
 

 
Futuristické vízie o dopravných prostriedkoch sa st ávajú realitou 

a zlepšujú  životné prostredie 
Spoločné projekty privátneho a verejného sektora pomáhajú v boji proti nežiaducim klimatickým 

zmenám 
 
 
San Francisco / Bratislava, 4.marec 2008  
 
Na globálnej konferencii Connected Urban Development (CUD) sa v San Franciscu stretli 
predstavitelia 92 miest sveta. Konferenciu organizovala spoločnosť Cisco spolu s mestom San 
Francisco. Témou podujatia boli možnosti znižovania emisií skleníkových plynov v mestách – 
a zároveň motivácia k ekologicky priaznivejšiemu správaniu občanov. 
 
Príkladom takejto iniciatívy je zelený autobus , ktorý je vybavený technológiou wi-fi a poskytuje 
informácie o aktuálnej polohe, čase príchodu do cieľa či o tom, koľko emisií skleníkových plynov 
ušetril pasažier použitím hromadnej dopravy. Projekt dopravného podniku mesta San Francisco 
a spoločnosti Cisco Systems má názov Connected Bus a jeho cieľom je motivovať ľudí, aby hromadnú 
dopravu používali častejšie. 
 

 
Autobus v zeleno-čiernom farebnom prevedení využíva hybridný elektrický pohon a na vonkajšej 
strane má umiestnený elektronický displej s informáciami o úspore emisií. Za sedadlom vodiča sa 
nachádza zariadenie, ktoré pasažierom umožňuje bezdrôtový prístup do internetu. Na stenách 
dopravného prostriedku sú dotykové displeje s informáciami o trase, aktuálnej polohe, nadväzujúcich 
linkách a aktualizované informácie o časoch príjazdu. Autobus zároveň funguje ako mobilný 
internetový hotspot, za ktorým nemusíte chodiť, ale ktorý príde za vami. Pasažieri sa môžu počas 
jazdy pripojiť cez svoj laptop do internetu, sťahovať hudbu či hrať videohry. Systém súčasne zbiera 
informácie o trase, vďaka čomu bude môcť dopravný podnik optimalizovať harmonogram.  

 
V prípade rozsiahleho nasadenia do mestskej hromadnej 
dopravy po celom svete by Connected Bus mohol výrazne 
znížiť objem karbónových emisií. Dvadsať najväčších 
megapolisov sveta s populáciou presahujúcou 10 miliónov 
obyvateľov podľa OSN Habitat využíva 75% celkovej spotreby 
energie na našej planéte. Na druhej strane tieto mestá 
vyprodukujú 80% všetkých emisií. 
 
Ďalším príkladom iniciatív, ktoré boli predstavené na 
konferencii je zariadenie nazývané osobný cestovný asistent 
(Personal Travel Assistant), ktorého skúšobná prevádzka 

prebieha v juhokórejskom Soule. Zariadenie umožňuje cestujúcim rozhodovať sa o najvýhodnejšej 
trase – zobrazuje polohu dopravných prostriedkov a umožňuje plánovať rôzne trasy podľa finančných 
a environmentálnych kritérií. Zariadenie by malo spolupracovať aj s mobilnými telefónmi. Tretím 
príkladom sú inteligentné pracovné centrá (Smart Work Centers), ktoré buduje holandský Amsterdam. 
Hlavnou ideou je vytvoriť pre ľudí možnosť pracovať bližšie k bydlisku a nemusieť dochádzať do 
miest. Centrá využívajú technológie ako napríklad Telepresence od Cisco; toto riešenie umožňuje 
realizovať konferencie s prenosom videa, hlasu a dát. 



 

 
„Namiesto hľadania individuálnych riešení by najväčšie mestá sveta mali vzájomne spolupracovať. 
Spoločne s privátnym sektorom by mali vytvárať replikovateľné modely, ktoré umožnia mestským 
centrám lepšie chrániť životné prostredie,“ povedal John Chambers, predseda predstavenstva a CEO 
spoločnosti Cisco. „Iniciatíva Connected Urban Development spoločnosti Cisco začína s tromi 
mestami, ich poznatky a postupy však neskôr rozšíri aj do ďalších miest.“  
 
Samotná spoločnosť Cisco začala agresívnejšie využívať technológie a postupy umožňujúce 
redukovať spotrebu fosílnych palív. Spoločnosť napríklad inštalovala vo svojich kanceláriách špičkové 
zariadenia pre telekonferencie. Jedného z ostatných globálnych mítingov spoločnosti sa zúčastnilo 
niekoľko tisíc pracovníkov – priamo v sídle spoločnosti v Silicon Valley však bolo prítomných len 200 
ľudí, všetci ostatní sedeli za počítačmi v rôznych častiach sveta. 
 
Iniciatíva Connected Urban Development (CUD) bola uvedená v septembri 2006 ako súčasť iniciatívy 
spoločnosti Cisco v rámci Clinton Global Initiative, programu, ktorý iniciovala nadácia Williama J. 
Clintona s cieľom riešiť problémy ovplyvňujúce kvalitu ľudského života. Zakladajúcimi mestami CUD 
sú severoamerické San Francisco, holandský Amsterdam a juhokórejský Soul. Všetky tri mestá už 
inštalovali alebo plánujú inštalovať širokopásmovú infraštruktúru ďalšej generácie, riešia kritické 
problémy s dopravnými zápchami a ich primátori sa snažia realizovať iniciatívy zamerané na životné 
prostredie. 
 
Fotografie v plnom rozlíšení nájdete tu: 
http://newsroom.cisco.com/dlls/2008/hd_022008.html#photos  
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