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RFID Future 2012 
 
Vydavatelství Sdělovací technika uspořádalo 24. dubna 2012 ve spolupráci 
s Českomoravskou elektrotechnickou asociací tradiční konferenci RFID Future, která 
každoročně mapuje další a další využití technologie RFID a její přepokládané rozšíření 
v řadě oborů, mezi něž patří např. průmyslová výroba, obchod a logistika, poštovní služby, 
zabezpečovací technologie budov, zdravotnictví apod., v budoucnu. 
 
Velmi živou konferenci, jak se záhy ukázalo, uvedl RNDr. Petr Beneš, šéfredaktor časopisu 
Sdělovací technika. 
Hned při úvodní přednášce RNDr. Bohumíra Štědroně, CSc., z ČVUT s názvem Prognóza 
budoucnosti se totiž rozpoutala vášnivá diskuse o tom, co je možné a co ne. Přenášející 
hovořil o prognóze významného světového telekomunikačního operátora British 
Telecommunication, která čerpá informace z vědeckých magazínů, provádí vlastní průzkumy 
na Internetu a také oslovuje experty na daná témata. Tyto prognózy publikuje každé dva až 
tři roky. Z obsahu přednášky uveďme některé předpovědi: v letech 2014 až 2020 – hračky 
vnímající emoce, pachové televizory, 2031 až 2040 – roboti nadřazeni lidem, v období 2041 
až 2045 – na Marsu základna o velikosti malé vesnice a hračky vytvářeny geneticky, 
v období 2045 až 2050 – plně telepatická komunikace, lidé mají tzv. čip nesmrtelnosti a 
přesouvají se do kyberprostoru apod. Z toho je zřejmé, proč diskuse byla tak bouřlivá. 
V další přednášce s názvem RFID a Internet věcí v kontextu evropské normalizace objasnil 
Ing. Bc. Lukáš Vojtěch, Ph.D., z ČVUT hlavní směry vývoje Internetu věcí, jimiž jsou 
bezpečnost a ochrana soukromí, způsobilost jednotlivých zařízení a síťových prvků, cloud 
computing, řízení a správa, koordinace a standardizace. 
O projektu dálkového monitorování rehabilitace pacientů pojednávala další zajímavá 
přednáška Ing. Jaroslava Jansy, CSc., ze společnosti Immobiliser Central Europe. Cílem 
projektu je zapojit pacienty se zdravotním postižením co nejrychleji do všech obvyklých 
aktivit společenského života, tzn. převést rehabilitaci do domácí péče, kde bude zajištěn 
stálý monitoring, a tím také ochrana zdraví pacientů. 
O úspěšné spolupráci hovořili Damian Kajaba z Lokalizační záchranné služby ČR-
GERIATRICUS, která se zabývá urgentní lokalizací monitorovaných mobilních osob (např. 
diabetiků, seniorů, dětí, vězňů v zaměstnání) v ohrožení života, a Ing. Roman Kašperlík a 
Ing. Adam Paleček ze společnosti 7 Marsyas Development, která je předním českým 
výrobcem elektronických systémů v oblasti hi-tech RFID technologií. Přednášející představili 
BlueAlarm – komplexní bezpečnostně záchranný systém RFID, určený pro urgentní 
lokalizaci předmětů nebo osob v nouzi a k identifikaci mimořádných událostí v okolí 
účastníka systému. 
Jak je možné pomocí RFID řešit následky katastrof, ukázal ve své druhé přednášce 
Ing. Jaroslav Jansa, který tentokrát vystoupil za firmu COMINFO. Oběti katastrofy se označí 
RFID tagy dle závažnosti postihu. Tagy se mohou lokalizovat v GPS souřadnicích dle pořadí 
závažnosti, dále je možné zobrazit pozice na mapě a evidovat sběr obětí.  
Po polední přestávce se Ing. Eva Gelová z Centra dopravního výzkumu rozhovořila 
o inteligentních dopravních systémech a standardizaci v nákladní dopravě v oblasti podoby 
formátu dat. Popsala normy v nákladní dopravě v souvislosti s RFID a také jak mohou být 
normy využívány v systémech dopravy. Zdůraznila, že ostrovní řešení nejsou vhodná. 
Řešením je interoperabilita, a to mezi systémy, poskytovateli, obory i zeměmi. 
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AIDC Lab – laboratoř automatické identifikace představil doc. Ing. Juraj Vaculík, Ph.D., 
z Fakulty provozu a ekonomiky dopravy a spojů na Žilinské univerzitě. Tato laboratoř např. 
disponuje 6 m dlouhým dopravníkem, který dopravuje poštovní box s dopisy a porovnává 
úspěšnost čtení různými anténami a při různé rychlosti. AIDC laboratoř spolupracuje 
s různými fakultami, jako jsou např. Fakulta elektrotechnická ČVUT Praha či VŠB-Technická 
univerzita Ostrava. 
Ing. Bc. Lukáš Vojtěch, Ph.D., a Ing. Bc. Marek Neruda z Centra automatické identifikace 
ČVUT v Praze uzavřeli konferenci přednáškou o měření RFID v HF a UHF pásmech, ve 
které poukázali na problémy s elektromagnetickou kompatibilitou při koexistenci technologií. 
 
Většina účastníků konference setrvala až do konce a jak již bylo uvedeno výše, velmi živě 
diskutovali. Je vidět, že technologie RFID je nejen velice zajímavým oborem, ale také 
oborem, vyvolávajícím diskuse, hlavně v oblasti ochrany soukromí v případě zneužití. Je 
třeba tedy dále diskutovat, tvořit, ale také šířit osvětu mezi budoucí uživatele RFID, k čemuž 
Sdělovací technika nemalou měrou přispívá. Proto také všechny srdečně zveme na další 
konferenci RFID Future Morava, která se uskuteční 20. listopadu 2012 na Univerzitě Tomáše 
Bati ve Zlíně. 
 

Ing. Pavla Slavíková 
 


