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Ireneusz CELIŃSKI 

WYKORZYSTANIE PLANERA PODRÓŻY GREEN TRAVELLING W SPORCIE, 

TURYSTYCE I REKREACJI 

 

W artykule omówiony został problem wykorzystania planerów podróży w zastosowaniach sportowych, tury-stycznych i re-

kreacyjnych. Przedmiotowy problem zilustrowano na przykładzie wykorzystania planera podróży o nazwie Green Travelling 

Planner (GT Planner). Każdy planer podroży służy do wyznaczenia ścieżki przemieszczenia w sieci transportowej pomiędzy 

punktem początkowym podróży, a końcowym. Tą funkcjonalność planerów opisano w przedmiotowym artykule w aspekcie 

planowania tras turystycznych i rekreacyjnych oraz interesujących aspektów wykorzystania w sporcie. Zasadniczy problem w 

przystosowaniu planera podroży do celów: sportowych, turystycznych i rekreacyjnych tkwi w wykorzystywanych przez niego 

źródłach danych. Problem ten szczegółowo opisano w niniejszym artykule. Podstawową funkcjonalnością planera zapropono-

wanego do realizacji przemieszczeń: sportowych, rekreacyjnych i turystycznych o nazwie GT Planner jest indeksowanie prze-

mieszczeń wielkością emisji substancji szkodliwych jaka jest z jego realizacją związana. W połączeniu z innymi funkcjonalno-

ściami tego narzędzia, takimi jak wykorzystywanie danych o profilach wysokości, wykorzystanie funkcji heurystycznych cechu-

jących sieć transportową, można taki planer wykorzystać w specyficznych zagadnieniach: sportowych, turystycznych i rekrea-

cyjnych. Na rynku jest obecnie kilka planerów podróży, które można określić mianem stricte turystycznych, z uwagi na co 

zostaną one opisane obok prezentowanego narzędzia GT Planner 

 

WSTĘP 

Planer podróży jest narzędziem umożliwiającym zaplanowanie 
przemieszczenia w sieci transportowej. Ścieżka przemieszczania 
w danej sieci transportowej ustalana jest na podstawie zadanych 
kryteriów. Takimi kryteriami jest zawsze punkt początkowy i punkt 
końcowy przemieszczenia. Czasem w planowaniu podróży 
uwzględnia się również punkty pośrednie tzw. POI (point of inte-
rest). Kolejne kryterium lub kryteria ustalane są na podstawie prefe-
rencji użytkownika sieci transportowej. W tym sensie użytkownik 
może wybrać przemieszczenie: najszybsze, najtańsze, najkrótsze, 
najbezpieczniejsze itp. Zbiór kryteriów optymalizacyjnych stosowa-
nych w celu wyznaczenia optymalnej trasy przemieszczenia w sieci 
transportowej może być rozszerzony o kolejne opcje. Warunkiem 
koniecznym zwiększenia w ten sposób funkcjonalności planera 
podróży jest posiadanie odpowiednich danych w celu zasadnego 
stosowania nowych kryteriów w procesie wyznaczania trasy. W 
zgodzie z tą ideą można określić zbiór parametrów jakie mogą 
zostać wykorzystane w celu zastosowania planera podróży do 
różnych zastosowań w: sporcie, turystyce i rekreacji. Przykład wyko-
rzystania planera podróży w omawianych zagadnieniach oparto o 
rozwiązanie pod nazwą GT Planner. Planer ten zaprezentowano na 
rysunku 1. 

 

 
Rys. 1.  GT Planner (GT). Źródło: [6,7,8] 

Planer GT Planner jest przeznaczony do wyszukiwania dowol-
nych przemieszczeń w sieci transportowej z naciskiem na wskaźni-
kowanie i promowanie podróży ekologicznych. Każda podróż wy-
znaczana w tym planerze podróży jest cechowana parametrem 
wielkości emisji substancji szkodliwych do środowiska. Obliczone w 
planerze parametry przemieszczenia wraz z wielkościami emisji 
zapamiętywane są na serwerze lub w lokalnych bazach danych. Ta 
podstawowa funkcjonalność GT Planner, czyni go przydatnym 
z punktu widzenia różnorodnych zastosowań w: sporcie, turystyce 
i rekreacji. W tym planerze istnieje również możliwość wyznaczania 
trasy w oparciu o dane opisujące profile wysokościowe terenu, na 
którym rozpostarta jest sieć transportowa (w tej wersji planera nie 
jest to kryterium podstawowe wyznaczenia ścieżki przemieszcze-
nia). Ponadto w planerze można wykorzystać w celu wyznaczenia 
trasy przemieszczenia, inne dane np. istotne z punktu widzenia 
zagadnień: sportu, turystyki i rekreacji. Taka funkcjonalność planera 
realizowana jest w oparciu o dane zawarte w tablicach opisujących 
przestrzeń obszaru analizy, zawierające dane dla zastosowania 
heurystyk w algorytmie GTAlg (podstawowy algorytm GT Planner). 
Na rysunku 1 zaprezentowano przykładową trasę przemieszczenia 
(atrakcyjnego turystycznie) w rejonie Zatoki Biskajskiej.  

