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Semafor ako malý  
energetický zázrak
Dohoda prijatá na konferencii OSN o zme-
ne klímy vlani v Paríži predpokladá, že 
ľudstvo udrží globálne otepľovanie pod 
hranicou dvoch stupňov Celzia. Ten-
to ambiciózny cieľ bude vyžadovať nové 
efektívne technológie aj v doprave. Spo-
ločnosť Siemens prichádza s jednodu-
chým návrhom, ako znížiť spotrebu ener-
gie viac ako 60-tisíc križovatiek v juž-
nom Nemecku. Inovatívne semafory so 
spotrebou len jeden až dva watty ušetria 
ročne na typickej križovatke až 1 600 ki-
lowatthodín elektriny. Na porovnanie: 
obytný domov má ročnú spotrebu niečo 
vyše tisíc kilowatthodín.

Senzorový parkovací  
systém pre mesto
Podľa najnovšej štúdie Apcoa je priemerná dĺžka 
trasy pri hľadaní parkovacieho miesta v meste až 
4,5 kilometra. Nový senzorový parkovací systém 
Siemens výrazne znižuje počet motoristov hľadajú-
cich miesto. Integruje viaceré typy senzorov a tech-
nológií, takže sa môže prispôsobiť rôznym požia-
davkám mestského prostredia. Senzory umiestne-
né vo výške môžu okrem obsadenosti parkovacieho 
miesta monitorovať aj správnosť parkovania, či 
autá neblokujú chodník alebo priľahlú cyklotra-
su. Navyše softvér dokáže rozpoznať opakujúce sa 
cykly v parkovaní počas dňa alebo týždňa a vytvá-
rať tak predpovede obsadenosti parkovacích miest 
v oblasti. Vodiči dostávajú informáciu o situácii 
v parkovaní do navigácie alebo telefónu v reálnom 
čase. Systém momentálne testujú v Mníchove, pi-
lotný projekt bude uvedú do praxe v lete.

Most SNP  
predpovedá počasie
Most SNP od októbra farebnými svetla-
mi informuje Bratislavčanov a návštev-
níkov mesta o tom, aké počasie očaká-
vajú meteorológovia nasledujúci deň. 
Projekt pripravil bratislavský magis-
trát v spolupráci so spoločnosťou Sie-
mens a jeho autorom je Ondrej Rieči-
čiar zo Siemensu. Vznikol v rámci pla-
tformy Mestské zásahy, ktorej cieľom 
je esteticky funkčne skrášliť mestá na 
Slovensku. Svetlá s farbou predpove-
de počasia budú na bratislavskej domi-
nante svietiť od večera každých pät-
násť minút v dĺžke päť minút. Potom 
osvetlenie prejde do bielej farby, aby 
sa následne zase zmenilo na farebnú 
predpoveď. Na reštaurácii UFO nain-
štalovali celkovo 24 LED reflektorov, 
pod mostom na zastávkach MHD je ďal-
ších dvadsať reflektorov.

Počasie podľa farieb: 
žltá – prevažne slnečné počasie
červená – prevažne silný vietor a veľmi nepriaznivé počasie
modrá – prevažne zrážky (mrholenie, dážď, sneh)
zelená – prevažne zamračené/hmla, bez dažďa
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Vážení čitatelia, milí priatelia,
poznáme to zrejme všetci – pätnásťkilo-
metrová cesta do centra Bratislavy z okra-
jovej časti trvá v špičke často aj hodinu. 
Ale podobné situácie prežívajú obyvatelia 
všetkých väčších slovenských miest. Cesty 
sú preplnené automobilmi, v špičkách sa 
stojí v zápchach a nervózni vodiči nevedia 
zaparkovať. Dopravný priestor naráža na 
svoje limity a z tejto situácie existuje len 
jediné východisko: zatraktívnenie verej-
nej dopravy. Lenže pomer individuálnej 
a hromadnej dopravy sa vo väčšine miest 
naďalej preklápa v neprospech hromadnej 
a viacero pokusov zlepšiť situáciu nepri-
nieslo v minulosti výraznejší úspech. Do-
prava je naozaj komplexný systém a vy-
žaduje premyslené riešenia. Ich hľadanie 
uľahčuje nástup digitálnych technológií 
– dokážu navrhovať, simulovať ich efek-
tívnosť, sledovať dopravné toky v reálnom 

čase a riadiť ich. Netreba futuristické fan-
tázie, na začiatok stačí postupné zvyšo-
vanie „inteligencie“ prvkov tohto systé-
mu. Chytré križovatky dokážu ustrážiť 
dochvíľnosť verejných spojov a informač-
ný systém navedie cestujúcich k ideálne-
mu spojeniu. Vodičov zasa naviguje, aby 
sa vyhli zápcham a dômyselné parkoviská 
im samy ponúknu voľné miesta... Skúse-
nosti zo svetových metropol už potvrdili, 
že nové technológie dokážu výrazne uľah-
čiť dopravu v meste.

Richard Procik,
Technický riaditeľ  

divízie VO a ITS Siemens s. r. o.
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V 
popoludňajších 
dopravných špič-
kách strávia vodiči 
v zápchach v celosve-

tovom meradle až dvojnáso-
bok bežného času. Len vlani 
prišli na ceste z práce v prie-
mere o sto hodín svojho ča-
su. Vyplýva to zo štúdie, kto-
rú spracovala holandská spo-
ločnosť TomTom v takmer 150 
svetových metropolách. Naj-
horšia situácia je v Istanbu-
le, kde sa v špičke bežne pol-
hodinová cesta predĺži na viac 
než hodinu. V rebríčku na-
sledujú Moskva a Petrohrad 
a päticu najviac postihnu-
tých miest uzatvárajú Mexiko 
a čínsky Čchung-čching. Pre 

zaujímavosť – podľa priesku-
mu Magnatec Stop-Start Index 
2014 firmy Castrol, aj keď Bra-
tislava nepatrí medzi najhoršie 
mestá, musel tu vlani priemer-
ný vodič v premávke zbytočne 
zastaviť a znovu sa rozbehnúť 
6 840 ráz. 

Miliardové straty
Mobilita obyvateľov je dôležitý 
faktor rozvoja každej krajiny. 

