
Automatizovaný systém 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. 

V současnosti je ve městě Plzni v provozu několik typů řadičů. Jedná se o moderní 
mikroprocesorové řadiče firmy SIEMENS  typů MS, MR, od roku 2001 výhradně C800 a 
také řadiče starší generace firmy AŽD typů MR-1, ER-1 a BX-2. 

Použité typy řadičů 
SIEMENS AŽD Stav k 

31.12.2004 
Suma 

MS MR C800 MR-1 ER-1 BX-2 
počet celkem 87 22 20 20 11 12 2 
připojeno  na 

DÚ 51 19 19 13 0 0 0 

řízeno 
dynamicky 74 22 20 20 12 0 0 

preference 
MHD 39 15 15 9 0 0 0 

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 také umožňuje dlouhodobé shromažďování údajů z detektorů (minutové 
hodnoty intenzit cca 90 dní a čtvrthodinové hodnoty počtu vozidel více než 14 měsíců) pro 
vyhodnocování statistik. Rovněž případné poruchy jsou díky spojení řadič – ústředna 
okamžitě nahlášeny a odstraněny.  
 
Řadiče typu SIEMENS požívané v Plzni 

 
 
 
Typ MS  
křižovatka K120 
Belánka 
 
 
 
 
Typ C800 
křižovatka K 603 
Nám. míru 

 
                                       Typ MR   křižovatka K 601 
Detail C800 -                                       Chodské nám. 
ovládací panel BAZ 

 



Městský kamerový systém 

 

Kamerový systém města se začal budovat v listopadu 1998. Umožňuje 
sledování dopravy a veřejného pořádku ve městě a především operativní 
možnost zásahu obsluhy do řízení dopravy. Dává také možnost posoudit 
celkovou dopravní situaci ve městě. 

Jsou použity dva druhy kamer – klasické provedení v podélném pouzdře a 
kompaktní kamery MiniDome. Oba typy pracují s barevným digitálním 

zpracováním obrazu a systémem nočního vidění. Pomocí dálkového ovládání umožňují 
otáčení ve všech směrech buď ručně, nebo v naprogramovaných sekvencích. Kamery jsou 
umístěny na dopravně významných křižovatkách a část je také instalována v historickém 
jádru města. 

Celý systém videoústředny je postaven na technologii firmy Siemens. Je řízen z hlavního 
počítače na obslužném pracovišti, ze kterého lze ovládat a nastavovat všechny jeho funkce. 
Instalované digitální záznamové zařízení umožňuje paralelní záznam signálu z připojených 
kamer po dobu 48 hodin, nově instalované zařízení pro další skupinu kamer pak až 5 dnů. 

V současné době je připojeno 28 kamer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Dopravní ústředna 
          Kamerový monitorovací systém je 
          pod dohledem služby PČR 24 hodin denně 


