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Stránka č. 2

I.

Popis uživatelského rozhraní
Hlavní formulář aplikace obsahuje dvě záložky, jednu pro vyhodnocení vlivů znečištění ovzduší na zdraví
obyvatel a druhou pro vyhodnocení vlivů hlukové zátěže na zdraví obyvatel.

A. Vlivy znečištění ovzduší
Záložka vlivy znečištění ovzduší obsahuje tři záložky s následujícími funkcemi:
‐

záložka upřesňujících voleb, kterými uživatel definuje, co bude aplikace hodnotit

‐

záložka vstupních údajů

‐

záložka výstupních hodnot

1. Upřesňující volby

a) Hodnocené znečišťující látky
Uživatel má možnost zvolit, pro které znečišťující látky se budou provádět výpočty. Je možné zvolit 1 až 6 látek.
Pokud je látka zvolena, musí pro ní podkladová data obsahovat potřebné údaje.
b) Počet hodnocených stavů
Uživatel má možnost zvolit, zda se budou hodnotit jeden nebo dva stavy. Dva stavy mohou být použity pro
vyhodnocení buď současného a budoucího stavu nebo pro posouzení dvou variant téhož stavu. Podkladová
data musí obsahovat potřebné údaje odpovídající počtu zvolených stavů.
c) Vyhodnocení vlivu krátkodobých koncentrací částic PM10 během výstavby
Uživatel má možnost zvolit, zda se bude hodnotit proces výstavby. Pokud je tato možnost vybrána, musí
podkladová data obsahovat data pro koncentraci částic PM10.
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2. Vstupy

Záložka obsahuje dvě tabulky pro vstupní data, každá pro jednu hodnocenou variantu. Kolik variant se bude
hodnotit, se volí na předcházející záložce, viz výše.
Význam jednotlivých sloupců tabulek:
Refbod

Označení referenčního bodu

Obyv

Počet obyvatel pro daný bod

R_NO2

Průměrné roční koncentrace NO2

H_NO2

Maximální hodinové koncentrace NO2

R_BZN

Průměrné roční koncentrace benzenu

R_PM10

Průměrné roční koncentrace částic PM10

R_PM25

Průměrné roční koncentrace částic PM2.5

R_BAP

Průměrné roční koncentrace benzo[a]pyrenu

D_PM10_STAV

Příspěvek stavebních prací k denním koncentracím částic PM10 (stavební práce)

Vstupní data se načtou stiskem tlačítka „Načíst data pro vybrané volby“.
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3. Výstupy

Záložka obsahuje tabulky, ve kterých se zobrazují vypočtené hodnoty.

Tabulky Překročení směrné hodnoty WHO
Tyto tabulky znázorňují, zda imisní zátěž v daném bodě překračuje nebo nepřekračuje tzv. směrnou hodnotu
stanovenou WHO. Jedná se o hodnotu, pro kterou platí, že pod její úrovní není třeba očekávat výskyt
zdravotního rizika. Podle volby ze záložky „Volby pro výpočet“ se zobrazí výsledky pro jednu nebo dvě varianty.

Tabulky Míra zdravotního rizika a počet dotčených obyvatel
Tyto tabulky zobrazují vyhodnocení kvantifikace zdravotního rizika. Ta se týká následujících látek:
‐

částice PM10 ‐ riziko je vyjádřeno dobou výskytu lehčích respiračních obtíží včetně kašle, jednotky jsou
dny za rok (přičemž je výsledná hodnota vztažena na celou populaci ‐ tedy na počet obyvatel uvedený
pro každý výpočetní bod)

‐

částice PM2,5 ‐ riziko je vyjádřené ztracenou dobou života, jednotky jsou roky. Opět vztaženo na celou
populaci v daném referenčním bodě.

‐

benzen ‐ zde je vypočtena míra karcinogenního rizika (je to bezrozměrná veličina), tedy
pravděpodobnost nového případu výskytu rakoviny v dotčené populaci a k tomu převrácená hodnota,
která vyjadřuje, na kolik obyvatel se statisticky objeví nový případ.

Podle volby ze záložky „Volby pro výpočet“ se zobrazí výsledky pro jednu nebo dvě varianty.
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Tabulka Hodnocení vlivu prašnosti z výstavby
Tabulka vyjadřuje zvýšení výskytu kašle z důvodu akutní expozice částicím PM10, které se používá při
vyhodnocení vlivů stavebních prací. Toto zvýšení není kvantifikováno jednou hodnotou, ale rozpětím hodnot,
proto je zde použita spodní a horní hodnota a k tomu odpovídající počet obyvatel na jeden případ.
Výpočet se provede stiskem tlačítka „Vypočíst“, vypočtené hodnoty lze uložit stiskem tlačítka „Uložit výsledky“.

B. Vlivy hlukové zátěže
Záložka vlivy hlukové zátěže obsahuje tři záložky s následujícími funkcemi:
‐

záložka upřesňujících voleb, kterými uživatel definuje, co bude aplikace hodnotit

‐

záložka vstupních údajů

‐

záložka výstupních hodnot

1. Upřesňující volby

a) Výběr typů dopravy
Uživatel má mít možnost zadat, který typ dopravy bude hodnotit. Může hodnotit libovolnou kombinaci, buď
jeden typ, nebo kteroukoliv kombinaci dvou typů nebo všechny tři typy.
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b) Počet hodnocených stavů
Uživatel má možnost zvolit, zda se budou hodnotit jeden nebo dva stavy. Dva stavy mohou být použity pro
hodnocení buď současného a budoucího stavu nebo pro posouzení dvou variant téhož stavu.

2. Vstupní údaje

Záložka obsahuje dvě tabulky pro vstupní data, každá pro jednu hodnocenou variantu. Kolik variant se bude
hodnotit, se volí na předcházející záložce, viz výše.
Vstupní data se načtou stiskem tlačítka „Načíst data pro vybrané volby“.
Význam jednotlivých sloupců tabulek:
Ld_A

Den

Automobilová doprava

Ln_A

Noc

Automobilová doprava

Ld_Z

Den

Železniční doprava

Ln_Z

Noc

Železniční doprava

Ld_L

Den

Letecká doprava

Ln_L

Noc

Letecká doprava
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3. Výstupy

Záložka obsahuje tabulky, ve kterých se zobrazují vypočtené hodnoty. Podle volby ze záložky „Volby pro
výpočet“ se zobrazí výsledky pro jednu nebo dvě varianty.

Výstupy vyjadřují počty obtěžovaných obyvatel, počty při spánku rušených obyvatel a počet případů výskytu
infarktu myokardu (počítají se jen z automobilové dopravy) v dotčené populaci. Vše je tedy v jednotkách
vyjadřujících počet obyvatel.
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