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1 Editácia cestovných poriadkov
Program umožňuje:
- Editáciu CP, t.j. zadávať všetky údaje potrebné pre elektronickú pokladňu EMtest ako aj všetky
údaje potrebné pre tlač linky a vývesky.
- Prezerať a vytlačiť štatistické údaje o linkách, spojoch a zastávkach.
Program nevyužíva výstupné údaje žiadneho predchádzajúceho programu.
Vysvetlenie ikon:
- Linky,
- Trasy,
(spoj),
Ctrl+V,

- Obchádzky,

- Vzdialenosti na spoji,
- Grafikon Linky,

- Editácia Ctrl+E (spoj),
- Znova načítaj,

- Značky,

- Tlačiť,

- Vlastnosti,

- Zmaž Ctrl+D (spoj),

- Zastávky,

- Prepravcovia,

linku,
- Uprav linku,
opačného smeru.

- Uložiť,

- Nástupištia, TS, zóny,

- Pracovný dátum,

- Zmaž linku,

- Vložiť Ctrl+I

- Copy Ctrl+C,

- Poznámky,

- Vzdialenosti,
- Vozidlá, Grafy,

- Kopíruj linku,

- Spoje, - Paste
- Obchádzky,

- Vytvor novú

- Kopírovanie zastávok do

V sekcii číslo 1 je vysvetlené ako krok za krokom postupovať pri vytváraní
zastávky, linky, spoja a následne použitie v kalendári.
V ďalších sekciách je podrobné vysvetlenie všetkých položiek z menu.

1.1 Pridávanie novej zastávky
a.) V hlavnom programe WinAD v sekcii „Osobná doprava“ a v podsekcii Cestovné poriadky sa
spúšťa program „CP – editácia“ buď dvojklikom na názov programu, alebo označením názvu
programu a kliknutím na „Štart“.

Obrázok 1 CP- Editácia
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b.) Kliknite na ikonu Zastávky (viď. Obr.)

Obrázok 2 Zastávky

c.) Potom kliknite na záložku Editácia -> Vložiť

Obrázok 3 Editácia- Vložiť

d.) V tomto bode vložte všetky požadované informácie ohľadom zastávky. Je nutné zadať
minimálne Názov a Štát. Ak budete používať zónový alebo pásmový systém, musíte tiež zaškrtnúť
políčko MHD a vyplniť políčko Zóna.
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Obrázok 4 Nová zastávka

1.2 Vytvorenie novej linky
a.) Kliknite na ikonu Linky

Obrázok 5 Linky

b.) Kliknite na ikonu Vytvor novú linku (viď obr.)
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Obrázok 6 Nová linka

c.) Tu vyplňte informácie ohľadom novej linky. Nutné sú , Meno, Číslo text (viď obr. ukazuje
kurzor) a Správca.

Obrázok 7 Údaje na linke

d.) Potom kliknite pravým tlačidlom myši v stĺpci Zastávky a zvoľte položku Vložiť

Obrázok 8 Vložiť zastávky

e.) Potom vyberte autobusovú zastávku ktorú chcete mat na linke.
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Obrázok 9 Výber zastávky

f.) Postupne vyberte v správnom poradí všetky zastávky ktoré budú na linke.

Obrázok 10 Poradie zastávok

1.3 Vloženie nových spojov
a.) Kliknite pravým tlačidlom na prvé prázdne políčko ako ukazuje obrázok. Zobrazí sa menu v
ktorom kliknete na položku Vložiť
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Obrázok 11 Vloženie nových spojov

b.) V tomto okne vyplňte informácie ohľadom nového spoja. Číslo spoja musí byť vždy jedinečné
pre danú linku.

Obrázok 12 Údaje o spoji

c.) Potom vyplňte časy jednotlivých spojov jednoduchých kliknutím na symbol “…” .
Môžete tu vložiť symbol “obchádza( ) )” stlačením klávesovej skratky ctrl+ O , alebo symbol
“ prechádza(|) ” stlačením kl. skratky ctrl + P , alebo jednoducho vložiť symbol „...“ stlačením kl.
Skratky ctrl + N .
Označenie symbolom “obchádza” znamená že autobus zastávku na spoji obchádza .Tento
symbol sa nedá použiť na začiatku a konci spoja.
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Označenie symbolom “prechádza” znamená že autobus v tomto spoji prechádza cez danú zastávku
no nestojí na nej. Tento symbol sa taktiež nedá použiť na začiatku a na konci spoja.
Symbol „ … “ znamená že autobus na túto zastávku v tomto spoji vôbec nejde. Alebo končí
pred touto zastávkou, alebo začína ďalší spoj až na jednej z ďalších zastávok na linke. Tento
symbol sa dá použiť iba na začiatku alebo na konci spoja.

Obrázok 13 Vypĺňanie časov odchodov

d.) V bode C ste vytvorili spoje v smere TAM . Teraz vytvoríte spoje v spiatočnom smere.
Vytvoríte ich kliknutím na tlačidlo Smer späť ktoré vyzerá ako Šípka ukazujúca do ľava (na
obrázku ukazuje kurzor) . Každé číslo spoja v smere tam musí a bude mať nepárne číslo. V smere
späť ,to bude naopak párne číslo.

Obrázok 14 Smer späť

e.) Ak používate kilometrický tarifný systém ,musíte vygenerovať dvojice zastávok a potom im
editovať vzdialenosti medzi nimi. Tieto vzdialenosti sa budú neskôr v tarifnom systéme
prepočítavať do cenníka. Ako prvé vygenerujeme dvojice zastávok na linkách. Kliknite na záložku
Nástroje -> Vzdialenosti -> Generovať . Potom manuálne vložte vzdialenosti generovaných
dvojíc zastávok. Kliknite na záložku Číselníky -> Vzdialenosti a potom vyplňte vzdialenosti medzi
zastávkami. Všetky needitované riadky budú vysvietené na modro. Po editácii sa riadok prefarbí na
čierno. To stĺpca Tariff1 sa vyplňujú vzdialenosti v smere TAM ,a do stĺpca Tariff2 zas
v spiatočnom smere.
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Obrázok 15 Vzdialenosti

f.) Po skončení editácie cestovných poriadkov, musíte vždy uložiť vykonané zmeny. Môžete tak
urobiť jednoduchým kliknutím na ikonu diskety (viď. obr). Ak by ste chceli opustiť program bez
uloženia ,budete ešte naposledy vyzvaný k uloženiu vykonaných zmien. Uloženie sa doporučuje
vykonávať priebežne popri editácii.

Obrázok 16 Uložiť

1.4 Spravovanie kalendára
a.) Kliknite na Adresár Evidencia -> Kalendár a potom dvojkliknite na programový modul
Kalendár v pravej časti okna.
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Obrázok 17 Evidencia- Kalendár

b.) Nachádzate sa v hlavnom okne kalendára. Tu môžete určiť že doprava sa bude chovať ako v iný,
či špecifický deň. Do riadku A/T/V/S/N sa klávesami A,T,V,S,N v políčkach pre konkrétne dni
určuje že doprava sa bude chovať ako v dni voľna alebo víkendu. Do riadku Prázdniny sa
v políčkach pre jednotlivé dni určuje kedy bude doprava jazdiť ako v dni šk. prázdnin. V riadku
Doprava ako v môžete numerickými klávesmi 1-7 v políčkach pre konkrétne dni určiť že doprava
sa bude chovať ako v iné dni týždňa. Po ukončení editácie kliknite na ikonu diskety, čím sa
zmenené dáta uložia.

Obrázok 18 Kalendár
Obrázok 19
Obrázok 20
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2 Súbor
Hlavné menu „Súbor“ obsahuje nasledovné sekcie: Linky, Vzdialenosti, Obchádzky,
Ciele, Číslo linky na tabuli, Nástupištia, TS, zóny, Spoje, Trasy, Grafikon linky, Tlač a Koniec.

Obrázok 21 Menu Súbor

2.1 Linky
Základný formulár pre editáciu linky. Po jeho zobrazení sa aktivujú ikony na lište ikon
a pribudne ôsma a deviata skupina:
- Kopíruj linku,

- Vytvor novú linku,

- Uprav linku,

- Zmaž linku,

- Kopírovanie zastávok do opačného smeru.

V záhlaví formulára sú prístupné ďalšie ikony:
šípka vpravo – smer „tam“
šípka vľavo – smer „späť“
Usporiadať – zoradí spoje buď podľa čísla spoja „Č“ alebo podľa času odchodu zo spoločnej
zastávky „O“. Spoje sa zoraďujú podľa čísla spoja/času odchodu dvojklikom v ľavej časti tlačítka.
Spoje sa vzostupne/zostupne triedia podľa vybranej podmienky dvojklikom v pravej časti tlačítka.
Km – zobrazí kilometrovníky – zobrazí/skryje stĺpec pre editáciu kilometrovníkov
Zst – zobraz zastávky – zobrazí/skryje stĺpec pre editáciu zastávok a tarifných čísel zastávok
Spj – zobraz spoje – zobrazí/skryje stĺpec pre editáciu spojov
Zn – zobraz značky – zobrazí/skryje pole pre editáciu značiek
Poz – zobraz poznámky - zobrazí/skryje pole pre priradenie poznámok ku linke

Obrázok 22 Záhlavie formulára

- Linkynová linka:
Kliknutím na ikonu „Vytvor novú linku“ sa zobrazí okno, v ktorom sa vyplnia
nasledujúce údaje:
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Meno – povinná položka – názov linky, max. 100 znakov
Meno2 – nepovinná položka – max. 100 znakov
Číslo – číslo linky, kontroluje sa jedinečnosť. Ak číslo linky už existuje, program vypíše:

Obrázok 23 Už existujúce číslo linky

Číslo text – užšie určenie linky. Môže obsahovať aj znaky
Režim MHD – (príznak) – zaškrtne sa, ak je to linka mestskej hromadnej dopravy
Neaktualizovať TS – (príznak) - po zaškrtnutí sa neberú do úvahy nastavenia v tarifnom systéme
IDS – (príznak) – zaškrtne sa, ak je linka súčasťou integrovaného dopravného systému
Platnosť od- do- : aktuálna platnosť - informačne (nedá sa editovať)
Správca – výber z dopravcov, správca, ktorý bude prevádzkovať novú linku
Typ linky – výber z ponuky (prímestská, diaľková, externá...)
CS – vyberie sa cenová skupina, ak je nastavená v tarifnom systéme
Úrad – úrad, ktorý vydáva licencie
Licencia – číslo licencie
Štatistický typ – druh dopravného prostriedku, napr. autobus, návesy, osobné vozidlo, a pod.
Druh linky – normálna/zrýchlená/sezónna/nočná

Obrázok 24 Linka

editácia linky:
Kliknutím na ikonu „Uprav linku“ sa zobrazí okno, v ktorom sa môžu meniť údaje na
vybranej linke (obrázok vyššie).
zmazanie linky:
Kliknutím na ikonu „ Zmaž linku“ sa linka vymaže tzn. ukončí sa jej platnosť.
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Obrázok 25 Zmazanie linky

- Zastávky pridanie zastávky:
Dvojklikom na príslušnom riadku v stĺpci zastávok sa zobrazí ponuka zastávok
z číselníka Zastávok (alebo kliknutím pravým tlačidlom vyvoláme menu, z ktorého vyberieme
Vlož). Kliknutím ľavým tlačidlom na vybranú zastávku a potvrdením - klávesou „Enter“ vložíme
zastávku na linku.

