
 

Koordinace řízení – zelená vlna 
1. Úvod 
Koordinace dopravy v tzv. „zelené vlně“ je zajištěna sladěním signálních plánů sousedních řadičů světelných signalizačních zařízení (SSZ) se 
záměrem, aby vozidla při určité rychlosti mohla projet co největším počtem křižovatek bez zastavení. Řešení zelené vlny musí zohledňovat různé 
skupiny účastníků dopravy a zvýhodňovat hlavní dopravní směry. 

Zelená vlna pro provoz motorových vozidel má smysl pouze při vzdálenostech SSZ do 750m, výjimečně do 1 000m. Při větších vzdálenostech se 
kolony vozidel rozvolňují a koordinace světelných signálů již obvykle není účelná. Koordinaci v zelené vlně lze nejlépe znázornit diagramem 
dráha – čas, kde pohyb proudů vozidel je znázorněn formou tzv. zelených či koordinovaných svazků. 

 

2. Teoretický základ 
2.1. Termíny 

Koordinační rychlost je rychlost, kterou se kolona vozidel skutečně pohybuje. 

Progresivní rychlost je rychlost teoretická, používá se při návrhu koordinovaného řízení. V diagramu dráha – čas je znázorněna sklonem 
čáry zeleného svazku vůči časové ose.  

Cyklus je opakující se časová posloupnost signálních obrazů. Předpokladem pro koordinované řízení je stejná délka cyklu na všech 
křižovatkách. 

Dělicí bod je průsečík středových čar dvou protisměrných koordinačních svazků. Pokud křižovatka leží v místě dělicího bodu, existuje 
největší prostor pro dobu trvání signálu volno u kolizních (příčných) směrů. 

2.2. Ukázky fiktivních koordinovaných tahů 
Pokud použijeme k řízení dopravy tzv. pevné signální plány (viz dále), můžeme vždy sestavit koordinované řízení SSZ alespoň v jednom 
směru, a to vždy alepoň pro část koordinovaného svazku vozidel. Dle topologie dopravní sítě, použité délky cyklu řízení a progresivní 
rychlosti mohou nastat tyto základní případy: 

2.2.1. Ideální stav 
V ideálním případě uvažujme sled jednotlivých SSZ umístěných na směrově rozdělené čtyřpruhové komunikaci. Jednotlivá SSZ budou 
umístěna přesně v dělicích bodech. Dopravní zatížení kolizních směrů bude u všech křižovatek malé a přibližně totožné. Komunikace bude 



mít v obou hlavních směrech ještě dostatečnou rezervu kapacity a nebudou existovat překážky, které by snižovaly rychlost vozidel. V tomto 
případě je možné projet koordinovaný tah v obou směrech bez zastavení (Obr.1).  

 

    



2.2.2. Koordinační rychlost se liší od progresivní rychlosti  
Vyjdeme z předchozího případu a uvažujeme, že skutečná rychlost vozidel je vyšší než rychlost, na kterou je spočítaná zelená vlna. Potom 
vždy první vozidla ve svazku neprojedou a musí buď zpomalit nebo úplně zastavit (Obr.2).  
 

              
 



Pokud bude naopak skutečná rychlost vozidel nižší než rychlost, na kterou je spočítaná zelená vlna, tak vždy poslední vozidla ve svazku již 
neprojedou (Obr.3). 
 

   
 
 



2.2.3. Změna délky cyklu  
Opět vyjdeme z prvního případu, ale místo cyklu délky 100 s použijeme cyklus délky 80 s. Změnou délky cyklu se posouvají dělicí body a 
plynulý průjezd celého tahu je najednou nemožný (Obr.4).  

 

    
 



Pokud provedeme optimalizaci pro směr VA, zhoršíme průjezd pro vozidla ve směru VB (Obr.5). 
 

    
 



2.2.4. Více zatížená křižovatka 
Nyní uvažujeme situaci, že v koordinovaném tahu leží jedna složitá křižovatka s většími nároky na kolizní směry. V tomto případě 
projedou koordinovaný tah bez zastavení pouze vozidla v první části svazku. Vozidla v druhé části svazku (např. vozidlo znázorněné 
červenou šipkou) zůstanou stát na fiktivní křižovatce 3 (Obr.6). 