Ako uvádza štúdia Integrova-
ná mobilita 2025 spoločnosti 
Roland Berger Strategy Con-
sultants, dopravné kolapsy 
spôsobujú v tridsiatich sveto-
vých metropolách každoročne 
straty vyše 266 miliárd dolá-
rov. „Žijeme v čoraz viac pre-
pojenom svete, osobná mobi-
lita však zostáva rozdrobená. 
V kritickom okamihu informá-
cie o tom, ako sa čo najlepšie 

dostať z bodu a do bodu B, jed-
noducho nie sú k dispozícii,“ 
vysvetľuje Roland Zsilinszky 
z Roland Berger Strategy. 
Firmy, ktoré obyvateľom ako 
prvé dokážu ponúknuť škálu 
dopravných možností a slu-
žieb z jednej platformy, od 
plánovania cesty cez rezervá-
ciu lístkov až po platby, zís-
kajú veľký podiel budúce-
ho trhu. Tejto úlohy sa môžu 

Mestá rastú a s nimi

AUTOR: VladIMír duduc
FOTO: ShuttertOck, SiemenS, terrafugia, Shenzhen  
 huaShi future car-Parking equiPment, aerOmObil, 
 martinjetPack, iSraeli aircraft induStrieS,  
 htt/jumPStartfund

Ľudská civilizácia sa mení. každý rok sa vo svete presťahuje z vidieka 
do miest zhruba sedemdesiat miliónov ľudí. jedným z negatívnych 
dôsledkov je znečistenie ovzdušia a dopravné zápchy, ktoré môžu 
v blízkej budúcnosti viesť k úplnému ochromeniu miest. 
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zhostiť výrobcovia áut, zdru-
ženia dopravcov, ale aj tele-
komunikačné spoločnosti. 
Základné podmienky už exis-
tujú – vo svete sa dnes používa 
už viac ako miliarda smartfó-
nov s prístupom k aktuálnym 
informáciám odkiaľkoľvek. 
Ďalším dôležitým prvkom je 
technológia LTE, ktorá umož-
ňuje rýchle prenosy dát v mo-
bilných sieťach.

tri recepty na úspech
Rastúca urbanizácia nemu-
sí byť podľa najnovšej správy 
Global Opportunity Report sa-
ma osebe negatívnym javom – 
život v meste je ekonomickejší 
ako na predmestí, kde v zlých 

hygienických podmienkach 
končí väčšina migrantov. Glo-
bal Opportunity Report pred-
stavil tri spôsoby, ako reago-
vať na rastúcu urbanizáciu: 
budovať zelené a kompaktné 
mestá, podporovať rozvoj vi-
dieka a využívať takzvané in-
teligentné technológie. 
V kompaktných zelených mes-
tách by mal človek nájsť všet-
ko potrebné v dosahu ideálnej 
dochádzkovej vzdialenosti – 
na bicykli či dostupnou a efek-
tívnou verejnou dopravou. 
Ako upozorňujú urbanisti 
Petr Hýl a Aleš Stuchlík, vy-
žiada si to „zrovnoprávnenie“ 
hromadnej dopravy, cyklis-
tov a chodcov s automobilovou 

dopravou. Príklad ponúka re-
gión Kodane, zahŕňajúci met-
ro, autobusy a vlaky. Cestujú-
ci môžu využívať jeden druh 
lístka vo všetkých typoch do-
pravných prostriedkov, v kto-
rých je navyše povolené prevá-
žať bicykle. Aj malé zvýšenie 
podielu cestujúcich v mestskej 
hromadnej doprave význam-
ne prispieva k riešeniu problé-
mov preplnených ciest. Štúdia 
v americkom Bostone ukázala, 
že len jednopercentné zníže-
nie počtu motorizovaných pa-
sažierov by ostatným cestujú-
cim umožnilo dostať sa domov 
o osemnásť percent rýchlejšie. 

Ochrana miest
Do miest odchádzajú ľu-
dia z vidieka najmä pre 
nedostatok pracovných 
príležitostí a celkovej 

zaostalosti. Investície by preto 
mali smerovať aj do vidieckej 
infraštruktúry, dostupnosti 
energií a komunikačných slu-
žieb. Nové inteligentné tech-
nológie však musia prenik-
núť aj do miest, aby výrazne 
zefektívnili riadenie dopravy, 
spotrebu energií a dodávku 
vody. Ukážkou môže byť par-
kovací systém SFpark v San 
Franciscu. Vodiči dostávajú 
cez webovú aplikáciu informá-
cie o počte a polohe voľných 
parkovacích miest. Systém 
zároveň dokáže automatic-
ky meniť tarify za parkovanie 
podľa aktuálneho dopytu, aby 
nedochádzalo k preťažovaniu 
jednotlivých ulíc. Ak je neja-
ké parkovisko dlho zaplnené, 
parkovné sa automaticky zvý-
ši. Na parkoviskách s voľnými 
miestami, naopak, klesne. 

aj príležitosti
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V 
päťdesiatych rokoch minulé-
ho storočia považoval urbanis-
ta Robert Moses za skvelý ná-
pad, aby mesto prezývané Veľ-

ké jablko pretínala hustá sieť ciest, kde 
by sa zmestilo ešte viac áut. Jeho terajší 
nástupcovia na newyorskej radnici presa-
dzujú celkom inú myšlienku – cyklistic-
ké chodníky. V roku 2013 rozbehli prvý 
celomestský program požičiavania bicyk-
lov Citi Bike. To je len jeden z mnohých 
príkladov zmien, ktorými prechádzajú 
svetové metropoly.

Áut v mestách neubudne
Polovica ľudstva už dnes žije v mestských 
aglomeráciách, pričom do roku 2050 by 
sa mal tento podiel zvýšiť na dve treti-
ny. V prudko sa rozvíjajúcich metropolit-

ných oblastiach budú príbytky, pracovis-
ká a rekreačné oblasti od seba oveľa viac 
vzdialené ako v súčasnosti. To však nie je 
jediný negatívny trend. Porastie aj dopyt 
po predmetoch dennej spotreby – naj-
mä tých, ktoré sú symbolmi spoločenské-
ho postavenia. Pre ľudí v priemyselných 
a rozvojových krajinách to znamená mať 
vlastné auto. Očakáva sa, že počet auto-
mobilov vo svete sa do roku 2025 zvýši 
oproti súčasnosti o 60 percent a dosiahne 
1,6 miliardy.
Keďže autá budú aj naďalej dominant-
ným spôsobom dopravy, ich vývoj sa za-
čal orientovať iným smerom, napríklad 
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Sieť senzorov pozná cykly parkovania na jednotlivých 
parkoviskách počas dňa a navedie vodiča do oblasti 
s nižším objemom dopravy.

