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8. ŘÍZENÍ  DOPRAVY 
 
 
Světelná signalizace 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na poli světelné signalizace nebyl rok 2015 příliš bohatý na akce, které by byly na první pohled jasně 

zřetelné. Rekonstrukce Borské ulice včetně křižovatky s Němejcovou a Koperníkovou byla veřejností vní-
mána spíše jako uzavírka důležitého tahu a vlastní rekonstrukce SSZ zůstala ve stínu viditelnějších prací. 
Práce na modernizaci a optimalizaci SSZ přesto probíhaly, byť se jednalo o drobnější akce a změny, jež 
nejsou tak markantní a výrazné. Uzavřela se kapitola řadičů C800 ve správě města, kdy byly i poslední 
z nich nahrazeny novější a modernější verzí, přibyla jedna křižovatka s preferencí MHD, rozšířil se počet 
řadičů připojených k dopravní ústředně pomocí současných technologií i celkově. Pokračovala výměna 
klasických žárovek za LED návěstidla, byly instalovány smíšené signály „chodec / cyklista“ na dalších 
přechodech ve městě. 

Kromě toho permanentně probíhá i monitoring chodu SSZ a údržba programového vybavení řadičů i 
dopravní ústředny. 

 
 
 

Technologie SSZ použité na 92 křižovatkách ve správě SVSmP 

Řadič Preference MHD LED - návěstidla Smíšená 
návěstidla 

chodec/cyklista

Připojení k dopr.ústředně 

M C900 C940 rádio celkem 230V 40V GSM optika celkem

32 53 7 36 65 20 7 24 7 8 84 
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Stručný popis oprav, úprav a výstavby SSZ v Plzni provedených v roce 2015 
 
 
Rekonstrukce a modernizace stávajících SSZ 
 

Kompletní rekonstrukce SSZ včetně sloupů, návěstidel a kabeláže byla provedena na K139 Borská 
- Němejcova v souvislosti s přestavbou celé Borské ulice.  

 
Na K101 Tylova - Skvrňanská byl zastaralý řadič typu M nahrazen moderním C900 při zachování 

stávající výbavy. Tím mohla být i zde spuštěna preference nekolejové MHD. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Upgrade řadiče výměnou základní desky bez nutnosti zásahu do skříně a zapojení 
 

V březnu 2015 byla dokončena průběžně probíhající modernizace řadičů C800 na typ C900, mezi jehož 
největší přednosti patří komunikace po síťovém rozhraní (LAN, Ethernet), což nabízí další možnosti připojení 
na dopravní ústřednu. Poslední takto upravené křižovatky byly: P98 přechod Zborovská, K522 točka Světovar, 
K530 U seřadiště - HZS a K606 točka Bory. 

 

Nové připojení k dopravní ústředně 

V souvislosti s výše zmíněnou modernizací řadičů bylo možno následně využít bezdrátovou GSM 
komunikaci pro jejich připojení k dopravní ústředně. Jednalo se konkrétně o P98, K522, K530 a K524 U seřadiště 
- K dráze. (Zde byl upgrade na C900 proveden již koncem roku 2014, ale SSZ nebylo dosud k DÚ připojeno.) 
V těchto lokalitách nevede metalický koordinační kabel a řadič typu C800 jiný způsob připojení neumožňoval. Nyní 
lze využít sítě mobilních operátorů a data mezi řadičem a DÚ přenášet po nich. Tento způsob připojení je velmi 
vhodný u izolovaných křižovatek. 
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Upgrade připojení k dopravní ústředně 

Relativní novinkou, která se v malém zkoušela již v roce 2014, je připojení řadičů k DÚ pomocí 
optické sítě města. Ačkoli třeba městský kamerový systém tuto technologii již zcela běžně využívá, na poli 
SSZ se začíná tato technologie postupně prosazovat až nyní. První skupinu tvořily křižovatky právě v dosahu 
stávající sítě MKS, kde si jejich připojení vyžádalo pouze výměnu LAN-kabelu bez dalších úprav a investic. 
V roce 2015 šlo o K112 U Prazdroje - Šumavská, K114 v sadech Pětatřicátníků, K138 na Rychtářce, 
K139 Borská - Němejcova a K406  Rokycanská - Hřbitovní. Na rok 2016 je naplánováno připojení řadičů 
podél Karlovarské třídy, kde byla optická síť již instalována při dřívější rekonstrukci tramvajové trati.  

Stávající komunikace s DÚ tedy obsahuje: 7 řadičů na síti GMS (K155 v roce 2015 ještě není ve 
správě SVSmP), 8 řadičů na optickém vlákně a 69 řadičů na metalickém kabelu. 8 křižovatek zatím zůstává 
nepřipojeno pro nedostupný kabel v kombinaci s typem řadiče, který nepodporuje jiný způsob připojení. 

