
 

 

 

Název zakázky:  ŠKODA PARTS CENTER 
Lokalita: Mladá Boleslav – Plazy 
Investor: Škoda Auto 
Realizace: 2017–2018 
Typ stavby: průmyslová budova 
Velikost objektu: Plocha: 28.500 m2 
Popis: ŠKODA AUTO zajišťuje prodej a distribuci originálních náhradních dílů od roku 

1992, kdy tuto činnost převzala od státního podniku Mototechna. V rámci 
rozvoje značky a potřeb plynulé distribuce byla v roce 1998 zahájena výstavba 
nového skladu a distribučního centra v Řepově na dohled od Mladé Boleslavi. 
Od jeho otevření v roce 1999 společnost svůj sklad rozšiřovala až do jeho 
současné plochy 180 000 metrů2. V roce 2017 byly realizovány 3 haly v rámci 
koncernu výrobních závodů Škoda Auto v Mladé Boleslavi a Kvasinách. Největší 
z realizovaných projektů je hala Škoda Parts Center. Jedná se o největší sklad 
originálních dílů v České republice přičemž je zároveň jedním ze tří evropských 
centrálních skladů koncernu Volkswagen.  
 

Technický popis: V hale Škoda Parts Center je systémem Helvar řízeno asi 1.500 svítidel. Světelná 
soustava je provozována přesně dle požadavků provozu a řízení osvětlení Helvar 
zajišťuje spolehlivý provoz instalovaných LED svítidel od společnosti Trilux. 
Řízení a dohled nad funkcí osvětlovací soustavy je zajišťován pomocí uživatelské 
vizualizace, jejíž součástí je Legenda + 6 regulačních režimů. 
Regulační režimy byly vytvořeny dle požadavku uživatele v úzké návaznosti na 
samotný provoz a jsou jimi: žlutá – plný světelný výkon bez regulace (100 %), 
jasně zelená – automatická regulace dle denního světla + detekce přítomnosti, 
zelená – automatický provoz bez detekce přítomnosti, 1. fáze se sníženou 
intenzitou osvětlení, tmavě zelená – automatický provoz bez detekce 
přítomnosti, 2. fáze s automatickým vypnutím po stanoveném čase, 
šedá – manuální vypnutí s blokací funkce senzorů detekce přítomnosti, 
červená – plný světelný výkon bez regulace (100 %) z důvodu ztráty komunikace 
systému řízení osvětlení. 
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Detailní technický 
popis: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Z rozvaděčových skříní (RS) je osvětlení řízeno v sekcích: Sklad S2 / RS 30, 
Příjem / RS 20, Expedice / RS 40 + RS 10.  Instalovaný jasoměr využívá 
příspěvku denního světla k plynulé regulaci světelné soustavy v závislosti na 
denním světle a udržování zvolené konstantní úrovně osvětlení pro jednotlivé 
prostory s důrazem na max. efektivitu provozu a úsporu energie. Důkazem toho 
je instalace cca 80 ks vysokovýkonných High-Bay senzorů přítomnosti 
zajišťujících plné pokrytí jak volných skladových ploch, tak koridorů 
a jednotlivých regálových uliček. V čase ranní, odpolední a noční přestávky je 
světelná soustava provozována ve speciálním časovém režimu s korigovanou 
intenzitou osvětlení. Taktéž osvětlení venkovních ramp v příjmu a expedici je 
nastaveno pro noční provoz s možností změny intenzity osvětlení při příjezdu, 
odjezdu přepravních vozidel. 
 
Nedílnou součástí uživatelské prostředí je Webserver 20 umožňující vytvoření 
uživatelské nadstavby případně její úpravu dle momentálních požadavků 
provozu. Webserver obsahuje: 
 

– uživatelskou vizualizaci 
– energetický monitoring 
– plánovač 
– reportér událostí. 

Do budoucna lze do této nadstavby dodatečně doplnit integraci nouzového 
osvětlení včetně integrace řízení osvětlení do MaR.  
 
„Systém Helvar spolehlivě splňuje veškeré potřebné požadavky kladené na 
provoz světelné soustavy“ uvedl p. Rostislav Švanda, vedoucí údržby. 

 

         
 


