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 O projektu LIFE GYM 

 

 

LIFE GreenYourMove je 
evropský výzkumný projekt 
spolufinancovaný z LIFE, 
finančního nástroje EU pro 
životní prostředí - LIFE14 
ENV/GR/000611, a řeckými 
Green Fund. 

 Období 
realizace:  2015-2019 

 Rozpočet:  1,245,052.00 € 

 Cíl:  Vývoj a propagace 
komodálního vyhledávače 
spojení za účelem snížení  
emisí skleníkových plynů v 
Evropě 

 Koordinující 
příjemce: University of Thessaly 

 Přidružení 
příjemci: AVMap GIS S.A. 

  CHAPS spol. s r.o. 

  EMISIA S.A. 

  Inprop Ltd. 

  TrainOSE S.A. 

 GYM aplikace: www.greenyourmove.eu  

 Projektové  
stránky: www.greenyourmove.org  

http://www.greenyourmove.eu/
http://www.greenyourmove.org/
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Myslete zeleně. 

 

Pohybujte se zeleně. 

 

Užívejte si zdravé prostředí. 

 

 

www.greenyourmove.eu  

http://www.greenyourmove.eu/
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Víte, zda jsou Vaše 

cesty zelené?
 

Změna klimatu je jednou z největších výzev, 

kterým bude člověk v nadcházejících letech 

čelit. Evropská unie se již před několika lety 

zavázala zabývat se změnou klimatu a 

podniká kroky k omezení emisí skleníkových 

plynů ve všech oblastech svých činností. 

Oblast dopravy je v Evropě zodpovědná za 

téměř 25 % celkových emisí skleníkových 

plynů, jen silniční doprava vyprodukuje 

přibližně 15 % všech emisí. V zájmu snížení 

jejich produkce plánuje Evropská unie řadu 

opatření. Doprava je velkým dílem také 

odpovědná za hluk a znečištění ovzduší ve 

městech, i když za posledních 10 let toho bylo 

v silniční a částečně i železniční dopravě 

mnoho dosaženo. 

Pokud se však budeme jako dosud zaměřovat 

pouze na obchodní hledisko, spotřeba energie 

a emise CO2 z dopravy budou namísto 

snižování o třetinu vyšší. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Co kdybyste mohli 

snížit svou uhlíkovou 

stopu jednoduchým 

zeleným krokem? 
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LIFE GreenYourMove: 

Platforma, která Vám 

pomůže pohybovat se zeleně.
 

 

 

 

 

K dispozici zdarma na 

www.greenyourmove.eu  

 

 

 

 

Hlavním cílem projektu LIFE 

GreenYourMove je vývoj a propagace 

komodálního vyhledávače spojení, který 

by přispěl ke snížení produkce oxidu 

uhličitého v Evropě. GreenYourMove 

vyvíjí multimodální plánovač cesty, který 

bere v potaz všechny druhy veřejné 

dopravy (městské i příměstské autobusy, 

metro, tramvaje, trolejbusy a vlaky) a 

navrhne uživateli cestu nejpřátelštější k 

životnímu prostředí. Navržené trasy jsou 

ty nejméně zatěžující životní prostředí, 

jelikož jsou emise počítány pro různé 

scénáře.

http://www.greenyourmove.eu/
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Používejte aplikaci k 

plánování svých cest.  
 

 

 

Vyberte počáteční a cílový bod. 

  

 

Vyberte datum a čas zamýšlené 
cesty. 

  

 

Aplikace poskytuje různé 
možnosti přesunu z výchozího 
bodu do cíle. 

  

 

Porovnejte emise produkované 
na zvoleném spojení s těmi, 
pokud byste na stejné trase 
využili auto. 

 

 

GreenYourMove je 

nejjednodušší a 

nejrychlejší navigací 

veřejnou dopravou. 
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Použijte vyvinuté aplikace k… 

 

 …vytvoření vlastních GTFS dat. 

Pro dopravce, kteří chtějí digitalizovat data svých jízdních řádů, byla vyvinuta snadno použitelná 

aplikace GTFS editor. Dopravci mohou definovat trasy svých spojů a jejich jízdní řády a 

například přidávat zastávky na mapě. Aplikace GTFS editor je velmi snadno použitelná a 

dostupná přes webový prohlížeč! 

 

 …přeplánování svých jízdních řádů. 

Pro řeckou, českou a slovenskou veřejnou dopravní síť byl řešen problém optimalizace 

návazností spojů, který spočíval v návrhu úprav jízdních řádů vlakové a autobusové dopravy 

tak, aby cestující trávili méně času čekáním na přestup ve významných dopravních uzlech. 

 

 

 

 …vypočítání svých emisí. 