Autá budú mať  
svoj internet
doprava v mestách na celom svete čelí radikálnym 
zmenám. riešenia, ktoré ešte v dvadsiatom storočí 
fungovali, prestávajú byť účinné. Pomôžu vyriešiť 
dopravné problémy miest inteligentné technológie?
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k elektromobilite. Siemens v spoluprá-
ci s partnerskými organizáciami hľadá 
v rámci projektu RACE inovatívne spôso-
by, ako zjednodušiť konštrukciu elektro-
mobilov. Ide o podobný vývoj ako v letec-
kej doprave – tradičné mechanické prvky 
riadenia, brzdenia a pohybu áut nahradia 
elektronické ovládacie prvky.

Čo sa deje za rohom
Sofistikované systémy zasa dláždia cestu 
k autonómnemu riadeniu áut v prehuste-
nej doprave. Čoraz viac sa hovorí o inter-
nete vozidiel, ktorý umožní poskytovanie 
dopravných informácií v reálnom čase. 
Siemens testoval tento druh telematickej 
spolupráce s ďalšími partnerskými orga-
nizáciami na 45-kilometrovej skúšobnej 
trase vo Viedni. Podobný projekt s názvom 

simTD sa uskutočnil aj vo Frankfurte a bu-
de základom pre nasadenie tejto technoló-
gie na diaľnici z Rotterdamu do Viedne.
Nádejnou technológiou, na ktorej vývo-
ji Siemens taktiež participuje, je Car-to-
-X. Umožňuje výmenu dát medzi autom 
a dopravnou infraštruktúrou, takže vo-
diči môžu získavať informácie napríklad 
o prekážkach na ceste. Car-to-X na roz-
diel od kamerových a radarových systé-
mov dovoľuje pohľad za roh. Každé vo-
zidlo s touto technológiou správy nielen 
prijíma, ale súčasne posiela upozorne-
nia aj ďalším automobilom, čím prispieva 
k ich rýchlemu šíreniu. Presné informácie 

o dopravnej situácii možno využiť naprí-
klad na zrýchlenie premávky zmenou ria-
denia semaforov.

Parkovacie senzory v lampách
Podľa štatistických meraní až 40 per-
cent dopravnej prevádzky v mestách ide 
na účet vozidiel hľadajúcich parkovacie 
miesto. Dynamický navádzací systém na-
sadil Siemens v britskom Nottinghame. 
Informačné tabule zobrazujú v reálnom 
čase údaje o dostupnosti parkovacích 
miest v každej z piatich parkovacích zón 
mesta, ako aj o situácii na jednotlivých 
parkoviskách. Systém funguje na jedno-
duchom princípe – senzory z parkovísk 
odosielajú informácie na server, odkiaľ 
sa následne zobrazujú na tabuliach roz-
miestnených po meste. Vodiči sa tak bez 

zbytočného stresu dostanú na miesta, kde 
nebudú mať problém zaparkovať.

električky majú prednosť
Niet pochýb, že ani mestá budúcnosti sa 
nezaobídu bez verejnej dopravy. Napríklad 
v thajskej metropole Bangkok žije osem 
miliónov ľudí a je tu zaregistrovaných až 
sedem miliónov áut. Chronické preťaženie 
dopravy sa podarilo aspoň čiastočne zmier-
niť po otvorení metra a nadzemnej železni-
ce Skytrain, ktorú vybudovala firma Sie-
mens. Do roku 2029 chcú zriadiť osemnásť 
nových tratí, vďaka čomu by sa malo zvýšiť 
využívanie verejnej dopravy o 60 percent.

Preferencia verejnej dopravy je jednou 
z možností, ako ju zvýhodniť a zatraktívniť. 
Systém už využívame aj na Slovensku – na 
električkovej trati v bratislavskej Dúbravke 
prepája päť na seba nadväzujúcich križova-
tiek. Električka cez rádiovú sieť vysiela in-
formácie o svojej pozícii, odchýlke od časo-
vého harmonogramu, na základe čoho jej 
riadiaci softvér v prípade potreby automatic-
ky poskytne prednosť v jazde.
K nádejným inteligentným technológiám 
patrí aj automatická svetelná signalizá-
cia, ktorá koordinuje semafory na hlav-
ných dopravných tokoch. V dnešných pre-
plnených mestách však nestačí mať len 
vzájomne prepojené a dynamicky riadené 
križovatky. Dopravu v mestských uliciach 
možno koordinovať aj pomocou centrál-
neho riadiaceho strediska. V takomto 

prípade sa svetelná signalizácia na kri-
žovatkách prispôsobuje celkovej doprav-
nej situácii v meste, čo je oveľa sofistiko-
vanejšie riešenie. Nielen osobná dopra-
va prejde zmenami. Separátne kamióny 
smerujúce do nákupných stredísk v cen-
trách miest spôsobujú ďalšie preťaženie 
dopravy – jedným z možných riešení sú 
uzly pre tok tovarov, ako ich buduje Sie-
mens v šesťmiliónovom čínskom meste 
Ningbo. Tovar sa sústreďuje v centrál-
nych skladoch na okraji mesta, zoraďuje 
sa podľa obvodov a ulíc a následne sa hro-
madne doručuje do obchodov. Poslúžia 
pritom aj prímestské vlaky či metro. 

nadzemné senzory zistia blokovanie cyklotrasy, 
pruhov pre autobusy alebo príjazdových ciest 
a informáciu odovzdajú riadiacemu centru.

Systém parkovania spoločnosti Siemens môže radikálne 
znížiť prehustenosť dopravy v mestách, ktorú spôsobujú 
vodiči beznádejne hľadajúci miesto na parkovanie.



G
lobálne štatistiky nehodovosti 
a úmrtí na cestách ukazujú v prvej 
dekáde 21. storočia výrazný, viac 
ako 50-percentný pokles počtu 

tragických nehôd v rozvinutejších častiach 
sveta (vrátane Slovenska). Inde však zostáva 
úmrtnosť stále vysoká. Napríklad v Argen-
tíne je počet fatálnych nehôd na desaťtisíc 
registrovaných automobilov desaťkrát vyšší 
ako vo Švédsku či Švajčiarsku. 

