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6. 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, 

v 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. 
 

Preference vozidel MHD na křižovatkách řízených SSZ 

Preference MHD se v Plzni uplatňovala zatím pouze u tramvajové trakce. Detekce a 
přihlašování tramvají MHD za pomoci mechanických trolejových kontaktů není finančně tak 
náročné, jako vybavení všech vozidel MHD a řadičů SSZ zařízením pro vysílání a příjem 
identifikačního signálu a přesto je vysoce spolehlivé. Nevýhodou je pak nutnost pravidelné kontroly 
a údržby trolejových kontaktů, aby vlivem poruchy nedocházelo ke zbytečnému nežádoucímu 
omezování kolizních směrů.  
 

U nekolejové dopravy zatím nebyla možnost zavést preferenci podobně jako u tramvají, neboť 
do nedávné doby neexistovala spolehlivá možnost identifikace polohy jednotlivých vozidel. Různé 
typy optických nebo infračervených detektorů vykazovaly značnou nespolehlivost v závislosti na 
teplotě, denní době nebo povětrnostních podmínkách. Taktéž bylo problematické odlišit autobus 
MHD od jiného (dálková linka, soukromí dopravci) nebo i např. od kamionu. Až s dostupností 
systému GPS a možnosti vyslat požadavek nároku na volno do řadiče křižovatky z předem 
stanoveného místa se spolehlivost detekce vozidel zvýšila na použitelnou úroveň.  
 

V principu jde tedy o to, že vozidlo MHD s předstihem vyšle do systému křižovatky požadavek 
na projetí. Podle fáze cyklu, v níž dojde k přihlášení, je mu pak zelená „podržena“ nebo cyklus 
pozměněn tak, aby vozidlo mohlo projet křižovatkou plynule a bez zbytečného čekání. Zvýšení 
průměrné rychlosti může vést mimo jiné i ke snížení počtu vozidel nutných k obsluze linky, což 
přináší úsporu nákladů na energii i personál. 

 
Vozidla na vybraných linkách MHD v Plzni byla vybavena vysílači rádiového signálu a 30 

křižovatek bylo osazeno zařízením na jeho příjem. Postupně jsou upravována dopravní řešení SSZ 
tak, aby bylo možné požadavky na preferenci realizovat. První zkušenosti ukazují, že toto je cesta, 
kterou lze do budoucna jít, ale že je stále dost faktorů, které míru preference ovlivňují. Každá 
preference MHD znamená jisté omezení vozidel z kolizních směrů - dochází k pozdržení nebo 
zkracování fází s jejich zelenou. Rovněž koordinace křižovatek (tzv. zelená vlna) vychází ze zcela 
protichůdných požadavků na provoz SSZ než dynamicky řízená preference MHD. Také křižovatky 
více linek MHD z více směrů musí být naprogramovány na určitý kompromis. Ke každé křižovatce 
je tak nutno přistupovat individuálně s přihlédnutím k její struktuře a intenzitě vozidel přes ní 
projíždějících. Je-li však křižovatka lokální, mimo hlavní koordinovaný tah a s linkou MHD v hlavním 
směru (v Plzni např. Dlouhá – Revoluční nebo E.Beneše – Samaritská), lze na ní zajistit téměř 
absolutní přednost pro vozidla MHD bez výraznějšího omezení nároků ostatních účastníků silničního 
provozu. 
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Úpravy SSZ provedené v roce 2011 
 

K135 E.Beneše – FN  Bory 
 

Byla zde provedena kompletní rekonstrukce SSZ, výměna řadiče, instalace LED návěstidel 
a doplnění signalizace na výjezd z areálu nemocnice. Tím byl původně chodecký přechod P135 
překlasifikován na plnohodnotnou křižovatku. Současně zde byla také spuštěna preference 
nekolejové MHD.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
P069  Přechod přes Dlouhou ulici  (Dlouhá – Sokolská) 
 

I u tohoto přechodu, který byl donedávna řízen nejstarším řadičem ve městě, došlo 
k modernizaci řídící jednotky a dopravního řešení. Venkovní části zařízení zůstaly zatím v původním 
stavu. Celková obnova tohoto zařízení proběhne až  v souvislosti s připravovanou rekonstrukcí 
Dlouhé ulice. 
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K307  Karlovarská – Alej Svobody, K309  Karlovarská – Sokolovská 
 

V rámci 2. etapy rekonstrukce tramvajové trati na Karlovarské třídě, byla provedena 
i kompletní modernizace uvedených signalizačních zařízení, výměna starých řadičů za typ C940 
a osazení úsporných LED návěstidel. Součástí modernizace byly i drobné úpravy stavebního 
i dopravního řešení, které zvýší bezpečnost chodců i vozidel. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Průběžně (a většinou bez zvenčí pozorovatelné změny) je pak v rámci běžné údržby křižovatek 

prováděna modernizace hardwarového vybavení, zejména výměna desek a řídících modulů za 
jejich novější verze, které pak umožňují využití nových funkcí a vlastností řadičů, jako je např. 
vzdálená správa, on-line monitoring, detekce chyb, optimalizace signálních plánů, statistika 
dopravní intenzity a některé další. 
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Kamerový systém 
 

Městský kamerový systém (MKS), který je v majetku města Plzně, slouží ke sledování dopravy, 
veřejného pořádku a míst s potenciálním výskytem trestné činnosti, pomáhá při řízení dopravy, při 
zajišťování hromadných akcí na území města apod. 