Obrázok 26 Pridanie zastávky

editácia zastávky:
Táto voľba umožní zmeniť označenú zastávku na ľubovoľnú zastávku zo zoznamu
zastávok (obrázok vyššie).
vymazanie zastávky:
Táto voľba vymaže označenú zastávku linky stlačením tlačidla „Delete“ nad príslušnou
zastávkou.

Obrázok 27 Vymazanie zastávky
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- Tarifné čísla Po vložení novej zastávky treba doplniť TČs – tarifné číslo pre strojček (používa sa pri
zadávaní nástupnej a výstupnej zastávky pri výdaji lístkov v elektronickej pokladni EMtest) a TČt
– tarifné číslo pre vývesku (zobrazuje sa pri tlači vývesiek). Tarifné čísla zastávok môžeme
generovať automaticky – v Nástrojoch pre Zastávky - alebo zadávať manuálne. Program umožňuje
zadávať rozdielne tarifné čísla pre strojček a pre tlač vývesky.

Obrázok 28 Tarifné čísla

- Vlastnosti –
Na zastávky sa dajú Vlastnosti – pred názov zastávky sa dvakrát klikne myšou:
Príchod/Odchod - po zaškrtnutí sa na spoj edituje čas príchodu aj odchodu
Zóna – v prípade, že ide o MHD zastávku, doplní sa zóna, v ktorej sa táto zastávka nachádza
Pridať aj na zastávky v opačnom smere – Pridá aj na zastávky v opačnom smere.
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Obrázok 29 Vlastnosti

Príklady:
Tabelátor – pri tlači vývesky odsadí zastávku od ľavého okraja
Zvýraznenie – pri tlači cestovného poriadku je zastávka vytlačená hrubým písmom
Čiara – pri tlači vývesky urobí pod zastávkou deliacu čiaru
Cenník – pri tlači zhusteného cenníka v tarifnom systéme sa zobrazia len označené zastávky
Tabuľa – po zaškrtnutí sa zastávka zobrazuje na grafickej tabuli
MHD – zaškrtne sa, ak je to zastávka MHD
Pomocná – pri zaškrtnutí sa zastávka pri tlači vývesky nebude zobrazovať
A iné...

- Spoje pridanie spoja:
Kliknutím pravým tlačidlom na ľubovoľnom riadku pre spoje zobrazíme menu,
z ktorého vyberieme Vlož. Táto voľba zobrazí formulár pre editáciu vlastností spoja:
Číslo spoja – musí byť väčšie ako 0 a pre linku jedinečné; pričom číslo ďalšieho spoja je o 2 väčšie
ako najväčšie číslo spoja aktuálneho smeru linky
Lomený spoj – (príznak) zaškrtne sa v prípade, že spoj prevádzkujú dvaja prepravcovia; po
zaškrtnutí sa zadáva:
Číslo lomeného spoja – číslo spoja u druhého prepravcu
Zachádzka – po označení je zmena pri výpočte ceny cestovného
Pokračujúci spoj výveska – počet na seba naviazaných spojov, ktorý sa má brať do úvahy pri
výveske
Prepravca – vyberá sa zo zoznamu prepravcov. Pre nový spoj program dopĺňa prepravcu spoja
podľa prepravcu linky. Prepravcu je možné ľubovoľne zmeniť.
Lomený prepravca – druhý prepravca spoja. Niektoré diaľkové spoje prevádzkujú dvaja
prepravcovia.
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Pokr. linka – číslo pokračujúcej (pripojenej, naväzujúcej) linky. Zadáva sa v prípade takého
spojenia spojov, pri ktorom cestujúci nemusia vystúpiť z vozidla. Používa sa pri tlači vývesky a pri
príprave dát pre strojček.
Pokr. spoj – číslo pokračujúceho (pripojeného, naväzujúceho) spoja
Typ spoja – normálny/posilový/pomocný/zrušený – posilový spoj sa netlačí pri tlači linky
a vývesky, ale ponúka sa pri editácii turnusov a nahráva sa do strojčeka. Umožňuje presnejšiu
štatistiku – sledovanie km, nákladov a tržby na jednotlivé spoje.
Bus – typ autobusu – normálny/kĺbový/malý

Obrázok 30 Spoje

Po vložení nového spoja treba doplniť časy odchodov zo zastávok alebo vložiť príznaky
(pri vložení nového spoja je namiesto času odchodu spoja zo zastávky naeditovaný príznak „nejde“.
Časy odchodov na zastávkach pre jednotlivé spoje zadávame na príslušnom mieste na
formulári linky. Príznak „spoj prechádza“ – Ctrl+P, „spoj obchádza“ – Ctrl+O, „spoj nejde“ –
Ctrl+N. Spoj nemôže končiť „Prechádza/Obchádza“- nespojitý bod a nemôže v strede obsahovať
príznak „Nejde“ – spoj sa neuloží.
Pri zadávaní času musí byť nasledujúci čas väčší ako predchádzajúci. V opačnom
prípade sa čas eviduje ako prechod cez polnoc! Program umožňuje zadať spoj, ktorý prechádza cez
polnoc max. dvakrát. Časy po polnoci sú farebne rozlíšené zelenou farbou (prvý prechod)
a tmavozelenou farbou (druhý prechod).
Zo spoja sa dajú kopírovať časové úseky do iného spoja; označením určitého úseku
spoja a zadaním prvého času sa ostatné časy v označenom úseku posunú o rozdiel medzi pôvodným
a novým časom – posúvanie času na spoji.
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Obrázok 31 Pridanie časov odchodov

Spoje sa dajú aj jednoducho nagenerovať. Viac v sekcii 3.8.
editácia spoja:
Zobrazí sa formulár pre editáciu vlastností spoja.
vymazanie spoja:
Táto voľba vymaže, ukončí platnosť označeného spoja linky.

Obrázok 32 Vymazanie spoja

- Kilometrovník Edituje sa po vygenerovaní dvojíc a vyplnení vzdialeností.
nový kilometrovník:
Kliknutím pravým tlačidlom na ľubovoľnom riadku kilometrovníka zobrazíme menu,
z ktorého vyberieme Vlož; táto voľba pridá nový kilometrovník linky, ktorý môžeme editovať
ručne.
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Obrázok 33 Vlož kilometrovník

generovať kilometrovník:
Táto voľba umožní automaticky doplniť kilometre do kilometrovníka linky z číselníka
vzdialeností podľa vybraného spoja. Pre smer tam sa doplnia kilometre zo stĺpca Tarifná 1 a pre
smer späť zo stĺpca Tarifná 2, pretože vzdialenosti medzi zastávkami môžu byť v každom smere
rôzne – v dialógu sa vyberie spoj a stlačí tlačidlo OK. Podľa vybraného spoja program doplní
kilometre z tabuľky vzdialeností.

Obrázok 34 Generovať kilometrovník
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zmazať kilometrovník:
Táto voľba vymaže označený kilometrovník linky.

- Poznámky pridanie novej poznámky:
Vložíme dvojklikom do prázdneho riadku v poznámkach. Otvorí sa zoznam poznámok
z číselníka Poznámok. Vyberieme potrebnú poznámku a potvrdením klávesom „Enter“ ju priradíme
linke.

Obrázok 35 Poznámky

editovanie poznámky:
Kurzorom sa nastavíme na poznámku a dvojklikom sa vnoríme. Vyberieme inú
poznámku alebo iba opravíme, čo potrebujeme.
vymazanie poznámky:
Kurzorom sa nastavíme na poznámku, ktorú chceme vymazať a stlačíme kláves
„Delete“.

- Značky značky na spoj linky:
Kliknutím pravým tlačidlom na mieste pre editáciu značiek pod číslom vybraného spoja
linky. Zobrazí sa menu, z ktorého vyberieme Edituj. Značku zadáme, zmeníme alebo zrušíme
výberom zo zoznamu značiek naeditovaných v číselníku Značky a umiestnením značky do
príslušného okienka na formulári (3 riadky a 3 stĺpce). Spoj, ktorý premáva bez obmedzenia,
neobsahuje žiadnu značku. Jeden spoj môže obsahovať najviac 9 značiek.
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Obrázok 36 Značky

Správnosť zadaných údajov program kontroluje pri uložení linky.

2.2 Vzdialenosti
Je to podobný formulár ako pre editáciu linky, kde sa namiesto časových údajov v stĺpci
spoja zobrazí počet kilometrov. Po jeho zobrazení sa aktivujú ikony na lište ikon.
V záhlaví formulára sú prístupné ďalšie ikony:
šípka vpravo – smer „tam“
šípka vľavo – smer „späť“
Usporiadať – zoradí spoje buď podľa čísla spoja „Č“ alebo podľa času odchodu zo spoločnej
zastávky „O“. Spoje sa zoraďujú podľa čísla spoja/času odchodu dvojklikom v ľavej časti tlačidla.
Spoje sa vzostupne/zostupne triedia podľa vybranej podmienky dvojklikom v pravej časti tlačidla.
Km – zobrazí kilometrovníky – zobrazí/skryje stĺpec pre editáciu kilometrovníkov
Zst – zobraz zastávky – zobrazí/skryje stĺpec pre editáciu zastávok a tarifných čísel zastávok
Zn – zobraz značky – zobrazí/skryje pole pre editáciu značiek
∑ – označené - napočítava km od prvej zastávky
- neoznačené – vzdialenosti susedných zastávok
výber – Tarifné/Skutočné km, Tarifné ZILOG/Skutočné ZILOG, Skutočné nové.
- ZILOG – pre staré typy Palubných počítačov
- Tarifné km slúžia pre výpočet ceny lístka v prípade kilometrického cenníka. Sú zaokrúhľovane
vždy na cele číslo.
- Skutočné km je skutočná nezaokrúhľovaná vzdialenosť medzi zastávkami. Slúži na výpočet
skutočnej dĺžky spoja.
- Skutočné nové znamená vzdialenosti medzi nástupišťami zastávok. (zatiaľ sa nikde nepoužíva).
Km/h - (iba keď je Sum ∑ vypnutá) - je vypočítaná priemerná rýchlosť medzi zastávkami.
Vypočítava sa na základe času jazdy medzi zastávkami a skutočnej vzdialenosti.
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Obrázok 37 Vzdialenosti

2.3 Obchádzky
Je to podobný formulár ako pre editáciu linky, kde sa namiesto kilometrovníkov editujú
obchádzky. V záhlaví formulára sú prístupné ďalšie ikony:
šípka vpravo – smer „tam“
šípka vľavo – smer „späť“
Usporiadať – zoradí spoje buď podľa čísla spoja „Č“ alebo podľa času odchodu zo spoločnej
zastávky „O“. Spoje sa zoraďujú podľa čísla spoja/času odchodu dvojklikom v ľavej časti tlačidla.
Spoje sa vzostupne/zostupne triedia podľa vybranej podmienky dvojklikom v pravej časti tlačidla.
Km – zobrazí kilometrovníky – zobrazí/skryje stĺpec pre editáciu kilometrovníkov
Zst – zobraz zastávky – zobrazí/skryje stĺpec pre editáciu zastávok a tarifných čísel zastávok
Zn – zobraz značky – zobrazí/skryje pole pre editáciu značiek
výber – zo zoznamu priradených obchádzok
Nová obchádzka:
- Zadáva sa kliknutím pravým tlačidlom myši kdekoľvek v ľavej časti editačného poľa; zobrazí sa
menu, z ktorého vyberiem Vlož.
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Obrázok 38 Obchádzka

- Zo zobrazenej ponuky z číselníka Obchádzky sa vyberie obchádzka a podľa potreby sa zaškrtne
výveska, strojček alebo oboje.