 

   



 

2.2.5. Křižovatky neleží v ideálních vzdálenostech 
Při nahodilém rozmístění křižovatek v koordinovaném tahu není možné projet koordinovaný tah ani v jednom směru bez zastavení (Obr.7).  

 

   
 



Pokud použijeme optimalizovanou variantu pro směr VA – zde projíždí ideálně celý svazek, výrazně zhoršíme průjezd pro směr VB 
(Obr.8). 
 

   
 



2.3. Faktory ovlivňující skutečný koordinovaných tah 
Pokud řešíme nějaký reálný případ koordinovaného tahu, zpravidla se musíme potýkat se všemi výše popsanými situacemi. 

2.3.1. Topologie koordinovaného tahu  
Křižovatky jsou zřídkakdy umístěny v dělicích bodech. Pokud je křižovatek v tahu málo a nemají vazbu na okolní síť (typický případ 
město Klatovy), lze si při výpočtu pomoci tak, že se délka cyklu přizpůsobí topologii sítě. V Plzni tato možnost není, délky cyklů jsou 
pevně stanoveny: 100 s ranní a odpolední špička, 80 s sedlo a 70 s večer. Pevné cykly jsou stanoveny z důvodu vazeb mezi křižovatkami, 
které jsou součástí různých koordinovaných tahů. Délka cyklů během dne se mění z důvodu různé intenzity dopravy. Při kratší délce 
cyklu se v průměru snižují čekací doby pro všechny účastníky provozu, ale průjezd koordinovaným tahem může být výrazně horší než 
v cyklu delším a také propustnost křižovatek se snižuje. 

2.3.2. Změny koordinované rychlosti 
Skutečná rychlost vozidel může být v každém úseku jiná. Toto lze změřit a ve výpočtu zohlednit, horší případ nastane, pokud se rychlost 
během dne mění. Důvodem může být například průjezd těžkých nákladních souprav nebo vyšší intenzita dopravy. Při vyšší intenzitě 
dopravy rychlost vozidel klesá, vozidla se začínají zdržovat navzájem. Rychlost může být dále ovlivněna poškozením povrchu 
komunikace, částečnými uzavírkami jízdních pruhů atd. Pokud je v koordinovaném tahu pouze jeden jízní pruh v každém směru, mění se 
rychlost vozidel ve větším rozpětí. 

2.3.3. Složitější křižovatky 
Koordinovaný tah obsahuje zpravidla minimálně jednu složitější křižovatku, kde je řízení tvořeno sledem více fází a pro koordinovaný 
směr tedy při zachování délky cyklu zbývá méně času (např. Klatovská – U trati, Rokycanská – Jateční, Gerská – Studentská). Řešením je 
umožnit průjezd alespoň části koordinovaného svazku.  

2.3.4. Rozdělení koordinovaných tahů 
Koordinovaný tah se může též v určitém místě větvit do dvou proudů srovnatelné intenzity. V tomto případě je pak většinou velmi 
obtížné oba svazky sloučit nebo jeden svazek rozdělit tak, aby byla zaručena plynulá průjezdnost pro všechna vozidla (např. U Prazdroje 
– Šumavská, Rokycanská – Jateční, Karlovarská – Lidická). 

Veškeré výše uvedené předpoklady platí pro řízení pomocí pevných signálních plánů. Pokud jsou křižovatky řízeny dynamicky, je 
průjezd koordinovaným tahem ovlivňován dalšími faktory. 



2.4. Pevné a dynamické řízení SSZ 

2.4.1. Pevný signální plán 
V pevném signální plán je přesně definováno, od kolikáté do kolikáté vteřiny cyklu má která signální skupina volno. Týká se jak vozidel, 
tak i tramvají a chodců. 

Výhody: 

• Lze přesně předvídat délku volna jednotlivých signálních skupin. Díky tomu lze do určité míry koordinovat signály na sousedních 
křižovatkách. 

• Logika řízení křižovatky je velmi jednoduchá a lze jí snadno změnit.  

• Můžeme informovat účastníky provozu o času zbývajícím do začátku nebo konce signálu VOLNO, což může mít zklidňující 
psychologický efekt. 

Nevýhody: 

• Není zohledněna okamžitá intenzita provozu v křižovatce, což má za následek, že vozidla z vedlejší ulice čekají před prázdnou 
křižovatkou, ačkoli po hlavní silnici už vozidla odjela nebo je zbytečně brzděn hlavní směr i když na vedlejší nikdo nečeká. 

