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ISOŘ CDS  Informační systém operativního řízení, poskytuje aktuální polohu 

sledovaných vlaků na síti 

ISOŘ KADR  Informační systém slouţící k objednávání ad hoc tras a přidělování kapacity 
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ISOŘ ŘVD  Informační systém operativního řízení část řízení vlakové dopravy 
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MATLAB  Integrované prostředí pro vědeckotechnické výpočty 

OLTIS Group a. s. Softwarová společnost programující informační systémy v dopravě 

OOD  Operátor obsluhy dráhy 
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OSS  Pracoviště One Stop Shop – konstrukce ad hoc trasy 

PD  Provozovatel dráhy 
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REVOZ  Revizní vozy 

RNE  RailNetEurope (asociace provozovatelů ţelezniční infrastruktury a přídělců 
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UIC  International Union of Railways – (Mezinárodní ţelezniční unie) 
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  - mnoţina mezer, které se v GVD vyskytují, 
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   - mnoţina mezer, do kterých lze vloţit trasu     (určí se na základě níţe uvedených 

hodnot    a   ), 

   – doba, po kterou trasa     obsadí mezistaniční úsek, 

  ̅ – nejdříve moţný začátek odjezdu ze zadní stanice v mezeře    , 

  ̿ – nejpozději přípustný příjezd do přední stanice v mezeře     (můţe mít i jiný význam 

v situaci, kdy jsou všechny doby obsazení úseku trasami stejné), 

  – prohibitivní konstanta, 
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    – bivalentní proměnná modelující rozhodnutí o umístění trasy     za nebo před trasu 

   . 

 



11 
 

1 Úvod 
 

Existence optimalizačních problémů je patrná snad v kaţdé oblasti lidské činnosti. 

Optimalizační problém vzniká obecně vţdy v situaci, kdy je třeba řešit úlohu, která má více 

moţných řešení při existenci známých reálných omezení, která řešitele při rozhodování 

limitují a kritérií, která dobře kvantifikují kvalitu získaných řešení. V uvedených úlohách 

se hledá takové řešení, které je pro zadavatele úlohy to nejvýhodnější – říkáme optimální. 

Nejinak je tomu v dopravě. I zde existuje nepřeberné mnoţství problémů, které je nutno řešit, 

resp., jejichţ optimální řešení je třeba hledat. 

Z pohledu řešení nastává ideální stav, existuje-li pro řešení optimalizačního problému 

vhodná exaktní metoda, bohuţel, ne vţdy je taková metoda k dispozici. Není-li k dispozici 

vhodná exaktní metoda, nezbývá řešiteli nic jiného, neţ zadanou úlohu řešit buď prohledáním 

všech moţných řešení a určením nejvýhodnějšího z nich, intuitivně na základě zkušeností 

anebo pomocí heuristických či metaheuristických metod.  

Obecně je moţno formulovat důvody vedoucí k pouţití heuristické nebo 

metaheuristické metody následovně: 

a) neexistence vhodné konvenční exaktní metody, kterou lze zadaný problém vyřešit, 

b) konvenční exaktní metody, kterými lze daný problém vyřešit, selhávají a to z důvodu 

buď velkého rozsahu modelu úlohy, nebo doba, kterou exaktní metoda potřebuje 

k dosaţení optima je delší, neţ je doba vyčleněná pro rozhodování, 

c) počet moţných řešení je značný, nelze tedy řešení uskutečnit probráním všech řešení 

a výběrem nejlepšího z nich, 

d) řešitel nemá k dispozici dostatek zkušeností nebo jiný ověřený postup, kterého 

by mohl při rozhodování vyuţít. 

Je však třeba mít na paměti, ţe heuristické a metaheuristické metody poskytují 

zpravidla řešení, které nesplňuje podmínku optimality. 

V 60. letech minulého století vzniká v oblasti heuristických metod nový trend, stále 

častěji pouţívanými se stávají nejrůznější metody zaloţené na Darwinově principu evoluce. 

