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8. ŘÍZENÍ  DOPRAVY 
 
 
Světelná signalizace 

 
Na poli světelné signalizace se v roce 2016 neudálo příliš změn, které by byly tak říkajíc veřejnosti na 

očích. Pokud už nějaké nastaly, jednalo se spíše o interní, provozní či technologické úpravy, které nejsou na 
pohled patrné, navenek téměř neovlivňují provoz SSZ, výrazně však přispívají ke komfortu jeho řízení, 
přenosu dat nebo dálkové správě. 

 
 

Ze zřetelnějších akcí lze jmenovat úpravy na ulici 
U Prazdroje před křižovatkou s Lobezskou a Šumavskou 
ulicí, ve směru od centra města. Již dříve zde byl původní 
směrový signál „rovně a vpravo“ rozdělen na dva samostatné 
jen „rovně“ a jen „vpravo“. Z důvodu lepšího využití kapacity 
křižovatky i s přihlédnutím k očekávaným změnám intenzit 
provozu do budoucna. Toto řešení se však ukázalo jako 
nešikovné, protože někteří řidiči vnímali relativně velkou 
šipku vpravo jako plný signál (i když byla umístěna nad 
odbočovacím pruhem) a pokračovali v jízdě rovně, ačkoli jim 
samotným zde již svítila červená. Nově tedy byly směrové 
signály nahrazeny plnými bez rozlišení směru a pro pravé odbočení instalována zelená doplňková šipka. Ta již 
vedle čtyř plných červených tolik nevyniká a řidičům snáze dojde, pro který směr je určena a že v přímém 
směru je nutno zastavit. 

 
 

Na Borských polích pak byl další viditelnou úpravou nový pruh pro pravé odbočení z ulice Borské na 
Folmavskou. Vyústění ulice Borské na Folmavskou zde bylo v souvislosti s výstavbou přilehlého obchodního 
centra rozšířeno na tři jízdní pruhy – jeden pro každý směr zvlášť. Důvodem této úpravy byla situace, kdy 
rovně jedoucí vozidla čekající na svoji zelenou za sebou blokovala ta vpravo odbočující v době, kdy byl směr 
pro jejich odbočení volný. Čímž se výrazně snižovala kapacita křižovatky – tedy množství vozidel, která jí 
stihnou za určitý čas projet. Přidáním samostatného pruhu pro pravé odbočení se výskyt této situace téměř 
eliminoval, při normálním provozu si již vozidla navzájem nepřekážejí tolik, jako před úpravou. Ohledně 
vlastního SSZ pak byl doprostřed Borské ul. přidán sloupek s opakovacími návěstidly a jejich počet se tím 
zvýšil ze dvou na čtyři. Doplňková zelená šipka pro pravé odbočení již byla součástí i původního řešení. 

 
 

Nejvýznamnějším počinem z těch na pohled méně patrných 
pak bylo připojení všech SSZ na Karlovarské třídě na optickou 
síť města. S postupným rozšiřováním městského kamerového 
systému, který komunikaci po optické síti využívá, se zvyšuje 
také počet bodů, kde lze k této síti připojit i řadiče SSZ. 
Výhodou tohoto způsobu připojení je rychlost a zejména pak 
variabilita a zástupnost komunikačních kanálů. Zatímco dosud 
nejčastěji používaný dvoužilový metalický kabel vedl vždy od 
konkrétního řadiče na konkrétní svorku dopravní ústředny a 
jeho přerušení znamenalo okamžitou ztrátu spojení, optická síť 
je opravdu sítí a v případě poruchy na jednom vlákně lze 