• Není plně využita kapacita křižovatky, na časové ose jsou místa, kdy křižovatkou neprojíždí žádné vozidlo. 

• V každém cyklu musí být zařazeno volno pro všechny signální skupiny – např. speciální fáze pro MHD, i když je volno skutečně 
využito jen zřídka (v každém pátém cyklu). 

• Signál volno pro chodce svítí i v případě, že nikdo momentálně nepřechází, přičemž musí být dodrženy vyklizovací časy na 
přechodech. Opět dochází ke značné ztrátě času dostupného pro využití křižovatky.  

• Celková kapacita křižovatky je nižší. 

2.4.2. Dynamický signální plán 
Při dynamickém řízení musí být křižovatka vybavena příslušnými detektory (kamery, IR čidla, indukční smyčky ve vozovce, trolejové 
kontakty, chodecká tlačítka), které snímají intenzitu provozu v jednotlivých ramenech křižovatky stejně jako poptávku vozidel MHD 
nebo chodců. 

Výhody:  



• Logika řízení světelné signalizace může operativně reagovat na momentální situaci v křižovatce. 

• Nedochází ke zbytečným prostojům, je lépe využitý čas i prostor křižovatky. 

• Časově náročnější chodecké fáze (fáze se zelenou na přechodech) lze zařadit pouze na poptávku, při nepřítomnosti chodců lze 
takto ušetřený čas věnovat na prodloužení zelené pro vozidla ve vytíženějším směru. 

• Umožňuje preferenci MHD - při přihlášení vozidla lze adekvátně reagovat tak, že toto projede křižovatkou pokud možno plynule 
s minimálním zdržením. Toho lze dosáhnout např. zařazením speciální MHD-fáze, zkrácením fází předcházejících (zelená pro 
MHD přijde rychleji) nebo prodloužením zelené ve směru vozidlem požadovaném (křižovatka na MHD „počká“). 

• Použitím dynamického řízení můžeme výrazně zvýšit kapacitu křižovatek (až o 25%). 

Nevýhody: 

• Nelze dopředu předpovědět přesnou délku zelené ani přesný čas jejího zapnutí. Ve velmi omezené míře lze pouze stanovit nějaké 
rozmezí, ve kterém se pak hodnoty pohybují. 

• Do délky signálu volno se promítá lokální intenzita provozu (poptávka chodců nebo vozidel z vedlejších směrů), která se ale může 
na více sousedních křižovatkách značně lišit. 

• Při naprosto volném řízení (které nejlépe vyhovuje konkrétní křižovatce) nelze zajistit koordinaci více křižovatek v řadě. 

 

3. Ukázky skutečných koordinovaných tahů 
 

Na následujících obrázcích (obr.9 - 14) jsou ukázky z reálného provozu. Tyto koordinační diagramy byly získány z obslužného programu 
dopravního počítače plzeňské dopravní ústředny. Byly vybrány tři koordinované tahy U Prazdroje – Rokycanská (obr.9 - 10), Klatovská (obr.11 - 
12) a Lidická (obr.13 - 14). Všechny křižovatky v uvedených tazích jsou řízeny dynamicky. Začátky a konce signálů volno pro hlavní 
(koordinovaný) směr se mění, ale z diagramů je jasně patrné, že všechny křižovatky koordinovaného tahu jsou svázány a alespoň část vozidel 
koordinovaným tahem projede. 

 



 

3.1. U Prazdroje, Rokycanská 
Tah U Prazdroje – Rokycanská je typický vysokou intenzitou dopravy a také tím, že se v místě křižovatek U Prazdroje – Šumavská a 
Rokycanská – Jateční větví. Z diagramu vyplývá, že v dopoledních hodinách je lepší průjezd zajištěn ve směru do centra města. Křižovatka 
Rokycanská – Jateční umožňuje vzhledem k rozlehlosti a složitosti řízení zařadit pouze krátký signál volno ve směru do centra. V opačném 
směru vozidla vyjíždějící z křižovatky U Prazdroje – Sirková většinou již křižovatkou Rokycanská – Jateční neprojedou (oranžová čára). 

 
          Obr. 9 



V odpoledních signálních programech je posílen směr z centra města, stále se jedná o kompromis mezi oběma směry. Po otevření OZ 
Hornbach, které bude ústit do křižovatky U Prazdroje – Gambrinus, dojde nutně k mírnému zhoršení průjezdu tímto koordinovaným tahem. 
 

