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8. ŘÍZENÍ  DOPRAVY 
 
Světelná signalizace 

 
Základem funkce světelně řízené křižovatky je řadič, pracující v dopravně závislém režimu, který 

získává informace o počtu projíždějících vozidel ze smyčkových detektorů. Většina moderních řadičů 
spolupracuje s dopravní ústřednou, běží v dynamickém řízení s ohledem na poptávku vozidel a též 
s preferencí vozidel MHD.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plzeň je rozdělena do tří oblastí, v nichž jsou řadiče propojeny do koordinovaných skupin, 

ve kterých jsou zařazovány signální programy dle okamžitých intenzit vozidel ve vybraných profilech (tzv. 
TASS logika). To umožňuje plynulejší pohyb vozidel v nejdůležitějších tazích. 

 
Dopravní ústředna, umístěná v budově Klatovská 56, slouží např. ke sledování stavu světelně 

řízených křižovatek, automatickému přepínání jednotlivých signálních programů podle hustoty dopravy, 
k úpravě signálních programů nebo vyhodnocování dat. Ústředna byla modernizována v roce 2010. 
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Stručný popis oprav, úprav a výstavby SSZ v Plzni provedených v roce 2014 
 

 
Nově osazené křižovatky 
 

Zcela nově byly světelnou signalizací osazeny křižovatky K651 Folmavská – BAUHAUS a K155 
Borská – Emilova.  Byly kompletně nainstalovány nové stožáry, nová návěstidla (LED 40V), kabeláž a 
nejmodernější řadič Siemens typu C940ES. Obě SSZ jsou připojeny na dopravní ústřednu, SVSmP má 
ale ve své správě zatím pouze K651. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Folmavská - Bauhaus     Borská - Emilova 
 
 
 
Rekonstrukce a modernizace stávajících SSZ 
 

Kompletní rekonstrukce SSZ včetně stožárů, návěstidel a kabeláže byla provedena na křižovatce 
K131 Přemyslova – Kalikova, osazen byl řadič Siemens C940ES a návěstidla LED 40V.  

 
Modernizace řadiče pak proběhla na křižovatce K111 „u Jána“ (U Prazdroje – Sirková), kde byl 

z důvodu zachování kompatibility se stávajícím vybavením instalován řadič Siemens C900 ve 
standardním provedení pro žárovky na 230V. 
 
 
 
LED návěstidla na křižovatkách v Plzni  

 
V roce 2013 byla v Plzni zahájena instalace moderních LED návěstidel, v nichž jsou klasické 100W 

žárovky nahrazeny LED diodami. 
 
V rámci v Plzni instalovaných řadičů SIEMENS jsou dvě možnosti použití LED návěstidel: 
 

1. Technologie 230V, kdy jsou pouze původní klasické žárovky nahrazeny LED jednotkami, zatímco 
ostatní vybavení křižovatky zůstává beze změn. Tato technologie je postupně instalována na 
energeticky náročnějších křižovatkách a v loňském roce byla provedena výměna na křižovatkách 
Sirková – Americká,  Tyršova – Sady 5. května,  Lidická – Alej Svobody,  Gerská – 
Studentská,  Karlovarská – Na Chmelnicích  a  Klatovská – Dobrovského. 
  

2. Technologie 40V, kdy je celý řadič s kompletním vybavením přizpůsoben na provoz s LED 
diodami a klasické žárovky s ním již nelze použít. Touto technologií jsou osazovány nově 
budované nebo kompletně rekonstruované křižovatky.  
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Smíšená návěstidla SSZ pro chodce a cyklisty v Plzni 
 
V roce 2014 pokračovala výměna samostatných návěstidel pro cyklisty za smíšená chodec/cyklista 

na dalších křižovatkách: 
 
K138 Tyršova – Sady 5.května (Rychtářka) – 

zde byl cyklopřejezd přes Tyršovu ul. zrušen bez 
náhrady, přejezd přes Truhlářskou ul. byl osazen 
smíšenými návěstidly chodec/cyklista. Pravé odbočení 
z Tyršovy do Truhlářské ulice bylo přepnuto do režimu 
trvalé červené se zelenou pouze na výzvu. 