Pro výpočet produkovaných emisí byla vyvinuta nová metodologie,  

všechny emisní faktory byly homogenizovány pro formulaci společné 

metodiky pro výpočet emisí všech dopravních prostředků. 

Kontaktujte tým GreenYourMove a integrujte vyvinuté modely pro 

výpočet emisí do Vašeho vyhledávače spojení. 



LIFE GreenYourMove |8 
 
 

 
 

„Green your move to green your 

Europe.“

 

Zlepšení kvality ovzduší  

Na základě nové metodiky kalkulace emisí byl vytvořen 

monitorovací protokol, který byl za účelem posouzení 

dopadu zavedení platformy GYM na životní prostředí 

aplikován na odvětví dopravy v Řecku. 

Očekává se, že platforma GreenYourMove povzbudí řidiče 

osobních automobilů k využívání veřejné dopravy, kteří tak 

omezí cesty autem. Každý, kdo přestoupí na veřejnou 

dopravu, nepřispívá k nárůstu produkce CO2, protože spoje 

hromadné dopravy jsou provozovány bez ohledu na nové 

potencionální cestující.  

Pro vyhodnocení dosaženého omezení produkce CO2 po 

spuštění platformy GreenYourMove byla použita data 

čtrnácti meziměstských autobusových dopravců, čtrnácti 

městských dopravních podniků a řecké železniční 

společnosti TRAINOSE. Od počátku projektu vzrostly 

měsíční prodeje jízdenek na meziměstské a městské 

autobusové dopravce o 21% respektive o 46%, objemy 

prodejů jízdenek společnosti TRAINOSE narostly o 33%. 

Tento nárůst prodejů jízdenek na veřejnou dopravu 

znamená omezení produkce CO2 o 0.03 Mt měsíčně u 

městských a meziměstských autobusů a o 0.01 Mt měsíčně 

na železnici. Od spuštění platformy GreenYourMove jde 

tedy celkově o snížení emisí o 0.37 Mt CO2 u autobusů a o 

0.18 Mt u vlaků. 
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Změňte způsob svého myšlení. 

 

Jaké jsou socio-ekonomické 

přínosy projektu LIFE 

GreenYourMove? 

Nejdůležitějšími socio-ekonomickými přínosy projektu jsou: 

Veřejné povědomí 

Význam všech cílů projektu a jejich vliv na změnu kvality 

ovzduší byly sdíleny prostřednictvím mnoha 

komunikačních kanálů (webových stránek, sociálních sítí, 

informačních tabulí, letáků, tiskových zpráv, flash animací, 

informačních bulletinů, videí, vědeckých publikací) a také 

šířeny díky pořádání workshopů a osvětové kampaně, 

účasti členů projektového týmu na konferencích, seminářích 

a osobních jednáních s dopravci a použití metod přímého 

marketingu. Odezva cestujících byla mimořádná. 

Změna environmentálního myšlení 

Během osvětové kampaně, která proběhla po spuštění 

platformy, bylo na zastávkách hromadné dopravy za 

pomoci dotazníku osloveno více než 1,200 osob. Více než 

96% cestujících uvedlo, že se zajímá o svou ekologickou 

stopu, dále více než 85 % by upřednostnilo ekologičtější 

trasu před tou nejrychlejší. 

Čekací doba v přestupních uzlech 

Přijetím některých navrhovaných úprav jízdních řádů 

doporučených procesem synchronizace dat jízdního řádu 

vyvinutým v rámci projektu se podařilo snížit čekací doby 

v přestupných bodech mezi řeckými meziměstskými 

autobusy a vlaky o 4.91 %. 

 

Geografické pokrytí 

Platforma GreenYourMove v současné době pracuje s daty 

zahrnující veřejnou dopravu 10 evropských zemích (Řecka, 

České republiky, Slovenska, Kypru, Dánska, Estonska, 

Lucemburska, Nizozemska, Švédska a Švýcarska). Tým 

GreenYourMove bude pokračovat v aktualizaci databáze 

jízdních řádů, a to jak u stávající sítě, tak jejím rozšiřováním. 

Přijetí platformy GreenYourMove 

Od spuštění platformy GreenYourMove v srpnu 2018 bylo 

odbaveno více než 25,000 dotazů na vyhledání trasy. 

Webové stránky vyhledávače spojení navštívilo více než 

8000 uživatelů z celého světa, mobilní aplikace byly 

  nainstalovány na více než 3,500 zařízení.

 

 

 

 

 

Kontaktujte nás 

 Thesalská universita, Katedra strojního inženýrství, 

Leoforos Athinon, Pedion Areos, 38334 Volos, 

Řecko 

+30 6977404429 

greenyourroute@gmail.com  

mailto:greenyourroute@gmail.com
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