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 O projekte LIFE GYM 

 

 

LIFE GreenYourMove je 
európsky výskumný projekt 
spolufinancovaný z LIFE, 
finančného nástroje EU pre 
životné prostredie - LIFE14 
ENV/GR/000611, a gréckymi 
Green Fund. 

 Obdobie 
realizácie:  2015-2019 

 Rozpočet:  1,245,052.00 € 

 Cieľ:  Vývoj a propagácia 
komodálneho vyhľadávača 
spojení za účelom zníženia  
emisií skleníkových plynov v 
Európe 

 Koordinujúci 
príjemca: University of Thessaly 

 Pridružení 
príjemcovia: AVMap GIS S.A. 

  CHAPS spol. s r.o. 

  EMISIA S.A. 

  Inprop Ltd. 

  TrainOSE S.A. 

 GYM 
aplikácia: www.greenyourmove.eu  

 Projektové  
stránky: www.greenyourmove.org  

http://www.greenyourmove.eu/
http://www.greenyourmove.org/
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Myslite zeleno. 

 

Pohybujte sa zeleno. 

 

Užívajte si zdravé prostredie. 

 

 

www.greenyourmove.eu  

http://www.greenyourmove.eu/
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Viete, či sú Vaše cesty 

zelené?
 

Zmena klímy je jednou z najväčších výziev, 

ktorým bude človek v nadchádzajúcich 

rokoch čeliť. Európska únia sa už pred 

niekoľkými rokmi zaviazala zaoberať sa 

zmenou klímy a robí kroky k obmedzeniu 

emisií skleníkových plynov vo všetkých 

oblastiach svojich činností. 

Oblasť dopravy je v Európe zodpovedná za 

takmer 25 % celkových emisií skleníkových 

plynov, len cestná doprava vyprodukuje 

približne 15 % všetkých emisií. V záujme 

zníženia ich produkcie plánuje Európska únia 

radu opatrení. Doprava je veľkým dielom tiež 

zodpovedná za hluk a znečistenie ovzdušia v 

mestách, aj keď za posledných 10 rokov toho 

bolo v cestnej a čiastočne aj v železničnej 

doprave veľa dosiahnutého. 

Pokiaľ sa však budeme ako doteraz 

zameriavať iba na obchodné hľadisko, 

spotreba energie a emisií CO2 z dopravy budú 

namiesto znižovania o tretinu vyššie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čo keby ste mohli znížiť 

svoju uhlíkovú stopu 

jednoduchým zeleným 

krokom? 
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LIFE GreenYourMove: 

Platforma, ktorá Vám 

pomôže pohybovať sa 

zeleno.
 

 

 

 

 

K dispozícii zadarmo na 

www.greenyourmove.eu  

 

 

 

 

Hlavným cieľom projektu LIFE 

GreenYourMove je vývoj a propagácia 

komodálneho vyhľadávača spojení, ktorý 

by prispel k zníženiu produkcie oxidu 

uhličitého v Európe. GreenYourMove 

vyvíja multimodálny plánovač cesty, ktorý 

berie do úvahy všetky druhy verejnej 

dopravy (mestské aj prímestské autobusy, 

metro, električky, trolejbusy a vlaky) a 

navrhne používateľovi cestu 

najpriateľskejšiu k životnému prostrediu. 

Navrhnuté trasy sú tie najmenej zaťažujúce 

životné prostredie, pretože sú emisie 

počítané pre rôzne scenáre.

http://www.greenyourmove.eu/
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Používajte aplikáciu k 

plánovaniu svojich ciest.  
 

 

 

Vyberte počiatočný a cieľový bod. 

  

 

Vyberte dátum a čas plánovanej 
cesty. 

  

 

Aplikácia poskytuje rôzne 
možnosti presunu z počiatočného 
bodu do cieľa. 

  

 

Porovnajte emisie produkované 
na zvolenom spojení s tými, 
pokiaľ by ste na rovnakej trase 
využili auto. 

 

 

GreenYourMove je 

najjednoduchšou a 

najrýchlejšou navigáciou 

verejnou dopravou. 
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Použite vyvinuté aplikácie k… 

 

 …vytvoreniu vlastných GTFS dát. 

Pre dopravcov, ktorí chcú digitalizovať dáta svojich cestovných poriadkov, bola vyvinutá ľahko 

použiteľná aplikácia GTFS editor. Dopravcovia môžu definovať trasy svojich spojov a ich 

cestovné poriadky a napríklad pridávať zastávky na mape. Aplikácia GTFS editor je veľmi ľahko 

použiteľná a dostupná cez webový prehliadač! 

 

 …preplánovanie svojich cestovných 

poriadkov. 

Pre grécku, českú a slovenskú verejnú dopravnú sieť bol riešený problém optimalizácie 

náväznosti spojov, ktorý spočíval v návrhu úprav cestovných poriadkov vlakovej a 

autobusovej dopravy tak, aby cestujúci trávili menej času čakaním na prestup vo významných 

dopravných uzloch. 

 

 

 

 …vypočítanie svojich emisií. 

Pre výpočet produkovaných emisií bola vyvinutá nová metodológia,  

všetky emisné faktory boli homogenizované pre formuláciu spoločnej 

metodiky pre výpočet emisií všetkých dopravných prostriedkov. 