 
V květnu 2009 byl dosluhující kamerový systém budovaný od roku 1997 nahrazen zcela novým, 

postaveným na moderních technologiích digitálního zpracování signálu. K přenosu signálu je 
využívána městská optická informační síť. Součástí modernizace je i rozšíření úložiště dat pro 
zachování požadované doby záznamu. Systém umožňuje nastavit konfiguraci tak, že obsluha na 
jednotlivých klientských pracovištích bude mít dostupné pouze kamery v rámci obvodu své 
působnosti. 

 
První etapa obsahovala instalaci řídících serverů, úložiště dat pro nahrávání a ukládání 

videozáznamů, centrální a klientské pracoviště. Tato pracoviště jsou obsluhována příslušníky Policie 
ČR a Městské policie v nepřetržitém provozu.  

Od prosince 2009 probíhala druhá etapa, během které byla osazena další klientská pracoviště 
na dispečinku PMDP a.s., na služebně Městské policie na Slovanech a na operačním středisku 
Policie ČR. Během roku 2010 bylo instalováno 14 kamer, převážně v městském obvodu Plzeň-2, a 
to na všech významných křižovatkách v tomto obvodu a v prostorech s vyšším výskytem páchání 
trestné činnosti.  Tato etapa stála celkem téměř 11 milionů Kč včetně DPH. 

Koncem roku 2010 byla zahájena třetí etapa, jejíž realizace v současné době probíhá. 
Vzhledem ke stavu finančních prostředků se dokončení předpokládá do  roku 2014. Zahrnuje 
rozšíření počtu kamer v centrálním městském obvodu Plzeň-3 a v obvodech Plzeň-Litice a Plzeň-
Malesice. Zatím je z této etapy instalováno 6 kamer. Celkem bude instalováno 19 kamer a další 
klientská pracoviště, s nákladem přes 16 milionů Kč včetně DPH. 

Na další etapu týkající výstavby MKS v rámci městského obvodu Plzeň-4 bylo vydáno územní 
rozhodnutí, na etapu výstavby MKS v rámci městského obvodu Plzeň-1 je zpracována projektová 
dokumentace. Tyto etapy budou realizovány v letech 2012 až 2014 dle dostupnosti finančních 
prostředků. 

 
Investorem dalších kamer je Magistrát města Plzně, Odbor bezpečnosti a prevence kriminality. 

V prosinci 2011 byly takto osazeny dvě kamery na hřbitově u sv. Jiří, který se nachází stranou od 
obydlené lokality. Tyto kamery jsou po realizaci začleněny do MKS. 
 
Číslo     Umístění Číslo     Umístění Číslo     Umístění 

     1    Tylova - Skvrňanská    20    náměstí Republiky - SZ 37    Slovanská - Papírnická 
     2    Palackého - Jízdecká    21    Karlovarská - Lidická 

38    Okružní křižovatka Částkova - 
     3    sady Pětatřicátníků - Solní    22    Karlovarská - alej Svobody    - Lobezská  
     4    U Zvonu    23    Gerská - Studentská 

39    Okružní křižovatka náměstí  
     5    náměstí Republiky - JV     24    Plaská - Studentská    generála Píky 
     6    Smetanovy sady    25    Americká - Škroupova 40    Koterovská - Habrmannova 
     7    Klatovská - Americká    26    Americká - Pařížská 41    Koterovská - Sladkovského 
     8    Klatovská - U trati    27    Plaská - žel. zastávka Bolevec 42    Škoda sport park Malostranská 
     9    U Prazdroje - Sirková    28    Klatovská - 17.listopadu 43    Malostranská - Mostní 
   10    Americká - Sirková    29    Doudlevecká - Cukrovarská 44    Sušická - K Jezu 
   11    Americká - Prokopova    30    Úslavská - Habrmannova 47    Vejprnická - Křimická 
   12    Rokycanská - Masarykova 31    Americká – Anglické nábřeží 51    Kollárova 
   13    Mikulášská - U trati 

32    nám. Milady Horákové -  52    Martinská - Kopeckého sady 
   14    Koterovská - Železniční    - Nepomucká 58    Zátiší, Línská 
   15    Rokycanská - Jateční 

33    nám. Milady Horákové -  62    Litice, Klatovská - K Valše 
   16    Průtah I/5 - sady 5.května    - Slovanská alej 63    Malesice, Malesická náves 
   17    Doudlevecká - U trati 34    Slovanská - Strnadova 200    Divadelní ul., parkoviště 
   18    Lobezská - Železniční 35    Slovanská - Částkova 201    Hřbitov u sv. Jiří - hřbitov 
   19    U Prazdroje - Šumavská 36    Slovanská - Liliová 202    Hřbitov u sv. Jiří - vchod 






