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Izmir je metropolitní město v západní části Anatolie. S počtem 4,4 mil. 

obyvatel je to třetí nejlidnatější město Turecka po Istanbulu a Ankaře. 

Počet registrovaných vozidel přesáhl v roce 2020 1,5 mil.
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Řídící dopravní centrum – správa technologií

Inteligentní řízení křižovatek

Systém sledování a měření provozu

Informační a naváděcí parkovací systém

Zařízení pro provozní informace + meteorologický systém

Správa pěších zón, přechody pro zdravotně postižené chodce

Řízení provozu městské hromadné dopravy, systém preference

Systémy detekce dopravních přestupků
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Inteligentní řízení křižovatek

Měření provozního zatížení křižovatkových ramen v 
reálném čase a tvorba nejvhodnějších signálních plánů
podle naměřených hodnot.

Optimální řízení 
provozu v reálném 
čase

Centrální nebo 
lokální ovládání

Otevřený systém -
kompatibilita s různými 
zařízeními a systémy

Inteligentní zařízení 
pro řízení křižovatky

Vjezdové 
smyčky
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Porovnání adaptivního řízení s pevným plánem

Počáteční bod

Konečný bod
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Křižovatka s adaptivním 
řízením

Křižovatka s pevným 
signálním plánem



7

Adaptivní řízení křižovatek – další příklady
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Systém sledování a měření provozu

Systém umožňuje živé sledování
dopravní situace ve městě na rozměrné
videostěně v Centru řízení dopravy nebo
prostřednictvím mobilní aplikace
chytrými telefony občanům.

Nadstavbové funkce:
• sledování vozidla na mapě na základě

záznamů kamerového systému - monitorování
v reálném čase i ze záznamu (např. pohyb
podezřelého vozidla nebo osoby)

• sledování ve vybrané/ohraničené oblasti
• počítání osob
• počítání vozidel
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Zařízení pro provozní informace (ZPI) 

Dopravní informace získané senzory měření hustoty
dopravy umístěné na komunikacích jsou vyhodnocovány
v Centru řízení dopravy a předávány řidičům.
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Meteorologické informace na ZPI
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Informační a naváděcí parkovací systém

Informuje o míře obsazenosti

parkovišť a směruje řidiče na

nejvhodnější parkoviště.

✓ krytá parkoviště (14 míst)

✓ otevřená parkoviště (10 míst)

✓ parkování na ulici (36 oblastí)
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Správa pěších zón – hydraulické bariéry (sloupky)

Hydraulický sloupek - bariéra

Detektor vozidla

Zařízení pro rozpoznávání a ovládání

 +

Procedura identifikace vjezdu

Detektor vozidla

Stop čára

a

Stop čára

Signalizace

(opačný směr) 

Signalizace

Účelem správy je umožnění vjezdu
a výjezdu definovaných vozidel z
povolených bodů ve stanovených
časech a umožnění vjezdu dalších
vozidel do pěších zón pouze ve
stanovených časech:
• ovládání z Centra řízení

dopravy
• možnost audio i video

komunikace
• archivace záznamů
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Přechody pro hendikepované chodce

✓ usnadnění ovládání chodeckých přechodů řízených křižovatek pro
slabozraké, nevidomé a hendikepované

✓ hmatové prvky s popisem přechodu pro zrakově postižené

✓ po stisku tlačítka je spuštěna audio informace o názvu křižovatky,
dopravně inženýrské situaci – např. počtu silničních pruhů, ostrůvku
uprostřed přechodu, tramvajových kolejích a příp. další dodatečná
informace

✓ formou akustického signálu tlačítko indikuje červené či zelené světlo na
přechodu.