Postupně se tyto typy metod staly uznávanými a v současné době patří zcela neoddělitelně 

k široce vyuţívaným metodám optimalizace. 
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Z optimalizačních metod zaloţených na bázi Darwinova principu evoluce se v dopravě 

nejčastěji vyuţívají genetické algoritmy. Genetické algoritmy byly vyuţity při řešení celé 

řady dopravních aplikací a došlo k jejich pevnému ukotvení ve spektru optimalizačních metod 

vyuţívaných v dopravě. Do jisté míry se dá říci, ţe se staly velice populární, z tohoto důvodu 

je zapotřebí rozvíjet tuto problematiku i v podmínkách Institutu dopravy.  

Předloţená diplomová práce se zabývá řešením vybraného typu problému, který je 

aktuální z pohledu dopravy - ad-hoc přidělování tras pro jízdu vlaků do mezer, ve kterých 

existuje volná kapacita tratě. 

Práci lze věcně rozdělit na tři základní části. V první části bude pozornost věnována 

obecnému úvodu do problematiky genetických algoritmů, stručné charakteristice jejich 

principu a jejich výhod a nevýhod. Ve druhé části bude charakterizován problém přidělování 

ad-hoc tras v ţelezniční dopravě a třetí část je věnována vlastní aplikaci genetických 

algoritmů na uvedený problém. Bude sestaven matematický model úlohy, který bude následně 

vyřešen aparátem genetických algoritmů v prostředí Matlab. 
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Hill 

climbing 

2 Obecné poznatky o genetických algoritmech 
 

Pojem „genetický algoritmus“ (dále jen GA) vznikl v roce 1975, kdy John Holland, 

který studoval elementární procesy v populacích, na základě těchto výzkumů navrhl GA jako 

abstrakci příslušných biologických procesů. Další významný průkopník, který se zaslouţil 

o další vývoj těchto algoritmů, a který je v souvislosti s GA často zmiňován, je stanfordský 

profesor John Koza, který je povaţován za otce tzv. genetického programování, coţ je 

nástavba původní koncepce GA.  

Genetické algoritmy jsou vedle genetického programování, evoluční strategie 

a evolučního programování podskupinou tzv. evolučních algoritmů a jsou jedny 

z nejvyuţívanějších. Postavení GA v hierarchii evolučních algoritmů je znázorněno 

na obrázku 1 [18]. Na obrázku 1 je uveden pouze fragment daného schématu obsahující 

genetické algoritmy. 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 1: Hierarchie evolučních algoritmů[18] 

Genetické algoritmy jsou zaloţeny na myšlence darwinovského principu evoluce – 

hledání optimálního řešení v rámci určité populace. Při porovnání tradičních optimalizačních 

metod s genetickými algoritmy snadno nalezneme hned několik odlišností, které velmi 

výrazně přispívají k univerzálnosti a robustnosti genetických algoritmů. Tím nejzásadnějším 

rozdílem je vyuţití celé populace řešení z prohledávaného prostoru namísto jediného řešení, 

jak je obvyklé u většiny konvenčních metod. Základní podstata GA je schematicky 

znázorněna na obrázku 2. 
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Obrázek 2: Schématické znázornění základní podstaty genetického algoritmu [1] 

Genetické algoritmy vycházejí z principů genetické vědy, a proto si ponechávají 

i původní terminologii. Proto budou v textu pouţívány pojmy, které ke genetické vědě 

neodmyslitelně patří – populace (population), kříţení (crossover), mutace (mutation), 

mnoţení (reproduction), gen (gen), chromozóm (chromosome), vhodnost, schopnost, 

oprávnění (fitness) apod. 

Genetické algoritmy nevyţadují ţádné specifické matematické znalosti, spíše se 

při jejich pouţívání uplatní tvůrčí přístup řešitele, těţící z dostupných informací o daném 

problému.  