Prínos technológií 
Aké sú príčiny priepastného rozdielu 
v bezpečnosti cestnej premávky? Niekto-
ré opatrenia vo vyspelej časti sveta pova-
žujeme za samozrejmé – povinné bezpeč-
nostné pásy, nízku alebo nulovú toleran-
ciu alkoholu, technické kontroly či prísny 
dohľad nad dodržiavaním rýchlosti. 
Veľký vplyv má nepochybne aj priemerný 
vek automobilov a moderné technológie, 
ktorými sú vybavené. Nejde len o crash 
testy, počet airbagov či elektronické sys-
témy ako ABS, ASR či ESP. Pozorní techno-
logickí strážni anjeli dohliadajú na moto-
ristov aj popri cestách. Prínos modernej 
dopravnej technologickej infraštruktúry 
je nesporný. Na niektorých miestach na-
príklad po inštalácii semaforov zazname-
nali pokles nehodovosti až o 90 percent. 
Prvý semafor nainštalovali v roku 1914 

v americkom Clevelande a mohlo by sa 
zdať, že už niet čo zlepšovať. Opak je 
pravda. Digitalizácia dnes umožňuje opti-
malizovať tok dopravy, poskytovať infor-
mácie o dôležitých parametroch, naprí-
klad o znečistení ovzdušia a v spolupráci 
s modernou LED technológiou výrazne 
prispievať k úsporám energií. Veľké slovo 
má aj v bezpečnosti. Napríklad detektory 
Heimdall využívajú radar na sledovanie 
prítomnosti chodcov pri svetelnej križo-
vatke aj priamo na ceste. Keď prechádza 
väčšia skupina ľudí, dokážu predĺžiť zele-
nú na semafore. Osobitne užitočná môže 
byť táto technológia pri školách alebo au-
tobusových zástavkách.

inteligentnejšie cesty
Inovatívne riešenia v cestnej infraštruk-
túre ponúkajú potenciál na ďalšie znižo-
vanie úmrtnosti. Až 90 percent tragic-
kých dopravných nehôd majú na svedomí 
chyby vodičov. Analytici ich rozdelili do 
troch oblastí. Prvou je možnosť, že vodič 
si nebezpečenstvo všimne, no kritickú si-
tuáciu si uvedomí príliš neskoro. Druhá 
častá príčinou nehôd je nesprávna reakcia 
vodiča a v treťom prípade síce nebezpe-
čenstvo identifikuje a rozhodne sa reago-
vať správne, ale manéver nezvládne.
Inteligentné dopravné systémy dokážu 

AUTOR: MartIN ValáŠeK  
FOTO: SiemenS, tu braunSchweig

Strážni anjeli pri cestách

dopravné nehody si 
každoročne vyžiadajú vo 
svete 1,2 milióna životov 
a patria dlhodobo do prvej 
desiatky najčastejších príčin 
úmrtí. niektorým krajinám 
sa podarilo nehodovosť 
výrazne znížiť, pri ďalšom 
zlepšovaní štatistík 
však narážajú na limity. 
ako dosiahnuť ďalšie 
zvyšovanie bezpečnosti?

technológia Siemens help guide optimalizuje dopravné 
toky a zvyšuje plynulosť i bezpečnosť premávky na pre-
ťažených dopravných trasách. 
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v každej takejto situácii pomôcť. Sledujú 
napríklad poveternostné podmienky (na-
príklad slabú viditeľnosť alebo šmykľavú 
vozovku) a na informačných paneloch pri 
ceste motoristov varujú, prípadne zobra-
zujú rýchlostné limity.
Ešte väčší inovačný potenciál sa však 
ukrýva v oblasti takzvanej inteligentnej 
Car2Infrastructure komunikácie, čiže 
v technológii pre komunikačné prepoje-
nie cestnej infraštruktúry s vozidlami. 
Cieľom je, aby automobily komunikova-
li so zariadeniami inštalovanými popri 
ceste a podľa aktuálnych dát prispôsobi-
li svoje asistenčné systémy. Technológia 
umožní prenášať informácie o rizikách 
na ceste, napríklad dočasných rýchlost-
ných a iných obmedzeniach. V meste po-
môže zlepšiť plynulosť premávky, naprí-
klad optimalizáciou svetelnej signalizácie 

na križovatkách. Keďže zariadenia po-
pri ceste sú neustále prepojené s riadia-
cim centrom, môžu vyslať upozornenia aj 
na nebezpečenstvá, ktoré zďaleka nie sú 
vo vizuálnom dosahu vodičov. Technoló-
gia by už tento rok mala fungovať v rámci 
ITS koridoru na diaľnici z Rotterdamu do 
Frankfurtu a ďalej do Viedne.
Vývojári Siemensu sa zamerali aj na riziká 
dopravy v tuneloch, napríklad systém Sit-
raffic Conduct+ meria výšku vozidiel. Pri-
pravuje sa riešenie, ktoré spája video a ter-
málnu obrazovú technológiu. Pred vstu-
pom do tunela dokáže odhaliť „časované 
bomby“, napríklad kamióny s prehriaty-
mi brzdami alebo motormi. Systém iden-
tifikuje prechádzajúci kamión a softvér 

identifikuje tie časti, ktoré sú najnáchyl-
nejšie na vznietenie – kolesá, brzdy, motor 
a nápravy. V kritickom prípade upovedomí 
políciu, ktorá zastaví nebezpečný kamión 
skôr, ako vojde do tunela.

Spoľahlivosť rozhoduje
Prínos signalizačných zariadení, samo-
zrejme, závisí od ich spoľahlivosti. „V mo-
mente, keď signalizácia nefunguje alebo 
ju treba vypnúť pre údržbu, riziko doprav-
ných nehôd na danom mieste prirodzene 
rastie,“ upozorňuje produktový manažér 
pre radiče v dopravných signalizačných 
systémoch Siemens Helmut Lennertz.
O dostupnosť dopravnej svetelnej signali-
zácie sa starajú napríklad radiče Sitraffic 
sX od Siemensu, ktoré možno na diaľku 
aktualizovať a tým aj rozširovať ich funk-
cie bez prerušenia prevádzky semaforov. 