Kontaktujte tým GreenYourMove a integrujte vyvinuté modely pre 

výpočet emisií do Vášho vyhľadávača spojení. 
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„Green your move to green your 

Europe.“

 

Zlepšenie kvality ovzdušia  

Na základe novej metodiky kalkulácie emisií bol vytvorený 

monitorovací protokol, ktorý bol za účelom posúdenia 

dopadu zavedenia platformy GYM na životné prostredie 

aplikovaný na odvetvie dopravy v Grécku. 

Očakáva sa, že platforma GreenYourMove povzbudí 

vodičov osobných automobilov k využívaniu verejnej 

dopravy, ktorí tak obmedzia cesty autom. Každý, kto 

prestúpi na verejnú dopravu, neprispieva k nárastu 

produkcie CO2, pretože spoje hromadnej dopravy sú 

prevádzkované bez ohľadu na nových potencionálnych 

cestujúcich.  

Pre vyhodnotenie dosiahnutého obmedzenia produkcie CO2 

po spustení platformy GreenYourMove boli použité dáta 

štrnástich medzimestských autobusových dopravcov, 

štrnástich mestských dopravných podnikov a gréckej 

železničnej spoločnosti TRAINOSE. Od začiatku projektu 

narástli mesačné predaje lístkov u medzimestských a 

mestských autobusových dopravcov o 21 % respektíve o 46 

%, objemy predajov cestovných lístkov spoločnosti 

TRAINOSE narástli o 33 %. 

Tento nárast predajov cestovných lístkov vo verejnej 

doprave znamená obmedzenie produkcie CO2 o 0,06 Mt 

mesačne u mestských a medzimestských autobusov a o 0,03 

Mt mesačne na železnici. Od spustenia platformy 

GreenYourMove ide teda celkovo o zníženie emisií o 0,78 

Mt CO2 u autobusov a o 0,39 Mt u vlakov. 

 

 

 
 

 

0

50

100

150

200

250

Predané lístky  
(v miliónoch za mesiac) 

Medzimestské
autobusy

Mestské autobusy

Vlaky

0.00

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

0.07

September
2018

December
2018

August
2019

Celkom

Ušetrené množstvo CO2  
(v Mt za mesiac) 

Mestské a
medzimestské
autobusy

Vlaky



LIFE GreenYourMove|9 
 
 

 
 

Zmeňte spôsob svojho myslenia. 

 

Aké sú socioekonomické 

prínosy projektu LIFE 

GreenYourMove? 

Najdôležitejšími socioekonomickými prínosmi projektu sú: 

Verejné povedomie 

Význam všetkých cieľov projektu a ich vplyv na zmenu 

kvality ovzdušia boli zdieľané prostredníctvom mnohých 

komunikačných kanálov (webových stránok, sociálnych 

sietí, informačných tabúľ, letákov, tlačových správ, flash 

animácií, informačných bulletinov, videí, vedeckých 

publikácií) a tiež šírené vďaka usporiadaniu workshopov a 

osvetovej kampane, účasťou členov projektového týmu na 

konferenciách, seminároch a osobných jednaniach 

s dopravcami a použití metód priameho marketingu. 

Odozva cestujúcich bola mimoriadna. 

Zmena environmentálneho myslenia 

Behom osvetovej kampane, ktorá prebehla po spustení 

platformy, bolo na zastávkach hromadnej dopravy za 

pomoci dotazníkov oslovených viac ako 1200 osôb. Viac ako 

96 % cestujúcich uviedlo, že sa zaujímajú o svoju 

ekologickou stopu, ďalej viac ako 85 % by uprednostnilo 

ekologickejšiu trasu pred tou najrýchlejšou. 

Čakacia doba v prestupných uzloch 

Prijatím niektorých navrhovaných úprav cestovných 

poriadkov doporučených procesom synchronizácie dát 

cestovného poriadku vyvinutým v rámci projektu sa 

podarilo znížiť čakacie doby v prestupných bodoch medzi 

gréckymi medzimestskými autobusmi a vlakmi o 4,91 %. 

 

Geografické pokrytie 

Platforma GreenYourMove v súčasnej dobe pracuje s 

dátami zahrňujúcu verejnú dopravu 11 európskych štátov 

(Grécka, Česka, Slovenska, Cypru, Dánska, Estónska, 

Luxemburska, Holandska, Slovinska, Švédska a 

Švajčiarska). Tým GreenYourMove bude pokračovať v 

aktualizácii databázy cestovných poriadkov, a to ako u 

terajšej siete, tak aj jej rozširovaním. 

Prijatie platformy GreenYourMove 

Od spustenia platformy GreenYourMove v auguste 2018 

bolo obslúžených viac ako 25000 žiadostí na vyhľadanie 

trasy. Webové stránky vyhľadávača spojení navštívilo viac 

ako 8000 používateľov z celého sveta, mobilné aplikácie boli 

  nainštalované na viac ako 3500 zariadeniach

 

 

 

 

 

Kontaktujte nás 

 Thesalská univerzita, Katedra strojného 

inžinierstva, Leoforos Athinon, Pedion Areos, 38334 

Volos, Grécko 

+30 6977404429 

greenyourroute@gmail.com  

mailto:greenyourroute@gmail.com
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