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8. ŘÍZENÍ  DOPRAVY 
 
 
Světelná signalizace 

 
Řízení dopravy světelnou signalizací je proces, který většina veřejnosti vnímá jako samozřejmou, 

někdy prospěšnou, občas i obtěžující součást běžného života. Nejvíce jsou zaznamenávány situace, kdy je 
buď spuštěna nová křižovatka, nebo je ta stávající z nějakého důvodu nefunkční. Vzhledem k tomu, že řadič 
SSZ lze přirovnat k běžnému počítači, je i zde nezbytná průběžně prováděná modernizace, doplnění periferií 
nebo optimalizace řízení.  
 
 

 Křižovatky a modernizace SSZ 
 

V současné době je ve správě SVSMP 93 světelně signalizačních zařízení (SSZ). V tabulce jsou 
uvedeny hodnoty k 31.12.2018. Veškerý meziroční pokles znamená posun k lepšímu, tedy úbytek zastaralých 
technologií a nežádoucích stavů. 

 

technologie řadiče, typ mimo

C900 920ES 940ES MR MS jiné celkem provoz

58 4 15 7 8 1 93 0 
 

Do provozu byly uvedeny dva kvůli stavbě dlouhodobě odstavené řadiče. Na bývalý přechod přes Dlouhou 
ulici, dnes křižovatku K469 Dlouhá - Sokolská byl osazen typ C940, na K501 Mikulášská - U Trati pak nový typ 
C920 s 1W návěstidly, tedy úspornější, s ještě nižšími nároky na energii než má C940. 

 
Byly zrušeny dvě dočasné signalizace: kyvadlová doprava tramvají na mostě Generála Pattona a 

K402 Rokycanská - Revoluční. Obě byly součástí rozsáhlejších staveb, které byly během roku 2018 
dokončeny. Jeden řadič byl použit pro modernizaci K129 Rooseveltova - sady 5. května, druhý zůstal jako 
záložní na dopravní ústředně. 

 
Za účelem ověření, co obnáší přechod na novou „jednowattovou“ technologii a jaké výhody to přináší, 

byl modernizován řadič K321 u žel. zastávky Plzeň-Bolevec. Zde konkrétně došlo k výměně návěstidel 
a napájecí části řadiče. Původní řadič C900 byl vlastně jen přepnut na úspornější provoz. 

 
V souvislosti s dalšími stavbami pak byly na 1W technologii zmodernizovány i křižovatky K201 

Domažlická - U Dráhy a K507 Slovanská - Vřesová. Na K403 Rokycanská - Masarykova - Dlouhá pak byl 
osazen řadič C940. 

 
Již dříve byl zcela dokončen upgrade řadičů C800 na typ C900. To se provedlo pouhou výměnou 

základní desky a úpravou softwaru bez 
nutnosti zásahu do vlastního zapojení SSZ 
v křižovatce.  Díky nově osazenému roz-
hraní s možností připojiení k datové síti toto 
umožnilo dosud netušené možnosti na poli 
komunikace řadiče s dopravní ústřednou, 
jako např. využití bezdrátových GSM 
modemů nebo optické sítě města. V tuto 
chvíli tak SVSMP již nemá ve své správě 
žádný řadič C800.  
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 Komunikace s ústřednou 
 

Nejvýraznějšího, zvenčí však nejméně patrného pokroku bylo dosaženo ve způsobu komunikace 
řadičů s dopravní ústřednou. S rozvojem městského kamerového systému a s ním související optické 
komunikační sítě začalo být bráno vážně i připojení řadičů SSZ po optice všude tam, kde to lokalita, topologie 
sítě a typ řadiče umožňují. 

 
Co se týče komunikace s ústřednou, souvisejí veškeré změny s úpravami uvedenými v odstavci 

Modernizace SSZ. Řadiče K403, K469 a K507 byly rovnou připojeny na optické vlákno, K501 zatím 
komunikuje přes bezdrátový GSM modem (s optikou se počítá, HDP trubky jsou pro ni připraveny, ale vlákna 
dosud nebyla k řadiči zafouknuta) a K129 byla kombinovaným způsobem „kabel>>optika“ připojena přes 
přípojný bod u K301 Otýlie Beníškové - Malická. 

 
 

SSZ z toho technologie připojení k ústředně návěstidla
v provozu připojeno optika kabel kombi GSM nic chod/cykl

93 88 30 22 26 10 5 27 
 

 
 Smíšená a LED návěstidla 

 
Byla zahájena fáze osazení smíšených návěstidel „chodec/cyklista“ i do míst, kde to dřívější legislativa 

neumožňovala. Stanovení místní úpravy a úprava vodorovného značení nebyly ke konci roku ve stavu 
umožňujícím vlastní instalaci návěstidel. Smíšená návěstidla tak přibyla jen na nově zprovozněných K469 
a K501. 