Obrázok 39 Obchádzky – výveska, strojček

- výveska – príznak – platí pre tlač vývesky; obchádzka na linke bude vyznačená zelenou farbou
(tmavozelenou, ak je aktívna, t.j. ak sa na nej nachádza kurzor alebo sa s ňou práve pracuje pridáva sa na spoj a pod.)
- strojček – príznak – obchádzka platí pre výpočet ceny lístka; na linke je vyznačená modrou
farbou (tmavomodrou, ak je aktívna)
- výveska+strojček – platí pre tlač vývesky aj pre výpočet ceny lístka; na linke je vyznačená
červenou farbou (tmavočervenou, ak je aktívna)
- začiatok obchádzky zadám podržaním klávesu Shift a kliknutím myškou do riadku, v ktorom sa
nachádza zastávka, ktorou sa má obchádzka začať.
- koniec obchádzky zadám rovnakým spôsobom, t.j. podržaním klávesu Shift a kliknutím na riadok,
v ktorom sa nachádza zastávka, ktorou sa má obchádzka skončiť.
- obchádzka sa priradí na spoj kliknutím pravého tlačidla myši na príslušný spoj a z ponúknutých
možností sa vyberie Vlož.

25

WinADO
- obchádzka sa zo spoja zmaže kliknutím pravého tlačidla myši na obchádzku pridelenú na spoji a z
ponúknutých možností sa vyberie Zruš.
- ak spoj nemá priradenú obchádzku, znamená to, že vyznačený úsek obchádzky sa na tomto spoji
nezapočíta do ceny lístka a naopak ak je na spoji priradená obchádzka, vyznačený úsek obchádzky
sa započíta do ceny lístka.
- nie je možné zadať dve obchádzky s rovnakými zastávkami, na ktorých začína a končí obchádzka
- nie je žiadne obmedzenie na počet obchádzok.
Editovanie obchádzky:
- po kliknutí pravým tlačidlom myši na obchádzku, ktorú chcem zmeniť, sa zobrazí menu
- vyberiem Edituj a zobrazí sa formulár ako pri vkladaní obchádzky, kde môžem zmeniť obchádzku
Vymazanie obchádzky:
- ak chcem vymazať obchádzku, musím ju najprv odstrániť zo spoja, ku ktorému je priradená
- pravým tlačidlom myši kliknem na vybranú obchádzku priradenú na spoj a zo zobrazeného menu
vyberiem Zmaž
- potom kliknem pravým tlačidlom myši na obchádzku, zobrazí sa menu, z ktorého vyberiem Zmaž

2.4 Ciele
Je to podobný formulár ako pre editáciu linky, kde sa namiesto kilometrovníkov sa
edituje – Zóna, Zóna nástup, Tarifná skupina, Nástupište. Po jeho zobrazení sa aktivujú ikony na
lište ikon.
V záhlaví formulára sú prístupné ďalšie ikony:
šípka vpravo – smer „tam“
šípka vľavo – smer „späť“
Usporiadať – zoradí spoje buď podľa čísla spoja „Č“ alebo podľa času odchodu zo spoločnej
zastávky „O“. Spoje sa zoraďujú podľa čísla spoja/času odchodu dvojklikom v ľavej časti tlačidla.
Spoje sa vzostupne/zostupne triedia podľa vybranej podmienky dvojklikom v pravej časti tlačidla.
Zo: zobraz zóny – zobrazí/skryje ľavú časť formulára so stĺpcami pre editovanie zón, tarifných
skupín a nástupíšť
Zst – zobraz zastávky – zobrazí/skryje stĺpec pre editáciu zastávok a tarifných čísel zastávok
-

Zóna, Zóna výstup – údaj sa zadáva na zastávky linky a je potrebný pre tarifný systém
v prípade zónového/pásmového cenníka linky, resp. časti linky
Tarifná skupina – predstavuje pravidlá pre výpočet ceny lístkov – tie sa editujú v Tarifnom
systéme. (Kč, PAL, PAL –eur/CZ...)
Ciele – číslo tabule, bitmapy na tabuľu
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Obrázok 40 Ciele

2.5 Číslo linky na tabuli
Je to podobný formulár ako pre editáciu linky, kde sa namiesto kilometrovníkov sa
edituje – Zóna, Zóna nástup, Tarifná skupina, Nástupište. Po jeho zobrazení sa aktivujú ikony na
lište ikon.
V záhlaví formulára sú prístupné ďalšie ikony:
šípka vpravo – smer „tam“
šípka vľavo – smer „späť“
Usporiadať – zoradí spoje buď podľa čísla spoja „Č“ alebo podľa času odchodu zo spoločnej
zastávky „O“. Spoje sa zoraďujú podľa čísla spoja/času odchodu dvojklikom v ľavej časti tlačítka.
Spoje sa vzostupne/zostupne triedia podľa vybranej podmienky dvojklikom v pravej časti tlačítka.
Zo: zobraz zóny – zobrazí/skryje ľavú časť formulára so stĺpcami pre editovanie zón, tarifných
skupín a nástupíšť
Zst – zobraz zastávky – zobrazí/skryje stĺpec pre editáciu zastávok a tarifných čísel zastávok
-

Zóna, Zóna výstup – údaj sa zadáva na zastávky linky a je potrebný pre tarifný systém
v prípade zónového/pásmového cenníka linky, resp. časti linky
Tarifná skupina – predstavuje pravidlá pre výpočet ceny lístkov – tie sa editujú v Tarifnom
systéme. (Kč, PAL, PAL –eur/CZ...)
Číslo linky na tabuli – číslo linky zobrazené na tabuli
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Obrázok 41 Číslo linky na tabuli

2.6 Nástupištia, TS, zóny
Je to podobný formulár ako pre editáciu linky, kde sa namiesto kilometrovníkov sa
edituje – Zóna, Zóna nástup, Tarifná skupina, Nástupište. Po jeho zobrazení sa aktivujú ikony na
lište ikon.
V záhlaví formulára sú prístupné ďalšie ikony:
šípka vpravo – smer „tam“
šípka vľavo – smer „späť“
Usporiadať – zoradí spoje buď podľa čísla spoja „Č“ alebo podľa času odchodu zo spoločnej
zastávky „O“. Spoje sa zoraďujú podľa čísla spoja/času odchodu dvojklikom v ľavej časti tlačidla.
Spoje sa vzostupne/zostupne triedia podľa vybranej podmienky dvojklikom v pravej časti tlačidla.
Zo: zobraz zóny – zobrazí/skryje ľavú časť formulára so stĺpcami pre editovanie zón, tarifných
skupín a nástupíšť
Zst – zobraz zastávky – zobrazí/skryje stĺpec pre editáciu zastávok a tarifných čísel zastávok
-

-

Zóna, Zóna výstup – údaj sa zadáva na zastávky linky a je potrebný pre tarifný systém
v prípade zónového/pásmového cenníka linky, resp. časti linky
Tarifná skupina – predstavuje pravidlá pre výpočet ceny lístkov – tie sa editujú v Tarifnom
systéme
Nástupište – údaj sa zadáva na zastávky spojov a je potrebný pre tlač vývesiek na zastávky
v prípade potreby rozdeliť vývesky na zastávky pre priamy a opačný smer, resp. pre stanovištia
na autobusovej stanici
Pásmo nástup – číselný údaj , ktorý slúži ako vstupný parameter pre výpočet zónového
cenníka. Cenník sa počíta v programe Tarifný systém.
Pásmo výstup - číselný údaj , ktorý slúži ako vstupný parameter pre výpočet zónového cenníka.
Cenník sa počíta v programe Tarifný systém.
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Obrázok 42 Nástupištia, TS, zóny

2.7 Spoje
Formulár ponúka možnosť meniť rôzne vlastnosti spoja.
-

-

-

Spoj č. – číslo spoja – jedinečné číslo v rámci oboch smerov linky. V priamom smere sa
spravidla zadáva nepárne a v opačnom smere párne číslo spoja.
Lom.spoj – lomený spoj – zaškrtne sa v prípade, že spoj prevádzkujú dvaja prepravcovia
Lom.spoj č. – lomený spoj číslo – číslo lomeného spoja, číslo spoja u druhého prepravcu
Smer spoja: 1 = smer tam; 0 = smer späť
Pokr.spoj vyves - pokračujúci spoj pre vývesky – počet pokračujúcich (pripojených,
naväzujúcich) spojov, zobrazuje sa pri tlači vývesky
Tabuľa – číslo výpisu (cieľa) na grafickú informačnú tabuľu. Číslo výpisu užívateľ zistí
v programe pre editáciu grafického výpisu.
Prepravca – vyberá sa zo zoznamu prepravcov. Pre nový spoj program dopĺňa prepravcu
spoja podľa prepravcu linky. Prepravcu je možné ľubovoľne zmeniť.
Lom. prepravca – druhý prepravca spoja. Niektoré diaľkové spoje prevádzkujú dvaja
prepravcovia.
Pokr.linka – pokračujúca linka – číslo pokračujúcej (pripojenej, naväzujúcej) linky.
Zadáva sa v prípade takého spojenia spojov, pri ktorom cestujúci nemusia vystúpiť
z vozidla. Používa sa pri tlači vývesky a pri príprave dát pre strojček.
Pokr.spoj – pokračujúci spoj – číslo pokračujúceho (pripojeného, naväzujúceho) spoja
Typ spoja – normálny/posilový/pomocný/zrušený – posilový spoj sa netlačí pri tlači linky
a vývesky, ale ponúka sa pri editácii turnusov a nahráva sa do strojčeka. Umožňuje
presnejšiu štatistiku – sledovanie km, nákladov a tržby na jednotlivé spoje.
Typ autobusu – normálny/kĺbový/malý
Stredisko – výber stredísk z programu Firma, na ktoré je možné spoj priradiť
Cestná daň – či sa na spoji platí cestná daň
Dopr. na vývesku – názov dopravcu zobrazovaného na výveske
Konc. Zastávka – názov koncovej zastávky spoja
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Obrázok 43 Spoje