Technici okrem toho na diaľku kontrolu-
jú signalizačné systémy a hľadajú v nich 
potenciálne chyby a riziká podobne, ako 
keby boli fyzicky priamo na mieste. Ino-
vatívne servisné nástroje uľahčujú tiež 
údržbu systémov na medzimestských 
cestách a diaľniciach. 
Inteligentné dopravné systémy sú jedi-
nou cestou, ako naďalej zvyšovať bezpeč-
nosť cestnej premávky v krajinách, ktoré 
už dnes patria k najbezpečnejším. Tam už 
narazili na limity, ktoré poskytujú bez-
pečnostné prvky vozidiel, kvalitnejšie 
cesty a lepšie dodržiavanie dopravných 
predpisov. Aby anjeli strážni ďalej pomá-
hali motoristom, treba ich rozmiestniť aj 
popri cestách. 

nástroje spoločnosti Siemens dovoľujú riadiť križo-
vatky a korigovať problémy bez toho, aby sa odsta-
vili semafory. 

riadiace stredisko zbiera dáta z diaľnice a9 z mníchova do berlína a informuje vodičov o aktuálnej situácii. 

(smrteľné nehody na 100-tisíc obyvateľov, rok 2013)

Prameň: OECDŠvédsko

Veľká británia 

Švajčiarsko

Holandsko 

Izrael 

Japonsko

Nemecko

Slovensko 

rakúsko

maďarsko

Česká republika

Poľsko

uSa

Čile

argentína

0 3 6 9 12

kde sú najnebezpečnejšie cesty 



J
azda po meste nie je pre väčšinu vo-
dičov príjemným zážitkom. Prispie-
vajú k tomu aj ťažkosti, ktoré zvy-
čajne prináša parkovanie. V každom 

trochu väčšom meste je nedostatok par-
kovacích miesť a vodič prejde v priemere 
4,5 kilometra, kým nájde to svoje. Ak to 
prerátame na emisie CO2, ide minimál-
ne o 630 gramov. Pri stovkách či tisíckach 
vodičov už ide o značné množstvo.

radar nad autami
Spoločnosť Siemens preto vyvíja systém, 
ktorý hľadanie parkovacieho miesta uľah-
čí. Marcus Zwick z divízie Mobility pracu-
je so svojím tímom už tri roky na projek-
te inteligentného parkovania s názvom 
Advanced Parking Management. Ako bu-
de fungovať?
Do lámp pouličného osvetlenia alebo na 
fasádach budov sa umiestnia radarové 
senzory, ktoré budú vo dne i v noci sledo-
vať parkovacie plochy a informovať o ich 

obsadenosti. Softvérová aplikácia ich pre-
tvorí do čo najprehľadnejšej podoby, aby 
mal vodič s ich vyhodnocovaním čo najme-
nej práce.
Radarové senzory systému majú nižšie 
rozlíšenie ako štandardné monitorova-
cie kamery, takže sa získa len schematic-
ké zobrazenie a nie je dotknuté právo na 
ochranu osobných údajov. Priveľmi ich 
neovplyvní ani nepriaznivé počasie a ich 
prevádzka je ekonomickejšia ako v prípa-
de senzorov zabudovaných do zeme.

Optimálne parkovanie
Dôležitou vlastnosťou systému je, že sa vie 
sám zdokonaľovať. Advanced Parking Ma-
nagement totiž registruje, či sú parkovacie 
miesta obsadzované v pravidelných cyk-
loch – napríklad každodenne v určitých 
hodinách alebo len v niektorých dňoch.
Tím Marcusa Zwicka predpokladá, že 
v budúcnosti sa informácie využijú na op-
timalizáciu rozmiestnenia parkovacích 

plôch po meste, čo výrazne prispeje k ply-
nulosti premávky. Bude tiež možné fle-
xibilne diferencovať parkovacie poplat-
ky a zohľadniť tak vyťaženosť parkovísk 
v konkrétnom dennom čase.
Pilotný projekt inteligentného vyhľadá-
vania parkovacích miest začal vlani v lete 
v Berlíne a zatiaľ pokrýva len jednu ulicu. 
Ideálom je, samozrejme, získať cez mo-
bilné zariadenie informácie o aktuálnom 
stave parkovacích plôch v celom meste.

Svetlá veľkomesta
Vo veľkých mestách dopravný ruch ne-
utícha ani v noci. Všade je pohyb a plno 
svetiel od západu slnka až do svitania. 
Osvetľovacie systémy sú integrálnou sú-
časťou mestskej infraštruktúry, stara-
jú sa o bezpečnosť dopravnej prevádzky 
a dávajú lesk pamätihodnostiam, ktorými 
sa mesto chce pochváliť. Čoraz častejšie 
sa však do popredia dostáva aj ekonomic-
ký aspekt: ako znížiť finančnú náročnosť 

Starosti miest s dopravou
ulice miest sú plné áut a pohyb sa prakticky nikdy 
nezastaví. cez deň je málo miesta, v noci priveľa 
svetla. inteligentné riešenia dokážu pomôcť zlepšiť 
plynulosť a bezpečnosť premávky a zároveň usporiť 
financie samospráv.

marcus zwick testuje inteligentné vyhľadávanie 
parkovacích miest v berlíne.

AUTOR: Petr JecHOrt  
FOTO: SIeMeNS
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verejného osvetlenia, ale nie na úkor kva-
lity a bezpečnosti?
Rozhodne nestačí len jednoduchá náhra-
da konvenčných lámp modernými LED 
zdrojmi. Inteligentný osvetľovací sys-
tém by mal regulovať intenzitu osvet-
lenia podľa momentálnych dopravných 
potrieb. Ale aj zohľadniť fakt, že čím viac 
osvetľovacie zariadenia starnú, tým sa 
ich prevádzka predražuje – rastie spot-
reba energie i servisné náklady. Náhrada 

starých svietidiel novými, samozrejme, 
môže priniesť významnú úsporu – až se-
demdesiat percent. Napríklad vďaka lam-
pám Siteco SL10 značky Siemens, vybave-
ným LED žiarivkami.