2.1 Základní pojmy genetických algoritmů 

Jak uţ bylo zmíněno, genetické algoritmy jsou zaloţeny na přirozeném výběru - 

úspěšnost jedince přeţít, rozmnoţit se a šířit svůj genom do další populace.  

Zobecněním této myšlenky v podmínkách procesu optimalizace pak kaţdý jedinec 

představuje jedno z moţných řešení z mnoţiny všech moţných řešení, jeho DNA – 

chromozom sloţen z genů představuje zakódované řešení. Jedinec je stejně jako 

v konvenčních optimalizačních metodách posuzován dle definované míry.  
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Jak jiţ bylo uvedeno, mezi elementární pojmy pouţívané v souvislosti s GA patří: 

- jedinec, 

- populace, 

- chromozóm,  

- gen, 

- fitness hodnota. 

Jedinec – soustava znaků reprezentující jedno řešení úlohy, je zpravidla vyjádřena 

numerickým kódem. Kaţdý jedinec z populace je následně charakterizován fitness hodnotou. 

Populace – skupina jedinců popsaných svými chromozómy v rámci jedné generace. 

Gen – elementární část chromozómu. 

Chromozóm – řetězec znaků, jimiţ je popsán kaţdý jedinec z populace. Skládá se 

ze sekvenčně uspořádaných genů – řetězec je tvořený zpravidla hodnotami 1 a 0. 

Fitness hodnota – neboli fenotyp, českým ekvivalentem pro tento výraz je vhodnost. Je to 

číselné vyjádření kvality kaţdého jedince z populace. Z praktického důvodu bývá 

transformován do normalizovaného tvaru nebo do intervalu <0,1>, můţe ale také jít o číslo 

z libovolného intervalu. Jedinci s lepším ohodnocením neboli vyšší hodnotou fitness funkce 

mají mít v podmínkách GA přirozeně větší šanci přeţít déle a podílet se na vytváření 

následující generace. 

2.2 Výhody a nevýhody genetických algoritmu 

K hlavním výhodám pouţití genetických algoritmů je, ţe není třeba matematické 

řešení problému, postačí pouze schopnost zformulovat hodnotící funkci a omezení. Genetické 

algoritmy jsou při správném nastavení odolné vůči setrvání v lokálním optimu, vykazují velmi 

dobré výsledky u problémů s rozsáhlými mnoţinami přípustných řešení a nevyţadují, 

aby účelová funkce a omezující podmínky byly lineární. Zásadní výhodou genetických 

algoritmu je univerzálnost, tzn., ţe mohou být vyuţity pro řešení nejrozmanitějších 

optimalizačních problémů. 

Nevýhodou je ovšem obtíţnost s nalezením „přesného“ optimálního řešení, 

přičemţ příčinou tohoto stavu můţe být značný rozsah výpočtů, pokud se jedná o velmi 

rozsáhlou úlohu. V  souvislosti s nevýhodami GA lze citovat Zbigniew Michalewicze, který 
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říká, ţe nastavení genetického algoritmu je velmi ovlivněno zkušenostmi a odhadem řešitele, 

takţe správná volba parametrů genetického algoritmu se stále povaţuje spíše za umění. 

(Hynek, 2008) 

2.3 Fitness funkce 

Fitness funkce představuje v GA zakódovaný problém, který se snaţíme 

optimalizovat. Jedná se o důleţitý krok v návrhu řešení problému. Obecně je formulována 

jako funkce n-parametrů a optimalizací se snaţíme najít její  extrém (alespoň lokální) – 

minimum či maximum. V případech některých úloh, např. v úloze o obchodním cestujícím, 

závisí úspěšnost řešení i na způsobu zakódování účelové funkce. 

2.4 Operátory genetických algoritmů 

V souvislosti s GA se pouţívají tzv. genetické operátory, které slouţí k operacím 

s geny. Na genetických operátorech lze nejlépe vidět analogii s Darwinovou teorií evoluce. 