2.8 Trasy
Je to podobný formulár ako pre editáciu linky, kde sa namiesto časových údajov
zobrazujú trasy. Po jeho zobrazení sa aktivujú ikony na lište ikon.
V záhlaví formulára sú prístupné ďalšie ikony:
šípka vpravo – smer „tam“
šípka vľavo – smer „späť“
Zst – zobraz zastávky – zobrazí/skryje stĺpec pre editáciu zastávok a tarifných čísel zastávok
- zobrazenie trás na linku s výsledným stĺpcom; číslice vo výslednom stĺpci sú dekadickým
zobrazením binárneho čísla v danom riadku. Tieto dáta sa nahrávajú do elektronických pokladní
EMtest a podľa nich sa zistí trasa vybraného spoja, vypočítajú sa km od nástupnej po výstupnú
zastávku a stanoví sa cena lístka
- trasy sa generujú pri každom ukladaní linky
pre pole s časovým údajom sa zapíše 1 v zelenom poli
pre prechádza/obchádza zapíše sa 0
- ak trasa spoja je časťou trasy iného spoja, nová trasa sa negeneruje
- maximum je 16 trás

Obrázok 44 Trasy
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2.9 Grafikon linky
Formulár sa nedá editovať. Slúži na grafické znázornenie spojov na linke v priamom aj
opačnom smere, pričom Os x tvoria časové údaje a na osi y sú zaznačené zastávky úmerné
k vzdialenostiam medzi nimi. V záhlaví formulára je ponuka liniek a tlačidlá:
Smer: šípky na prepínanie smerov
Zoom in/out: šípky na zmenu veľkosti časovej osi x
Zoom in/out: šípky na zmenu veľkosti osi so zastávkami

Obrázok 45 Grafikon linky

2.10

Tlač

Umožňuje vytlačiť zobrazené formuláre z menu Súbor - okrem grafikonu, Číselníky –
okrem značiek a všetky Prehľady. Po kliknutí na ikonu tlače alebo na tlač z menu Súbor sa zobrazí
„Report“ – tlačový formulár. V jeho hornej časti sa nachádza okno s výberom veľkosti zobrazenia a
ikony:
- tlač – po kliknutí na túto ikonu sa zobrazí okno pre určenie vlastností tlače a po ich určení
a kliknutí na OK sa vytlačí požadovaný formulár, resp. prehľad
- export – umožňuje exportovať zobrazený formulár, prehľad do súborov vo formátoch htm,
html, txt
V spodnej časti formulára sú tlačidlá pre posúvanie stránok a okienko s číslom zobrazenej strany.
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Obrázok 46 Tlač

Tlačový výstup je možné ovplyvniť pomocou ikony Vlastnosti. Zobrazuje sa, ak sú
aktívne formuláre z menu Prehľady a Číselníky (okrem číselníka značiek). Po kliknutí na ikonu sa
otvorí okno, v ktorom sú názvy všetkých stĺpcov formulára. Pri každom názve stĺpca je zaškrtávacie
pole. Ak je pole označené, stĺpec sa zobrazí, ak nie je zaškrtnuté, daný stĺpec sa nezobrazí a teda ani
nebude vytlačený. Pomocou šípok v pravej časti okna sa dá meniť aj poradie stĺpcov.

Obrázok 47 Vlastnosti tlače

32

WinADO
2.11

Koniec
Ukončenie programu cestovné poriadky

3 Editácia
Toto menu je možné spustiť s identickou funkcionalitou z dvoch miest:
- z hlavného menu v hornej lište (aktívne okno musí byť spustené, napr. Linky):

Obrázok 48 Editácia z menu

- pravým tlačidlom myši, keď je používateľ nastavený na aktívne okno:

Obrázok 49 Editácia pravým tlačidlom myši
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3.1 Vložiť (Ctrl+I)
Otvorí výber s príslušnými položkami, ktoré sú naeditované v číselníkoch.

Obrázok 50 Vložiť

3.2 Editácia (Ctrl+E)
Umožní meniť údaje položky, ktorá je označená kurzorom. Editáciou zastávky mení
používateľ vlastnosti, pridáva značky, mení zóny na značke.

Obrázok 51 Editácia

3.3 Zrušiť (Ctrl+D)
Zmaže položku, na ktorej sa nachádza kurzor (Delete). Je možné zmazať jeden a viac
spojov ak ich označím.
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Obrázok 52 Zrušiť spoj

Obrázok 53 Zrušiť zastávku

3.4 Značky
Umožňuje naeditovať značky na konkrétne vybrané zastávky na spoji. Používateľ buď
vyberie viac zastávok označením myšky alebo vo formulári zvolí zastávky od- do. Značky je možné
pridať v sekcii Pridanie značky. Vymazať značky je možné jednoducho označením a stlačením
tlačidla „Vymazať.“ Menu sa opúšťa tlačidlom „Close“.
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Obrázok 54 Značky

3.5 Kopírovať (Ctrl+C)
Uloží označený blok textu do pamäte (clipboard).

Obrázok 55 Kopírovať

3.6 Vložiť (Ctrl+V)
Vloží text uložený v pamäti (clipboard).
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Obrázok 56 Vložiť

3.7 Generovať kilometrovník
Doplní do kilometrovníka kilometre naeditované v číselníku vzdialeností podľa
vybraného spoja. Kilometrovník sa zobrazí kliknutím na ikonu „km“.

Obrázok 57 Generovať kilometrovník

3.8 Generuj spoje
Pred spustením generovania spojov sa ponúkne voľba uloženia dát (ak boli zmenené),
pretože po vygenerovaní spojov sa zmenené údaje stratia. Následne sa kliknutím kurzorom myši
vyberie spoj, podľa ktorého sa budú generovať ostatné spoje. Po výbere spoja sa zadá voľba
Generuj spoje. Zobrazí sa okno s položkami:
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Číslo spoja: zobrazí sa číslo vybraného spoja (needituje sa)
Interval: zadá sa časový odstup spojov v minútach
Do: zadá sa čas vo formáte HH:MM, do ktorého sa podľa zadaného intervalu budú generovať spoje
Kliknutím na tlačidlo OK program doplní na linku spoje s odstupom podľa intervalu do
zadaného času a to tak, že prvý generovaný spoj začína v čase vybraného spoja, ku ktorému sa
pripočíta počet minút zadaných v kolonke interval.

Obrázok 58 Generuj spoje

3.9 Znovu načítaj
Zruší všetky neuložené zmeny a zobrazí naposledy uložené údaje.

Obrázok 59 Znovu načítaj
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3.10

Užívateľské vlastnosti

Editácia zobrazenia koncovej zastávky na spoji pre vnútorné LCD tabule. Kliknutím
pravým tlačidlom myši na spoj a zvolení sekcie Užívateľské vlastnosti, je možné editovať
vlastnosti. Následne sa táto vlastnosť používa v menu Užívateľské vlastnosti pre spoj zastávka
Prehľad sa zatiaľ používa iba v Nemecku.

Obrázok 60 Užívateľské vlastnosti

3.11

Dotácie

Každý spoj môže byť dotovaný rôznymi zriaďovateľmi, obcami alebo inými
organizáciami. V prvom kroku je potrebné zadať „Úrady“ v programe dotácie. Program sa spúšťa
z WinAD / Strojčeky- spracovanie / Dotácie. Tlačidlom Pridať sa pridá nový úrad, odstraňuje sa
pomocou tlačidla Odstrániť. Program umožňuje zadať poznámku, napríklad o výške dotácie.

Obrázok 61 Dotácie
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Následne v programe CP- Editácia používateľ edituje stĺpce „Km“ a „Percent“.
Kilometrická dĺžka spoja môže byť rozdelená medzi dodávateľov v percentuálnom pomere alebo
v pomere kilometrov.
Dotácie môže používateľ zaradiť na:
- Aktuálny spoj – dotácie iba na vybraný spoj
- Aktuálny smer – dotácia na všetky spoje v danom smere
- Aktuálna linka – dotácia na všetky spoje danej linky

Obrázok 62 Dotácie

Výšku príspevku pre jednotlivé úseky spoja v tomto pomere prepočítava modul dotácie.
Program pracuje s kontrolou, aby nastavený pomer bol vždy pre celú dĺžku spoja (100%). K toto
nie je dodržané program vypíše nasledovné hlásenie:

Obrázok 63 Chybne zadané údaje

4 Číselníky
4.1 Zastávky
Základný formulár slúžiaci na editáciu zastávok. Umožňuje pridať novú, editovať alebo
vymazať existujúcu zastávku.
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Pridanie zastávky:
Po kliknutí pravého tlačidla myši sa zobrazí menu, z ktorého vyberiem Vlož. V prípade,
že je nastavené používanie globálnych zastávok, zastávky sa vyberajú z ponuky. Pokiaľ nie je
nastavené používanie globálnych zastávok, zadáva sa:
Názov – povinný údaj – názov zastávky, max. 50 znakov
Názov skrátený – max. 20 znakov, používa sa v programoch, kde sa plný názov nezmestí –
strojček, alebo zaberá veľa miesta – turnusy, prehľady, ...
Štát – povinná položka - štát, v ktorom sa nachádza editovaná zastávka, automaticky sa nastaví
štát, v ktorom je zriadená prevádzka
Okres – okres, v ktorom sa nachádza editovaná zastávka
Správca - dopravca, v pôsobnosti ktorého sa nachádza editovaná zastávka
Zóna – zóna/pásmo, v ktorej sa editovaná zastávka nachádza, ak je zastávkou MHD
Externý kľúč – ľubovoľné číslo/text; používa sa pri exporte lístkov do KORDIS
ZastávkaID – identifikačné číslo, pod ktorým je zastávka zapísaná v databáze
Skupina – užívateľ si môže zaradiť zastávky do skupín podľa rôznych kritérií, čo mu v programe
Prehľady zo strojčekov umožní sledovať tržbu nielen na každú zastávku zvlášť, ale aj tržbu na
skupinu zastávok
Zvuk – príznak – po zaškrtnutí sa zobrazia názvy vygenerovaných zvukov pre hlášič zastávok
MHD – príznak – zaškrtne sa, ak editovaná zastávka je zastávkou aspoň jednej linky MHD; po
zaškrtnutí sa vyberie zo zoznamu správca MHD zastávky
Diaľková – zaškrtne sa, ak zastávka je tohto typu – používa sa pre grafické zobrazenie liniek
Prímestská – zaškrtne sa, ak zastávka je tohto typu – používa sa pre grafické zobrazenie liniek
Doplňujúce údaje – Nástupište, Súradnice, Názov zastávky – podklady pre strojčeky s GPS
systémom
Editovanie zastávky:
Kliknutím pravého tlačidla myši na zastávku sa zobrazí menu, z ktorého vyberieme
Edituj. Zobrazí sa rovnaký formulár ako pri pridávaní novej zastávky, kde sa môžu meniť jej
vlastnosti. V prípade, že dôjde k zmene zóny, program pri ukladaní vypíše zoznam liniek, na
ktorých sa daná zastávka nachádza. Následne sa užívateľa opýta, či chce túto zmenu uložiť na
všetkých linkách s touto zastávkou.
Vymazanie zastávky:
Zastávku je možné vymazať len vtedy, ak nie je použitá na niektorej z liniek. Po
kliknutí pravého tlačidla myši na vybranú zastávku zo zobrazeného menu vyberieme Zmaž.
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Obrázok 64 Zastávky

