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7. 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. 

 
 
Dopravně závislá volba signálních plánů pro oblast B1 Klatovská a B2 Rokycanská 

 

V současné době je město Plzeň vybaveno dopravní ústřednou SITRAFFIC Scala 1.5.         
od firmy SIEMENS. Jedná se o řídicí dopravní ústřednu, která splňuje všechny požadavky na 
řízení dopravy. Dopravní ústředna je vybavena programovým modulem TASS pro dopravně 
závislou volbu signálních plánů. Křižovatky připojené na dopravní ústřednu jsou vybaveny 
mikroprocesorovými řadiči firmy SIEMENS typů MS, MR, C800, C900 a C940. V roce 2013 byl 
spuštěn systém řízení dopravy TASS v oblastech B1 Klatovská a B2 Rokycanská. 

Před vlastní aktivací bylo nutné vybudovat 
nové strategické detektory v mezikřižovatkových 
úsecích na důležitých komunikacích: sady 
Pětatřicátníků, Klatovská, Přemyslova, Borská, U   
trati, Sukova, 17. listopadu, Rokycanská, Tyršova, 
Mikulášská.  Dále byly zadány algoritmy řízení pro 
různé dopravní situace a poté byly otestovány 
odpovídající reakce systému. Oblast B1 Klatovská 
byla rozdělena do dvou skupin: 1) Vejprnická, 
Skvrňanská, Přemyslova, sady Pětatřicátníků, 
Borská, U trati a Klatovská až po křižovatku 
Klatovská – E. Beneše včetně. 2) Klatovská od 
křižovatky Klatovská – Dobrovského, Sukova a 
17. Listopadu. Obě skupiny jsou řízeny vlastní 
logikou. Oblast B2 Rokycanská je řízena jako 
jedna skupina. 

Dopravně závislá volba signálních plánů 
umožňuje přímou reakci systému na aktuální 
dopravní zatížení, v omezené míře může řešit i 
optimalizaci provozu ve špičkových hodinách při 
vzniku kongescí nebo v případě různých 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 2013 pokračovala realizace třetí etapy výstavby a byly osazeny kamery v prostoru 

křižovatek Tylova – Koperníkova, U letiště – Folmavská, a v ulicích Dominikánská, Hřímalého 
a na Domažlické u parkoviště TIR. Na služebně Městské policie na Borech bylo instalováno nové 
klientské pracoviště. Doposud bylo předáno 16 kamer z 19ti v této etapě plánovaných. V  roce 
2014 bude třetí etapa dokončena.  

Navíc již z páté etapy byla osazena kamera na křižovatce Plaská – Tachovská. 
 
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 k instalaci dalších klientských pracovišť na příslušných služebnách městské policie. Veřejná 
soutěž na realizaci čtvrté etapy bude vyhlášena v roce 2014. 

  
  Ve spolupráci s Odborem bezpečnosti a prevence kriminality Magistrátu města Plzně byla 

dokončena realizace první části projektu monitorování prostorů před budovami základních škol. 
Dále byly z finančních prostředků tohoto odboru instalovány kamery monitorující prostory před 
Ústředním hřbitovem.  

 
K 31. 12. 2013 bylo v provozu 88 kamer a 8 klientských pracovišť.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Seznam kamer MKS k 31.12.2013     

číslo   umístění číslo   umístění
1 Tylova - Skvrňanská 45 Husovo náměstí
2 Palackého - Jízdecká 46 Tylova - Koperníkova
3 sady Pětatřicátníků - Solní 47 Vejprnická - Křimická 
4 U Zvonu 48 OK Domažlická
5 náměstí Republiky - jih (Zbrojnická) 49 U letiště - Folmavská
6 Smetanovy sady 50 Husova - CAN
7 Klatovská - Americká 51 Kollárova
8 Klatovská - U trati 52 Martinská - Kopeckého sady
9 U Prazdroje - Sirkova 53 Denisovo nábřeží - Pařížská 