Jedná se o stochastické operátory, tzn. jejich aplikace na konkrétního jedince je ovlivněna 

náhodou. Jejich hlavním úkolem je reprodukce a variace. Ke genetickým operátorům patří: 

- selekce, 

- kříţení, 

- mutace, 

- elitismus. 

2.4.1 Selekce 

Uţ název operátoru selekce GA napovídá, ţe se jedná o operátor výběru, který má 

umoţnit „přeţití“ kvalitnějších jedinců (lepších řešení). Tento stochastický operátor umoţňuje 

výběr chromozómů, které se stanou rodiči pro vytvoření jedinců následující generace. 

Ke kaţdému chromozómu je na základě jeho fitness hodnoty přiřazena pravděpodobnost 

jeho přeţití. Způsob výpočtu pravděpodobnosti přeţití jedince je závislý na pouţité selekční 

metodě. Pro příklad selekční metody budou uvedeny: 

 Ruletová selekce (Roulette-wheel selection) – rozhodování o procesu přeţití jedince 

a jeho objevení se v další generaci si lze představit jako náhodný pokus. Kaţdý jedinec 

má na ruletovém kole vyčleněn určitý sektor přímo úměrný hodnotě fitness funkce. 

Náhodný pokus spočívá v pomyslném roztočení ruletového kola a do další populace 

postoupí ten jedinec, u kterého se „kulička pomyslně zastaví“. Čím vyšší má jedinec 
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fitness hodnotu, tím existuje větší pravděpodobnost pomyslného zastavení kuličky 

v sektoru, který je jedinci přidělen. Pravděpodobnost jeho přeţití je přímo úměrná 

jeho fitness hodnotě. Matematicky lze tuto pravděpodobnost vyjádřit vztahem: 

 

   
  

∑   
 
   

    *     + 

kde: 

                                                      

                                   

                            

 

 Pořadová selekce (Rank selection) – v případech, kdy má některý z jedinců z populace 

velmi vysoké ohodnocení fitness a výrazně tím zvyšuje pravděpodobnost svého 

výběru, hrozí při pouţití klasické ruletové selekce nebezpečí, ţe bude opakovaně 

vybírán do další nově vzniklé generace a tím bude potlačována různorodost jedinců 

v této nově vzniklé populaci. Pořadová selekce tento problém částečně eliminuje. 

Preferuje sice i nadále jedince s vyššími hodnotami fitness funkce, ale zároveň také 

zvyšuje pravděpodobnost přeţití jedinců s niţšími hodnotami fitness funkce. Jedinci 

jsou seřazeni vzestupně podle hodnoty fitness funkce, to znamená, ţe prvním v pořadí 

je jedinec s nejniţší hodnotou fitness funkce. Posledním v pořadí je potom jedinec 

s nejvyšší hodnotou fitness funkce. Pořadí se sečtou a pravděpodobnost přeţití 

konkrétního jedince se vypočítá jako podíl hodnoty pořadí tohoto jedince a součtu 

pořadí. Následně se vypočítané hodnoty podrobí ruletovému výběru. 

 Deterministický výběr (Deterministic sampling) – postup je rozdělen do dvou fází. 

V první fázi vypočítáme pravděpodobnost přeţití kaţdého jedince v populaci podle 

klasického ruletového přístupu. Na základě této pravděpodobnosti se určí počet kopií 

kaţdého jedince v nové populaci. Počet kopií konkrétního jedince se vypočítá jako 

součin pravděpodobnosti přeţití tohoto jedince a velikosti populace. Výsledek je 

následně zaokrouhlen na celá čísla dolů. Ve druhé fázi se zbývající volná místa 

v populaci, jejichţ počet se rovná součtu desetinných částí všech počtů kopií jedinců, 

obsadí tak, ţe se vybere potřebný počet jedinců z populace seřazené podle velikosti 

desetinných části počtů kopií jedinců.  
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 Zbytkový stochastický výběr (Reminder stochastic sampling) – jedná se o podobnou 

variantu jako u deterministického výběru, kdy první fáze probíhá stejně jako 

u deterministického výběru, kdeţto v druhé fázi se aplikuje klasická ruletová selekce. 