 

 
Rys. 2. Ekologiczne śr. transportu w GTP. Źródło: [6,7,8] 
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Prezentowana na rysunku 1 trasa prowadzi do jednego z naj-
piękniejszych punktów widokowych w Europie Zachodniej. Użyt-
kownik planera sam decyduje w jaki sposób dojedzie do tego punk-
tu (z dodatnią emisją substancji szkodliwych, bądź nie). W pewnym 
sensie takie działanie umożliwia celowe rozkładanie emisji zanie-
czyszczeń w obszarze objętym zasięgiem działania planera (abs-
trahując od warunków atmosferycznych i miejsc wytwarzania środ-
ków transportu oraz paliw płynnych lub źródeł energii). Na rysunku 3 
zaprezentowano typowo turystyczną trasę na obszarze przylegają-
cym do Zatoki Biskajskiej tzw. Kraj Basków. W tym turystyczno-
rekreacyjnym przemieszczeniu, na kilkusetmetrowe wzniesienia  
zaplanowano 30 km podróż multimodalną łącząc przemieszczenia 
piesze z dojazdem środkami transportu zbiorowego.  Plan wycieczki 
zaprezentowano po lewej stronie rysunku 3. 

To co odróżnia ten planer od innych tego typu narzędzi to moż-
liwość wyznaczenia trasy turystycznej charakteryzującej się jak 
najniższym negatywnym wpływem na środowisko naturalne. Dla 
danego przemieszczenia, o znanych parametrach, wyznaczane są 
wartości emisji substancji szkodliwych, wynikające ze specyfiki 
technicznej wybranego środka transportu (również specyfiki trasy). 
W planerze wyznaczane są często trasy wykorzystujące rekreacyj-
ne sposoby przemieszczania się (rower, pieszo). Innym razem trasa 
może zostać wyznaczona w oparciu na założeniu wykorzystania 
wyłącznie ekologicznych środków transportu, co może nie być bez 
znaczenia w przypadku pewnych obszarów turystycznych (strefy 
ograniczonego lub całkowitego zakazu ruchu pojazdów silniko-
wych). Mimo, że podejście zrealizowane w GT Planner przeznaczo-
ne jest głównie dla przypadków, w których w danej sieci transportu 
funkcjonują środki transportu zbiorowego to może być on wykorzy-
stywany, specyficznie, w szerokim zakresie w zagadnieniach: spor-
tu, turystyki i rekreacji. Należy pamiętać, że nie w każdej sieci wy-
znaczona trasa będzie ekologiczna (np. brak transportu zbiorowego, 
ścieżek rowerowych) i nie w każdym przypadku przemieszczenia - 
zwłaszcza jeśli jedynym dostępnym środkiem transportu będzie 
samochód osobowy.  

Jeszcze większe możliwości zastosowania, poza turystyką, któ-
re nie odbiegają znacznie od codziennego sposobu wykorzystywa-
nia planera, ma on dla celów: rekreacji i sportu. Dla przykładu bie-
gaczy zarówno rekreacyjnych jak i profesjonalnych bardzo często 
interesuje profil trasy jaki ma zostać pokonany na danym treningu. 
Biegacze często wykorzystują specjalny sprzęt do biegania związa-
ny z zanieczyszczeniem powietrza utrzymującym się w okolicy trasy 
biegu lub profilem obciążeniowym danego treningu (profesjonaliści, 
maski oporowe). Tego typu profilowanie trasy jest również bardzo 
często brane pod uwagę przez rowerzystów (różne w tych dwóch 
przypadkach są głównie pokonywane odległości). GT Planner może 
wyznaczyć profil trasy biegu lub jazdy rowerem zbliżony do profilu  
oczekiwanego przez jego użytkownika (profilu pożądanego w tre-
ningu).  

Współcześnie bolączką wielu biegaczy i rowerzystów realizują-
cych swoje hobby w obszarze wielkich aglomeracji jest zanieczysz-
czenie powietrza [17-21]. Z tym zagrożeniem związane jest zwięk-
szone ryzyko zapadalności na choroby cywilizacyjne, takie jak np. 
astma, rak, szerzej choroby górnych dróg oddechowych. Stosowa-
nym coraz częściej rozwiązaniem przez rowerzystów, chodziarzy i 
biegaczy są maski pyłowe [21]. Z wykorzystaniem jednej z funkcjo-
nalności GT Planner – może on zostać rozszerzony o opcję zesta-
wiania trasy, które mogą nie tylko uwzględniać pożądany profil 
wysokości, ale również trasować ścieżkę przemieszczenia osoby 
trenującej po jak najmniej zanieczyszczonych obszarach aglomera-
cji.  

 

 
Rys. 3. GT Planner, zastosowanie turystyczne. Źródło: [6,7,8].  

