Program FeVls
1. Instalace programu
Program pracuje pod operačním systémem Windows, minimálně ve verzi XP.
Instalaci lze nejlépe provést z dodaného archivního souboru .zip rozbalením celé struktury souborů
do zvolené složky.
Po rozbalení musí tato složka obsahovat vlastní program FeVls.exe a podpůrné soubory
tez_normy.txt,
pri_normy
a SLT_CH.txt.
Dále musí obsahovat podsložku pst se soubory sortimentačních tabulek
pst-bk-h-n.txt, pst-bk-p-n.txt,
pst-bo-h-n.txt, pst-bo-p-n.txt,
pst-db-h-n.txt, pst-db-p-n.txt,
pst-sm-h-n.txt, pst-sm-p-n.txt
a pst-qsort.txt.
2. Start programu.
Vlastní program se startuje spuštěním souboru FeVls.exe ze složky, kam byl při instalaci uložen.
Pokud složka s programem obsahuje potřebné soubory, objeví se úvodní obrazovka (Obr. 1)

Obr. 1 – úvodní obrazovka programu FeVls
3. Ukončení programu
Program se ukončí kliknutím myší na tlačítko Close.
4. Ovládání programu
4.1. Soubory vstupních dat
Soubory vstupních dat jsou detailně popsány v dokumentu s popisy algoritmů. Každý soubor má

své okno se plným jménem včetně cesty v souborovém systému Windows. V pravé části okna se
jménem souboru je tlačítko, pomocí něhož se spustí dialog pro výběr souboru.
Do položky Aktuální rok je potřeba vyplnit průřezový rok, ke kterému se budou výpočty vztahovat.
4.2. Data a třídění
Před vlastním zpracováním musí být načtena všechna vstupní data. Tlačítkem Data a třídění se
vstupní data setřídí a připraví pro výpočty. Aktivuje se tlačítko Výpočet.

Obr. 2 Stav obrazovky po setřídění dat
4.3. Výpočet
Kliknutím na tlačítko Výpočet proběhnou potřebné výpočty nákladů a výnosů.

Obr. 3 Stav obrazovky po výpočtu dat

4.4. Výsledky
Výsledná sestava se zobrazí kliknutím na tlačítko Výsledky . Výsledky jsou uspořádány
v textovém poli formuláře FSouhrn. Popis a údaje jsou odděleny tabulátory a tlačítkem Kopírovat
je možno celý text uložit do schránky a tak přenést do excelovského listu nebo do aplikace pro práci
s textem.

Obr. 4 Zobrazení souhrnných vypočítaných hodnot.

4.5. Detail v etážích
Tlačítko Detail umožňuje prohlížet výsledky modelových výpočtů v jednotlivých porostních
etážích. V levé části formuláře je hierarchický strom z jednotek prostorového rozdělení lesa pro
výběr sledované etáže. K vybrané etáži se pak prostřednictvím tlačítka Etáž v pravém textovém poli
zobrazí vypočítané modelové hodnoty.
Tlačítkem Export

Obr. 5 Detailní výsledky v etáži

4.6. Náklady
Tlačítkem Náklady se zobrazí přehled tarifů a koeficientů použitých pro vyčíslení modelových
nákladů.

Obr. 6 Pevně nastavené vstupní hodnoty pro vyčíslení nákladů