2.4.2 Křížení 

Operátor kříţení patří mezi hlavní operátory genetických algoritmů. Kříţení se 

především vyuţívá k vytvoření nových potomků pro novou populaci – ze dvou rodičovských 

chromozomů vznikají dva nové chromozomy. Kříţení kombinuje stávající a vytváří nové 

jedince. 

Jedná se o reprodukční operátor, kdy se jedná o náhodnou výměnu informací rodičů 

obsaţených v novém jedinci, účinek operátoru kříţení má dopomoci k vzniku chromozómu 

s lepší hodnotou fitness funkce. Existuje několik verzí kříţení: 

 jednobodové  –  jedná se o nejjednodušší způsob kříţení, v chromozómu rodičů se 

náhodně zvolí bod za některým genem, v jeho pozici se vytvoří hranice, která rozdělí 

chromozóm na dvě části, které se následně mezi původními (rodičovskými) 

chromozomy vymění a dochází ke vzniku dvou nových chromozómů (potomků), kteří 

nesou části informací rodičovských chromozomů. Princip jednobodového kříţení je 

znázorněn na obrázku 3. 

 

Obrázek 3: Princip jednobodového křížení[3] 

 Dvoubodové – vymění se střední části mezi dvěma náhodně generovanými body, viz 

obrázek 4. 
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Obrázek 4: Princip dvoubodového křížení[3] 

 Vícebodové – (uniform) pouţití je ojedinělé, postupuje se analogicky jako 

v předchozích dvou případech. 

Pravděpodobnost, ţe selekcí vybraní jedinci budou po vytvoření potomků zkříţení, se 

volí z intervalu od 0,5 do 0,9 a bývá podloţena experimentálními zkušenostmi řešitelů. 

2.4.3 Mutace 

Operátor mutace vytvoří jednoho nového jedince z jednoho jedince. Mutace 

do populace zanáší nové, potencionálně vhodné jedince. Jde o prostou inverzi určitých 

(většinou náhodných vybraných) bitů, při výskytu hodnot 0 a 1 si lze mutaci představit jako 

náhodnou záměnu hodnoty 1 s hodnotou 0 a naopak, viz obrázek 5. 

 

Obrázek 5: Princip mutace[3] 

Mutace je operátor, jehoţ uplatněním můţe vzniknout takový jedinec, který bude mít 

takovou kvalitu, které by za pouţití jiných operátorů nebylo dosaţeno. 

I v případě mutace se vykytuje mutace jednobodová, dvoubodová a vícebodová. 

Pravděpodobnost, ţe selekcí vybraní jedinci budou náhodně zmutování, se volí 

z intervalu od 0,05 do 0,1 a volba konkrétní hodnoty taktéţ vychází z experimentálních 

zkušeností řešitelů. 
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2.4.4 Elitismus 

Elitismus je často pouţívaná metoda. Pouţívá se v případech, kdy se vlivem aplikace 

genetických operátorů v nové populaci neobjeví nejkvalitnější jedinci z předešlé populace 

vlivem náhodných procesů odumření. Genetický algoritmus můţe totiţ tzv. „zapomenout“ 

kvalitní nalezené řešení, pokud si jej „nezapamatuje“. Elitismus je nástroj, který se snaţí 

procesu odumření nekvalitnějších jedinců předejít. Při jeho pouţití se několik nejlepších 

jedinců přímo přenese do nově vytvořené populace. Kvalita nejlepšího řešení nalezeného 

genetickým algoritmem se pak v průběhu vývoje můţe pouze zvyšovat. 

2.5 Ukončovací podmínka 

Pří praktickém pouţití genetických algoritmů k optimalizaci vyvstává otázka, kdy je 

vhodné genetický algoritmus ukončit? Jedna z moţností je „čím déle, tím lépe“, to však 

přichází v úvahu pouze v situacích, kdy pouţíváme elitismus, tzn., kdy nejlepší dosaţený 

jedinec je evidován a výsledky mohou být pouze zlepšovány. Ukončovací podmínka je pak 

jen časovou otázkou. 