 
Planer podróży dobrze zlokalizowany na danym obszarze jest 

w stanie archiwizować wszystkie zapytania kierowane na serwer, na 
którym jest zlokalizowany. W ten sposób istnieje możliwość tworze-
nia interaktywnych map zanieczyszczenia w funkcji ruchu realizo-
wanego w danej sieci transportowej (sumowanie emisji zanieczysz-
czeń dla wyznaczonych tras). Ruch ten jest zmienny w czasie 
w związku z tym stężenie substancji szkodliwych, również rozkłada 
się nierównomiernie w sieci transportowej. W przyszłości skorzysta-
nie z funkcjonalności takiego planera umożliwiało będzie planowa-
nie trasy treningu po ścieżce, na której szacowane są najmniejsze 
zanieczyszczenia w chwili rozpoczęcia planowanego biegu lub 
jazdy. Oczywiście jeśli wymagało to będzie przemieszczenia do 
miejsca treningu – planer również umożliwi dotarcie na jego miejsce 
z wykorzystaniem transportu zbiorowego- jak również zapewni 
powrót do domu po zakończeniu treningu – dokładnie z punktu jego 
zakończenia. Jeśli trening dotyczył będzie rowerzysty zostanie 
dobrany w tym celu odpowiedni środek transportu (z miejscem dla 
transportu rowerów) [14]. Problem ten wymaga istotnego rozwinię-
cia istniejących w tej chwili funkcjonalności planera i rozwiązania 
szeregu problemów związanych z estymacją propagacji zanie-
czyszczeń w zależności od zmiennych warunków atmosferycznych. 

Rozwijając powyższe myśli, planer dla zastosowań rekreacyj-
nych i sportowych umożliwiać powinien kombinatoryczne zestawia-
nie tras biegu/jazdy w celu umożliwienia realizacji treningów w 
znacznej odległości od miejsca zamieszkania. Taka elastyczność 
wyboru miejsca realizacji treningu jest możliwa z wykorzystaniem 
środków transportu zbiorowego dobrze zlokalizowanych w planerze 
podróży. Na ogół wymagać to będzie wprowadzenia danych GTFS 
(General transit Feed Scpecification) do planera [14]. GT Planner 
posiada standardowo na wyposażeniu dane rozkładów jazdy trans-
portu zbiorowego zgodnych ze specyfikacją GTFS. 

Bardzo często planowanie tras: sportowych, rekreacyjnych i tu-
rystycznych, zawłaszcza dla przemieszczeń długotrwałych lub na 
duże odległości wiąże się z zaplanowaniem „po drodze” posiłku 
regeneracyjnego. Typowy planer podroży może pomóc rozwiązać 
ten problem na dwa sposoby. W pierwszy sposób poprzez wyzna-
czenie pośredniego punktu przemieszczenia tzw. POI (point of 
interrest) w oparciu o punkty spożywcze i gastronomiczne zlokali-
zowane w formatach danych map OSM (Open Street Map). W 
drugim przypadku można zaplanować trasę z wykorzystaniem 
funkcji heurystycznej, tak aby na każdym jej etapie przebiegała ona 
przez obszary o podwyższonych wskaźnikach lokalizacji punktów 
spożywczych i gastronomicznych (sprzyjających dotarciu w każdym 
miejscu trasy do punktu lub lokalu gastronomicznego). Ta funkcjo-
nalność jest wyłącznie kwestią dysponowania dokładnymi mapami 
OSM [22]. 

Częstym zjawiskiem obserwowanym w ostatnich latach są po-
ruszające się w obszarach miejskich i wiejskich zorganizowane 
grupy rowerzystów. Istotnym problemem dla takich przemieszczeń 
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jest zapewnienie bezpieczeństwa dla wszystkich uczestników grupy. 
W zakresie podstawowym grupa taka musi stosować się do ogól-
nych zapisów w prawie o ruchu drogowym, czyli poruszać się w 
szeregu, z odpowiednim oznaczeniem czoła i końca grupy (kolum-
ny). Planer podroży taki jak GT Planner pozwala w jeszcze inny 
sposób zwiększyć bezpieczeństwo grupy pieszej lub rowerzystów. 
Mianowice korzystając z takich baz danych jak CEPIK (Centralna 
Ewidencja Kierowców i Pojazdów) i danych źródłowych zawartych 
w OSM w planerze podnóży można wyznaczyć przemieszczenia 
„po ścieżkach” charakteryzujących się jak największym wskaźni-
kiem bezpieczeństwa [1,22]. W takich bazach jak OSM (potencjal-
nie) i CEPIK, lokalizowane są wskaźniki bezpieczeństwa w sieci 
transportowej. W oparciu o nie ścieżkę przemieszczenia w sieci 
można trasować tak aby unikała potencjalne najniebezpieczniejsze 
miejsca w sieci (w których dochodzi do największej liczby wypad-
ków) 

Ponadto grupa rowerzystów lub pieszych może zaplanować 
trasę w oparciu o dane kongestyjne. W ten sposób grupy rowerzy-
stów i pieszych unikają tych obszarów w sieci drogowej, w których 
notowane są większe natężenia ruchu drogowego, a więc są rów-
nież potencjalnie bardziej niebezpieczne od innych obszarów sieci 
transportowej. 

