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8. ŘÍZENÍ  DOPRAVY 
 
Kamerový systém 2020 

V roce 2019 bylo rozhodnuto o zahájení rekonstrukce kamer z první etapy, instalovaných v roce 2010. 
Tyto kamery již nevyhovují jak svými parametry, tak technickým stavem a bylo nutné tuto situaci již řešit. Ještě 
v roce 2019 byla zadána dokumentace na rekonstrukci kamer včetně přenosových tras a komponentů, která se 
dotkne celkem 23 kamerových míst. Dokumentace byla dokončena a odevzdána roce 2020 a bylo požádáno o 
územní rozhodnutí. Část kamer nevyžadující územní rozhodnutí byla předmětem veřejné zakázky vysoutěžené 
koncem roku 2020. Realizace této akce je naplánovaná v termínu do 30. 04. 2021. Po vydání územního 
rozhodnutí bude vypsána veřejná zakázka na další část kamer z tohoto projektu v rozsahu dle finančních 
možností zadavatele. Nově jsou osazovány kamery s FullHD rozlišením a optickým přenosem zajišťující kvalitu 
obrazu požadovanou uživateli kamerového systému. Na frekventovaných křižovatkách budou osazeny 
panoramatické kamery, které na rozdíl od otočných kamer mohou být významným podkladem pro řešení 
dopravních nehod. 

Akcí hrazenou z programu prevence kriminality byla instalace patnácti kamer na náměstí Republiky. 
Důvodem bylo zvýšení bezpečnosti chodců a prevence kriminality v tomto prostoru. Tyto kamery s rozlišením 
4K jsou vybaveny inteligentní videoanalýzou, která bude postupně konfigurována za účelem detekce 
nestandardních událostí v monitorovaném prostoru náměstí Republiky a přilehlých ulic. Bude se jednat 
například o odložená zavazadla, pád postavy, shluk postav předpokládající svým chováním páchání výtržností 
apod. V žádném případě nebude umožňovat identifikaci obličejů, kterou systém nepodporuje. 

Koncem roku 2020 byla zahájena spolupráce se Správou informačních technologií města Plzně za 
účelem hledání dalších možností využívání kamerového systému na základě připravovaného dovybavení 
kamerového systému samostatnými inteligentními programy. Účelem těchto programů bude vyhodnocovat 
rovněž nestandardní události a při vzniku takové události propojit dotčené kamery z místa na operační 
pracoviště příslušné složky IZS. Mimo událostí výše uvedených to mohou být například mimořádnosti v dopravě, 
vznikající požár atd. Dalším výstupem systému mohou být například statistická data v dopravě. Výhodou těchto 
programů je možnost získávání informací z kamerových systémů různých provozovatelů, aniž by se tyto 
systémy navzájem ovlivňovaly. 

Další kamery, jejichž instalaci zajišťoval Odbor bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení, 
jsou umístěny na nových konečných tramvaje linky č. 4 na prodloužení tramvajové tratě na Borská Pole. Jedná 
se o jednu kameru na točce Univerzita a dvě kamery na nové točce Bory. Dvě kamery byly nově osazeny rovněž 
za účelem monitorování okolí Velké synagogy. K 31. 12. 2020 bylo v rámci městského kamerového systému 
města Plzně v provozu 216 kamer a 14 klientských pracovišť. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Web kamery na portálu města Plzně 
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Světelná signalizace 

 Výstavba nového SSZ Sukova – Schwarzova 
 

Příprava stavby nového světelného signalizačního zařízení na křižovatce Sukova – Schwarzova začala 
už v roce 2014. Důvodem osazení světelné signalizace bylo zajištění bezpečnějšího výjezdu ze Schwarzovy 
ulice a především zajištění bezpečnosti chodců na dlouhém přechodu přes Sukovu ulici. Toto byl jeden 
z posledních neřízených přechodů přes čtyřpruhovou komunikaci v Plzni. 

