
  

Magistrát města České Budějovice  

Odpověď na dotaz vznesený s využitím zákona o svobodném přístupu k informacím 

 

Dopravní řídicí ústředna 
 

i. „jaká byla pořizovací cena dopravní řídící ústředny VRS 5000 dodané městu České Budějovice společností 

SWARCO TRAFFICE CZ s.r.o. (dříve Signalbau Huber CZ, s.r.o.) („DŘÚ“), jež je podle dostupných informa-

cí umístěna v objektu městské policie a která funguje přibližně od června 2010; 

ii. jaký byl rozsah dodávky software DŘÚ, tj. zejména jakými moduly byla dodaná DŘÚ vybavena, jaké funkcio-

nality byly zahrnuty v pořizovací ceně DŘÚ; 

iii. kolik křižovatek bylo v době pořízení DŘÚ připojeno do DŘÚ a jaké byly celkové náklady na realizaci propo-

jení křižovatek s uvedením počtu metalického, optického a jiného propojení; 

iv. jaké byly náklady na software jednotlivých křižovatek, jaké komponenty bylo nutné doplnit do stávajících řadi-

čů; prosím uveďte odděleně na řadiče MTC a řadiče ACTROS.“ 

 

 

K bodu i) pořizovací cena Dopravní řídící ústředny VRS 5000 (dále jen DŘÚ) včetně jejího SW a HW, nakonfigurová-

ní, vizualizace a nastavení komunikace činila 4.149.590,- Kč bez DPH. 

 

K bodu ii) dodávka SW DŘÚ obsahuje základní provozní SW včetně SW pro podporu následujících funkcí DŘÚ: 

- manuální řízení SSZ 

- provozní deník SSZ 

- plán města 

- dopravní zatížení, intenzita dopravy, statistika 

- statistika provozního řízení 

- databanka 

- poruchová hlášení 

- dopravní data 

- komunikační server řízení dopravy. 

 

K bodu iii) v době uvedení do provozu bylo do zprovozněné metalicko-optické přenosové sítě připojeno 34 ks SSZ (31 

křižovatek a 3 volitelné přechody pro chodce). Celkový počet modemů byl 44ks, počet optických rozhraní 37 ks a meta-

lických rozhraní 46 ks, dvě křižovatky jsou připojeny pomocí GSM. Jedná se o kombinaci metalického a optického 

propojení, nelze vyčíslit jejich počty (v rámci navazujících tras přechází metalické kabely do optických kabelů). Odha-

dem činí podíl optiky cca 1/3 na délce kabelové sítě. Celkové náklady na vybudování a zprovoznění přenosové sítě čini-

ly 2.460.760,- Kč bez DPH.  

 

K bodu iv) v rámci připojení existujících SSZ bylo do dopravních řadičů MTC doplněno komunikační rozhraní OCIT 

včetně modemů a příslušných SW úprav, bylo provedeno zprovoznění a komplexní zkoušky celého systému řízení 

DŘÚ. V době pořízení se jednalo o všechny řadiče typu MTC, řadiče typu ACTROS nebyly v té době na území města 

nasazeny. Celkové náklady na tuto část činily 3.890.000,- Kč bez DPH.  

 