4.1.1 Globálne zastávky
Pre vzájomné uznávanie časových lístkov, žiackych preukážok podľa zadanej trasy
(nástupná, prestupná, výstupná zastávka) medzi rôznymi dopravcami je nevyhnutné zabezpečiť
jednotný číselník zastávok u všetkých dopravcov, ktorí si tieto lístky navzájom uznávajú. V takom
prípade je možné do lokálneho číselníka zastávok pridať novú zastávku len nepriamo – pomocou
globálneho číselníka zastávok.
Postup pre používanie globálneho číselníka zastávok (GČZ) v systéme WinADO:
1. V nastaveniach programu sa nastaví príznak “Používať globálne zastávky”

Obrázok 65 Globálne zastávky

2. Pri pridávaní novej zastávky do lokálneho číselníka zastávok program ponúka zastávky z
globálneho číselníka zastávok (pre PAL, DAL a MAL). Zastávky pre linky MHD je možné
vkladať nezávisle od GČZ (pokiaľ sa nepoužívajú na linkách PAL, DAL, MAL).
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Obrázok 66 Nová zastávka

3. Nová zastávka, ktorá sa nenachádza v globálnom číselníku zastávok, sa do číselníka pridá
prostredníctvom správcu GČZ.
4. Zastávky PAL, DAL, MAL, ktoré budú do lokálneho číselníka zastávok pridané mimo
GČZ, sa na týchto linkách zobrazia inou farbou (chybový stav). Na týchto zastávkach
nebude fungovať vzájomné uznávanie ČL.

4.1.2 Výmena globálnych zastávok
Správcom číselníka Globálnych zastávok pre SR je INPROP s.r.o., pre CZ je správcom
CHAPS spol s.r.o.

Obrázok 67 Výmena glob. zastávok

S programom začíname pracovať kliknutím na NEXT.
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Obrázok 68 Výmena globálnych zastávok

PREV - krok späť
NEXT
Cesta k importovanému súboru
- napíše sa cesta k súboru s globálnymi zastávkami alebo sa vyhľadá cez Browse
1. Načítanie súboru s globálnymi zastávkami – Win_ISYxxxx.txt – kde „xxxx“, môže mať aj iný
názov.

Obrázok 69 Next- Browse

2. Automatické párovanie zastávok - program porovnáva názvy lokálnych a globálnych zastávok zhodné názvy spáruje.
ľavý stĺpec – vlastné zastávky;
pravý stĺpec – globálne zastávky, zelenou farbou podfarbené už spárované globálne zastávky
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Obrázok 70 Automatické priradenie zastávok

3. Ručné priradenie - nespárované zastávky majú pravú polovičku tabuľky prázdnu - pravým
kliknutím myši na prázdnom políčku sa zobrazí zoznam nespárovaných glob. zastávok, kurzor je na
zastávke s najbližším podobným názvom - vyberie sa správny pár a potvrdí klávesom Enter.

Obrázok 71 Manuálne pridávanie zastávok

4. Nesprávne spárovanie zastávok - pokým chceme opraviť vytvorený pár, dáme na riadku
DELETE a vyberieme zastávke nový pár – MôŽE SA MENIŤ LEN POKÝM NEPREBEHLA
VÝMEN
Obrázok 72 Oprava
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Priraď - vyhodí z názvu zastávok čiarky, medzery atď a porovnáva. Ak nájde rovnaké názvy priradí. Priraďuje len v prípade, že zastávka ešte nie je priradená.
PREV – krok späť
NEXT – príprava na akciu
5. Pokým sa zvolí Finish vytvorené dvojice sa zapíšu, ale v tabuľkách sa ID zastávok nevymenia.
Program sa ukončí.
6. Pokým sa potvrdí Spusť, vymenia sa ID vo všetkých tabuľkách, takto vymenené zastávky sa už
nedajú opravovať - pokým sa zistí chybne spárovaná zastávka, musí sa lokálna premenovať na
priradenú chybnú globálnu, správna globálna sa pridá ako nová a na linkách sa nesprávna vymení
za novú správnu.

Obrázok 73 Spusť

POZOR
- s globálnou zastávkou sa môže spárovať len jedna lokálna zastávka - treba si urobiť poriadok v
zastávkach
- pokým sa zastávka pridá do lokálnych priamo zo zoznamu globálnych, má už globálne ID a
nemusí sa párovať - vo výmene glob. zastávok nebude mať vyplnenú pravú stranu, ale program pri
pokuse o spárovanie vypíše Zastávka má pridelené globálne ID nemožno párovať.
Cancel- ukončenie programu

4.2 Poznámky
Poznámka je ľubovoľný doplňujúci údaj ku linke. V číselníku poznámok sa zadávajú
všetky poznámky, z ktorých sa potom vyberajú poznámky k jednotlivým linkám. Poznámka by
nemala obsahovať údaje o platnosti spojov. Tieto údaje sa zadávajú pomocou značiek spoja.
Nová poznámka:
Novú poznámku do číselníka vložíme kliknutím pravým tlačidlom myši do editačného
okna. Po zobrazení menu vyberieme na Vlož. Zobrazí sa okno, do ktorého editujeme:
Poznámka – text poznámky, max 500 znakov
Správca – dopravca, v pôsobnosti ktorého sa nachádza linka, na ktorú pridávame poznámku
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Typ poznámky – charakteristika poznámky, ktorá sa používa pri ďalšom spracovaní údajov
v informačnom systéme
Lokálne číslo – používa sa pri konverzii poznámok z DOS-u; dá sa zadať hodnota od 0 do 255, ak
je vyššia, resp. nižšia, program ju neuloží
Je linka – príznak – poznámka len pre jednu linku. Zjednodušuje výber poznámok pri zadávaní
poznámok na linku.
Editácia poznámky:
Po kliknutí pravého tlačidla myši sa zobrazí menu, z ktorého vyberieme Edituj, otvorí sa
okno, v ktorom môžeme meniť text a vlastnosti poznámky.
Vymazanie poznámky:
Z menu po kliknutí pravým tlačidlom vyberieme Zmaž – tým sa ukončí platnosť
poznámky.

Obrázok 74 Poznámky

4.3 Vzdialenosti
Zobrazia sa dvojice zastávok vygenerované z liniek v Nástrojoch pre vzdialenosti.
Každá dvojica je v zozname zapísaná len raz - abecedne skoršia zastávka je prvá.
Edituje sa:
- Tarifná 1 – Tarifná vzdialenosť 1 – smer tam (zo zastávky Od)
- Tarifná 2 – Tarifná vzdialenosť 2 – smer späť (zo zastávky Do)
- Skutočná 1 – Skutočná vzdialenosť 1 – smer tam
- Skutočná 2 – Skutočná vzdialenosť 2 – smer späť
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- Koef – koeficient spotreby PHM v priamom smere; medzi editovanou dvojicou zastávok.
Umožňuje objektívnejšie vypočítať normu spotreby pri spracovaní staziek – vplyv trasy sa zohľadní
rovnako na všetkých spojoch. Štandardne nastavená hodnota je 1.00
- Koef2 – koeficient spotreby PHM v opačnom smere. Štandardne nastavená hodnota je 1.00
- Prejazd – minimálny čas prejazdu medzi editovanou dvojicou zastávok – needituje sa – doplní
program pri generovaní dvojíc vzdialeností
- N – nový záznam
Editácia:
Kurzor nastavíme priamo na položku, ktorú chceme editovať a stlačíme Enter. Po
zadaní hodnoty znova stlačíme enter. Naeditované hodnoty sa uložia a kurzor sa prenesie na ďalšiu
položku.

Obrázok 75 Vzdialenosti

4.4 Obchádzky
Zoznam obchádzok vybraného prepravcu.
Nová obchádzka:
Kliknutím pravým tlačidlom myši vyberieme zo zobrazeného menu Vlož. V editovacom
formulári zadáme:
Symbol – znak, ktorý sa zobrazí pri tlači vývesky - maximálne na 4 znaky
Obchádzka – názov obchádzky – maximálne 50 znakov
Lokálne číslo – používa sa pri konverzii obchádzok zo systému MS-Dos; dá sa zadať hodnota od 0
do 255, ak je vyššia, resp. nižšia, program ju neuloží
Editácia obchádzky:
Kliknutím pravým tlačidlom myši vyberieme zo zobrazeného menu, vyberieme Editácia
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Vymazanie obchádzky:
Kliknutí pravým tlačidlom myši vyberieme zo zobrazeného menu Zmaž.

Obrázok 76 Obchádzky

4.5 Značky
Formulár je rozdelený na 3 časti:
1. Vrchná časť
Symbol – zoznam symbolov (písmená, čísla, špeciálne znaky), ktoré definujú, kedy spoj
premáva/nepremáva
Poradie – užívateľ môže určiť poradie značiek, v ktorom sa budú značky zobrazovať pri ich
editácii na spoj
Typ značky – typ značky je údaj, ktorý umožní algoritmicky určiť platnosť spoja v prípade zadania
viacerých značiek na spoji (Platí, Neplatí, Informačná, Pomocná, Kombinovaná).
Typ editácie značky – ponúka nasledovné možnosti:
1.
generovanie významu i platnosti – význam a platnosť značky sa vygeneruje automaticky
z vyskladaných textov;
2.
editovanie významu, generovanie platnosti – platnosť značky sa generuje automaticky
z vyskladaných textov, platnosť je možné editovať;
3.
editáciu významu, editácia platnosti cez bitmapu – význam značky sa edituje a platnosť
značky sa zadáva v zobrazení platnosti a to:
a.)
dvojklikom do príslušného štvorca sa označí deň platnosti značky, je možné
označiť ľubovoľný počet dní
b.) kliknutím na niektoré z tlačidiel v pravej časti bitovej mapy je možné hromadne
označiť vybrané dni v týždni (Po, Ut, St, Št, Pi, So, Ne), prípadne označiť zrušiť hromadne všetky
dni v týždni (+, -)
Informačná denná platnosť – pre tlač vývesiek MHD - v prípade nastavenia Pracovné dni/Sobota,
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Nedeľa, Sviatok
2. Stredná časť
V strednej časti je textové pole, do ktorého program vygeneruje význam značky.
V prípade informačnej značky sa význam edituje ručne.
3. Dolná časť
Dolná časť je zložená z dvoch častí (Editácia platnosti a Zobrazenie platnosti)
Editácia platnosti:
Text – časový kód - dvojklikom sa otvorí zoznam časových kódov (ide, ide len, nejde...)
Atom – základné značky – predstavuje základné značky (pondelok, pondelok- piatok, sobota,
sobota a nedeľa...)
Dátum od – Dátum do – určuje obdobie platnosti značky
Zobrazenie platnosti:
- zobrazí sa kalendár, v ktorom je znázornená platnosť značky
- znamienko „+“ označuje, kedy značka platí
- prázdne pole znamená, že značka v daný deň neplatí
Postup pri editácii značky:
1. výber symbolu značky – povinne
2. výber základnej značky – nepovinne (ak nasledujú kroky 3 a 4)
3. výber typu editovania značky
4. výber kľúčového slova (ide, nejde, ide len, ...) – nepovinne (ak predchádza krok 2)
5. zadanie dátumu/dátumov
6. opakovanie bodov 3 a 4 podľa potreby
7. zápis značky

