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scanCONTROL, pracující na stejném fyzi-
kálním principu laserové triangulace. Vyu-
žití nacházejí v množství různorodých prů-
myslových úloh od automobilového průmy-
slu po potravinářství. Následující aplikace 
představuje tento skener při kontrole pří-
tomnosti lahví v přepravkách a jejich iden-
tifikaci.

Obr. 4. Snímač změří výšku lahve a vyhodnotí, 
zda se v přepravce nachází lahev správného 
typu

shora skenovány. Každý skener měří řadu lahví 
v bedně. Přítomnost se kontroluje na dopravní-
ku při rychlosti 0,85 m/s. Snímač změří výšku 
lahve a vyhodnotí, zda se v přepravce nachá-
zí lahve správného typu (obr. 4). Výšky lahví 
se nesmí lišit o více než 3 mm od výšky de-
finovaného typu lahve. Ve srovnání s řešením 
založeným na konvenčním zpracování obrazu 
kamerovými systémy laserové skenery od spo-
lečnosti Micro-Epsilon nejenže monitorují pří-
tomnost lahví, ale také kontrolují jejich výšku. 
Zaznamenaná data lze využít např. k vytváření 
statistik, pro vyhodnocení a rovněž jako pod-
klady k optimalizaci procesů. Naměřené hod-
noty jsou vyhodnocovány přímo inline, násled-
ně jsou prostřednictvím rozhraní GigE Vision 
nezpracovaná data nahrána do softwaru a poté 
vyhodnocena. PLC obdrží výsledek jako hod-
notu „OK“ nebo „NOK“. Lahve v přepravkách 
na dopravníku navíc neustále vibrují a třesou 
se. Laserové profilové skenery přesto dokážou 
dodat přesné výsledky měření.

(Martin Tupý, Micro-Epsilon.
Grafika: Micro-Epsilon)

„Ocenění LOG-IN je důkazem toho, že se 
inovuje i v pandemii. V rámci nominací byla 
totiž přihlášena spousta skvělých projektů, je 
tedy vidět, že logistici nepřestali inovovat ani 
v krizi. Naopak cítíme, že potřeba inovovat je 
vyšší než kdykoliv jindy,“ konstatoval za or-
ganizátory Jeffrey Osterroth, generální ředi-
tel vydavatelství ATOZ Marketing Services. 
Vítěze v jednotlivých kategoriích nevolila od-
borná porota, ale byli vybráni online hlasová-
ním na webu projektu. Výjimkou je kategorie 
Fachman roku, kde svým hlasováním rozho-
dovali členové Klubu logistických manažerů.

Oceněny nejlepší české logistické inovace

V kategorii Inovace v logistických reali-
tách zvítězila společnost Demaco s projek-
tem Vodní hospodářství průmyslové nemovi-
tosti v Týništi nad Orlicí. Demaco dodalo halu 
podle standardu dmc construct 4.0 pro chytré 
budovy. Inovace tkví v zacházení s dešťovou 
vodou, která je mj. použita přímo v technolo-
gickém zařízení společnosti Cataler. Voda je 

Ocenění LOG-IN: tři skvělé projekty a dva 
fachmani si odnesli trofeje

následně čištěna ve vlastní čističce odpadních 
vod a svedena do velkokapacitní podzemní re-
tenční nádrže, do níž je dále napojen systém 
drenážního potrubí. Systém zlepšil retenci úze-
mí a tím zpomalil odvod dešťové vody z po-
zemku, který v minulosti přispíval k lokálním 
záplavám při přívalových deštích. Voda z re-
tenční nádrže je dále využívána pro závlahový 
systém a pro pravidelné doplnění požární nádr-
že. Teprve přebytečná voda odtéká do propust-
ku, který odvádí vodu do blízké vodní nádrže.

Projektovou inovací roku byl vyhlášen 
hybridní fotovoltaický systém s bateriemi 
a kogenerací společnosti Adler Czech (reali-
zace v prostorách skladového a logistického 
centra firmy sídlící v areálu Contera Ostrava 
City). Jde o unikátní techniku chráněnou pa-
tentem, která získala ocenění na národní i me-
zinárodní úrovni.

V kategorii Technická a technologická 
inovace roku se na prvním místě umístil pro-
jekt ETA (Estimated Time of Arrival) spo-
lečnosti Gebrüder Weiss. Jde o systém, který 
umožňuje v reálném čase poskytnout infor-

mace o předpokládané době doručení zásilky 
v závislosti na momentální dopravní situaci.

Fachmani

Ocenění Fachman roku získá logistik, kte-
rý v minulém roce nejvíc proslul svými nápa-
dy a jejich realizací. Letos shodný počet hlasů 
získali dva špičkoví manažeři: Marek Prach, 
ředitel pro distribuci a plánování společnos-
ti Plzeňský Prazdroj, a Pavel Sovička, ma-
naging director společnosti Panattoni Czech 
Republic Development.

Marek Prach má za sebou spoustu velkých 
úspěšně realizovaných logistických projektů, 
mj. projekt nové stáčecí linky a automatizova-
ného centrálního skladu v pivovaru v Nošovi-
cích. Pivovar Radegast otevřel letos v únoru 
ve svém areálu novou plechovkovou stáče-
cí linku, jednu z nejmodernějších v Evropě. 
Součástí investice za 600 milionů korun byla 
také výstavba automatizovaného centrálního 
skladu, který je napojený jak na novou linku, 
tak na linku na stáčení piva do vratných lahví.

Pavel Sovička se zasloužil o několik oce-
ňovaných průmyslových a logistických nemo-
vitostí. Prosazuje a popularizuje udržitelnou 
výstavbu logistických areálů.

(ATOZ Logistics)

Po skončení odborné části kongresu Eastlog 2020 byla na galavečeru logistických ino-
vací v hale O2 Universum na základě předchozího veřejného hlasování odborné veřej-
nosti vyhlášena ocenění LOG-IN za nejlepší logistické inovace realizované v posledních 
dvanácti měsících. Speciální kategorií byl Fachman roku, což je ocenění pro nejlepšího 
logistického profesionála roku.

Obr. 3. Ukázka inline systému ve stáčírně, 
který je vybaven pěti profilovými skenery

V této úloze se využívají laserové profilo-
vé skenery z důvodu vysoké rychlosti a poža-
davku plně automatické kontroly prázdných 
přepravek ve stáčírnách a pivovarech (obr. 2). 
Inline systém je vybaven pěti profilovými ske-
nery scanCONTROL 2900-50 (obr. 3). Bed-
ny jsou skládány na dopravník a následně jsou 