možnosti úspor sú veľké
Veľa miest reguluje intenzitu pouličného 
osvetlenia podľa nočnej hodiny, nie na zák-
lade aktuálnej hustoty premávky. Často sa 
môže stať, že ulice sú v určitých chvíľach 
prázdne, no maximálne osvetlené. Takým 
situáciám dokáže predísť sofistikovanejší 
monitorovací systém. V spojení s doprav-
ným centrom Sitraffic Concert a svetelným 
manažmentom Via Lumen možno intenzitu 
osvetlenia prispôsobiť. V rámci pilotného 
projektu v Düsseldorfe sa tak podarilo ušet-
riť tridsať percent elektrickej energie. Toto 
riešenie dokonca získalo v roku 2012 cenu 
German Telematics Award.
Okrem polmiliónového Düsseldorfu sa už 
podobnej modernizácie dočkali napríklad 
aj v bulharskom Slivene, kde spotreba elek-
trickej energie klesla o 68 percent. V Mo-
ravskej Třebovej v Česku prešlo moderni-
záciou 618 lámp. Dobré výsledky prináša 
toto riešenie aj na Slovensku – v Poprade 
dosiahli úsporu 48 percent, v Trenčíne 35 
percent a v Bratislave vďaka tomu, že mo-
dernizovali 30-tisíc lámp a premiestnili 

ďalších 12-tisíc lámp, až 50 percent.
Zajímaným doplnkovým riešením je ser-
visný systém Public Lighting Services. 
Cez špeciálny webový portál možno hlá-
siť poruchy osvetlenia priamo servisné-
mu stredisku. Každý prvok má svoj QR 
kód. Obyvateľ ho smartfónom naskenu-
je, obratom dostane formulár na hlásenie 
chýb, ktorý môže ihneď vyplniť a odoslať. 
Ak vlastníte mobil s GPS lokalizáciou, 
identifikácia chybného zdroja je ešte jed-
noduchšia. 

je energetická účinnosť 
štandardnej 230-voltovej 
led technológie

kwh energie sa ušetrí ročne 
na každej križovatke, ak 
by sa nahradili všetky 60- 
a 70-wattové žiarovky 

sa ušetrí v meste veľkosti berlína pri 
náhrade konvečných led semafórov 
jednowattovou technológiou

nových listnatých stromov treba  
v meste ako berlín, aby kompenzovali  
výsledné emisie oxidu uhličitého  
štandardnej technológie

Pred viac ako sto rokmi sa objavil 
v prevádzke prvý elektrický semafor 

a znamenal míľnik v riadení dopravy. 
dnes si len ťažko predstaviť svet 

bez červeno-žlto-zelených svetiel. 
a úspešný vývoj pokračuje v podobe 

jednowattovej technológie.

Jednowattová technológia
Najefektívnejšie semafory na svete

 V Európe je vyše 90 miliónov lámp 
verejného osvetlenia.

 Bežná lampa ročne spotrebuje 
670 kWh a je priemerne 15 dní mi-
mo prevádzky.

 Celková európska spotreba elek-
trickej energie na pouličné osvet-
lenie dosahuje 60 TWh ročne, čo je 
2,5 percenta spotreby energie v Eu-
rópe. 

 Inštalácia inteligentných techno-
lógií by mohla túto spotrebu znížiť 
o 64 percent na 22 TWh ročne.

 Európska uhlíková stopa by sa touto 
modernizáciou zničila o 19 milió-
nov ton CO2.

 Náklady na verejné osvetlenie v ne-
meckých mestách tvoria tretinu ich 
výdavkov na energetiku.

radarové senzory na lampách pouličného osvetlenia 
vo dne i v noci sledujú parkovacie plochy.



R
ýchla verejná dopra-
va, efektívna regulá-
cia parkovania v cen-
trách, ale aj komfort-

né navádzanie na mestské 
parkovacie plochy sú atribút-
mi dobre fungujúceho a pro-
sperujúce mesta. Zabezpečiť 
to všetko v čase, keď sa mestá 
vyrovnávajú s čoraz väčším 
náporom automobilov, zna-
mená pre magistráty jed-
nu z najväčších výziev dneš-
ka. Menej kolón, dopravných 
zápch, rýchlejší presun z bo-
du A do bodu B – to všetko má 

v mestách pozitívny vplyv nie-
len na životné prostredie, ale 
aj na spokojnosť návštevníkov 
a kvalitu života obyvateľov.

doprava s nadhľadom
Signalizačné systémy pre ria-
denie dopravy na križovat-
kách ELV (Extra Low Voltage) 
spotrebujú až o 75 percent 
menej energie ako konvenč-
né semafory. Napríklad v brit-
skom Southamptone znížili 
tieto LED systémy ročný objem 
vyprodukovaných emisií uhlí-
ka o vyše štyristo ton – nielen 

vďaka nižšej spotrebe, ale aj 
dlhšej životnosti a minima-
lizácii požiadaviek na servis 
a údržbu.
Vďaka bezdrôtovej detekcii vo-
zidiel v jazdnom pruhu možno 
signalizačné systémy nasa-
diť s minimálnym narušením 
asfaltovej plochy, čo znižuje 
prácnosť a náklady na inšta-
láciu. Pri riešení signalizácie 
sa nezabúda ani na cyklistov, 
ktorým špeciálne semafory 
na cyklotrasách vo výške očí 
uľahčujú jazdu.
Svetelná signalizácia by dnes 

nemala odzrkadľovať len ak-
tuálnu situáciu na križovatke, 
ale semafory by sa mali ko-
ordinovať aj so signalizáciou 
na susedných križovatkách. 
V dnešným preplnených mes-
tách však pre bezproblémo-
vé riadenie už neraz nestačia 
ani vzájomne prepojené a dy-
namicky riadené križovatky. 
Mestá, ktoré chcú maximálne 
zefektívniť dopravnú situáciu, 
môžu križovatky pripojiť do 
centrálneho riadiaceho stre-
diska. Dopravu odtiaľ možno 
riadiť komplexne a svetelnú 

Infraštruktúra pre  
blízku budúcnosť
moderné ekologické osvetlenie, ako aj systémy na 
zefektívnenie hromadnej dopravy a na uľahčenie parkovania 
prinášajú obyvateľom i návštevníkom miest vyššiu bezpečnosť 
a lepšiu kvalitu života. ich rozvoj preto patrí k základným 
poslaniam miest a obcí.

