
  

6. ŘÍZENÍ DOPRAVY 
 
Městský kamerový systém 
 

Kamerový systém je budován v městě Plzni od roku 1998 za účelem sledování dopravy a 
míst s potenciálním výskytem trestné činnosti na území města. Systém poskytuje obsluze 
možnost provádět operativní zásahy do řízení dopravy a umožňuje obsluze okamžitě 
reagovat na narušování veřejného pořádku. Kamery v celkovém počtu 31 jsou instalovány na 
významných křižovatkách a v lokalitách, kde může být dotčena bezpečnost občanů či 
majetku.  

Kamerový systém jež pomohl odhalit stovky přestupků a trestných činů a pomohl při 
objasňování řady dopravních nehod. 

Vzhledem ke stáří systému a překonanému technickému řešení bylo rozhodnuto o 
kompletní rekonstrukci a rozšíření systému a v průběhu roku 2008 po předchozí projektové 
přípravě byly zahájeny práce na obnově systému. Dokončení 1. etapy se předpokládá 
v dubnu 2009. 

Během první etapy  bylo vybudováno nové jádro systému, tj. řídící servery, úložiště dat a 
tři klientská pracoviště pro obsluhu. Rovněž byly vyměněny kamery ve stávajících pozicích za 
nový jednotný typ. V této etapě nebyla instalovaná nová kamerová místa, s tím se počítá až 
v etapách dalších. Zatím je připravována projektová dokumentace pro dalších cca 85 kamer. 
Systém využívá v převážné míře optické přenosy po městské optické síti. 

Systém umožňuje ovládání z více klientských pracovišť s přiřazením priority přístupu ke 
kamerám. Hlavní pracoviště je umístěno na dopravní ústředně. Další klientská pracoviště 
budou postupně budována především na vybraných služebnách Policie ČR a Městské policie. 
Jedno pracoviště má k dispozici rovněž krizový štáb města.  

 
 



  

Světelná signalizace 
 

Základem funkce světelně řízené křižovatky je řadič, pracující v dopravně závislém 
režimu, který získává informace o počtu projíždějících vozidel ze smyčkových detektorů. 
V současnosti je ve městě Plzni v provozu několik typů řadičů. Jedná se o moderní 
mikroprocesorové řadiče firmy SIEMENS typů MS, MR, od roku 2001 výhradně C800 a také 
řadiče starší generace firmy AŽD typů MR-1, ER-1 a BX-2. 

 
 
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. 

 
 
Pomocí dopravní ústředny je také možné dlouhodobé shromažďování údajů z detektorů 

(minutové hodnoty intenzit cca 90 dní a čtvrthodinové hodnoty počtu vozidel více než 14 
měsíců) pro vyhodnocování statistik. Rovněž případné poruchy jsou díky spojení řadič – 
ústředna okamžitě nahlášeny a odstraněny. 
 
 
 
Akce SSZ realizované v roce 2008 

 

 

Rekonstrukce Americké třídy 

Asi největší, nejdiskutovanější a veřejností nejsledovanější akcí roku 2008 byla 
rekonstrukce Americké třídy. Probíhala v několika etapách směrem od řeky Radbuzy ke 
Klatovské třídě. Křižovatka u Mrakodrapu byla nahrazena kruhovým objezdem, proběhla 
kompletní rekonstrukce SSZ Americká – Škroupova a Americká – Anglické nábřeží.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
       Původní křižovatka „u mrakodrapu“                                 Současné řešení 
 
 
 
 



  

Křižovatka   Folmavská - U Panasoniku 

 
Křižovatka byla nově osazena světelnou signalizací. Řízení SSZ je navrženo v režimu 

„trvalé zelené“ po Folmavské, ostatní směry jsou pouze na výzvu. Předpokládá se koordinace 
s okolními křižovatkami a preference MHD. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Křižovatky    Plaská - Studentská,   Lidická - alej Svobody, 
  Lidická - Mozartova,   Lidická - Majakovského  