 
 
 

K239 Vejprnická – OC Lidl  - odstraněna samostatná cyklonávěstidla, filtry na návěstidlech pro 
chodce byly vyměněny za smíšené se symbolem chodec/cyklista a směrové vozidlové signály na 
Vejprnické od centra byly nahrazeny plnými. Tím není tento směr brán jako kolizní se souběžně jedoucími 
cyklisty. 

 
K202  Vejprnická – Křimická – byla odstra-

něna cyklonávěstidla, filtry na návěstidlech pro chodce 
se vyměnily za smíšené. Vozidla odbočující vpravo 
z Vejprnické do Křimické ulice byla již dříve defi-
nována jako kolizní se souběžně jdoucími chodci a 
spojení s cyklisty tedy nepřináší žádná nová omezení. 

 
 
 
 

 
K345 Karlovarská – Na chmelnicích – zde nebyla původně navrhovaná cyklonávěstidla při 

rekonstrukci křižovatky osazena, došlo tedy pouze k výměně filtrů na návěstidlech pro chodce a směr 
Karlovarská do centra byl osazen plnými signály. Důvod byl stejný jako na K239 – vozidla odbočující 
vpravo tím nejsou brána jako kolizní se souběžně jedoucími cyklisty, jimž však jsou povinna dát přednost. 

 
K412 přechod Chrástecká – zde byla trojbarevná cyklonávěstidla zrušena bez náhrady, protože 

cyklostezky v okolí nevedou bezprostředně ke hraně křižovatky. Přechod dále slouží jako chodecký. 
 
K307 Karlovarská – Alej Svobody  - 

doplněna smíšená návěstidla na přejezd přes 
Karlovarskou ul., na přejezdu přes Alej Svobody se 
s jejich instalací počítá v roce 2015. 

 
 
 
 
 
 
 
K653 Folmavská – U Panasoniku - doplněna smíšená návěstidla na přejezd přes Folmavskou. 
 
Akce podobného rozsahu budou pokračovat i v roce 2015. 
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Kamerový systém 
 
Městský kamerový systém se v Plzni buduje od roku 1997. V roce 2008 byla zahájena jeho 

kompletní obnova a modernizace. Na realizaci systému spolupracuje Správa veřejného statku města 
Plzně a Správa informačních technologií města Plzně. Dalšími uživateli městského kamerového systému 
jsou vedle Policie ČR a Městské policie též Plzeňské městské dopravní podniky a.s. a Magistrát města 
Plzně, odbor krizového řízení. 

 

Digitalizace stávajícího systému byla předmětem první etapy obnovy kamerového systému. 
Původní analogovou strukturu nahradila digitální technologie, která umožnila rozšíření systému. Jedním 
z cílů řešení systému je, aby jednotlivá klientská pracoviště, tj. služebny Policie ČR, městské policie a 
další vybraná pracoviště měly k dispozici jen kamery svého obvodu. Všechny kamery jsou pak dostupné 
na centrálním pracovišti, kde pracuje městská policie společně s Policií ČR. Systém je otevřený a 
libovolně konfigurovatelný, takže je možné v dosahu městské informační sítě připojit další kamery a 
klientská pracoviště. Část tras byla doplněna bezdrátovými přenosy.  

 

Druhá etapa realizovaná v letech 2010 až 2011 zahrnovala výstavbu 13 nových kamer v městské 
části Plzeň – Slovany. V této etapě byl již pro všechny kamery použit výhradně přenos po městské optické 
síti. Služebna Městské policie v budově Úřadu městského obvodu Plzeň – Slovany byla v souladu 
s filosofií výstavby systému vybavena klientským pracovištěm pro obsluhu kamer. 

 

Realizace třetí etapy probíhala dle finančních možností v letech 2011 až 2014. V rámci této etapy 
bylo instalováno celkem 18 kamer na území městských obvodů Plzeň – 3, Plzeň – 6 Litice a Plzeň – 9 
Malesice. Dále bylo vybudováno klientské pracoviště na služebně Městské policie na Borech a klientské 
pracoviště na krizovém štábu Policie ČR. 