✓ intenzita akustických signálů je automaticky regulována podle intenzity
okolního hluku s přesahem až 5 dB, aby bylo omezeno hlukové znečištění
prostředí a akustické signály nepůsobily rušivě.
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Řízení provozu městské hromadné dopravy

Kamera

Moderní nástroj pro řízení vozidel městské 
hromadné dopravy v reálném čase
✓ plánování veřejné dopravy
✓ sledování polohy a provozu vozidel
✓ sledování počtu a pohybu cestujících
✓ komplexní přehled o aktuálním i 

dlouhodobém stavu dopravy
✓ interaktivní zastávkový označník
✓ preference vozidel veřejné dopravy
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Operátorské středisko – rozhraní statusu vozidel
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Preference vozidel IZS a MHD

Vozidla MHD

▪ rychlejší a plynulejší přeprava cestujících

▪ větší zájem o cestování občanů

▪ větší efektivita - úspora pohonných hmot

▪ kratší doba jízdy, přesnější dodržování jízdních řádů

▪ menší zatížení rozpočtu města provozem MHD

Vozidla IZS 

▪ plynulejší, bezpečnější a rychlejší průjezd přes SSZ 
ve městě

▪ snížení spotřeby pohonných hmot 

▪ zkrácení dojezdových dob 

▪ větší bezpečnost, méně nehod, méně úrazů a 
smrtelných případů

Systém aktivní preference na řízených křižovatkách

▪ vozidla IZS – okamžité zajištění uvolnění křižovatky v požadovaném směru a uzavření pro ostatní směry, 
aby mohly vozy IZS rychle projet křižovatkou 

▪ vozidla MHD – definované prodloužení signálu „zelená“ v případě zjištěného zpoždění autobusu vůči 
jízdnímu rádu
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Systémy pro detekci dopravních přestupků

Detekce překročení 
úsekové rychlosti

Detekce přejezdu 
na červenou

Detekce překročení 
výšky 

Detekce 
nedovoleného 

parkování
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Detekce překročení úsekové rychlosti

✓měření průměrné rychlosti
vozidel jedoucích po
stanovených trasách ve
městě v délce úseku cca
1000 m s detekcí překročení
povolené rychlosti v daném
úseku.
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Detekce přejezdu na červenou

✓magnetické senzory umístěné
na stop čáře pod vozovkou se
aktivují po rozsvícení signálu
"červená" a detekují vozidlo,
které stop čáru přejede v
nastaveném časovém intervalu /
zpoždění.
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Detekce překročení výšky 

✓systém snímání překročení
hlídané výšky před nadjezdy
a vjezdy do tunelů.
Detekování překročení výšky
je následováno zvukovou
výstrahou (siréna na portálu)
a grafickou výstrahou na ZPI
umístěným následně za
měřícím portálem.
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Detekce nedovoleného parkování

✓porušení pravidel parkování - parkování na chodníku, parkování ve druhé řadě, parkování v levém jízdním
pruhu, parkování před zastávkou, parkování na přechodu pro chodce, parkování před požárním hydrantem
✓kontrolovaná místa jsou neustále sledována kamerami a v případě zjištěného přestupku jsou pořizovány
snímky včetně poznávacích značek.
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Statistika dopravních přestupků
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Rozsah projektu
402 adaptivních křižovatek

209 systémů měření hustoty provozu

110 kamer monitorování provozu (CCTV)

60 ks parkovacích naváděcích a informačních systémů

5 pěších zón s řízenými hydraulickými bariérami

48 ks zařízení provozních informací

182 akustických tlačítek přechodů pro hendikepované chodce

1500 autobusů MHD

200 ks interaktivních zastávkových označníků

163 syst. detekce přejezdu na červenou

12 syst. měření úsekové rychlosti

116 syst. detekce nedovoleného parkování

16 syst. měření překročení povolené výšky vozidla

Komunikační infrastruktura

300 546 m použití optických kabelů

55 906 m detekčních (magnetických) smyček

43 296 m výkopů pro položení opt. kabelů

41 381 m chodníkových výkopů

29 498 m zemních výkopů

23 754 m výkopů ve vozovce (asfaltové povrchy)

Celkem provedeno 150 539 m výkopů
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Centrum řízení dopravy



www.azd.czŽirovnická 3146/2, Záběhlice, 106 00 Praha 10

Děkuji za pozornost


