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Stránka č. 2

I.

Popis uživatelského rozhraní
Aplikace umožňuje určit dynamickou skladbu vozového parku na libovolné komunikaci v ČR na základě uživateli
snadno dostupných údajů.

A. Vstupní data
Do aplikace se zadávají následující vstupní data:



kategorie komunikace ‐ výběr z možností Dálnice, Praha, Města, Ostatní; v případě volby „Města“ ‐
počet obyvatel trvale žijících na území města
tranzitní tah ‐ volba, zda je hodnocená komunikace tranzitním tahem podle mapy uvedené v metodice
a v manuálu SW aplikace (ANO / NE); v případě volby ANO ‐ výběr konkrétního úseku komunikace dle
rozbalovacího seznamu uvedeného v aplikaci, popř. volba „jiná komunikace“

Na základě zadání vstupních dat provede aplikace výpočet procentuálního zastoupení vozidel jednotlivých
emisních úrovní pro všechny zadané kategorie vozidel a typy paliv. Výpočet již zohledňuje i podíl zahraničních
vozidel příslušných kategorií na tranzitních tazích v ČR.

B. Výstupní data
Výstupem aplikace jsou procentuální podíly, vyjadřující zastoupení vozidel:





osobní automobily (OA) – benzín EURO 0 ‐ 6 / diesel EURO 0 ‐ 6 (suma OA = 100 %)
lehké nákladní automobily (LN) – benzín EURO 0 ‐ 6 / diesel EURO 0 ‐ 6 (suma LN = 100 %)
těžké nákladní automobily (TN) ‐ jen diesel EURO 0 ‐ 6 (suma TN = 100 %)
autobusy (BUS) ‐ CNG EURO 0 ‐ 6 / diesel EURO 0 ‐ 6 (suma BUS = 100 %)
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II.

Hlavní formulář aplikace

A. Typ hodnocené komunikace
Typ hodnocené komunikace se zadává volbou jedné z voleb
v následujícím seznamu. Pokud je zvolena možnost „Města“, je
potřeba volbu doplnit počtem obyvatel města, ve kterém se
hodnocená komunikace nachází.
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B. Tranzitní tah
Pokud se jedná o tranzitní tah podle přiložené mapy, zaškrtne se následující volba:

Pokud je volba zaškrtnuta, je třeba vybrat i konkrétní úsek
komunikace z následující tabulky:
Pro lepší orientaci při výběru slouží mapa tranzitních
komunikací. Pokud je potřeba mapu zvětšit, lze jí stiskem
tlačítka „Mapa podrobně“ zobrazit v samostatném formuláři.
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C. Výstupní hodnoty
Výstupem aplikace jsou procentuální podíly, vyjadřující zastoupení vozidel:





osobní automobily (OA) – benzín EURO 0 ‐ 6 / diesel EURO 0 ‐ 6 (suma OA = 100 %)
lehké nákladní automobily (LN) – benzín EURO 0 ‐ 6 / diesel EURO 0 ‐ 6 (suma LN = 100 %)
těžké nákladní automobily (TN) ‐ jen diesel EURO 0 ‐ 6 (suma TN = 100 %)
autobusy (BUS) ‐ CNG EURO 0 ‐ 6 / diesel EURO 0 ‐ 6 (suma BUS = 100 %)

Výpočet se spustí stiskem tlačítka „Vypočíst“. Vypočtené údaje lze uložit stiskem tlačítka „Uložit výsledky“.
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