1. ŹRÓDŁA DANYCH  

Zastosowanie GT Planner do planowania przemieszczeń 
o charakterze: turystycznym, rekreacyjnym i sportowym wymaga 
dysponowania odpowiednim źródłami danych. Podstawowym wa-
runkiem jest istnienie fizyczne takich danych i udostępnianie ich 
publicznie (tzw. otwarte źródła danych, ang. Open Source Data). 
Dla przemieszczeń rekreacyjnych i sportowych niezbędne są źródła 
danych opisujące nie tylko ogólnie sieć transportową, ale i bardzo 
szczegółowo wraz z jej otoczeniem zewnętrznym. Dane takie po-
winny pozwalać na rozwiązanie specyficznego problemu prze-
mieszczenia się w zadanym obszarze. W przypadku jeśli takich 
danych nie ma – to można rozważyć ich wygenerowanie również w 
czasie przeznaczonym na rekreację [22].  

Odpowiednim źródłem danych, wykorzystywanym w planerach 
podróży, są mapy OSM (Open Street Map). Mapy te opisują różne 
sieci: transportową, osiedleńczą, terenów przemysłowych, zielonych 
i inne. Ten zbiór danych charakteryzuje się prostym formatem zapi-
su i szerokim katalogiem dostępnych parametrów opisujących różne 
aspekty wykorzystania sieci transportowej. Podstawowe znaczenie 
dla turystyki, rekreacji i sportu ma sieć dróg opisana w plikach da-
nych OSM znacznikiem: <highway>. W ramach zbioru dróg, który 
identyfikuje ten znacznik,  występują różne klasy, z czego dla sportu 
i rekreacji największe znaczenie maja drogi typu: tertiary, unclassi-
fied, residential i service. To głównie w sieci tych dróg można bez-
piecznie wykonywać tego typu przemieszczenia. Sieć dróg w po-
szczególnych klasach, oznacza odpowiednio: droga trzeciorzędna, 
czwartorzędna, osiedlowa i dojazdowa. Jest jeszcze kategoria 
„road” przeznaczona dla dróg nieprzypisanych, ale przejezdnych 
(pojazdem silnikowym). 
 

 
Rys.4 . Mapa dróg, typ: „residential” . Źródło: [25].  

 

Na rys 4 w pewnym obszarze na terenie Górnego Śląska pre-
zentowane są drogi osiedlowe (residential), sieć tych dróg charakte-
ryzuje się dużą gęstością i jest wykorzystywana głównie do celów 
rekreacji i sportu, lokalnie oraz codziennie.  

 

 
Rys. 5. Mapa dróg, typ: „uncalssified”. Źródło:[25].  

 
Na rysunku 5 prezentowane są drogi czwartorzędne (unclasif-

fied). Drogi te również w pewnych przypadkach mogą  być wykorzy-
stywane w celach rekreacyjnych i sportowych. 

 

 
Rys.6 . Mapa dróg, typ: „tertiary”. Źródło; [25].  

 
Na rysunku 6 prezentowane są drogi trzeciorzędne (tertriary). 

Sieć tych  dróg ma również duże znaczenie dla lokalnej rekreacji i 
sportu wykonywanych w trybie codziennym. 
 

 
Rys. 7 . Mapa dróg, typ: „service”. Źródło [25].  

 
Na rysunku 7 prezentowane są drogi dojazdowe (service), zna-

czenie tych dróg jest w odniesieniu wyłącznie do  lokacji, w których 
trening lub rekreacja się rozpoczyna. Funkcjonalność wykorzystania 
informacji o drogach występuje wtedy, kiedy wszystkie te drogi są 
połączone w punktach węzłowych. Wymaga to szczegółowego 
opisania wszystkich typów dróg (również tych nie wymienionych w 
tym artykule). 
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Rys. 8. Mapa dróg, typ: „road”. Źródło [25].  

 
Na rysunku 8 prezentowane są drogi nieprzyporządkowane do 

żadnego z typów (road, niesklasyfikowane). Mapa ta jest o tyle 
istotna, że pokazuje ewentualną jakość dalszego poszukiwania 
ścieżek w sieci drogowej. Duża liczba dróg tego typu wskazuje na 
słaby opis danej sieci w repozytorium map OSM i w konsekwencji 
słabym wykorzystaniu tych danych w zgodzie z prezentowana w 
artykule ideą (słaba jakość z punktu widzenia automatycznego 
przetwarzania).  

 

 
 
Rys. 9. Mapa pozostałych dróg w kategorii <higway>, kolejno: track, 
living street, pedestrian. Źródło [25].  