 

Výstavba samotného světelného signalizačního zařízení spočívala v osazení stožárů s kompletní 
výstrojí, vybudování trasy optických kabelů mezi touto nově řízenou křižovatkou a stávajícím zařízením na 
vjezdu do obchodního centra Area Bory. Nové SSZ je připojeno na dopravní ústřednu. V souvislosti s úpravou 
křižovatkového napojení byla rovněž provedena oprava povrchu přilehlého úseku Schwarzovy ulice v délce 
přibližně 50 metrů. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 Další nová SSZ 
 

Zcela nově byla světelná signalizace zprovozněna na křižovatkách K361 Studentská – Krašovská a 
K672 Dobřanská – točka Bory. Nových řadičů se po rekonstrukci dočkaly i K317 Gerská – Studentská, K347 
Studentská – Žlutická a K606 Klatovská – Kaplířova. Všechny tyto křižovatky byly osazeny ještě typem C920. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Modernizované křižovatky 
 

Zastaralé řadiče Siemens MR a MS byly typem C920 nahrazeny také v křižovatce K320 Plaská – 
Tachovská a K620 Doudlevecká – U trati. Součástí těchto rekonstrukcí byla i instalace úsporných LED 
návěstidel. Na K119 Klatovská – Bendova byl pak namísto typu MR osazen řadič C900. Zde došlo jen k výměně 
nevyhovujícího řadiče za novější, bez dalšího zásahu do kabelů a návěstidel, která zůstala zachována původní, 
žárovková. Právě proto byl použit řadič C900 jako poslední model, který ještě umí tato návěstidla obsloužit. 
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Další dva řadiče MR pak byly nahrazeny nejnovějším typem Siemens sX, a to na křižovatkách K141 
Tylova – Koperníkova a K208 Domažlická – Línská. Zde byla také s výměnou řadiče spojena i kompletní výměna 
návěstidel. Původně zkušební řadič sX na K512 Nepomucká – Štefánikova byl přestavěn do stejné konfigurace 
jako oba ostatní a následně převzat pod správu SVSMP. 

Kromě K672 a K512, které komunikují přes GSM modem, a K119, která zůstala na kabelu, jsou všechny 
výše jmenované křižovatky připojeny k dopravní ústředně optickými vlákny. Nově pak bylo optické vlákno 
dotaženo i k P130 přechod CAN a na K650 Sukova – Čermákova. Téměř polovina řadičů ve městě tak využívá 
tento modernější způsob komunikace napřímo, další třetina pak alespoň na nějaké části své komunikační trasy. 

Nahrazení klasických žárovek úspornějšími LED-svítidly většinou souvisí s výše zmiňovanými 
modernizacemi. Odpovídající nízkonapěťová návěstidla byla instalována u všech nových řadičů C920 i sX. 
Ubyla čtyři SSZ se žárovkami a jedno s LED 230V, přibylo 10 nízkonapěťových 1W/24V. 

 
 

 Preference MHD 
 

Poslední nová radiová jednotka pro preferenci vozidel MHD byla dodána s řadičem na K317. Dále se 
jejich počet ve městě již nemění, pouze dochází k jejich přeskupení. Nově byly jednotky osazeny na K141 
Tylova – Koperníkova, K361 Studentská – Krašovská, K606 Klatovská – Kaplířova a K620 Doudlevecká – 
U trati. Nejde však o jednotky zcela nové, všechny byly přesunuty z lokalit, které bylo možno obsloužit preferencí 
sdílenou. Pouhou optimalizací stávajících jednotek ve smyslu maximálního využití jejich kapacity tak dochází 
k rozšiřování počtu SSZ s preferencí MHD, aniž by byl nutný nákup jednotek nových. 

Sdílená preference byla nově spuštěna na K320 Plaská – Tachovská, K321 zastávka Bolevec, K347 
Studentská – Žlutická a K672 Dobřanská – točka Bory. Na P412 přechod Chrástecká, K509 Nepomucká – 
Jasmínová a K653 Folmavská – U Panasoniku pak nahradila původní, dnes jinde používané jednotky. 

 
 

 Sledování průjezdu aut na červenou  
 

Magistrát města Plzně spustil provoz detekce jízdy na červenou na křižovatce Karlovarská x Bolevecká. 
Tato křižovatka byla vytipována na základě požadavků Policie České republiky a Městského obvodu Plzeň 1. 
Náklady na pořízení systému byly 600 tisíc korun, systém financovalo město. Cílem tohoto nového opatření je 
zvýšit bezpečnost provozu na křižovatce. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  