AUTORI: MartIN ValáŠeK
FOTO: jOzef jakubČO,  
 emanuel bOSOn, SiemenS
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signalizáciu prispôsobovať 
celkovej dopravnej situácii 
v meste.

kam zaparkovať?
Až štyridsať percent vnútro-
mestskej automobilovej dopra-
vy tvoria vozidlá, ktoré hľa-
dajú parkovacie miesto. Dy-
namické navádzacie systémy 
s dobre viditeľnými a aktuál-
nymi informáciami o voľných 
parkovacích miestach nasa-
dil Siemens v britskom Not-
tinghame. Vodiči majú lepšie 
informácie, čo redukuje do-
pravné zápchy, skracuje čas 
cestovania a znižuje znečiste-
nie ovzdušia.
Siemens vyvíja inteligentné 
riešenia pre parkovanie a pre 
navádzanie do garáží a na par-
koviská. Aj doprave v Bratisla-
ve by pomohli moderné solár-
ne napájané parkovacie auto-
maty s rôznymi možnosťami 
spoplatňovania, vrátane prog-
resívnej metódy, keď hodinová 
sadzba postupne narastá pod-
ľa celkového času parkovania. 
Pomocou snímačov možno ne-
ustále monitorovať parkova-
nie na konkrétnej ulici. Inte-
ligentné senzory zistia nielen 
to, koľko parkovacích miest je 
na ulici voľných, ale dokážu aj 
identifikovať, či vodič správ-
ne zaparkoval alebo či má na 
danom mieste oprávnenie stáť 
(napríklad či je rezident). Rie-
šenie poskytuje informáciu aj 
vo vizuálnej podobe na mape, 
na ktorej sa presne zobrazuje, 
kedy ktoré vozidlo prišlo a ke-
dy odišlo.

aby bolo svetlo
Súčasťou mestskej 
infraštruktúry je aj kvalitné 
verejné osvetlenie. Výrazný 
technologický pokrok umož-
ňuje mestám riešiť osvetlenie 
ulíc, námestí a iných verej-
ných priestranstiev vysoko 
efektívne. Výsledkom sú nie-
len výrazné úspory v spotrebe 
energií, ale aj nižšie náklady 
na prevádzku a údržbu. Práve 
zníženie nákladov patrí k dô-
vodom, prečo sa čoraz viac 
miest a obcí rozhoduje pre 
modernizáciu osvetlenia.

„Nehľadíme len na základné 
poslanie verejného osvetle-
nia, vidíme v ňom aj estetickú 
funkciu, veď osvetlenie nezvy-
šuje iba bezpečnosť verejných 
priestranstiev, ale aj dotvá-
ra atmosféru nočného mesta. 
Vždy nás zaujímajú náklady, 
ktoré mestám s osvetlením 
ulíc a s údržbou lámp vznika-
jú. Je to zvlášť dôležité v ob-
dobí vysokých cien energií,“ 
vysvetľuje Richard Procik, ria-
diteľ kompetenčného centra 
verejného osvetlenia Siemens 
pre CEE.
Na Slovensku prevádzku-
je spoločnosť Siemens sys-
tém, ktorý umožňuje mestám 

efektívne spravovať poruchy 
verejného osvetlenia – bez 
ohľadu na to, kto je jeho dodá-
vateľom či kto servis zabezpe-
čuje. Softvér pomáha mestám 
sprehľadniť, koľko porúch bo-
lo kedy nahlásených a ako na 
tieto požiadavky servisná or-
ganizácia reagovala. Občania 
majú možnosť nahlásiť poru-
chy verejného osvetlenia tele-
fonicky cez 24-hodinový dis-
pečing alebo na internetovej 
stránke. Všetky lampy v meste 
sú zahrnuté do digitálnej ma-
py, ku ktorej sa dá pristupovať 
cez webový prehliadač z počí-
tača alebo z mobilného zaria-
denia. 

ulica svetla na 
bratislavskom 
nábreží dunaja
Bratislava vlani spustila inter-
aktívny vzdelávací projekt, 
ktorý približuje dejiny verej-
ného osvetlenia. Ulica svet-
la je unikátna technologic-
ko-náučná projekcia, ktorá 
zatiaľ nemá nikde na svete 
obdobu. Štartuje pri kaviar-
ni Propeler na Vajanského 
nábreží, kde kedysi stála jed-
na z prvých pouličných lámp, 
pokračuje cez Medenú uli-
cu až po Slovenské národné 
múzeum. Posledná zástavka 
je na Fajnorovom nábreží. Na 
približne polhodinovej trase 
visia na štrnástich lampách 
svetelné tabule, ktoré odha-
ľujú fakty o osvetlení v meste.
Cieľom Ulice svetla je po-
skytnúť žiakom, turistom 
a všetkým záujemcom infor-
mácie o histórii, technoló-
giách a konkrétnych typoch 
svetelných zdrojov používa-
ných na verejné osvetlenie 
– od tradičných sodíkových 
výbojok až po najnovšie LED 
technológie. „Chceli sme 
ukázať, že svetlo nie je len 
technológia, ale aj umenie,“ 
povedal generálny riaditeľ 
Siemensu Slovensko Vladi-
mír Slezák.

inteligentný parkovací systém vie poslať informáciu o situácii  
v parkovaní do navigácie v reálnom čase.

Senzory inteligentného parkovacieho systému môžu monitorovať  
aj to, či autá neblokujú chodník alebo priľahlú cyklotrasu. 



R
iadenie mestskej infraštruktúry 
nikdy nebolo pre globálne hos-
podárstvo a sociálny rozvoj také 
dôležité ako dnes. Má kľúčový 

vplyv na kvalitu života, ale skutočne ju 
doceňujeme až vtedy, keď niečo nefungu-
je. Urbanizácia to všetko ešte viac kompli-
kuje a každú sekundu pribudnú na našej 
planéte dvaja noví obyvatelia miest.
Rast populácie nie je jedinou výzvou – 
ďalšie prináša geografická veľkosť a eko-
nomická výkonnosť miest. Už dnes vytvá-
rajú okolo 80 percent svetového hrubé-
ho domáceho produktu, takže je zrejmé, 
že budú chrbticou hospodárskeho rastu 
a prosperity aj v budúcnosti.