 
              I osazení úsporných nízkovoltážních LED-svítidel souvisí se zmiňovanými akcemi. U všech nových 
řadičů C920 a C940 byla instalována odpovídající nízkonapěťová návěstidla. 

 
 

 Preference MHD 
 

Preferenční jednotky byly nově osazeny na K133 Palackého - Jízdecká, K403 Rokycanská - 
Masarykova a K507 Slovanská - Vřesová. Na K129 Rooseveltova - sady 5. května byla přenesena jednotka 
z K651 Folmavská - Bauhaus, kde je výhodnější použít preferenci sdílenou. 

 
Sdílená preference pak byla zprovozněna na K306 Karlovarská - B. Němcové, K405 Rokycanská - 

Jiřinová, K439 Rokycanská - TESCO a K469 Dlouhá - Sokolská. 
 
Lze předpokládat, že i v roce 2019 bude modernizace SSZ v Plzni alespoň podobným tempem 

pokračovat. 
 

 

31.12.2018 technologie svítidel: preference MHD: 

SSZ klasické LED jen trolej. jednotka bez
v provozu žárovky 230V nízkoVolt kontakty v místě sdílená pref.

93 35 38 20 18 51 6 18 
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Kamerový systém 2018 
 

V roce 2018 byla dokončena pátá etapa obnovy a výstavby městského kamerového systému v Plzni. 
Tato etapa byla zatím jednou z nejrozsáhlejších a zahrnovala instalaci devatenácti kamer na území městské 
části Plzeň 1. 

V rámci této etapy byly osazeny rovněž speciální panoramatické kamery umožňující trvale monitorovat 
prostor pod úhlem 360 stupňů, což přináší velké výhody například při zjišťování průběhu a příčin dopravních 
nehod. Jednalo se o křižovatky Karlovarská – Na Chmelnicích a Gerská – Studentská. Celkem jsou 
instalovány již  čtyři kamery tohoto typu, mimo výše uvedených ještě na křižovatkách sady Pětatřicátníků – 
Solní a Klatovská třída – Americká. 

Souběžně s realizací páté etapy byly v rámci jedné veřejné zakázky osazeny nové kamery v různých 
lokalitách, a to v Doubravce na Zábělské poblíž Duhové ulice, v Černicích na křižovatce Štefánikova – Veská 
a na Americké nedaleko památníku „Díky Ameriko!“. Dále byly dvě stávající starší kamery na Americké třídě 
vyměněny za kamery s rozlišením FullHD stejně jako všechny nově instalované kamery. Do prostoru 
památníku „Díky Ameriko!“ byla instalována zkušebně kamera v rozlišení 4K.  

Z Programu prevence kriminality byla hrazena instalace do nové kamery v  Malesicích na křižovatce 
Malesická náves – Ke Kostelu a dvou nových kamer v městské části Plzeň – Radčice. 

Samostatnou akcí, která byla částečně financována Odborem bezpečnosti, prevence kriminality a 
krizového řízení za spoluúčasti ÚMO Plzeň 1 bylo osazení čtyř kamer na hřbitově v Bolevci. 

V rámci výstavby Terminálu Šumavská bylo v tomto prostoru instalováno šest nových kamer včetně 
klientského pracoviště pro obsluhu kamerového systému. Další klientské pracoviště bylo instalováno v nové 
služebně Městské policie v MO Plzeň 4 umístěné v ulici Polední. 

Počátkem roku 2018 byla dokončena projektová příprava kompletní rekonstrukce lokálního 
kamerového systému v rozsahu třinácti kamer na území ÚMO Plzeň 1. Stávající systém svým technickým 
stavem již nevyhovuje dnešním požadavkům. Při rekonstrukci se počítá s kompletní výměnou staré 
technologie a se začleněním do Městského kamerového systému. Tato akce byla koncem roku 2018 zahájena 
a její ukončení je plánované do 30.11.2019. Zatím bylo instalováno nové diskové pole pro ukládání záznamu, 
realizace samotných kamer započne v únoru 2019. 

K 31.12.2018 bylo v rámci městského kamerového systému města Plzně v provozu 173 kamer a 14 
klientských pracovišť. 

 
 

Úseková měření rychlosti 
 

Prvním místem, kde bylo úsekové měření v červenci 2015 zavedeno, byla Plaská ulice v Bolevci ve 
směru z Plzně, poté bylo přidáno měření i v opačném směru. Projekt úsekového měření v Plzni je součástí 
konceptu Smart City. 

Nově je úsekové měření v provozu v ulici Folmavská u Panasonicu, a to v obou směrech, dalším 
místem je pak ulice U Seřadiště na Slovanech na přivaděči k dálnici. 

Úseky jsou označeny na vozovce a také dopravními značkami. Kamery jsou vidět. V případě 
překročení rychlosti dojde k zadokumentování vozidla, Městská policie pak ze zařízení získá potřebné 
informace o vozidle. Údaje jsou následně předány Odboru správních činností Magistrátu města Plzně 
k dalšímu řešení. 



Nově instalované 2018