Obrázok 77 Značky
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Priradenie symbolov pre značky:
Príklad: Pridanie symbolu
(Ide v pracovných dňoch) pre značku X (Zastávka je na znamenie
alebo požiadanie).
Používateľ v prehľade Číselníky / Značky, vyberie požadovanú značku a dvojklikom do
vedľajšieho poľa zobrazí ponuku pre výber symbolu. Vyberie symbol a jedným kliknutím sa
symbol priradí ku značke. Je možné pridať aj viac symbolov opakovaným postupom. Uloženie sa
vykoná tlačidlom „Uložiť“.

Obrázok 78 Pridanie symbolov pre značky

Vysvetlenie editácie značiek
- Definície:
Popis značky – informácia, kedy spoj premáva, resp. nepremáva.
Význam značky – popis značky sa zadáva ako ľubovoľný text. Tento spôsob popisu značky je
vhodnejší pre užívateľov.
Platnosť značky – popis značky sa zadáva do kalendárového formuláru, pričom údaj premáva resp.
nepremáva sa zadáva pre každý deň v roku. Tento spôsob popisu značky je vhodnejší pre následné
počítačové spracovanie.

- Úvod
Pôvodná verzia modulu na editácie značiek obsahuje nezávislú editáciu významu
značiek a platnosti značiek.
Nezávislá editácia umožňuje užívateľovi zadať iný popis značky vo formulári Význam
značky a iný popis značky vo formulári Platnosť značky, čo spôsobuje problémy pri ďalšom
spracovaní takýchto rozdielnych údajov.

- Editácia značiek
Nová verzia modulu Editácia značiek rieši problém rozdielnosti údajov pre Význam
značky a Platnosť nasledovne
1. definuje malú skupinu značiek (atomy) so záväzne stanoveným významom značky (text) aj
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platnosťou značky, ktoré užívateľ nemôže meniť
2. priamo prepojuje editačné formuláre, t.j. pri editácii Významu značky program automaticky
edituje Platnosť značky.
Takýto spôsob editácie je možný len pri dodržaní určitých pravidiel pre
1. editácia Významu značky
2. kombinácia značiek na spoji
3.
Pravidlá pre editáciu spočívajú v skladaní textu Význam značky z dátumov a malého
počtu kľúčových slov. Každé kľúčové slovo definuje algoritmus pre vyplnenie Platnosti značky.

Slovenská verzia__
- Popis
Celoslovenský zoznam značiek s vysvetlivkami pre každý rok vydáva Ministerstvo
dopravy. Vysvetlivka obsahuje deň v týždni, zoznam dátumov, v ktorých spoj premáva a zoznam
dátumov, v ktorých spoj nepremáva.
Nový modul pre editáciu značiek umožňuje z atómov, dátumov a kľúčových slov
poskladať Význam značky, pre ktorý program súčasne vygeneruje Platnosť značky.
Niektoré povolené kombinácie značiek na spoji však vedú k nejednoznačnosti
platnosti spoja.
Nejednoznačnosť je daná tým, že spôsob definovania značiek je daný historicky a nezohľadňuje
následné počítačové spracovanie.

- Editácia
Celoslovenské značky je možné poskladať zo základných značiek a kľúčových slov,
okrem značiek P, V, N.
Informatívne značky je možné editovať bez obmedzenia.
Lokálne značky, v ktorých sa vyskytuje značná „ľudová tvorivosť“, je možné poskladať len
s popísanými obmedzeniami.

Česká verzia__
- Popis
Základný zoznam značiek je daný v prílohe vyhlášky 388/2000 Sb. a obsahuje značky
bez dátumov.
Odlišné sú len značky „kladivká – pracovné dni“ a „krížik – nedele a sviatky“ pre spracovanie
ktorých je potrebné zadať zoznam sviatkov (Modul kalendár).
Príloha vyhlášky ďalej definuje „Negatívne značky“ (text obsahuje kľúčové slová a
dátumy), ktoré obmedzujú platnosť základných značiek. Skladanie základných a negatívnych
značiek na spoji umožňuje pri počítačovom spracovaní jednoznačne určiť platnosť spoja.

- Editácia
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Základné značky v zmysle vyhlášky sú dané v programe (nie je možná editácia).
Základné značky obsahujú aj značky pre slovenskú verziu, ktoré nie sú v českej vyhláške. Treba
ošetriť, aby pre české firmy program ponúkal len značky v zmysle vyhlášky.
Pre prácu s platnosťou základných značiek je potrebné naeditovať kalendár (sviatky).
Texty sa prekladajú rovnakým spôsobom, ako všetky ostatné texty pre jazykovú verziu.
Negatívne značky je možné editovať v zmysle vyhlášky.
Informatívne značky je možné editovať bez obmedzenia.
Neprípustné kombinácie značiek je potrebné „strážiť“ pri zadávaní značiek na spoje.
Neprípustné kombinácie
- ľubovoľná kombinácia značiek 1,2,3,4,5 so značkou x
- značka 7 so značkou +
Logiku pri vytváraní negatívnych značiek musí „strážiť“ užívateľ.
Náväzné moduly
Nový modul pre editáciu značiek generuje údaje nekompatibilné s pôvodným modulom.
Z tohto dôvodu je potrebné zmeniť načítanie platnosti značiek vo všetkých moduloch, ktoré tieto
údaje čítajú - Turnusy, Štatistika,

4.6 Prepravcovia
Formulár v ktorom sa editujú prepravcovia liniek. Zadávajú sa tu základné údaje
o prepravcovi:
Názov - meno prepravcu
Ulica, Mesto – sídlo prepravcu
Telefón, Fax, e-mail, Dispečing, Informácie – kontaktné tel. čísla na prepravcu
IČO, DIČ
Strojček – čísla Palubných počítačov prepravcu
MHD – číslo MHD
Závod – zaškrtne sa, ak ide o domovský závod
ID – číslo prepravcu, pod ktorým je zapísaný v databáze

Obrázok 79 Prepravcovia
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5 Nástroje
5.1 Opraviť
V pravej časti okna sa nachádza zoznam kontrol, ktoré nástroj Opraviť vykonáva.
Vykonané budú len kontroly, ktoré majú pred spustením opravy značku v zaškrtávacom poli pred
názvom kontroly.
Kontrola integrity poznámok
- funkcia kontroluje, či ku každej poznámke na linke existuje rovnaká poznámka aj v zozname
poznámok
- ak nájde takú poznámku, vymaže ju z linky
- všetko to platí pre konkrétneho správcu
Kontrola stĺpcov a riadkov poznámok
- kontroluje správnosť čísla stĺpca a riadku poznámky na linke
- stĺpec môže nadobúdať hodnoty 0 - 3 a riadok hodnoty väčšie ako 0
Kontrola rovnosti stĺpcov a riadkov
- kontroluje, či poznámky na linke nemajú rovnaké číslo riadku a stĺpca
- ďalší test, ktorý kontrola vykonáva je kontrola duplicity poznámok na linke
Kontrola kilometrovníkov
- kontroluje narátavanie km – km v kilometrovníku musia každou zastávkou narastať
- kontroluje spojitosť bodov. Kilometrovník môže začínať buď 0 alebo príznakom Nejde a musí sa
končiť číselnou hodnotou. V strede kilometrovníka sa môžu nachádzať príznaky Prechádza,
Obchádza, nie však príznak spoj Nejde
Kontrola spojov na linke
- kontroluje, či spoj začína časom a končí časom. Medzi týmito hodnotami nesmie byť príznak spoj
Nejde, prípustné sú len hodnoty času a obchádzky a prejazdy. Časy zadávané v spoji môžu
prechádzať maximálne cez dva dni
Kontrola zastávok na linke
- na linke nie je prípustné, aby za sebou nasledovali dve rovnaké zastávky
Kontrola obchádzok na linke
- funkcia hľadá na linkách obchádzky iného prepravcu ako je prepravca linky. Ak nájde takú
obchádzku, vymaže ju, a ak sa nachádza na spojoch tejto linky, vymaže ju aj zo spoja
Kontrola platnosti spojov
- kontroluje začiatok platnosti spojov a porovnáva ho so začiatkom platnosti linky, na ktorej sa daný
spoj nachádza; kontrola prebieha na platných aj neplatných spojoch
- ak má spoj dátum platnosti od nižší ako je dátum platnosti od na linke, na ktorej sa nachádza,
upraví dátum začiatku platnosti spoja podľa linky
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Kontrola platnosti značiek
- každá značka môže mať len jeden platný význam
- ak existuje pre značku viac platných významov, funkcia vyhľadá záznam s najvyšším dátumom
platnosti od, ktorý ponechá a ostatným záznamom ukončí platnosť k tomuto dátumu
- v prípade, že existujú dva platné významy značky s rovnakým dátumom začiatku platnosti,
funkcia ponechá ten, ktorý má v databáze vyššie ID a druhý záznam ukončí k dátumu začiatku
platnosti záznamu s vyšším ID
Kontrola pokračujúcich spojov
- vyhľadá a zmaže v databáze zo spoja záznam o neplatnom pokračujúcom spoji; okrem platností
pokr. spojov kontroluje, či je prepravca pokr. spoja rovnaký ako prepr. spoja, na ktorý naväzuje; ak
nie, automaticky sa zruší náväznosť spojov
- kontrola liniek sa spúšťa tlačidlom „Štart“ v spodnej časti okna
- výsledok sa zobrazí v prehľadnej tabuľke v ľavej časti okna
- v modrom riadku sa nachádza názov kontroly
- v stĺpci Status je v prípade zistenia chybného stavu prevádzanej kontroly výpis „chyba“
- v stĺpci Linka sa nachádza číslo linky, v ktorej bola pri kontrole zistená chyba
- okrem spomenutých stĺpcov sa navyše zobrazujú stĺpce špecifické pre jednotlivé kontroly, napr.
„číslo spoja“ – týka sa kontroly spojov, „zastávka“ – týka sa kontroly zastávok a pod.
- posledný riadok príslušnej kontroly „Koniec...“ je farebne rozlíšený zelenou alebo červenou
farbou podľa toho, či kontrola prebehla bez zistenia chyby alebo či sa pri kontrole vyskytla chyba
- priebeh kontroly je graficky zobrazený v spodnej časti okna

Obrázok 80 Opraviť
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5.2 Zastávky
5.2.1 Kopírovať zastávky do opačného smeru
Používateľ po pridaní zastávok na linke v jednom smere môže jednoducho pomocou
tohto menu skopírovať zastávky do opačného smeru. Zastávky sa automaticky zoradia v opačnom
smere. Odchod spojov sa nekopíruje.

