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Intertraffic Istanbul je jedním z největších a nejvýznamnějších mezinárodních 
obchodních výstav a setkání odborníků na dopravní infrastrukturu, řízení provozu, bezpečnost 
silničního provozu a parkování. Koná se jako bienále (v sudých letech v Amstrdamu) získal záštitu 
UFI.   Poskytuje komplexní přehled o nejnovějších produktech, službách a systémech pro dopravu 
a představuje nejnovější trendy a vývoj oboru. Letošek byl ve znamení inteligentních dopravních 

systémů,  účastnilo  se jej 220 vystavovatelů a více než 30 zemí od Anglie po Čínu. Z českých 
společností vystavovaly AŽD Praha, CAMEA, CROS Zlín. Seznam vystavovatelů zde: 
http://www.intertraffic.com/intertraffic-tr/exhibitors/pages/exhibitor-list.aspx 

CNR Expo Center disponuje kompletní infrastrukturou a poskytuje vystavovatelům i 
návštěvníkům perfektní zázemí a vysoce profesionální služby. Organizátor očekává 5 000 
návštěvníků z více než 80 států světa, statistika bude zveřejněna.  

TURECKO – ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO PODNIKATELE:  

Turecko bylo zařazeno jako prioritní země do vládou schválené Exportní strategie ČR pro období 

2012 - 2020. Obchod mezi ČR a Tureckem se za posledních deset let zvýšil více než 

sedminásobně. I přes zpomalení světové ekonomiky se čeká, že v roce 2013 poroste HDP o 4 %. 

Tuto predikci zveřejnila i Světová banka, která předpokládá, že turecká ekonomika poroste i v 

roce 2014 o 4,5 - 5 % HDP. Turecko je 6. největší ekonomikou v Evropě a 16. největší 

ekonomikou na světě (HDP cca 800 mld. USD v roce 2012). Turecko je členem skupiny G20 a 

celní unie EU. 
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DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA V TURECKU: 

Letiště, dálnice a další infrastruktura jsou prvotřídní. Jednotlivé části země spojuje 

vysokorychlostní meziměstská železniční síť. Současná železniční síť je velikosti cca 12,3 tis. km, 

v to počítaje i segment vysokorychlostní a vláda má zájem tento sektor dopravní infrastruktury 

rozvíjet. Společnost AŽD Praha podepsala smlouvu na dodávku a instalaci zabezpečovacího a 

telekomunikačního zařízení pro železniční trať Tekirdag - Muratli a renovaci dálkového řízení 

dopravy (CTC)  v  hodnotě 5,3 milionů €. Celé dílo bude dokončeno do konce roku 2013. OHL 

spolupracuje na výstavbě vysokorychlostní trati. 

 

 
 

Ministr dopravy Binali Yildirim vyhlásil veřejnou zakázku na projekt obřího letiště v Istanbulu. 

Aukci o stavbu a provoz třetího istanbulského letiště vyhrálo místní konsorcium v čele se stavební 

firmou Limak Holding. Vítězné konsorcium nabídlo 22,2 miliardy €,  za tuto sumu si zajistí právo 

na provoz letiště na 25 let. Nové letiště se stane vůbec největším terminálem pro mezinárodní 

dopravu. Po úplném dokončení bude mít letiště šest drah a bude se rozprostírat na ploše 3500 ha 

(zdroj e15.dne 3. 5. 2013) 

 

 

 
 
 


