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SKUTEČNĚ „CHYTRÉ“
MĚSTO 
IZMIR, Turecko

Od sdružení AZD PRAHA s.r.o. – Cross Zlin a.s. 

AZD PRAHA s.r.o.



ŘÍZENÍ PLYNULOSTI DOPRAVY



SYSTEM POSKYTUJE:

Řízení chytrých křižovatek  

Sledování dopravy a zaznamenávání dat 

Řízení parkovišť

Světelné tabule (VMS)

Řízení parkování – pěších zón

Přechody pro chodce se sluchovým postižením 

Řízení MHD

Meteostanice 

Integrace systému s jinými řídícími systémy města – s Tureckým 
národním řídícím systémem



DOPRAVNÍ ŘÍDÍCÍ CENTRUM



INVIPO



MOBILNÍ APLIKACE A WEB 
pro veřejnost

14/03/2018



KAMEROVÉ ZÁZNAMY NA WEBU

14/03/2018



ONLINE INFORMACE O 
AUTOBUSOVÝCH LINKÁCH 



AKTUÁLNÍ POLOHA AUTOBUSŮ

Info o čísle busu, aktuální poloze, obsazenosti, zpoždění, 
čísle trasy, dodržení/odchýlení se z trasy.   



IKONY PRO ŘIDIČE AUTOBUSŮ

SLOUŽÍ K RYCHLÉ A EFEKTIVNÍ
KOMUNIKACI S DOPRAVNÍM ŘÍDÍCÍM 

CENTREM PŘI IDENTIFIKACI 
PROBLÉMU



INFORMACE O OBSAZENOSTI 
AUTOBUSU



VYSLEDOVÁNÍ VOZIDLA 

Systém je schopen 
určit pohyb vozidla na 
mapě na základě
kamerových záznamů.  

•Sledování kradených 
vozidel

•Pohyb podezřelého 
vozidla či osoby    



Aktuální uzavřenost PĚŠÍ ZÓNY 
(výsuvné parkovacích sloupky)



KAMEROVÉ SYSTÉMY

 Další výhody: 
Počítání cestujících

Počítání vozidel 
Rozpoznání pohybu v 
nepovolených zónách. 

Dopravní situaci ve městě sledují pracovníci 
Dopravního řídícího centra, stejně jako občané

online na webu i přes mobilní aplikaci.

Systém umožnuje komukoliv sledovat online 
kamerové záznamy z dohledových kamer. 



ZÁZNAMY O DOPRAVNÍCH 
PŘESTUPCÍCH

Magnetické senzory umístěné ve vozovce pod stop čárou se aktivují pro spuštění
pokynu STŮJ (červené na semaforu), zaznamenají vozidla, která projedou na červenou 
a vyfotí jejich RZ spolu s červenou na semaforu. Systém je v provozu ve dne i v noci. 



DALŠÍ DOPRAVNÍ
PŘESTUPKY

Překročení nejvyšší povolené rychlosti, 
překročení nejvyšší povolené výšky vozidla



SLEDOVÁNÍ PARKOVÁNÍ
Nepovolené parkování



ZÁZNAM O NEOPRÁVNĚNÉM 
PARKOVÁNÍ

Vozidla, která poruší
pravidla o parkování na 

určených místech ve 
městě jsou zaznamenána 
(parkování na chodníku, v 

druhé řadě vedle 
parkujících vozidel, v 

levém pruhu, na přechodu 
pro chodce, před 

zastávkou MHD, před 
hydrantem, atd. ).



OBSAZENOST PARKOVIŠŤ

Informuje o obsazenosti parkovišť
a směruje řidiče na nejvhodnější

parkoviště. 

Krytá parkoviště (14)
Venkovní parkoviště (10)

Parkovací místa podél silnice (36 míst)



INFORMACE O DOSTUPNOSTI 
PARKOVÁNÍ



STATISTIKY O PÁCHÁNÍ
DOPRAVNÍCH PŘESTUPKKŮ



SVĚTELNÉ INFORMAČNÍ TABULE 
VMS 

Dopravní informace získané ze senzorů umístěných ve městě
Dopravní řídící podnik vyhodnotí a zobrazí pro řidiče na 

informačních tabulích. 



Další informace na 
INFORMAČNÍCH TABULÍCH
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