10 Americká - Sirkova 54 Dominikánská - sady 5. května
11 Americká - Prokopova 55 Domažlická - TIR
12 Rokycanská - Masarykova 56 Zátiší, Línská ulice
13 Mikulášská - U trati 57 Klatovská - E.Beneše
14 Koterovská - Železniční 58 Z. Wintra - Hřímalého
15 Rokycanská - Jateční 59 Litice, Klatovská - K Valše
16 Průtah I/5 - sady 5.května 60 Malesice, náves
17 Doudlevecká - U trati 61 Masarykova - Zábělská
18 Lobezská - Železniční 62 Dlouhá - Revoluční
19 U Prazdroje - Šumavská 63 Plaská - Tachovská
20 náměstí Republiky - sever (morový sloup) 64 U podchodu Pallova
21 Karlovarská - Lidická 65 Štruncovy sady
22 Karlovarská - alej Svobody 66 Šumavská - Wenzigova
23 Gerská - Studentská 67 Prostor před nádražím ČD
24 Plaská - Studentská 68 nám. Republiky - prostor před radnicí
25 Americká - Škroupova 69 ÚKEP, Divadelní ul., parkoviště
26 Americká - Pařížská 70 Hřbitov u sv. Jiří - hřbitov
27 Plaská - žel. zastávka Bolevec 71 Hřbitov u sv. Jiří - vchod
28 Klatovská - 17.listopadu 72 Ústřední hřbitov - před kaplí sv. Václava
29 Doudlevecká - Cukrovarská 73 Ústřední hřbitov - před obřadní síní
30 Úslavská - Habrmannova 74 4. ZŠ - Kralovická 12
31 Americká - Anglické nábřeží 75 1. ZŠ - Západní 18, Bolevec
32 nám. Milady Horákové - Nepomucká 76 Bolevecká ZŠ - nám. Odboje 18, Bolevec
33 nám. Milady Horákové - Slovanská alej 77 10. ZŠ - nám. Míru 6, Bory
34 Slovanská - Strnadova 78 16. ZŠ - Americká 30
35 Slovanská - Částkova 79 28. ZŠ - Rodinná 39, Doubravka
36 Slovanská - Liliová 80 22. ZŠ - Na Dlouhých 49, Doubravka
37 Slovanská - Papírnická 81 25. ZŠ - Chválenická 17, Slovany
38 OK Částkova - Lobezská 82 Masarykova ZŠ hl.vchod - Jiráskovo nám. 10
39 OK náměstí generála Píky 83 Masarykova ZŠ  I. stupeň (Habrmannova)
40 Koterovská - Habrmannova 84 Masarykova ZŠ  II. stupeň (Klášterní)
41 Koterovská - Sladkovského 85 13. ZŠ - Habrmannova 45, Slovany
42 Škoda sport park Malostranská 86 15. ZŠ vchod 1 - Terezie Brzkové 33-35 (33)
43 Malostranská - Mostní 87 15. ZŠ vchod 2 - Terezie Brzkové 33-35 (35)
44 Sušická - K Jezu (Božkov) 88 33. ZŠ - Terezie Brzkové 31, Skrvňany
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Stručný popis oprav, úprav a výstavby světelné signalizace v Plzni, 
které byly provedeny v roce 2013 

 
LED návěstidla na křižovatkách v Plzni  

 
V roce 2013 byla v Plzni zahájena instalace moderních LED návěstidel, v nichž jsou 

klasické 100W žárovky nahrazeny LED diodami. Vysocesvítivé LED diody mají podstatně vyšší 
účinnost a většinu dodané energie reálně přemění ve světlo. Také zde odpadá nutnost použití 
barevných filtrů - LEDky rozptýlené po celé ploše návěstidla už samy svítí v požadované barvě 
a sklo před nimi plní pouze ochrannou úlohu, aniž by dále světlo rozptylovalo nebo pohlcovalo. 
Pro venkovní použití je další výhodou jas a barva světla. 

Další nezanedbatelnou výhodou je i delší životnost světelné jednotky, což se v dlouho-
dobějším horizontu samozřejmě také projevuje na ekonomice provozu SSZ. 

 
V rámci v Plzni instalovaných řadičů SIEMENS jsou dvě možnosti použití LED návěstidel: 
 
1. Technologie 230V, kdy jsou pouze původní klasické žárovky nahrazeny LED 

jednotkami, zatímco ostatní vybavení křižovatky zůstává beze změn. Výhodou této technologie 
je možnost její aplikace do stávajícího vybavení SSZ a dokonce i kombinace s klasickými 
žárovkami v rámci jedné křižovatky. Lze tedy (například při omezeném rozpočtu) teoreticky 
nahradit pouze problémová návěstidla, ale zato na více křižovatkách. 

 
Tato technologie je postupně instalována na energeticky náročnějších křižovatkách 

a v současné době je v provozu v Sadech Pětatřicátníků, na náměstí Míru (Klatovská -
Sukova),  Karlovarská - Lidická, Sukova - Borská a Rokycanská - Jateční.  

LED návěstidla lze spatřit i na přechodu ve Zborovské ulici, kde se jednalo o jejich první 
instalaci ve městě. 