 
Na rysunku 9 prezentowane są kolejno drogi polne i leśne, 

drogi w strefach zamieszkania i drogi dla pieszych, utwardzone. 
Zwłaszcza te pierwsze służą do uprawiania rekreacji i sportu 
w pewnym oddaleniu od domu, domyślnie nie codziennie. Na ry-
sunku widać, że jakość opisu tych danych w analizowanym obsza-
rze jest wysoka i pokrywa niemal cały analizowany obszar. 

Przydatne dla celów opisywanych w tym artykule są ścieżki ty-
pu: Path, bridleway, steps, fotway, prezentowane na rysunku 10 od 
jego lewej górnej do prawej dolnej strony. 

 
Rys. 10. Mapa dróg „pozostałe”, kolejno: path, bridlewy, steps 
footway. Źródło [25].  

 
Drogi typu „path” służą do opisu ścieżek niesprecyzowanych, 

często leśnych i nieoznakowanych. Drogi typu „bridleway” zlokali-
zowane są w pobliżu stadniny koni, służą do opisu traktów na, 
których dozwolony jest ruch konny. Drogi „steps” opisują wszelkiego 
rodzaju schody i pochylnie - ta kategoria jest przydatna w wielu 
specjalizowanych treningach i nietypowych dyscyplinach sportu. 
Drogi typu „footway” opisują chodniki lub drogi wyłącznie dla ruchu 
pieszego. Poza opisaną wyżej klasą dróg i ścieżek pozostają inne 
przydatne znaczniki w zasobach OSM, np. sidewalk 

 

 
Rys. 11. Mapa dróg; typ:  „sidewalk”. Źródło [25].  

 
Klucz „sidewalk” służy do opisu lokalizacji i konfiguracji chodni-

ków dla pieszych po obu stronach drogi. W innym wypadku, przy 
braku chodników, bardzo często wyznaczanie trasy biegu lub wę-
drówki będzie związane z koniecznością określenia dodatkowych 
wskaźników bezpieczeństwa dla tego przemieszczenia (koniecz-
ność korzystania w trakcie treningu z pasa drogowego). 

 

 
Rys. 12. Mapa dróg, typ: „highway=cycleway”. Źródło [25].  

 
Na rysunku 12 przedstawiono wynik kwerendy mapy dla klucza 
<ścieżki dla rowerów>. Jak widać z przedstawionych map wyzna-
czenie ścieżki dla celów rekreacji lub sportu jest problemem połą-
czenia wielu warstw danych. Bardzo często dana z jednej warstwy 
implikuje konieczność pozyskiwania szeregu danych z innych 
warstw. Np. jeśli trasa przebiega po drodze bez chodnika, koniecz-
nie należy sprawdzić w innych danych np. CEPIK jak kształtuje się 
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na tej drodze bezpieczeństwo- czy nie było w przeszłości wypadków 
z udziałem pieszych. 

W odniesieniu do przedmiotu opisu poruszonego w tym roz-
dziale, zwraca uwagę znacząca dywersyfikacji jakości tych baz 
danych w zależności od lokalizacji danej sieci transportowej. Tym 
niemniej dane w formacie OSM dostępne są dla niemal dowolnej 
aglomeracji na globie. Różny jest wyłącznie stopień dokładności 
odwzorowania rzeczywistej sieci transportowej na tych mapach. 
W zagadnieniach sportu i rekreacji istotnym źródłem danych są 
dane np. o wysokości rzeźby terenu w miejscu lokalizacji danej sieci 
transportowej tzw. elevation data. Dane te gromadzone są 
w ramach różnorodnych programów kosmicznych [26]. W ramach 
tych programów skanuje się powierzchnię ziemi w celu pozyskiwa-
nia wysokości rzeźby terenu nad poziomem morza. Z reguły dane 
cyfrowe udostępniane są publiczne w postaci plików graficznych lub 
binarnych plików baz danych. Dokładność odwzorowania rzeźby 
terenu wynosi z reguły kilkadziesiąt metrów [26]. Można również w 
celu skorzystania z archiwizacji tych danych skorzystać ze stosow-
nych serwisów [27]. 

W zakresie danych o ruchu można korzystać z popularnych 
serwisów informacyjnych udostepniających tego typu informacje 
[1,4]. Tzw. dane kongestyjne informujące o poziomie natężenia 
ruchu na danej drodze w pewnych okresach pomiarowych. Innym 
sposobem jest korzystanie z rozwiązań niezależnych implemento-
wanych w planerach podróży takich jak GT Planner [6,7,9]. Należy 
pamiętać, że serwisy internetowe informujące o poziomie ruchu 
bazują na interpolacji danych i ich dokładność nie przekracza czę-
sto 80%. 

W szerszym zakresie osoba planująca dany trening powinna 
wpisywać rodzaj sportu a planer na podstawie takiej informacji 
powinien na podstawie przeszukiwania map OSM – wskazać wła-
ściwe obszary do ich uprawiania i na podstawie punktu startu i 
końca wyznaczyć ścieżkę w sieci. 

