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ŘÍZENÍ DOPRAVY

Světelná signalizace
Tato kapitola podává přehled instalovaných technologií a také změn, ke kterým v roce 2021 došlo
na poli SSZ. V tabulkách jsou uvedeny hodnoty k 31. prosinci 2021.
technologie řadiče, typ

mimo

C900

920ES

940ES

MR

MS

sX

celkem

provoz

57

14

16

2

3

6

98

0

V oblasti typů řadičů SSZ nedošlo v roce 2021 k žádným výraznějším změnám. V průběhu roku 2020
byly ukončeny dodávky řadičů Siemens C9xx a do všech nově projektovaných SSZ již míří nová generace
řadičů sX. Poslední řadič C920 byl osazen na K623 Zborovská - Samaritská. Počet řadičů C940 se zastavil
na čísle 16 a již se nepředpokládá žádná nová instalace tohoto typu.



Nově řízené křižovatky

Zcela nově byla světelná signalizace zprovozněna na křižovatkách K325 Na Sudech - Pod Stráží a
K652 Folmavská - Lidl. Obě již na nejmodernějších řadičích Siemens sX.

K výraznému rozšíření SSZ došlo na Zborovské ulici, kde byl původní přechod P98 nahrazen signalizací
pro celou křižovatku K623 Zborovská - Samaritská. S výměnou řadiče zde byla spojena i celková rekonstrukce
kabelů a návěstidel, proto mohl být využit poslední nízkonapěťový řadič C920 ze skladu dopravní ústředny.
V rámci této akce došlo ke stavebním úpravám napojení Samaritské ulice do Zborovské a k vytvoření
samostatných odbočovacích pruhů vlevo a vpravo ze Samaritské ulice. Dále byla provedena úprava řadicích
pruhů ve Zborovské ulici ve směru z Doudlevec.
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Modernizované křižovatky

Na křižovatce K601 Klatovská - E. Beneše a K621 Doudlevecká - Cukrovarská byly zastaralé řadiče
Siemens MR a MS nahrazeny typem C900 získaným z jiných rekonstrukcí. Na obou křižovatkách došlo jen
k výměně nevyhovujícího řadiče za novější, bez dalšího zásahu do kabelů a návěstidel. Zůstala tedy zachována
původní žárovková návěstidla a řadiče C900 jsou posledním typem, který umí tato návěstidla obsloužit.
Nového řadiče sX a nízkonapěťových návěstidel se po rekonstrukci dočkala i K318 Plaská - Studentská.



Komunikace s dopravní ústřednou

Z výše zmiňovaných SSZ byly na optické vlákno nově připojeny K325 a K623, u K652 byl zatím použit
kabel na části trasy, ačkoli i zde se s optikou až k řadiči do budoucna počítá. Na svých původních technologiích
pak zůstala ostatní rekonstruovaná zařízení, tedy K601 a K621 na kabelu a K318 na optice. Téměř polovina
řadičů ve městě tak ke komunikaci s ústřednou používá optické vlákno napřímo, další třetina pak alespoň na
nějaké části své komunikační trasy.
Ubyla tři SSZ komunikující po metalické lince a jedno přes GSM, přibyla 4 kombinovaná připojení. Počet
nepřipojených (resp. nepřipojitelných) SSZ se stabilizoval na pouhých dvou.



SSZ

z toho

technologie připojení k ústředně

návěstidla

v provozu

připojeno

optika

kabel

kombi

GSM

nepřip.

chod/cykl

98

96

47

7

34

8

2

47

Technologie svítidel

Nahrazení klasických žárovek úspornějšími LED-svítidly většinou souvisí s výše zmiňovanými akcemi.
Odpovídající nízkonapěťová návěstidla 1W/24V byla instalována u všech nových řadičů C920 i sX (K318, K325,
K623 a K652). Ubyla dvě SSZ se žárovkami, konkrétně K653 a K664 na Folmavské. Na obou byla bez dalších
nutných změn využita návěstidla LED 230V, pocházející z rekonstruovaných P98 a K318.

31.12.2021

SSZ
v provozu

98

technologie svítidel:
klasické
LED
žárovky
230V
nízkoVolt

24

38

jen trolej.
kontakty

36

9

preference MHD:
jednotka
v místě
sdílená

54

23

bez
pref.

12

Všechny nově vznikající nebo rekonstruované křižovatky, pokud jimi procházejí cyklostezky, jsou již
standardně osazovány smíšenými návěstidly chodec/cyklista. Jejich počet se vloni zvýšil o jednu a tato
návěstidla se dnes vyskytují na téměř polovině SSZ ve městě.