 

Samostatnou etapou ve výstavbě kamerového systému pak bylo doplnění a vybudování kamer na 
trasách mezi hlavním vlakovým nádražím a fotbalovým stadionem, které mají velký význam při rizikových 
fotbalových zápasech. 

 

Ve spolupráci s Odborem bezpečnosti a prevence kriminality Magistrátu města Plzně byly 
instalovány kamery monitorující prostory v okolí kostela sv. Jiří v Doubravce a před Ústředním hřbitovem. 
V roce 2014 pak z finančních prostředků tohoto odboru a za přispění dotací z programu prevence 
kriminality Ministerstva vnitra pokračovala realizace projektu monitorování prostorů před budovami 
základních škol. Dále byly osazeny kamery na Mikulášském náměstí, v ulici Na Dlouhých v Doubravce, 
v Černicích na Selské návsi a v městské části Plzeň – Lhota. 

 

Koncem roku 2014 byla zahájena výstavba čtvrté etapy městského kamerového systému na 
území městské části Plzeň – Doubravka, ze které byla již v roce 2013 realizována jedna kamera na 
křižovatce Dlouhá – Revoluční. Nově bude osazeno dalších 9 kamer. V rámci této etapy bylo v prosinci 
2014 rekonstruováno a rozšířeno centrální pracoviště kamerového systému a rozšířeno diskové pole pro 
záznam.  

 

Významným počinem bylo na konci roku 2014 osazení pěti nových kamer určených výhradně pro 
oficiální webové stránky města Plzně. V lednu 2015 budou tyto stránky zpřístupněny veřejnosti. 

 

Pátá etapa, jejíž realizace se předpokládá v letech 2016 – 2017, bude zahrnovat rozšíření 
kamerového systému na území městské části Plzeň – 1. V současné době je zde v rámci městského 
kamerového systému instalováno 6 kamer. Další kamery na území tohoto obvodu jsou součástí lokálního 
kamerového systému spravovaného přímo Úřadem MO – 1. 

 

Od konce roku 2013 jsou postupně osazovány kamery s HD rozlišením, které znamenají velmi 
výrazné zvýšení kvality obrazu a tím i užitné hodnoty systému. 

 

K 31.12.2014 bylo v rámci městského kamerového systému města Plzně v provozu 105 kamer a 
10 klientských pracovišť. 
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Kamery MKS                      stav ke konci roku 2014 

číslo   místo osazení určení  číslo   místo osazení určení 

1    K101  Tylova - Skvrňanská DOPRK 54    Dominikánská - sady 5. května DOPRK
2    K133  Palackého - Jízdecká DOPRK 55    Vejprnická - Terezie Brzkové DOPRK
3    K114  sady Pětatřicátníků - Solní DOPRK 56    Macháčkova - Lábkova DOPRK
4    U Zvonu DOPRK 57    Domažlická - TIR DOPRK
5    náměstí Republiky-jih (Plzeňská banka) DOPRK 58    Zátiší, Línská ulice DOPRK
6    Smetanovy sady DOPRK 59    K601  Klatovská - E.Beneše DOPRK
7    K105  Klatovská - Americká DOPRK 60    Zikmunda Wintra - Hřímalého DOPRK
8    K120  Klatovská - U trati DOPRK 62    Litice, Klatovská - K Valše DOPRK
9    K111  U Prazdroje - Sirková DOPRK 63    Malesice, náves DOPRK