2. PRZYKŁADY ROZWIĄZAŃ  

Poniżej na rysunku 13 zaprezentowano wyznaczenie trasy dla 
jazdy samochodem osobowym (motywacja dom-praca) na obszarze 
prezentowanym wcześniej na rysunkach 4÷12, pomiędzy wskaza-
nym punktem rozpoczęcia i zakończenia podróży. Rysunek prezen-
tuje wynik kwerendy dla tej trasy.  
 

 
Rys. 13. Przygotowanie danych. Źródło [6,7,9].  
 

Dla tej trasy wyznaczono wielkość emisji równą 8,53e-3 , koszt 
estymowano na 4,93 zł (koszty paliwa przy zadanej pojemności 
skokowej pojazdu i aktualnej cenie paliwa). W dobie, zgodnie z 
wynikami GPR 2010 trasą ta podróżuje ok. 20 000 ludzi (średniodo-
bowe), co w praktyce oznacza blisko 30 000 pojazdów. Dostęp do 
sieci Internet w Polsce deklaruje ¾ mieszkańców. W praktyce ozna-
cza to, że analizując zapytania do serwera GT Planner można 

wykreślić mapy emisji zanieczyszczeń lotnych na danym odcinku 
(wg badan autorów z planowania podróży korzysta do 38 % popula-
cji). Map takich jeszcze nie ma z uwagi na nieupublicznienie adresu 
serwera, gdyż znajduje się on w fazie testów. Załóżmy jednak, że w 
analizowanym obszarze mapa zanieczyszczeń może przedstawiać 
się tak jak zaprezentowano to na rysunku 14. 
 

 
Rys. 14. Hipotetyczna mapa zanieczyszczeń wyznaczona na pod-
stawie zapytań do GT Planner w pewnym obszarze. Źródło: opra-
cowanie własne.  

 
Dysponując taką mapą jaka została przedstawiona na rysunku 

14, podczas wyznaczania trasy dla przemieszczenia o charakterze 
turystycznym, rekreacyjnym, bądź sportowym, planer podróży omi-
nie węzły zlokalizowane w trzech obszarach oznaczonych czarną 
przerywana linią (na rysunku zaznaczono linią czerwoną trasę, która 
była by wyznaczona w normalny sposób, bez pomijania miejsc 
propagacji zanieczyszczeń). Technicznie algorytm GTAlg (algorytm 
zaimplementowany w planerze GT Planner) zrealizować to może 
bardzo prosto: 
– cechuje węzły zlokalizowane w obszarze zanieczyszczonym, 
– węzły takie usuwane są z dopuszczalnego rozwiązania. 

3. SPECJALIZOWANE PLANERY TURYSTYCZNE  

W sieci Internet dostępnych jest wiele planerów specjalizowa-
nych dla celów turystyki i rekreacji [28,29,30]. Planery te umożliwia-
ją realizacje różnorodnych celów, od najprostszych przemieszczenia 
się pomiędzy lokacjami atrakcyjnymi turystycznie po zaawansowane 
planujące profilowane trasy. Takim plenerem zestawiającym trasy 
pod katem specyficznych zainteresowań jest ADK Trail [29] Nie jest 
to jednak planer typowy – raczej ilustrator graficzny dróg na których 
można uprawiać daną dyscyplinę sportu. Przy czym pokazuje dane 
dla różnorodnych dyscyplin sportowych takich jak np. wspinaczka 
górska. 

W sieci dostępne są również planery planujące trasy dla okre-
ślonej dziedziny sportu lub rekreacji. W ten sposób można skorzy-
stać np. z planera, który wytrasuje ścieżkę dla przemieszczenia 
konno – niemal po całej Europie Zachodniej.  

Przykładem nakierowanego na jedną dziedzinę sportu i rekrea-
cji planera jest Cycle Streets [30]. Planer ten jest brytyjską propozy-
cją na ogólnoeuropejski system planowania podróży rowerowych. 
Teoretycznie jest to systemem, który pozwala zaplanować trasę 
pomiędzy dwoma punktami w Europie - wyłącznie na rowerze. Tym 
niemniej wykorzystywane dane charakteryzują się różnym wskaźni-
kiem gęstości tras rowerowych w różnych krajach Europy (najlepiej 
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ten parametr wygląda w Wielkiej Brytanii, Holandii, Czechach, Belgii 
i Szwajcarii). Tak jak opisują go twórcy: „planer został zaprojekto-
wany przez rowerzystów, dla rowerzystów, i przeznaczony dla 
potrzeb zarówno pewnych siebie i jak i mniej pewnych rowerzystów” 
[30].  

Podobną funkcjonalnością charakteryzuje się inny planer Plo-
ta_route, który  pozwala wyznaczyć przemieszczenia dla podróży 
pieszych i rowerowych. Planer ten wyznacza drogi sprzyjające 
jeździe rowerem, z zastrzeżeniem nie musi to być koniecznie rower 
szosowy [44]. 

Specjalizacją dla podróży rekreacyjnych rowerowych wyróżnia 
się planer Cycle○Travel [45]. Planer wyznacza nie tylko trasę prze-
mieszczenia ale również zadba o inne aspekty związane z rekreacją 
i turystyką. 