Obrázok 81 Kopírovať zastávky do opačného smeru

5.2.2 Vygenerovať nástupište pre zastávky
Použitím toho menu program automaticky na všetky zastávky vygeneruje nástupište
s nulovými súradnicami. Názov nástupišťa je totožná s názvom zastávky. Koľko krát sa toto menu
spustí, toľko nástupíšť sa vygeneruje.
Doplní číslo nástupišťa zastávky v číselníku zastávok - prednastavená hodnota pre smer
tam je 1, pre smer späť 2.
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Obrázok 82 Vygenerovať nástupište pre zastávky

5.2.3 Generovať TČ
Po vložení novej zastávky treba doplniť TČs – tarifné číslo pre strojček (používa sa pri
zadávaní nástupnej a výstupnej zastávky pri výdaji lístkov v elektronickej pokladni EMtest) a TČt –
tarifné číslo pre vývesku (zobrazuje sa pri tlači vývesiek). Tarifné čísla zastávok môžeme generovať
automaticky – v Nástrojoch pre Zastávky - alebo zadávať manuálne. Program umožňuje zadávať
rozdielne tarifné čísla pre strojček a pre tlač vývesky.

Obrázok 83 Generovať TČ
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Strojček / poradové:
program doplní tarifné čísla zastávok – v priamom smere vzostupne; v opačnom smere
zostupne, bez ohľadu na to, či sa na linke nachádzajú rovnaké zastávky.

Obrázok 84 Strojček / poradové

Strojček / rovnaké:
program doplní tarifné čísla zastávok – v priamom smere vzostupne; v opačnom smere
zostupne. Ak sa na linke nachádzajú rovnaké zastávky, program im priradí rovnaké tarifné čísla.

Obrázok 85 Strojček / rovnaké

Výveska / poradové:
doplní tarifné čísla vzostupne/zostupne podľa smeru bez ohľadu na to, či sa na linke
nachádzajú rovnaké zastávky.

Obrázok 86 Výveska / poradové
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Výveska / rovnaké:
doplní tarifné čísla vzostupne/zostupne podľa smeru. Ak sa na linke nachádzajú rovnaké
zastávky, program im priradí rovnaké tarifné čísla.

Obrázok 87 Výveska / rovnaké

5.2.4 Aktualizovať čísla zón na linkách
Aktualizuje čísla zón na linkách ak závod používa zóny. Aktualizácia prepíše všetky
existujúce.

Obrázok 88 Aktualizovať čísla zón na linkách

5.2.5 Doplniť čísla zón na linkách
Doplní len tie čísla zón, ktoré sú na linke nulové a v číselníku zastávok majú zónu.
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Obrázok 89 Doplniť čísla zón na linkách

5.3 Vzdialenosti
5.3.1

Generovať

Funkcia generuje dvojice zastávok z naeditovanej linky do číselníka vzdialeností. Pred
spustením generovania musí byť linka uložená a musí mať aspoň jeden spoj.
Ak je na linke obchádzka, funkcia automaticky vygeneruje dvojicu zastávok pred a za
obchádzkou.

Obrázok 90 Vzdialenosti – Generovať

5.3.2 Doplniť z Km
Pokým sú na linkách kilometrovníky, naplnia sa z nich po vygenerovaní vzdialenosti
v číselníku.
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Obrázok 91 Vzdialenosti – Doplniť z Km

5.3.3 Prepočítať Km
Doplní kilometre medzi existujúcimi dvojicami zastávok z číselníka vzdialenosti.

Obrázok 92 Vzdialenosti – Prepočítať Km

5.4 Posunutie dátumu platnosti
Zmeny so zachovaním histórie sú v programe Cestovné poriadky, Tarifný systém,
Turnusy a Príprava dát povolené len pre niektoré dátumy. Povolené dátumy zmeny sú uložené v
databáze so samostatným príznakom zmeny pre Linky, Tarify, Turnusy a Palubné počítače. Zadané
dátumy zmeny a pracovný dátum jednoznačne určujú interval platnosti pre daný typ dát (zľava
uzavretý, sprava otvorený).
Okno , pri ktorom máme možnosť zmeniť posunúť koniec platnosti (obrázok nižšie).
- posunúť platnosť do – výber zo zadaných dátumov platnosti pre CP väčších ako je Platnosť Od,
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Obrázok 93 Posunutie dátumu platnosti

Poznámka: po zmene platnosti potrebné aktualizovať turnusy!

5.5 Platnosti
Zmeny so zachovaním histórie sú v programe Cestovné poriadky, Tarifný systém,
Turnusy a Príprava dát povolené len pre niektoré dátumy. Zadané dátumy zmeny a pracovný dátum
jednoznačne určujú interval platnosti pre daný typ dát (zľava uzavretý, sprava otvorený).V hornej
časti sú zobrazené platnosti podľa jednotlivých druhov dát. V dolnej časti sa zobrazujú súhrne.
Editácia:
Pridať – vytvorí novú platnosť podľa naeditovaných údajov
Zmeniť – umožňuje zmeniť vytvorenú platnosť
Zmazať – zmaže vytvorenú platnosť
Po kliknutí na tlačidlo Editácia sa otvorí formulár na editovanie platností. Pravá časť je
zložená z dátumu, ktorým sa určuje začiatok platnosti a zo zaškrtávacích polí pre jednotlivé typy dát
(Značky, Spoje, Turnusy, Tarify, Strojčeky). Ak je pole zaškrtnuté, vytvorí sa nová platnosť pre
tieto dáta, ak nie je zaškrtnuté, platnosť sa nevytvorí. Ľavá časť zobrazuje vytvorené platnosti.

Obrázok 94 Platnosti
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5.6 Kopíruj vybranú linku
Daná možnosť kopírovania liniek sa nám sprístupní až po otvorení nami vybranej linky
na kopírovanie.
Po vybraní linky môžeme zvoliť možnosť kopírovania linky , kedy sa nám otvorí
editačné okno , kde si zvolíme číslo novej (skopírovanej) a možnosť skopírovania linky so
zástavkami bez spojov.

Obrázok 95 Kopíruj vybranú linku

Ak zadané číslo linky už existuje, program na to upozorní nasledovnou informáciou:

Obrázok 96 Ak linka už existuje

Skopírovaná linka „1501472“, len so zastávkami:
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Obrázok 97 Skopírovaná linka

5.7 Kopírovať zastávky do opačného smeru
Ak chceme vytvoriť zoznam zastávok na danej linke v opačnom poradí v opačnom
smere stačí otvoriť danú linku ,nastaviť sa na zoznam zastávok, ktorý ideme kopírovať a kliknúť na
možnosť “kopírovania zastávok do opačného smeru“. Vytvorí sa nám zoznam zastávok v opačnom
smere s opačným poradím. T. j. ak máme linku so zastávkami v zostupnom smere tak na opačnom
smere linky sa nám skopírujú zastávky do vzostupného smeru.

Obrázok 98 Kopíruj zastávky do opačného smeru
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5.8 Vlož spoje do linky
Priraďovanie spojov podľa smeru spoja v linkeA tak, že:
- smer TAM vloží spoje smeru SPAT z linkyB za spoj linkyA
- smer SPAT vloží spoje smeru TAM z linkyB pred spoj linkyA.

Obrázok 99 Vlož spoje do linky

Na obrázku nižšie vidno spoje vložené z linky B do linky A.
Poznámka: Zelenou farbou sú označené časy odchodov cez polnoc (v nasledujúcom dni).

Obrázok 100 Vložené spoje do linky A

65

WinADO
5.9 Otočiť smer linky
Otočí sa smer linky ktorú si používateľ predtým vybral z ponuky liniek. Príklad: spoje
2,4,6 v smere TAM sa prehodia so spojmi 3,5,7 v smere SEM.

Obrázok 101 Otočiť smer linky

5.10

Správa platnosti liniek

Kopírovanie liniek do novej platnosti - aktuálna musí byť nová platnosť - v ľavom okne
je zoznam liniek v predchádzajúcej platnosti, v pravom okne zoznam liniek v aktuálnej platnosti kopíruje sa z ľavého okna do pravého. Ak chceme kopírovať len jednu linku, označíme ju myškou a
klikneme na šípku , ktorá sa nachádza v strede medzi starou a aktuálnou platnosťou. Program
vypíše upozornenie: „Bude vytvorená nová platnosť vybranej linky! Túto operáciu nie je možno
vrátiť naspäť!“ Po odkliknutí sa linka skopíruje do novej platnosti.
Ak chceme kopírovať viac liniek, prípadne všetky linky naraz, stlačíme a podržíme
klávesu Shift a klikneme na linku, ktorá má predstavovať začiatok zoznamu liniek, ktoré chceme
preniesť do novej platnosti a potom stlačíme a podržíme klávesu Shift a súčasne myšou označíme
linku, ktorá má tvoriť koniec tohto zoznamu. Po označení liniek opäť klikneme na šípku, pomocou
ktorej skopírujeme linky do novej platnosti.
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Obrázok 102 Správa platnosti liniek

Kopírovať platnosť linky sa dá aj z histórie. Klinkutím na ikonku |> sa zobrazí výber
linkovej histórie. Používateľ si môže vybrať platnosť z histórie a svoj výber potvrdí tlačidlom OK.
Linka sa presunie do novej platnosti a bude obsahovať históriu starej platnosti.

Obrázok 103 Správa platnosti liniek 2
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5.11

Zmazanie liniek

Tento nástroj slúži na mazanie liniek domáceho prepravcu, ktoré nie sú použité v
turnusoch a na príkazoch a ich platnosť do je menšia ako platnosť, ktorú zadá užívateľ do kolónky
„Platnosť do“ v zobrazenom okne. To znamená, že ak chce užívateľ vymazať všetky linky, ktoré
boli platné do 1.1.2000, do kolónky platnosť do musí zadať dátum 2.1.2000.

Obrázok 104 Zmazanie liniek

5.12

Transfer Trips

Vyhľadá potenciálne prestupné spoje medzi dvoma linkami vo zvolenom časom limite.
Označením dvojice spojov používateľ definuje pevnú dvojicu prestupných spojov. Typ prestupu
môže byť náväzný (vyhodnocuje sa ak sú povolené prestupy v prímeste v Tarifnom systéme), alebo
predpočítaný (vygenerované prestupné spoje pre tabuľu podľa určitých kriterii – plánované použitie
v Nemecku).