 
Na křižovatkách proběhla kompletní rekonstrukce všech SSZ včetně stavebních úprav a 

úprav dopravního řešení (tramvajové zastávky, jízdní pruhy, zálivy pro autobusy MHD). 
Křižovatky Lidická - alej Svobody a Plaská - Studentská byly osazeny novějším typem 
dopravního řadiče. Světelná signalizace zatím běží v pevných plánech a pracuje se na 
koordinaci po Lidické ulici. Rovněž bude uplatněna preference tramvají. Předpokládané 
zahájení dynamického provozu - červenec 2009. 
 
 



  

 Preference vozidel MHD na křižovatkách řízených SSZ 
 

    Preference MHD se v Plzni uplatňuje zatím pouze u tramvajové trakce. Počet řadičů 
umožňujících plnohodnotné dynamické řízení se každým rokem zvyšuje a v koncem roku 
2008 zůstal na tramvajové síti poslední řadič, který neumožňuje preferenci MHD.  
 

    Tramvaje MHD se přihlašují pomocí trolejových kontaktů. Detekce prováděná tímto 
způsobem není finančně tak náročná, jako vybavení všech vozidel MHD a řadičů SSZ vysílači 
a přijímači identifikačního signálu a přesto je vysoce spolehlivá. Nevýhodou tohoto způsobu 
detekce je nutnost pravidelné kontroly a údržby trolejových kontaktů, aby nedocházelo 
vlivem poruchy ke zbytečnému nežádoucímu omezování kolizních směrů.  
 

    Chování řadiče SSZ po přihlášení vozidla MHD závisí na tom, v které části cyklu se vozidlo 
přihlásí. Pokud právě probíhá fáze, kdy má vozidlo MHD signál volno, je tato fáze 
prodlužována, než se vozidlo MHD odhlásí nebo než je překročena maximální doba fáze. 
Pokud se vozidlo přihlásí v jiné fázi, dojde ke zkrácení předcházejících fází nebo k vložení 
fáze pro MHD dříve mimo pořadí. 
 

    Míra preference se tak pohybuje od nulové až po hodnotu, která se blíží preferenci 
absolutní. Dopad na automobilovou dopravu je různý podle míry preference, směru průjezdu 
MHD přes křižovatku a podle návaznosti na okolní křižovatky. Zkušenosti ukazují, že na 
izolované křižovatce je velmi výhodná vysoká preference MHD, neboť velmi výrazně zkrátí 
čekací dobu vozidel MHD před křižovatkou a současně dopad na ostatní dopravu není 
výrazný. Pokud se jedná o křižovatku v koordinovaném tahu, je absolutní nebo vysoká 
preference problematická, protože dochází k většímu či menšímu rozvázání koordinace, což 
může mít nežádoucí dopady na přilehlou komunikační síť. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   V poslední době se podařilo provést kompletní nebo částečnou rekonstrukci několika SSZ 
nebo jen doplnit vybavení řadiče s cílem umožnit úpravu dopravního řešení též ve prospěch 
preference MHD. 
  

   Tramvaje MHD začaly být preferovány na nových SSZ K520 Koterovská – Částkova, K522 
Koterovská – točka Světovar, dále na SSZ po rekonstrukci K504 Slovanská – Sladkovského, 
K506 Slovanská – Částkova. 
  

   Úprava dopravního řešení umožňující vysokou míru preference proběhla na K309 
Karlovarská – Gerská, K320 Plaská – Tachovská, SSZ K340 Gerská – Kralovická, K505 
Slovanská – Liliová a K548 Slovanská – Modřínová. 
  

   Rekonstrukcí dále prošly křižovatky K314 Lidická – alej Svobody, K315 Lidická – Mozartova, 
K316 Lidická – Majakovského a K318 Plaská – Studentská. Zde se počítá se zprovozněním 
preference MHD až v roce 2009. 



  


