHF RFID anténa 

Tato anténa je určena pro stacionární čtecí zařízení pracující v ultra-vysokém 

frekvenčním pásmu. Vyznačuje se velkým čtecím dosahem, který je podpořen ziskem 

antény až 8 dBi. Vyzařovací úhel je zde 65
°
. Uplatnění najde i v oblastech mimo RFID, 

např. dálkových přenosech dat v pásmu 868 MHz – telemetrii, logistice, apod. 

 

Obr. 16 RFA01 UHF RFID anténa 

5.3. Praktické ověření 

K testování byla použita čtecí brána, která je nedílnou součástí laboratoře. Jedná se 

o zařízení, které umožňuje umístění jednotlivých čtecích zařízení a antén, které vymezují 

čtecí zónu a průchod zónou tak, aby byly jednotlivé tagy správně přečteny. K mému 

ověření byly použity čtyři antény ve dvou úrovních na obou stranách a čtecí zařízení 

umístěno na horní části brány. Z množství tagů, které bylo v laboratoři k dispozici, jsem 

vybral jeden typ vyznačující se vodě i teplotně odolnými vlastnostmi. V praxi by bylo 

nutné tagy zakomponovat do výstroje již při samotné výrobě, k mému testování však 

postačilo tagy pouze připevnit na jednotlivé části.  
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Obr. 17 Čtecí brána a rozmístění tagů 

Bylo provedeno 30 měření každého z komponent, což splňuje počet pro vytvoření 

statistického modelu. Pro statistické vyhodnocení byl použit program STATGRAPHICS, 

který je zdarma ke stažení ve zkušební verzi. V následující tabulce jsou zobrazeny základní 

statistické údaje, které byly naměřeny a poté vyhodnoceny v daném programu. 
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Tab.  1 Výsledné hodnoty měření 

  Průměr Rozptyl Směrodatná odchylka Minimum Maximum Rozsah 

helma 19,3667 46,93 6,85054 3,0 36,0 33,0 

blůza 15,0667 56,064 7,48761 4,0 42,0 38,0 

kalhoty 41,2667 104,89 10,2417 19,0 65,0 46,0 

bota 1 18,9333 33,099 5,75316 6,0 26,0 20,0 

bota 2 16,7 30,217 5,49702 6,0 26,0 20,0 

Jak je již z tabulky patrné, nejlepší výsledky měření, měl tag umístěný 

na  kalhotách. Tento tag jasně dominoval ve všech kritériích. Bylo, to dáno také tím, 

že  dotyčný tag byl ve stejné výšce jako antény ve spodní části čtecí brány. Tagy 

na  ostatních částech výstroje měly výsledky jednotlivých kritérií velmi podobné.  

Na grafu můžeme vidět výsledky, kterých bylo dosaženo. Základem grafu je 

fialový obdélník, jehož hrany tvoří horní a dolní kvartil. Je to oblast, která obsahuje 50% 

všech naměřených hodnot. Svislá čára uvnitř obdélníku vyznačuje medián (prostřední 

hodnota). Aritmetický průměr je zde vyobrazen černou tečkou uvnitř fialové oblasti. Z 

obdélníku vedou úsečky, které značí velikost rozsahu, v jakém byly jednotlivé tagy 

načteny. Hodnoty, které jsou mimo oblast vyznačenou “vousy”, jsou odlehlá pozorování a 

jsou vyznačena modrou tečkou. 

 

Obr. 18 Grafické vyhodnocení měření 
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Závěr 

Jelikož se příslušníci hasičských záchranných sborů při vykonávání své práce 

ocitají v ohrožení života, jsou kladeny velmi přísné požadavky na bezpečnost jejich oděvů 

a celého vybavení.  

V první kapitole, která měla za úkol přiblížit pojem RFID technologie, byl popsán 

její vývoj od samotného vzniku až po současný stav této technologie. Dále bylo uvedeno 

potřebné vybavení a jeho popis, bez kterého nemůže žádný RFID systém fungovat a také 

principy rozdělení samotného systému. Obecně byly popsány standardy EPCglobal, na 

kterých je RFID postaveno. 

 Druhá kapitola se zabývá rozborem hasičské výstroje a popisem jednotlivých částí, 

které má hasič na sobě, při každém výjezdu. Technologie ve výrobě těchto ochranných 

prvků urazila dlouhou cestu. Sám jsem nahlédl do výrobního procesu ochranných oděvů 

společnosti DEVA-FM, což bylo velkým přínosem pro zpracování mé práce. 

Při zpracování třetí kapitoly, bylo dosaženo poznatků, v jakém stavu je současná 

evidence a kontrola hasičské výstroje. K tomu přispěla návštěva HZS Frýdek-Místek a 

SDH Chlebovice, kde mi zaměstnanci poskytli ochotně cenné informace. 

Současně na to navazuje čtvrtá kapitola, kde jsem se zaměřil na definici možností 

zlepšení současného stavu evidence a kontroly hasičské výstroje za pomoci implementace 

RFID technologie. 

V poslední kapitole bylo provedeno testování RFID technologie na hasičské 

výstroji, které se uskutečnilo v laboratoři RFID podle předem daných kritérií. Měření 

dopadla velice příznivě. Všechny tagy, byly v každém měření několikrát přečteny, což 

poukazuje na možnost nasazení této technologie v praxi. 

Zpracování bakalářské práce pro mne bylo velkým přínosem a využil jsem při tom 

mnoho znalostí a dovedností, které jsem získal v průběhu studia. Získal jsem také nové 

poznatky z oblasti RFID a poznal spoustu zajímavých lidí. 
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