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8. 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. Byla 
modernizována v roce 2010. Křižovatky připojené na dopravní ústřednu jsou vybaveny 
mikroprocesorovými řadiči firmy SIEMENS typů MS, MR, C800 a C900. 

 

Dopravně závislá volba signálních plánů pro oblast B6 Lochotín 
 
V současné době je město Plzeň vybaveno dopravní ústřednou SITRAFFIC Scala 1.5. 

od firmy SIEMENS. Jedná se o dopravní ústřednu, která umožňuje řešit většinu požadavků 
na řízení dopravy prostřednictvím různých řídících modulů. Mimo jiné je vybavena progra-
movým  modulem TASS pro dopravně závislou volbu signálních plánů. V roce 2012 byl 
spuštěn systém řízení dopravy TASS v oblasti B6 Lochotín. Ostatní oblasti města jsou 
zatím řízeny pouze na principu přepínání dynamických signálních plánů, vycházejících 
z předpokládané intenzity dopravy bez ohledu na aktuální dopravní situaci ve městě. 

 
Před vlastní aktivací bylo nutné vybu-

dovat a aktivovat nové strategické detektory 
v mezikřižovatkových úsecích na páteřních 
komunikacích Karlovarská, Gerská, Lidická, 
Plaská. Dále byly zadány algoritmy řízení pro 
různé dopravní situace a byly otestovány 
odpovídající reakce systému. Oblast Lochotín 
byla rozdělena do dvou skupin Karlovarská, 
Gerská a Lidická Plaská. Obě skupiny jsou 
řízeny vlastní logikou. 
 

Dopravně závislá volba signálních plánů 
umožňuje přímou reakci systému na aktuální 
dopravní zatížení, v omezené míře může řešit i 
optimalizaci provozu ve špičko-vých hodinách 
při vzniku kongescí nebo v případě omezení 
způsobených dopravními opatřeními. 
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Kamerový systém 
 
Městský kamerový systém se v Plzni buduje od roku 1997. V roce 2008 byla zahájena 

jeho kompletní obnova a modernizace. Došlo k vybudování nové struktury systému 
s využitím přenosů po městské optické informační síti. Digitalizace stávajícího systému byla 
předmětem první etapy obnovy kamerového systému. Původní analogovou strukturu 
nahradila digitální technologie, která umožnila rozšíření systému. Cílem je, aby každá 
služebna městské policie měla k dispozici jen kamery svého obvodu. Všechny kamery jsou 
pak dostupné na centrálním pracovišti, kde pracuje městská policie společně se státní. 
Systém je otevřený a libovolně konfigurovatelný, takže je možné v dosahu městské 
informační sítě připojit další kamery a klientská pracoviště. 

 
 V roce 2012 byly v trase od hlavního vlakového nádraží k fotbalovému stadionu 

ve Štruncových sadech jako doplnění stávajících kamer instalovány čtyři kamery na podporu 
opatření při zajištění bezpečnosti účastníků sportovních akcí. 

 
V současné době je rozpracována třetí etapa. Zatím je z  této etapy předáno  jedenáct 

kamer a dále byla navýšena kapacita diskového pole pro záznam. Konečný počet kamer 
v této etapě bude 19. Realizace třetí etapy probíhá dle finančních možností. Předpokládané 
výdaje budou v celkové částce 17 milionů korun. Většina kamer z této etapy je v MO Plzeň 3 
(Bory, Skvrňany). Kamery v MO Plzeň 6 (Litice) a MO Plzeň 9 (Malesice) byly již v rámci této 
etapy instalovány. V roce 2013 bude realizace třetí etapy pokračovat. 

 
Rozšíření kamerového systému bude pokračovat čtvrtou a pátou etapou, ve kterých 

dojde k dalšímu osazení kamer v městských obvodech Plzeň 4 (Doubravka) a Plzeň 1 
(Lochotín) a instalaci klientských pracovišť na služebnách městské policie. Zatím byla v roce 
2012 ze čtvrté etapy osazena jedna kamera na křižovatce Dlouhá – Revoluční. 

 
 Ve spolupráci s Odborem bezpečnosti a prevence kriminality Magistrátu města Plzně 

byla v roce 2012 mimo jiné zahájena realizace první části projektu monitorování prostorů 
před budovami základních a mateřských škol s termínem dokončení do 31.03.2013. Zatím 
bude osazeno 15 kamer na dvanácti základních školách.  