 
          Obr. 10 
 
 



3.2. Klatovská 
 
Pro koordinační tah Klatovská je typické husté rozmístění SSZ, které znemožňuje optimální obousměrnou koordinaci Je vidět, že lepší 
průjezdnost je ve směru sady Pětatřicátníků – Bory. Na Klatovské tř. se také negativně projevuje vysoká intenzita dopravy, která způsobuje 
kongesce. 
 

 
          Obr. 11 



 
Zde si můžeme povšimnout rozdílné délky signálu volno na křižovatce sady Pětatřicátníků – Solní. V logice řízení této křižovatky jsou 
zahrnuty vkládané fáze pro tramvaje. V cyklech, kdy tramvaje nejedou, je zbylý čas využit pro koordinovaný směr. Řízení pomocí pevných 
signálních plánů by způsobilo v tomto uzlu dopravní kolaps. 
 

 
         Obr. 12 
 



3.3. Lidická 
 
U koordinačního tahu Lidická si můžeme povšimnout volnějšího řízení jednotlivých SSZ. Přesto je koordinační vazba v určité míře dodržena. 
U křižovatky Karlovarská – Lidická je zřejmé větvení tahů, kdy pro směr z centra je téměř trvale volno, ale v opačném směru projede jen 
úzký svazek vozidel. 

 

 
         Obr. 13 



Z obrázku je zřejmé, že obousměrná koordinace je obtížná. Pokud bychom uspíšili signál volno na křižovatce Lidická – alej Svobody (pro 
směr z centra) zhoršíme průjezd v opačném směru. 

 

 
 
         Obr. 14 
 
 



4. Současný stav systému řízení 
 
V současné době disponuje město Plzeň moderní dopravní ústřednou, která byla uvedena do provozu v 2. polovině roku 2010. Počet řadičů 
SSZ připojených k dopravní ústředně je 71 (z celkového počtu 96). 

Z diagramů dráha – čas je patrné, že vazba mezi řadiči existuje a koordinace je relativně funkční (se všemi omezeními, která byla výše 
popsána). Přesto existují další možnosti rozvoje řízení dopravy. V plánu je postupně zahrnout do koordinovaných tahů i okrajové křižovatky, 
kde to dříve nebylo účelné z důvodu velké vzdálenosti (např. Rokycanská – OZ Tesco) nebo kde to nebylo možné z technických důvodů: 
omezená kapacita staré dopravní ústředny, chybějící kabelové trasy (např. Plaská – Okounová). 

Dále je plánováno spuštění systému řízení dopravy (logika řízení TASS), který umožní automatické přepínání signálních programů na 
základě intenzity dopravy a obsazenosti strategických detektorů, s možností reagovat na předem připravené dopravní situace. Dalším běžícím 
projektem je systém aktivní preference nekolejové MHD, který může významně pomoci udržet atraktivnost tohoto druhu dopravy. Zde je 
ovšem třeba poznamenat, že toto může být za cenu mírného zhoršení koordinace dopravy. 

Přesto zůstávají skupiny jednotlivých SSZ, kde není vzájemná koordinace řešena vůbec. A to z důvodů technických (starý řadič, neexistence 
kabelového propojení) nebo proto, že je výhodnější volné dynamické řízení, které nejlépe zajistí požadovanou kapacitu a umožňuje rychlou 
odezvu na poptávku všech účastníků silničního provozu (např. Folmavská – U letiště). 

V každém případě platí, že kvalita průjezdu koordinovaným tahem je v čase proměnná a průjezd v dané kvalitě je možný jen s určitou 
pravděpodobností. To je dáno modernějšími typy systémů řízení, které na jednu stranu umožňují projet více vozidlům s relativně nižšími 
čekacími časy, ale na druhou stranu na úkor koordinace. Dynamické řízení, poptávkové řízení, využití zbylého času pro jiné proudy, 
preference vybraných vozidel, to vše může být v protikladu ke kvalitě koordinace. Potlačení těchto způsobů řízení by však bylo krokem zpět, 
který není možné učinit. 

 

 

 

Zprávu zpracovali: Ing. Jan Grohmann, Ing. Eva Baťková 
spolupráce: Ing. Ondřej Vohradský 
(SVSMP – ÚKDI) 
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