Przykładem jeszcze innego planera podróży jest planer H-D 
Ride-Planer promujący znaną markę motocykli. Z wykorzystaniem 
tego planera można zaplanować turystyczne przejazdy po całym 
USA. W planie podróży można ustalić różne obiekty i wydarzenia 
pośrednie.[46]  

4. PROFESJONALNY TRENING PERSONALIZOWANY 
DYNAMICZNIE  

W kontekście przedmiotu zainteresowania artykułu należy 
wspomnieć o bardziej wymagających potencjalnych użytkownikach 
tego typu planerów. Trening profesjonalny bardzo często wymaga 
utrzymania odpowiednich parametrów. Kadencja wbrew różnym 
opiniom środowiskowym odgrywa znaczenie w bieganiu i jeździe na 
rowerze. Kadencja to częstotliwość kroków w czasie jednej minuty 
lub ilość obrotów korbowodem w czasie jednej minuty [22]. Ekono-
mia treningu bezpośrednio związana jest z tym parametrem. Z kolei 
profil wysokościowy przemieszczenia, liczba nawrotów, ogrywa 
istotna rolę w zakresie możliwości utrzymania odpowiednich para-
metrów treningu. Współcześnie osoby trenujące biegi lub kolarstwo 
w bardziej zaawansowany sposób mają możliwość skorzystania z 
szeregu technologii wspierających ten proces. Do takich technologii 
należą różnego typu urządzenia naręczne mierzące puls, saturację 
oraz odczytujące współrzędne geocentryczne z wykorzystaniem 
funkcjonalności odbiorników GPS [24]. Bardzo często tego typu 
urządzenie parowane jest wykorzystaniem technologii radiowej (BT) 
z urządzeniem typu smartfon, z którego korzysta biegacz podczas 
treningu. W takich przypadkach następuje przetwarzanie parame-
trów biologicznych biegacza lub rowerzysty oraz odczytywane jest 
ich położenie dla odpowiednich współrzędnych geograficznych. W 
tym kontekście istotne jest to, ze planer GT, poza wersją serwerową 
i tzw. klientem stacjonarnym (PC, opcjonalnie: <MAC, Linux>), 
posiada implementacje klienta przeznaczoną na urządzenia mobil-
ne. W tym kontekście w przyszłości może powstać układ oparty na 
funkcjonalnościach tych rozwiązań integrujący je w jednym urzą-
dzeniu. Urządzenie takie było by w stanie sterować dynamicznie 
treningiem biegacza lub rowerzysty korzystając z informacji na 
temat: 
– stanu parametrów biologicznych zawodnika, 
– profili wysokościowych i zwrotu kierunków ruchu na trasie, 
– bieżących współrzędnych położenia geograficznego. 

W celu utrzymania odpowiedniej (zadanej) kadencji biegacz 
mógłby być dynamicznie kierowany na odcinek sieci drogowej o 
parametrach zapewniających jej utrzymanie przy odczytywanych na 
bieżąco jego parametrach fizjologicznych. Idee takiego urządzenia 
prezentuje rysunek 15. 

 

 
Rys. 15. Idea urządzenia sterującego dynamicznie personalizowa-
nym treningiem. Źródło: opracowanie własne.  
 

W przypadku niektórych treningów, proces ten może być za-
kłócany bezpośrednio przez interakcje osoby trenującej z systemem 
transportowym. Zwłaszcza trening realizowany w obszarze gęstych 
sieci drogowych (śródmieścia, duże i rozległe węzły transportowe) 
może powodować konieczność zatrzymania się w węźle wyposażo-
nym w sygnalizację świetlną. Z uwagi nie tylko na kadencję, ale 
również wychładzanie ciała proces ten w zaawansowanym treningu 
powinien być eliminowany (czas postoju na sygnalizacji świetlnej 
może dochodzić do kilku minut). Takie planery jak GT Planner 
korzystają z danych zapisanych w formacie OSM. W danych tych 
można odczytywać dane o lokalizacji węzłów wyposażonych w 
sygnalizację świetlną (współrzędne geograficzne). Korelacja tych 
danych z aktualnym położeniem zawodnika odczytanym w takim 
systemie jak prezentowany na rysunku umożliwia dynamicznie 
korekty trasy tak aby minimalizować liczbę zmian kadencji albo 
przestojów na trasie treningu. Zwłaszcza krytyczne takie podejście 
może być w przypadku tras biegu które przecinają linie kolejowe ze 
strzeżonymi przejazdami kolejowymi postoje nawet kilkunastominu-
towe). Na rysunku 16 przedstawiono przykład wydobycia z baz 
OSM danych o rozkładzie przestrzennym węzłów wyposażonych w 
sygnalizację świetlną na obszarze aglomeracji górnośląsko-
zagłębiowskiej i rybnickiej. 
 

 
Rys. 16. Dane istotne np. dla wyczynowych kolarzy. Źródło; opra-
cowanie własne.  
 