 
 

Instalace úsporných LED návěstidel 
 

 Od července do září 2015 byla další skupina 
křižovatek osazena úspornějšími LED návěstidly. Kromě 
výrazně nižší spotřeby energie se tato vyznačují také vyšší 
svítivostí a delší životností oproti klasickým žárovkám. 
Použita byla technologie 230V, která umožňuje využít 
stávající HW vybavení SSZ.   Konkrétně se jednalo o  
K111  U Prazdroje - Sirková,  K112  U Prazdroje - Šumavská, 
K113  U Prazdroje - Gambrinus, K318  Plaská - Studentská,  
K430  Dlouhá - Revoluční,  K504  Slovanská - Sladkovského 
a  K518  Koterovská - Sladkovského.  

 
 
 

Instalace smíšených návěstidel „chodec/cyklista“ 

Po předchozích dvou etapách, kdy byla smíšená 
návěstidla „chodec / cyklista“ osazována namísto dříve 
instalo-vaných separátních signálů pro cyklisty, byla v roce 
2015 dokončena etapa třetí, ve které byly smíšené signály 
osazeny i do ostatních míst, kde původně signály pro 
cyklisty nebyly žádné. Šlo vlastně jen o výměnu filtrů 
u přechodů, ke kterým jednak vede cyklostezka a u nichž 
zároveň jezdí souběžná vozidla na plný signál bez rozlišení 
směru. Tedy jsou povinna dát při odbočení vpravo přednost 
i souběžně jedoucím cyklistům.  

 
Konkrétně šlo o  K113  U Prazdroje – Gambrinus, 

K133 Palackého - Jízdecká, K147 Folmavská - U letiště, 
K304 Karlovarská - Bolevecká, K305 Karlovarská - 
Lidická, K306 Karlovarská - B. Němcové, K307 Karlo-
varská - Alej Svobody, K314 Lidická - Alej Svobody, 
K315 Lidická - Mozartova, K319 Plaská - Okounová, K347 
Studentská - Žlutická, K504  Slovanská - Sladkovského a 
K509  Nepomucká - Jasmínová. Toto je při legislativě platné 
v roce 2015 maximální dosažitelný stav. 
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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.  

Předmětem první etapy byla digitalizace, která umožnila rozšíření kamerového systému. Jedním 
z cílů řešení systému je, aby jednotlivá klientská pracoviště, tj. služebny Policie ČR, městské policie a další 
vybraná pracoviště měly k dispozici jen kamery svého obvodu. Všechny kamery jsou pak dostupné na 
centrálním pracovišti, kde pracuje městská policie společně s Policií ČR. Část tras byla doplněna 
bezdrátovými přenosy.  

Druhá etapa realizovaná v letech 2010 až 2011 zahrnovala výstavbu 13 nových kamer, pro které byl 
již použit výhradně přenos po městské optické síti.  

V rámci třetí etapy bylo instalováno celkem 18 kamer a bylo vybudováno klientské pracoviště 
na služebně Městské policie na Borech a klientské pracoviště na krizovém štábu Policie ČR. 

Dalšími uživateli městského kamerového systému jsou vedle Policie ČR a Městské policie též 
Plzeňské městské dopravní podniky a.s. a Magistrát města Plzně, odbor krizového řízení. 

Samostatnou etapou ve výstavbě kamerového systému bylo doplnění a vybudování kamer 
na trasách mezi hlavním vlakovým nádražím a fotbalovým stadionem. Rovněž byly instalovány kamery 
monitorující prostory v okolí kostela sv. Jiří v Doubravce a před Ústředním hřbitovem.  

V roce 2015 pokračovala z finančních prostředků Odboru bezpečnosti a prevence kriminality 
Magistrátu města Plzně a za přispění dotací z programu prevence kriminality Ministerstva vnitra instalace 
dalších jednotlivých kamer v různých částech města. Dále pokračovala realizace projektu monitorování 
prostorů před budovami základních a mateřských škol.  

V březnu 2015 bylo v rámci čtvrté etapy instalováno klientské pracoviště na operačním středisku 
Hasičského záchranného sboru v Plzni. Do konce roku bylo osazeno dalších 7 kamer.   

Pátá etapa, jejíž realizace se předpokládá v letech 2016 - 2018, bude zahrnovat rozšíření 
kamerového systému na území městské části Plzeň -1. Od konce roku 2013 jsou postupně osazovány 
kamery s HD rozlišením, které znamenají velmi výrazné zvýšení kvality obrazu a tím i užitné hodnoty 
systému. 

K 31.12.2015 bylo v rámci městského kamerového systému města Plzně v provozu  123 kamer  a 11 
klientských pracovišť.   
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