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6. AUTOMATIZOVANÝ SYSTÉM ŘÍZENÍ DOPRAVY (ASŘD) 
 

6.1. Dopravní úst ředna 

Centrální pracoviště má umožnit koordinovat dopravu nadřazeně v závislosti na její intenzitě a 
případně operativně zasáhnout do systému při vzniku mimořádných událostí. V září roku 1996 byl 
instalován a uveden do provozu dopravní počítač včetně souvisejících zařízení a speciální obslužné 
pracoviště. Tento počítač je v podstatě průmyslový počítač s vlastním operačním systémem, který 
umožňuje současnou komunikaci se všemi připojenými křižovatkami. 

S řadičem každé připojené křižovatky umožňuje dopravní počítač pomocí svého obslužného 
pracoviště obousměrnou datovou komunikaci, tj. zadávání dat do řadiče a výdej dat z řadiče             na 
pracoviště dopravní ústředny. Z tohoto servisně technického pracoviště lze provádět kompletní uživatelské 
a servisní  ovládání systému.  

Obsluha může jednotlivá SSZ i definované skupiny SSZ zapínat, přepínat na nich signální plány, 
vypínat, sledovat jejich činnost, momentální stav zařízení atd. 

Na dopravní počítač je napojeno samostatné speciální grafické obslužné pracoviště (PSM), 
pracující v operačním systému UNIX. Toto pracoviště umožňuje snadnou obsluhu SSZ pouze pomocí ikon 
a myši. Na obrazovce monitoru je zobrazeno elektronické tablo, tj. mapa města ve variabilním měřítku dle 
požadavku obsluhy, s indikací podrobného stavu jednotlivých SSZ v pozici jejich umístění na mapě. 

Dále toto pracoviště umožňuje obsluze pracovat s archivem provozních hlášení, zjišťovat podrobný 
aktuální stav systému i jednotlivých SSZ, a to včetně on – line průběhu signálního plánu na vybraných SSZ 
a rovněž převádět statistické údaje do různých podob grafického znázornění. 

Obsluhu celého systému zajišťují pracovníci Policie České republiky. Systémovou správu a 
programování dat zajišťují pracovníci Správy veřejného statku města Plzně, úsek koncepce a dopravního 
inženýrství. 
 
 

6.2. Typy řadičů 

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

SIEMENS AŽD Stav 
k31.12.2003 MS MR C800 MR-1 ER-1 BX-2 

počet 
celkem 

22 19 14 12 12 2 

připojeno  
na DÚ 

19 19 9 0 0 0 

řízeno 
dynamicky 

22 19 14 0 0 0 

preference 
MHD 

15 15 6 0 0 0 

Tab. č. 9: Použité typy řadičů 
 
 Většina moderních řadičů spolupracuje s dopravní ústřednou, běží v dynamickém řízení s ohledem 
na poptávku vozidel a též s preferencí vozidel MHD. Město Plzeň je rozděleno do tří oblastí ve kterých jsou 
zařazovány signální programy dle okamžitých intenzit vozidel ve vybraných profilech. Rovněž případné 
poruchy jsou díky spojení řadič – ústředna okamžitě nahlášeny a odstraněny. 
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6.3. Uzavřený televizní okruh (CCTV) 

     Kamerový dohledový a monitorovací systém města se začal budovat v listopadu 1998. Do té doby byla 
operativní možnost zásahu obsluhy dopravní ústředny do řízení dopravy ve městě závislá výhradně na 
informaci hlídek zvenčí. Je samozřejmé, že tato informace nemůže být plnohodnotnou z hlediska širších 
vztahů v rámci celkové dopravní situace. Proto se jevilo jako velmi potřebné vybudování kamerového 
dohledu, s jehož pomocí by bylo možné dopravu sledovat. Dalším velmi podstatným argumentem pro 
vybudování kamerového dohledu byla nutnost sledovat v rámci boje proti kriminalitě bezpečnostní situaci 
v inkriminovaných oblastech města. 
Řídící a ovládací pracoviště je umístěno na dopravní ústředně. Do konce roku 2002 bylo nainstalováno 

19 kamer a 10 monitorů a v roce 2003 přibylo dalších 7 kamer a 2 monitory. 
     Kamery použité v systému jsou barevné s interním digitálním zpracováním signálu, které umožňuje 
noční vidění bez podpůrných zdrojů infračerveného světla. Použité objektivy pracují s 10ti nebo 20ti 
násobným  optickým zoomem, dle typu kamery. V historickém jádru města jsou použity kamery typu 
„MiniDome“ v kulovém krytu. Ovládání kamer umožňuje  pohyb ve vertikální i horizontální  rovině.  
     Ovládání celého systému probíhá prostřednictvím obrazovky monitoru řídícího počítače a myši. Toto 
pracoviště umožňuje plné ovládání jednotlivých kamer z hlediska jejich polohy, zorného úhlu snímání, 
případného ručního ostření a připojení na libovolný monitor umístěný u obsluhy systému. Ovládací 
pracoviště nabízí možnost statického záznamu aktuálního pohledu vybraného obsluhou na sledovaný 
prostor do paměti řídícího počítače. Ten lze pak zobrazit na monitoru počítače i vytisknout. Kapacita 
paměti stačí pro uložení jednoho tisíce snímků.  
     Instalované digitální záznamové zařízení umožňuje současný záznam signálu z připojených kamer. 
V současné době se nahrává 15 kamer, a to po dobu přibližně 48 hodin. Je možné prohlížet již hotový 
záznam z jednotlivých kamer bez přerušení nahrávání. Pro další použití lze pak vybrané jednotlivé snímky  
vytisknout na videotiskárně, případně požadované úseky záznamu uložit na videokazetu. 
     Nepřetržitou obsluhou kamerového systému jsou pověřeni pracovníci dopravního inspektorátu Policie 
České republiky a příslušníci Městské policie. Parametrizaci systému zajišťují pracovníci Správy veřejného 
statku města Plzně, úsek koncepce a dopravního inženýrství. Technická údržba kompletního systému 
ASŘD je zajištěna  smluvně.  
 
 
 
 
 

        
 
 
 