10    K118  Americká - Sirková DOPRK 64    Masarykova - Zábělská DOPRK
11    K108  Americká - Prokopova DOPRK 69    K430  Dlouhá - Revoluční DOPRK
12    K403  Rokycanská - Masarykova DOPRK 78    K320  Plaská - Tachovská DOPRK
13    K501  Mikulášská - U trati DOPRK 137    U podchodu Pallova DOPRK
14    K500  Koterovská - Železniční DOPRK 138    Štruncovy sady DOPRK
15    K401  Rokycanská - Jateční DOPRK 139    Šumavská - Wenzigova DOPRK
16    K138  Průtah I/5 - sady 5.května DOPRK 140    Hlavní nádraží ČD, prostor před halou DOPRK
17    K620  Doudlevecká - U trati DOPRK 143    náměstí Republiky, prostor před radnicí DOPRK
18    K556  Lobezská - Železniční  DOPRK  147    Lhota - K Sinoru, Ke Flakům         DOPRK
19    K112  U Prazdroje - Šumavská DOPRK 148    Lhota - K Sinoru, náves                      DOPRK
20    náměstí Republiky-sever (morový sloup) DOPRK 149    Rubešova DOPRK
21    K305  Karlovarská - Lidická DOPRK 150    Barrandova DOPRK
22    K307  Karlovarská - alej Svobody DOPRK 151    Selská náves DOPRK
23    K317  Gerská - Studentská DOPRK 152    Na Dlouhých DOPRK
24    K318  Plaská - Studentská DOPRK 180    Web:  náměstí Republiky-jih Web 
25    K106  Americká - Škroupova DOPRK 181    Web:  sady Pětatřicátníků Web 
26    Americká - Pařížská DOPRK 182    Web:  Mlýnská strouha Web 
27    K321  Plaská - žel. zastávka Bolevec DOPRK 183    Web:  Rokycanská Web 
28    K604  Klatovská - 17.listopadu DOPRK 184    Web:  náměstí Milady Horákové Web 
29    K621  Doudlevecká - Cukrovarská DOPRK 200    ÚKEP, Divadelní ul., parkoviště DOPRK
30    Úslavská - Habrmannova DOPRK 201    Hřbitov u sv. Jiří - hřbitov hřbitov 
31    K108  Americká - Anglické nábřeží DOPRK 202    Hřbitov u sv. Jiří - vchod hřbitov 
32    nám. Milady Horákové - Nepomucká DOPRK 203    Ústřední hřbitov - před kaplí sv. Václava hřbitov 
33    nám. Milady Horákové - Slov. alej DOPRK 204    Ústřední hřbitov - před obřadní síní hřbitov 
34    K507  Slovanská - Strnadova DOPRK 210    4. ZŠ - Kralovická 12 škola 
35    K506  Slovanská - Částkova DOPRK 211    1. ZŠ - Západní 18, Bolevec škola 
36    K505  Slovanská - Liliová DOPRK 212    Bolevecká ZŠ - nám. Odboje 18, Bolevec škola 
37    K504  Slovanská - Papírnická DOPRK 213    10. ZŠ - nám. Míru 6, Bory škola 
38    OK Částkova - Lobezská  DOPRK 214    16. ZŠ - Americká 30 škola 
39    OK náměstí generála Píky  DOPRK 215    28. ZŠ - Rodinná 39, Doubravka škola 
40    K547  Koterovská - Habrmannova DOPRK 216    22. ZŠ - Na Dlouhých 49, Doubravka škola 
41    K518  Koterovská - Sladkovského DOPRK 217    25. ZŠ - Chválenická 17, Slovany škola 
42    Škoda sport park - Malostranská DOPRK 218    Masarykova ZŠ hl. vchod - Jiráskovo nám. škola 
43    Malostranská - Mostní DOPRK 219    Masarykova ZŠ I. stupeň - Jiráskovo nám. škola 
44    Sušická - K Jezu (Božkov) DOPRK 220    Masarykova ZŠ II. stupeň - Jiráskovo nám. škola 
45    Husovo náměstí DOPRK 221    13. ZŠ - Habrmannova 45, Slovany škola 
46    K141  Tylova - Koperníkova DOPRK 222    15. ZŠ vchod 1 - Terezie Brzkové 33-35 škola 
47    K202  Vejprnická - Křimická  DOPRK 223    15. ZŠ vchod 2 - Terezie Brzkové 33-35 škola 
48    OK Domažlická   DOPRK 224    33. ZŠ - Terezie Brzkové 31, Skrvňany škola 
49    K147  U letiště - Folmavská DOPRK 225    20. ZŠ - Brojova                                         škola 
50    Husova - CAN DOPRK 226    20. ZŠ - Sportoviště                                 škola 
51    Kollárova DOPRK 227    21. ZŠ - Slovanská alej 13                      škola 
52    Martinská - Kopeckého sady DOPRK 228    21. ZŠ - Sportoviště                                 škola 
53     Denisovo nábřeží 14 DOPRK        
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