(ne)schopnosť adaptovať sa
Mestá tvarujú obyvatelia, technológie 
a infraštruktúra, ale v súčasnosti tieto tri 
sily čoraz viac kolidujú. Kľúč k riešeniu 
súčasných i budúcich výziev udržateľné-
ho rozvoja majú v rukách digitálne tech-
nológie.
Vo väčšine miest sa dopravné cesty, 
energetické systémy a budovy dlhé ro-
ky takmer nezmenili. Niektoré digitálne 
systémy sa síce už integrovali, no kvalita 
infraštruktúry sa paradoxne v mnohých 
rozvinutých štátoch zhoršuje. Podľa od-
hadov do roku 2030 bude treba investovať 
do infraštruktúry na celom svete viac ako 
50 biliónov dolárov, ak má hrubý domáci 

produkt udržať krok s rastom populácie. 
Mestá v rozvojových krajinách čelia aj 
ďalším problémom – výpadkom elektri-
ny, nedostatku pitnej vody či nevyhovujú-
cej verejnej doprave.
Problém je, že infraštruktúra nenapre-
duje dostatočne rýchlo, aby bola schopná 
podporiť ekonomický rozvoj miest. V čase 
obmedzených rozpočtov samosprávy dô-
kladne zvažujú investície do infraštruk-
túry. O to viac sa musia usilovať, aby sa 
správne technológie uplatňovali v správ-
nom čase a správnom prostredí.

investičný kompas
Každé mesto je iné a pochopenie 

Mestá čaká  
digitálna budúcnosť
každý týždeň vzrastie veľkosť miest na svete o pol 
druha milióna obyvateľov. do roku 2050 tak viac ako 
dve tretiny svetovej populácie budú žiť v mestách.  
Pred polstoročím to bola len jedna tretina. 

AUTOR: VladIMír duduc  
FOTO: SIeMeNS 

Aarhus: nemecké mesto sa chce stať do roku 2030 
uhlíkovo neutrálnym. nástroj city Performance 
tool ukázal, že tento cieľ je realistický. 
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miestnych súvislostí má zásadný význam 
pre optimálne riešenie infraštruktúry. Sie-
mens vyvinul na analýzu výkonnosti miest 
nástroj City Performance Tool, ktorý posu-
dzuje viac ako štyristo dátových vstupov 
a vyše sedemdesiat rôznych technológií.
Ide o komplexný interaktívny nástroj, kto-
rý poskytuje samosprávam návod, ako vy-
užiť potenciál plne digitalizovanej, elek-
trifikovanej a inteligentnej infraštruk-
túry. Zároveň poskytuje informácie, ako 
každé rozhodnutie súvisiace s infraštruk-
túrou ovplyvní tvorbu pracovných miest, 
uhlíkové emisie, energetickú účinnosť, 

dopravnú dostupnosť a ďalšie ukazovatele.
„City Performance Tool ide nad rámec vý-
počtu jednoduchej uhlíkovej stopy. Zara-
dením ďalších znečisťujúcich látok, ako 
sú prachové častice alebo oxidy dusíka, 
ale aj ďalších kritérií trvalej udržateľnos-
ti, efektívnosti investícií či tvorby pra-
covných miest, je zaručený správny smer 
rozvoja,“ hovorí predseda organizácie 
Sustainable Engineering na Technickej 
univerzite v Berlíne Matthias Finkbeiner.

budovanie odolných miest
Rast populácie, rýchla urbanizácia a kli-
matické zmeny dostávajú mestskú in-
fraštruktúru pod čoraž silnejší tlak. Musí 
zvládnuť aj neplánované alebo nepredví-
dateľné podmienky, vyvolané napríklad 
extrémnym počasím či priemyselnými 
haváriami. Technológie vo sfére elektri-
fikácie, automatizácie a digitalizácie po-
máhajú mestám reagovať na tieto výzvy. 
„Odolná infraštruktúra nie je riešením, 
je nutnosťou,“ tvrdí člen správnej rady 
Siemensu Roland Busch. Snaha samo-
správ zlepšovať infraštruktúru je zrejmá, 
často však naráža na finančné obmedze-
nia mestských rozpočtov. Spoločnosť Sie-
mens preto podáva mestám pomocnú ru-
ku a poskytuje rôzne modely financova-
nia infraštruktúrnych projektov. 

Technológie  
prinášajúce rozdiel

 Inovačné systémy riadenia dopra-
vy optimalizujú cestnú a železničnú 
priepustnosť, zatiaľ čo informačné 
systémy pomáhajú cestujúcim nájsť 
efektívne cestovné trasy. Plnoauto-
matizované metro sa môže flexibil-
ne prispôsobovať počtu cestujúcich 
a dynamické riadenie premávky za-
sa zaručuje jej optimálnu plynulosť.

 Budovy, či už slúžia na bývanie, ale-
bo na prácu, spotrebúvajú viac ako 
40 percent všetkej energie na našej 
planéte. Modernizácia existujúcich 
a výstavba nových budov a najmä 
zvyšovanie ich vnútornej inteligen-
cie ponúka obrovské možnosti pre-
vádzkových úspor, ktoré mnohé sa-
mosprávy stále nedoceňujú.

 Spoľahlivé dodávky energie sú zá-
sadným predpokladom hospodár-
skeho rastu a stability, ale aj sociál-
neho blahobytu obyvateľov v mes-
tách. Inteligentné siete umožňujú 
efektívnejšie riadiť spotrebu ener-
gie a pružnejšie reagovať na menia-
ce sa požiadavky. Najmä však umož-
ňujú súčasne využívať elektrinu 
z distribuovaných i obnoviteľných 
zdrojov. 

Helsinki: fínske hlavné mesto chce  
do roku 2050 dosiahnuť uhlíkovú neutralitu.

Mexico City: už dlhší čas prijíma „zelené“ opatrenia. infraštruktúru môže modernizovať novými technológiami 
pre energie a dopravu. 



siemens.sk/ingenuityforlife

Keď je v meste zelená vlna, Miško ešte stíha 
dopísať zabudnutú úlohu. To je Ingenuity for life.
V mestách pribúdajú autá a organizácia dopravy sa stáva prioritou číslo jeden. Naše moderné  
systémy pomáhajú na Slovensku riadiť dopravu na 250 svetelných križovatkách, cez ktoré  
prejde 9 milónov áut denne. Myslíme nielen na plynulosť premávky, ale najmä na bezpečnosť  
počas všetkých vašich jázd. To je Ingenuity for life.
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