komunikaci automaticky přesměrovat přes vlákna jiná, aniž by to obsluha SSZ na ústředně zaznamenala. 
Ačkoli u několika jednotlivých řadičů bylo připojení na optickou síť zkoušeno i dříve, akce „Karlovarská“ byla 
svým rozsahem zcela ojedinělá. Došlo k připojení všech řadičů od Rondelu až po křižovatku se Studentskou, 
tedy celkem 6 SSZ, včetně výstavby sdružovacího bodu u ulice Na Chmelnicích. 
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Na dalších 18 křižovatkách byla v roce 2016 instalována úsporná LED-návěstidla s technologií 230V. 
Tím byla uzavřena několikaletá akce, během níž byla vyměněna návěstidla u 42 řadičů SSZ. Celkový počet 
křižovatek osazených  LED-návěstidly (včetně křižovatek s technologií 40V) představuje již více než polovinu 
všech světelně řízených křižovatek ve městě. Postupná výměna žárovkových návěstidel je plánována také 
v dalších letech a to jak při celkových rekonstrukcích, tak i mimo ně. 

 
 

Do čtyř řadičů pak byly nově doplněny preferenční jednotky pro rádiové přihlašování vozidel MHD. 
12 stávajících jednotek bylo navíc rozšířeno o vstupy pro rádiové přihlašování tramvají, autobusů a trolej-
busů, s nimiž se v prvotní definici jednotky nepočítalo. Na rozšíření navázaly úpravy dopravních řešení 
jednotlivých křižovatek, tak aby byla preference optimálně využita. Ke konci roku bylo rádiovou preferencí 
MHD osazeno již 41 křižovatek.  

 
 
Kromě toho permanentně probíhá monitoring chodu SSZ a údržba programového vybavení řadičů i 

dopravní ústředny. V současné době je ve správě SVSmP celkem 93 světelně řízených křižovatek. 
 
 
 

Technologie SSZ použité na křižovatkách ve správě SVSmP 

Řadič Preference MHD LED - návěstidla Smíšená 
návěstidla 

chodec/cyklista

Připojení k dopr.ústředně 

M C900 C940 rádio celkem 230V 40V GSM optika celkem

28 56 9 41 69 20 9 24 10 15 87 
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Kamerový systém 
 

V roce 2016 pokračovala postupná realizace a dokončení 4. etapy, v rámci které byly instalovány 
kamery v městském obvodu Plzeň 4. V tomto roce byly instalovány poslední dvě kamery z této etapy. 

V nově budovaném parku v Lobzích, který po rozsáhlých úpravách slouží k rekreačním účelům široké 
veřejnosti, byly osazeny dvě kamery. 

Mimo etapy byla instalována na 13. ZŠ Habrmannova jedna nová kamera monitorující okolí zadního 
traktu budovy školy. 

V městském obvodu Plzeň 1 byly instalovány dvě nové kamery v ulici Na Roudné a v Parku 
U Bazénu. Pořízení těchto kamer bylo částečně financováno z dotace z Programu prevence kriminality 
Ministerstva vnitra, na financování se podílel i ÚMO Plzeň 1. 

Na křižovatce sady Pětatřicátníků x Solní byla osazena speciální panoramatická kamera umožňující 
trvale monitorovat prostor 360 stupňů, což přináší velké výhody například při zjišťování průběhu a příčin 
dopravních nehod. Kamery tohoto typu budou i nadále osazovány na vybraných křižovatkách. 

V listopadu 2016 byla zahájena pátá etapa, jejíž realizace se předpokládá do roku 2018. Zatím byla 
provedena částečná obnova centrálního monitorovacího pracoviště a rozšířeno úložiště záznamů. V současné 
době jsou záznamy ukládány po dobu 30 dnů. Pátá etapa bude obsahovat rozšíření kamerového systému na 
území městského obvodu Plzeň 1. 

Zároveň byla zahájena projektová příprava kompletní rekonstrukce lokálního kamerového systému 
v rozsahu třinácti kamer spravovaného dosud ÚMO Plzeň 1. Tento stávající systém svým technickým stavem 
již nevyhovuje současným požadavkům a je nefunkční. Rekonstrukce v podstatě znamená vybudování nových 
kamer v původních pozicích a instalaci nové přenosové technologie za účelem začlenění těchto kamer do 
Městského kamerového systému. 

K 31. 12. 2016 bylo v rámci městského kamerového systému města Plzně v provozu 131 kamer a 11 
klientských pracovišť. 

 

 
 
 