Planer typu GT Planner dysponuje technicznymi możliwościami 
uwzględniania w wyznaczaniu ścieżki przemieszczenia odczytu (w 
przyszłości) danych o sterowaniu ruchem drogowym. W ten sposób 
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trasa biegu lub jazdy może być korygowana w celu ominięcia prze-
szkód typu czerwone światło na sygnalizatorze dla pieszych czy 
opuszczone zapory na strzeżonym przejeździe kolejowym kategorii 
A. Problematyka ruchu rowerowego w obszarach miejskich oma-
wiana jest np. w ramach pozycji [42,43]. Jest to ważne z uwagi na 
dynamiczne, ale wciąż nie wystarczający rozwój tego typu infra-
struktury. Na temat modelowania ruchu drogowego można przeczy-
tać również w pozycjach [31,33,41]. W przypadku interakcji różnych 
uczestników ruchu drogowego należy pamiętać o szerokim zagad-
nieniu jakim jest problematyka multimodalności ruchu. Zaintereso-
wany czytelnik odsyłany jest do szeregu pozycji opisujących ten  
problem [6,7,8,10,12,13,15,32,34,35,36,38]. Każdy sportowiec 
realizując swój trening na drogach publicznych musi się liczyć z tym, 
że na drodze pojawiają się różnorodne środki transportu. Ten 
aspekt multimodalności wykorzystywania sieci transportowej jest 
zwłaszcza istotny dla rowerzystów. 

Istnieje możliwość wykorzystania tego typu planera podróży 
przy znajomości map rozkładu zanieczyszczeń i profili wysokościo-
wych tras biegowych do specyficznego wykorzystania lub symulacji 
wykorzystania treningu z maskami oporowymi. Podobnie w tere-
nach o istotnych różnicach wysokości, z pomocą planera można 
symulować w zakresie zmęczeniowym trening wysokogórski.  

PODSUMOWANIE 

W artykule omówiono sposób wyznaczania ścieżek przemiesz-
czenia dla przemieszczeń związanych z zagadnieniami sportowymi, 
rekreacyjnymi i turystycznymi. Koncepcja bazuje na kilku podsta-
wowych przesłankach: 
– GT Planner poprzez statystyczną analizę zapytań jest w stanie 

generować mapy zanieczyszczeń w obszarze jaki obejmuje 
działaniem, 

– może wykorzystać te mapy do trasowania przemieszczeń 
w obszarach jak najmniej zanieczyszczonych, 

– wykorzystując profile rzeźby terenu jest w stanie inteligentnie 
dobierać parametry ścieżki przemieszczenia dla zawodnika, 

– wykorzystując profile rzeźby terenu i parametry sieci transpor-
towej jest w stanie inteligentnie dobierać parametry ścieżki 
przemieszczenia dla zawodnika, odpowiednio do jego chwilo-
wych parametrów biologicznych - jeśli te są dostępne, 

– może planować trasę przemieszczenia minimalizują liczbę 
interakcji osoby trenującej z otoczeniem zewnętrznym, 

– może planować trening po ścieżce, która na podstawie dostęp-
nych danych jest aktualnie najbezpieczniejsza w sieci, 

– może zapewnić komplementarną obsługę osoby trenującej, 
zapewniając rozplanowanie punktów regeneracyjnych, 

– w ogólności w takim systemie jaki zaprezentowano na rysunku 
15 zawodnik skupia się wyłącznie na wysiłku. Nie musi myśleć 
tak intensywnie na temat trasy i okoliczności towarzyszących 
treningowi (kadencja). Jest to ważny aspekt poruszany przez 
psychologów sportu [41]. 
 
Niniejszy artykuł powstał w ramach finansowania ze środków 

Narodowego Centrum Badań i Rozwoju projektu międzynarodowe-
go w programie ERA-NET Transport III Future Travelling pt. A plat-
form to analyze and foster the use of Green Travelling options 
(GREEN_TRAVELLING). 
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Use of green travel planner travelling in sports,  
tourism and recreation 

The article discussed the problem of the use trip planners 

for sports, tourist and recreational. The present problem 

exemplified use for this purpose route planner called Green 

Travelling. Each journey planner is used to determine the 

path in the transport network between the starting point of 

the journey, and the end. This functionality planners de-

scribed in this article in terms of planning hiking trails and 

recreational facilities. The fundamental problem in adapting 

journey planner for sports, tourism and recreation is in used 

by its data sources. This problem is described in detail in this 

article. The basic functionality of the proposed agenda for 

the realization movements sports, recreational and tourist 

called Green Travelling is indexing the displacement size of 

the emission of harmful substances which is associated with 

them (trip route). In combination with other functionalities of 

this tool such as the use of profiles height, the use of heuris-

tics characterize transport network can be a planer used in 

specific issues of sports, tourist and recreational activities. 

Currently on the market is several travel planners that can be 

described as a tourist, because of what was on them-

compared to the tool Green traveling. 
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