Preference MHD

Poslední nová rádiová jednotka pro preferenci vozidel MHD byla dodána s řadičem K317 v roce 2020
jako 54. kus. Dále se počet preferenčních jednotek ve městě již nemění, pouze dochází k jejich přeskupení.
Nově byla jedna z již dříve dodaných jednotek osazena na K623 Zborovská - Samaritská, definitivně platné
provozní parametry pak dostala i dosud zkušební jednotka na K512 Nepomucká - Štefánikova. Sdílená
preference pak byla rozšířena na K119 Klatovská - Bendova, K601 Klatovská - E. Beneše, K649 Sukova Schwarzova a K652 Folmavská - Lidl. 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.
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Kamerový systém 2021
Na jaře roku 2021 byla provedena rekonstrukce čtyř kamer instalovaných v roce 2010, které již technicky
ani provozně nevyhovovaly současným požadavkům. Jednalo se o kamery na třech křižovatkách (U Prazdroje
x Sirková, Rokycanská x Jateční, Rokycanská x Masarykova) a jednu v sadovém okruhu U Branky. Otočné
kamery na křižovatkách byly zároveň doplněny o panoramatické kamery, které poskytují lepší podklady pro
řešení dopravních nehod. Na rekonstrukci dalších kamer z první fáze výstavby (2010) bylo připraveno zadávací
řízení, jehož předmětem je výměna sedmnácti kamer, doplnění třinácti panoramatických kamer, instalace dvou
nových kamer a vybudování souvisejících přenosových tras v rámci městské optické sítě. Nově budou osazeny
kamery s FullHD rozlišením a optickým přenosem zajišťující vysokou kvalitu obrazu požadovanou uživateli
kamerového systému. Vzhledem k předpokládanému objemu finančních prostředků bude realizace této akce
probíhat v letech 2022 až 2023.
Akcí hrazenou z programu prevence kriminality byla instalace kamer v prostoru před objektem „Domov
sv. Františka“, provozovaným Městskou charitou Plzeň v ulici Wenzigova. Vzhledem k účelu tohoto areálu mají
kamery přispět k zajištění veřejného pořádku v jeho okolí. Další kamera s využitím programu prevence
kriminality byla osazena v Dobrovského ulici a tato má rovněž přispět k zajištění veřejného pořádku.
Na základě požadavku obvodního úřadu Plzeň 4 – Doubravka byla prověřena možnost instalace kamer
ve Špitálském lese se záměrem monitorovat odlehlý prostor pro volnočasové setkávání občanů, který byl
vybaven novým mobiliářem. Zde byly osazeny dvě kamery, jejichž technickou zajímavostí jsou solární panely a
bezdrátový přenos. Realizaci financoval Odbor Smart Cities Magistrátu města Plzně.
V průběhu roku 2021 pokračovala spolupráce se Správou informačních technologií města Plzně za
účelem projednání dalších možností využívání kamerového systému v souvislosti s připravovaným
dovybavením systému samostatnými inteligentními programy. Účelem těchto programů bude vyhodnocovat mj.
nestandardní události a při vzniku takové události propojit dotčené kamery na operační pracoviště příslušné
složky IZS. Mohou to být například mimořádnosti v dopravě, vznikající požár atd. Dalším výstupem systému
budou například statistická data v dopravě. Výhodou těchto programů je možnost získávání informaci z
kamerových systémů různých provozovatelů, aniž by se tyto systémy navzájem ovlivňovaly.
V návaznosti na testování využití inteligentní videoanalýzy byly instalovány dvě kamery pro sčítání
dopravy a zejména cyklistů. Další kamera, která využívá videoanalýzu, byla instalována za účelem dohledu u
sběrného místa tříděného odpadu, kde dochází ke vzniku černých skládek. Uvedené kamery instalovala Správa
informačních technologií města Plzně a jsou součástí městského kamerového systému. Na dalších již
stávajících kamerách na vybraných křižovatkách, které jsou rovněž vybaveny inteligentní videoanalýzou, byly
úspěšně testovány možnosti sčítání vozidel a získávání statistických dopravních dat.
Tři nové kamery byly osazeny na parkovišti P+R v Dobřanské ulici, které bylo vybudováno jako
investiční akce města.
K 31. 12. 2021 bylo v rámci městského kamerového systému města Plzně v provozu 230 kamer a 15
klientských pracovišť.
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