 
K 31.12.2012 bylo v provozu 68 kamer a 7 klientských pracovišť.  
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Číslo     Umístění Číslo     Umístění 

1    Tylova - Skvrňanská 34    Slovanská - Strnadova 

2    Palackého - Jízdecká 35    Slovanská - Částkova 

3    sady Pětatřicátníků - Solní 36    Slovanská - Liliová 

4    U Zvonu 37    Slovanská - Papírnická 

5    náměstí Republiky - JV  38    Okružní křižovatka Částkova - Lobezská 

6    Smetanovy sady 39    Okružní křižovatka náměstí generála Píky 

7    Klatovská - Americká 40    Koterovská - Habrmannova 

8    Klatovská - U trati 41    Koterovská - Sladkovského 

9    U Prazdroje - Sirková 42    Škoda sport park Malostranská 

10    Americká - Sirková 43    Malostranská - Mostní 

11    Americká - Prokopova 44    Sušická - K Jezu 

12    Rokycanská - Masarykova 45    Husovo náměstí 

13    Mikulášská - U trati 47    Vejprnická - Křimická 

14    Koterovská - Železniční 48    OK Domažlická 

15    Rokycanská - Jateční 50    Husova - CAN 

16    Průtah I/5 - sady 5.května 51    Kollárova 

17    Doudlevecká - U trati 52    Martinská - Kopeckého sady 

18    Lobezská - Železniční 53    Denisovo nábřeží - Pařížská  

19    U Prazdroje - Šumavská 58    Zátiší, Línská 

20    náměstí Republiky - SZ 59    K601 Klatovská - E.Beneše 

21    Karlovarská - Lidická 62    Litice, Klatovská - K Valše 

22    Karlovarská - alej Svobody 63    Malesice, Malesická náves 

23    Gerská - Studentská 64    Masarykova - Zábělská 

24    Plaská - Studentská 69    Dlouhá - Revoluční 

25    Americká - Škroupova 137    U podchodu Pallova 

26    Americká - Pařížská 138    Štruncovy sady 

27    Plaská - žel. zastávka Bolevec 139    Šumavská - Wenzigova 

28    Klatovská - 17.listopadu 140    Prostor před nádražím ČD 

29    Doudlevecká - Cukrovarská 143    nám. Republiky - prostor před radnicí 

30    Úslavská - Habrmannova 200    Divadelní ul., parkoviště 

31    Americká – Anglické nábřeží 201     Hřbitov u sv. Jiří - hřbitov 

32    nám. Milady Horákové - Nepomucká 202     Hřbitov u sv. Jiří - vchod 

33    nám. Milady Horákové - Slovanská alej 

 





 - 30 - 

Stručný popis oprav, úprav a výstavby světelné signalizace 
v Plzni, které byly provedeny v roce 2012 
 
 
Úprava SSZ na křižovatce Karlovarská x Lidická, 
výjezd autobusu MHD ze zastávky Lékařská fakulta – Karlovarská 

 
Na křižovatce Karlovarská x Lidická byla dokončena realizace úpravy, která umožňuje 

plnohodnotné využívání tramvajových zastávek Lékařská fakulta – Karlovarská společně pro 
tramvaje a autobusy v obou směrech. Došlo tak ke zvýšení komfortu využívání MHD v této 
lokalitě. Doposud byla tímto způsobem využívána pouze tramvajová zastávka směr Košutka, 
která slouží i autobusům jedoucím na Vinice. 

 
Výjezd pro autobus z tramvajového tělesa za zastávkou směr centrum byl již 

stavebně připraven během rekonstrukce tramvajové trati Karlovarská a využíván doposud 
pouze linkou č. 25 odbočující vlevo směrem k Fakultní nemocnici Lochotín. 

 
Nyní byla doplněna světelná signalizace pro vozidla jedoucí po Karlovarské ve směru 

do centra a pro autobus vyjíždějící z tramvajového tělesa. Nově doplněná návěstidla 
umožňují bezpečný výjezd do komunikace Karlovarská především autobusovým linkám 
pokračujícím rovně dále do centra. 

 
V souvislosti s touto změnou byla stávající světelná signalizace křižovatky Karlovarská 

– Lidická doplněna o nová návěstidla a stožáry včetně kabelových tras, dále byla provedena 
úprava dopravního řešení a přeprogramování řadiče světelné signalizace. 
 

Projektová dokumentace a realizace této úpravy si vyžádaly finanční náklady asi 
330 tis. Kč včetně DPH. 
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Úprava SSZ na křižovatce "u Práce" 
 

Původní nedělený přechod pro chodce přes Klatovskou třídu byl v místě zastávky 
ve směru centrum rozdělen. Dosud bylo umožněno bezpečné přecházení chodců pouze přes 
oba směry Klatovské třídy současně, a to v případě, že jsou zastavena vozidla jedoucí 
po Klatovské třídě v obou směrech a vozidla odbočující z Americké ulice směrem na Bory. 
Chodci přecházející ve směru od tramvaje na Americkou ulici k pomníku „Díky Ameriko“ 
a opačně tak museli zbytečně dlouho čekat na signál „volno“, přestože v této části přechodu 
byla již vozidla jedoucí od Bor zastavena, neboť vzdálenější část přechodu byla stále ještě 
pojížděna vozidly od sadů Pětatřicátníků. 

Novou úpravou přechodu bylo umožněno bezpečné přecházení chodců 
z tramvajových zastávek ve směru do Americké ulice a opačně nezávisle na další části 
 přechodu přes tramvajovou trať a část vozovky Klatovské třídy směr Bory.  
 

Projektová dokumentace a realizace této úpravy si vyžádala finanční náklady ve výši 
324 tis. Kč včetně DPH.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 