Obrázok 105 Transfer trips

Táto dvojica spojov sa zároveň generuje pre Palubné počítače a PP si pred príchodom
na prestupnú zastávku vypýta z Dispečerského pracoviska údaje o aktuálnom stave prestupného
spoja (meškanie, nadbiehanie).
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5.13

Export

Nástroj na export cestovných poriadkov do súboru vo formáte xml.
Cesta: názov adresára, do ktorého sa vygenerovaný súbor uloží. Zadáva sa ručne alebo sa vyhľadá
pomocou tlačidla vedľa textového poľa
Zmena od: vygeneruje len linky so zmenami od zvoleného dátumu
Dátum platnosti od: vyexportuje len linky so začiatkom platnosti od zadaného dátumu
Všetko: vygeneruje všetky linky
Vyber: po zaškrtnutí sprístupní výber liniek, z ktorých sa vyberú tie, ktoré majú byť exportované

Obrázok 106 Export

5.14

Export VÚC

Vyšší Územný Celok – Samosprávny kraj alebo vyšší územný celok (VÚC) alebo
hovorovo župa je najvyššia územná samosprávna jednotka na Slovensku. Jej územie je v súčasnosti
identické s územím kraj.
Export pre VÚC je taktiež nástroj pre export cestovných poriadkov do ZIP súboru,
ktorý obsahuje jeden xml súbor a html súbory označených liniek v smere tam aj späť. Následne sa
tieto súbory používajú v prehľadoch pre VÚC správcov.
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Obrázok 107 Export VUC

5.15

Import

Importuje xml súbory s dátami cestovných poriadkov s predpísanou štruktúrou.
Cesta: adresár, v ktorom je súbor uložený
Informácie súbor: v orámovanej časti sa zobrazia informácie o obsahu importovaného súboru
Ak sa importujú cestovné poriadky cudzích závodov, najprv sa všetky linky daného
cudzieho prepravcu z databázy zmažú a až potom sa importujú dáta z xml súboru.

Obrázok 108 Import

5.16

Kontrola nástupíšť
V prvom kroku je potrebné spustiť overenie existencie nástupíšť. Existencia nástupíšť
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overí či nástupište zastávky nastavené na linke existuje v databáze zastávok. V stĺpci Nástupište je
informácia ,že toto nástupište neexistuje v databáze zastávok.

Obrázok 109 Existencia nástupíšť

Porovnanie nástupíšť: porovnáva číselník nastupíšť zastavok s globálnym číselníkom nástupíšť.

Obrázok 110 Porovnanie nástupíšť

Keď kliknem na tlačidlo Opravy, vyroluje sa tlačidlo Nulové nástupištia. Po stlačení
tohto tlačidla program prejde všetky linky a nastaví nástupištiam, ktoré majú nulovú na hodnotu,
rôznu hodnotu od nuly. V priamom smere hodnotu 1 a v opačnom hodnotu 2.

Obrázok 111 Nulové nástupištia
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6 Prehľady
6.1 Prehľad liniek
Je zoznam liniek v aktuálnej platnosti so všetkými údajmi, ktoré sa pre linku zadávajú
vo formulári "Nová linka". V prehľade liniek používateľ vidí Meno- Meno2 linky, Číslo- Číslo text
linky, Správcu, Typ (EXT, MAL, PAL...), CS (cenová skupina), Úrad, Licenciu, Štatistický typ,
Režim MHD, Neaktualizovať TS (tarifné skupiny), IDS (Integrovaný dopravný systém – špeciálny
typ prepravy).

Obrázok 112 Prehľad liniek

6.2 Zastávky na linkách
Je prehľad zastávok na linkách podľa aktuálnej platnosti. Obsahuje názov zastávky,
číslo linky na ktorej sa nachádza, názov linky, poradové číslo v smere tam a sem.

Obrázok 113 Zastávky na linkách

6.3 Prehľad zastávky názvy
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Všetky názvy zastávok použité na jednotlivých zobrazovacích jednotkách (tabuliach,
palubných počítačov, lístkoch ...).

Obrázok 114 Prehľad zastávky názvy

6.4 Poznámky na linke
Zoznam použitých poznámok - ku každej je vpravo zoznam liniek, na ktorých je použitá
a smer v ktorom je použitá.

Obrázok 115 Poznámky na linke

6.5 Značky na linke
Zoznam použitých značiek - ku každej je vpravo zoznam liniek na ktorých je použitá,
počet značiek v každom smere a poradie, v ktorom sa zobrazuje vo výberoch značiek.
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Obrázok 116 Značky na linke

6.6 Spoje na linke
Po výbere linky z hornej časti okna sa zobrazí zoznam spojov spolu s informáciami,
ktoré sa zadávajú pri editácii spoja na linke.

Obrázok 117 Spoje na linke

6.7 Značky
Zoznam značiek naeditovaných v číselníku značiek v aktuálnej platnosti.

74

WinADO

Obrázok 118 Značky

6.8 Vzdialenosti- Prehľad
Zoznam vygenerovaných dvojíc zastávok, linka, na ktorej je dvojica použitá, tarifné
a skutočné km v smere tam a späť, platnosť v ktorej je vzdialenosť použitá.

Obrázok 119 Vzdialenosti – Prehľad

6.9 Prehľad zastávky – nástupištia
Prehľad platných zastávok s číslom a názvom nástupišťa a zemepisnými súradnicami
zastávky.
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Obrázok 120 Prehľad zastávky – nástupištia

6.10

Zastávky – lokálne
Zobrazené lokálne číslo zastávky a jej názov.

Obrázok 121 Zastávky – lokálne

6.11

Koeficient trasy na spoji

Po zvolení linky sú podrobne zobrazené kilometre spoja a koeficient trasy na spoji.
Koeficient trasy ovplyvňuje výpočet spotreby pohonných hmôt na danom úseku.
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Obrázok 122 Koeficient trasy na spoji

6.12

Prestupy

Zobrazuje prestupy spojov z linky A na spoje linky B na konkrétnej zastávke. Ďalej
používateľ vidí platnosť prestupu od-do, poradie a čas odchodu.

Obrázok 123 Prestupy

6.13

Užívateľské vlastnosti pre spoj zastávka

Pridanie typov užívateľskej vlastnosti na konkrétne linky.
textyZastávkaSpoja – sú to texty koncových zastávok. Nezobrazuje sa posledná zastávka na spoji
ale hodnota užívateľskej vlastnosti.
TextNástupište - na vnútornej LCD tabuli sa zobrazuje namiesto čísla nástupišťa názov nástupišťa,
napríklad: a b c d.... .

Obrázok 124 Užívateľské vlastnosti pre spoj zastávka
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7 Nastavenie
7.1 Pracovný dátum
Zmeniť pracovný dátum znamená presunúť sa programovo aj databázovo do zvoleného
dátumu. Používateľ môže dátum posunúť do minulosti aj do budúcnosti. Praktické využitie je
napríklad, keď chceme kontrolovať budúce platnosti cestovných poriadkov. Prakticky sa program
a dáta nastavia do budúcnosti a používateľ pracuje akoby v prítomnosti.
Dátum sa dá meniť prepísaním čísiel v okne. Alebo myšou, kliknutím na mesiac, resp.
rok.

Obrázok 125 Pracovný dátum

7.2 Nastavenie
Správca: firma (prevádzka), ktorá edituje dané linky.
Hlavička Názov Linky: má vplyv na zobrazenie názvov liniek v ponukách menu súbor
- Linka číslo: ak je zaškrtnuté, vo výbere sa zobrazí najprv číslo linky a za ním názov linky
- Linka číslo text: ak je zaškrtnuté, vo výbere sa bude zobrazovať okrem čísla linky aj položka z
hlavičky linky nazvaná „ČísloText“.
Číselníky – Zastávky:
- Globálne zastávky: pre vzájomné uznávanie časových lístkov, žiackych preukážok podľa zadanej
trasy (nástupná, prestupná, výstupná zastávka) medzi rôznymi dopravcami, je nevyhnutné
zabezpečiť jednotný číselník zastávok u všetkých dopravcov, ktorí si tieto lístky navzájom
uznávajú. Pri zaškrtnutí sa globálne zastávky v číselníku zastávok aj v editácii liniek zobrazujú
červenou farbou.
- Kontrola súradníc: kontroluje sa, či sú zadávané súradnice na zastávku v správnom vopred
dohodnutom formáte. Program chybu zaregistruje a používateľa informuje hlásením, viď. obrázok.
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Obrázok 126 Kontrola súradníc

Km formát: formát vzdialenosti medzi zastávkami v číselníku vzdialeností. Skutočné vzdialenosti
v oboch smeroch sa podľa nastavenia zaokrúhlia na tri 0,000 des. čísla; dve 0,00 des. čísla; jedno
0,0 des. číslo alebo celé číslo.
Maximálne číslo zóny: je maximálne číslo aké môže používateľ zadať pre zónu.
Dátum Spoje: je záložka pre automatické generovanie plánu dopravy
- Automaticky generovať dátum spoje: ak je zaškrtnuté, automaticky program generuje Plán
dopravy (Cestovné poriadky, Turnusy, Stazky).
- Počet dní dopredu: Koľko dní do budúcnosti sa má generovať plán dopravy. Maximálne však 40.
Kontrolovať existenciu nástupíšť?: kontrola, či sa na zastávke nachádza aspoň jedno nástupište.
Vydávať lístky na prechádzanej zastávke: ak je to zaškrtnuté, je možné vydávať vodičom lístky
aj na prechádzanej zastávke.
Zobraz / zmeň nastavenia skupín: zmena nastavenia skupín.
Viac trás linky: na linke sa zobrazí možnosť editovať viac trás linky.
Automatické vytváranie platností: ak je to zaškrtnuté, tak keď sa automaticky generujú CP
automaticky sa pri zmene linky vytvorí nová platnosť.
Generovať čísla spojov z času odchodu: čísla spojov sa budú generovať z času odchodu.
Napríklad čas odchodu: 12:05 – číslo spoja bude 1205.
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Obrázok 127 Nastavenie

8 Okno
8.1 Kaskáda
Kaskádovo usporiadané okná.

Obrázok 128 Kaskáda
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8.2 Dlaždice horizontálne
Horizontálne usporiadané okná.

Obrázok 129 Dlaždice horizontálne

8.3 Dlaždice vertikálne
Okná usporiadané vedľa seba.
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Obrázok 130 Dlaždice vertikálne

8.4 Prerovnať ikony
Je štandardná windows aplikácia, ktorá zrovná minimalizované okná nad spodnú lištu
celého okna.

Obrázok 131 Prerovnať ikony
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8.5 Ponuka otvorených okien
Po kliknutí do tejto ponuky sa zobrazí príslušné okno, pričom ostatné ostanú v pozadí.

Obrázok 132 Ponuka otvorených okien
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