 
2. Technologie 40V, kdy je celý řadič s kompletním vybavením přizpůsoben na 

provoz s LED diodami a klasické žárovky s ním již nelze použít. Touto technologií jsou osazovány 
nově budované nebo kompletně rekonstruované křižovatky, konkrétně Přemyslova - 
Jízdecká, Karlovarská - Alej Svobody, Karlovarská - Gerská, E. Beneše - FN Bory a 
Sukova - Bauhaus. 

 
V následujícím období se počítá s dalším osazením LED návěstidel např. na křižovatkách 

Americká - Sirková, Gerská – Studentská a Klatovská – Dobrovského. 
 
 

Bezdrátové připojení řadičů k dopravní ústředně 
 
V roce 2013 bylo také úspěšně odzkoušeno připojení křižovatky k dopravní ústředně 

pomocí GSM modemu. Dosud bylo datové spojení realizováno pouze po kabelových linkách, což 
znemožňovalo dálkovou správu některých křižovatek ležících mimo stávající sítě. 

 
GSM modemy fungují na stejném principu, jako datová připojení mobilních telefonů a lze 

je tedy využít všude, kde je dostupný signál mobilního operátora. 
 
První modemy byly instalovány v ulici E. Beneše - na výjezdu z FN Bory a na křižovatce 

s ulicemi 17. listopadu a Samaritskou. V dohledné době se počítá s jejich nasazením 
na dalších 5 - 6 místech. 
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Smíšená návěstidla SSZ pro chodce a cyklisty v Plzni 
 
Koncem roku 2013 došlo na několika křižovatkách v Plzni k demontáži speciálních 

návěstidel pro cyklisty a jejich nahrazení smíšenými symboly chodec/cyklista na přilehlých 
přechodech.  
 
Důvodem, proč se tato problematika neřešila dříve, byl 
nejednotný výklad v použití smíšených návěstidel chodec-
cyklista, která Vyhláška o provozu na pozemních komunikacích 
primárně definuje jako trojbarevná. V této formě jsou použita 
na Plaské ulici u žel. zastávky Bolevec, kde bylo nutno řešit 
situaci rychle z důvodu nefunkčnosti SSZ kvůli odcizení právě 
jednoho z cyklonávěstidel.  

 
Pro další křižovatky už bylo schváleno použití 

smíšených signálů ve dvojbarevné formě. Tato operace je 
v praxi velmi jednoduchá a finančně nenáročná - pouze se 
vymění skleněné filtry na stávajících chodeckých návěstidlech. 
Pro doplnění žluté pro chodce by byla nezbytná kompletní 
rekonstrukce kabeláže SSZ. 

 
 
Vlastní demontáž cyklonávěstidel a jejich náhrada smíšenými signály chodec/cyklista byla 

v roce 2013 provedena na zařízeních: 
 
U Prazdroje - Šumavská  – první dvojbarevná smíšená návěstidla ve městě, odstraněna 

cyklonávěstidla i tlačítka, cyklisté kompletně sjednoceni s chodci.  
 
Skvrňanská ul., přechod u CAN – jediné návěstidlo demontováno bez náhrady při 

doplnění nových signálních skupin SSZ, jeho vliv na omezení provozu vozidel byl vyšší než jeho 
vlastní využití náhodně projíždějícími cyklisty. 

 
Sukova, OC Area Bory – zde byla navíc pro vozidla ve směru ke Klatovské nahrazena 

původní směrová návěstidla plnými signály. Chodci ani cyklisté zde tedy nejsou bráni jako 
kolizní, jejich zelená neomezuje souběžně jedoucí vozidla, ta jsou však povinna dát při odbočení 
vpravo přednost všem, kteří se na přechodu pohybují. 

 
Slovanská - Liliová – odstranění duplicity návěstidel pro chodce a cyklisty bez 

nežádoucího vlivu na dopravní situaci v místě. 
 
Lidická, přechod před lékařskou fakultou – odstraněna cyklonávěstidla, ale 

zachována tlačítka, která zabezpečí, že cyklista dostane zelenou vcelku přes celou šíři vozovky.  
 
Sady Pětatřicátníků, přechod přes Karlovarskou – podobná situace jako na Lidické, 

zde byla tlačítka pro cyklisty ponechána hlavně z prostorových důvodů, aby tito nemuseli 
opouštět vyhrazenou stezku. Jinak zde přichází zelená přes celou komunikaci vždy vcelku. 

 
 
V roce 2014 budou tyto úpravy na dalších SSZ pokračovat. 


