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VI. Řízení dopravy 

6.1. 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. 

 
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. 

 
Pomocí dopravní ústředny je také možné 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. 
 

6.2. Akce SSZ realizované v roce 2006 
Zřízení SSZ na křižovatce Nepomucká x Jasmínová 

V souvislosti s rekonstrukcí křižovatky Nepomucká x Jasmínová, která byla ukončena 
v prosinci roku 2006, bylo instalováno i nové světelné signalizační zařízení, zahrnující 
i původně samostatný přechod pro chodce u pošty. Jedná se o křižovatku tvaru „T“ před 
kterou je předsazen samostatný chodecký přechod. Řízení křižovatky je navrženo jako 
izolované s trvalým signálem „volno“ v hlavním směru a s ostatními směry pouze na výzvu. 
Zajímavostí je signalizovaný výjezd ze zastávky MHD, která je umístěna těsně před 
předsazeným chodeckým přechodem a umožňuje vozidlům MHD po ukončení stanicování 
bezkolizní výjezd. Na křižovatce byly zkušebně instalovány ultrazvukové detektory 
pro preferenci trolejbusů MHD. Jelikož se ukázalo, že je jejich spolehlivost pro tento účel 
poměrně nízká, bylo od dalšího nasazování upuštěno. V budoucnu dozná řízení křižovatky 
ještě drobných úprav v souvislosti se spuštěním aktivní preference MHD na bázi přímého 
radiovévého spojení vozidlo MHD – řadič. 
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Rekonstrukce SSZ na křižovatce 17. listopadu x E. Beneše 
V roce 2006 byla provedena kompletní rekonstrukce SSZ na křižovatce 17. listopadu x E. 

Beneše. Řízení křižovatky je navrženo jako izolované s trvalým signálem „volno“ v hlavním 
směru a s ostatními směry pouze na výzvu. Tato křižovatka byla vybrána jako pilotní 
pro aktivní preferenci vozidel MHD s využitím technologie pevných inframajáků a radiového 
spojení vozidlo MHD – řadič. Přestože je dopravní řešení takto navrženo, k realizaci 
venkovní části zatím nedošlo. Důvodem je připravovaný projekt dispečinku MHD, který bude 
umožňovat nepřetržité sledování polohy vozidel MHD. Na základě těchto informací budou 
do řadičů SSZ vysílány požadavky na preferenci jednotlivých vozidel MHD. 
 

              
 

6.3. 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 7 
dnů. V současné době je připojeno 29 
kamer a 1 mobilní kamera, která se 
umisťuje dle požadavku PČR a MP. 

 