Dalšími moţnostmi ukončení GA jsou např., ţe se nejlepší jedinec vůbec nezlepšil 

v průběhu určeného počtu generací nebo uběhla doba určena k výpočtu nebo bylo dosaţeno 

předepsaného počtu generací apod. 

2.6 Postup při řešení úlohy genetickým algoritmem 

Samotný genetický algoritmus probíhá v následujících krocích: 

1. náhodné vygenerování počáteční populace, 

2. ohodnocení kaţdého jedince (chromozómů) dané populace pomocí fitness funkce, 

3. výběr dvojice chromozómů z populace a vytvoření jejich potomků. Tvorba nových 

chromozómů se děje pomocí operátorů selekce, mutace nebo kříţení, 

4. vytvoření nové populace z původní populace a mnoţiny jejich potomků, 

5. ohodnocení nově vzniklých chromozómů z populace, 

6. je-li splněno ukončovací kritérium (podmínka), označení nejlepšího chromozomu 

jako řešení problému, pokud tomu tak není, návrat zpět na krok 3. 

Schématické znázornění průběhu genetického algoritmu je na obrázku 6.[20] 
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Obrázek 6: Schématické znázornění průběhu genetického algoritmu[20] 
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3 Genetické algoritmy a jejich aplikace v praxi 
 

Genetické algoritmy jsou, jak jiţ bylo uvedeno, programovací techniky na bázi 

biologické evoluce, které se vyuţívají jako nástroj k řešení různých typů optimalizačních 

problémů. K úlohám, při jejichţ řešení našly GA uplatnění, patří úlohy z oblasti strojírenství, 

ekonomiky, stavebnictví, energetiky apod..  

Uplatitelnost GA nejlépe charakterizoval John Holland: „Nejlepší uplatnění genetických 

algoritmů je v oblastech, kde nemáme žádnou představu o tom, jak by mělo řešení vypadat. 

Právě tam nás často překvapí, s čím přijdou.“(Hynek, 2008, s. 26) 

3.1 Aplikace GA ve strojírenství 

Praktické vyuţití GA ve strojírenství dokladuje např. projekt firmy VÍTKOVICE ITS 

s.r.o., vyuţívající genetickou optimalizaci ke konstrukci kusovníku pro lepší podporu práce. 

Kusovník umoţňuje vytvářet detailní rozpis materiálu, který je potřebný k výrobě výrobku. 

Vzniká principiálně v konstrukci a pak je vyuţíván například technologickými útvary, které 

do něj doplňují další specifické údaje. 

Optimalizační část konstrukčního kusovníku plánuje způsob dělení tyčového materiálu 

tak, aby se ušetřilo co nejvíce výchozího polotovaru a sníţily náklady na výrobu. Cílem 

optimalizace je minimalizovat počet pouţitých tyčí a dále maximalizovat zbytek z poslední 

tyče.  

Pro daný kusovník by bylo moţno pouţít i lineární programování, ale zejména 

v případě většího sortimentu a rozsáhlejšího výrobního programu by se jednalo o velmi 

rozsáhlou přípravu vstupních dat spočívající ve značné variabilitě způsobů dělení tyčí, 

při které by bylo moţno některé ze způsobů dělení tyčí opomenout.  

3.2 Aplikace GA při predikci chování cen akcií 

Další aplikace genetických algoritmů se nachází v oblasti financí. Úkolem je 

na  základě souboru dosavadních údajů vytvořit realistickou predikci dalšího vývoje ceny 

akcií na akciovém trhu. Otázkou, které údaje povaţovat za důleţité vzhledem k budoucímu 

stavu, se zabývá celé odvětví ekonomiky. Vyuţívají se informace technické – to znamená 

jaký je dosavadní vývoj ceny daných akcií, fundamentální – coţ je zhruba řečeno, jaké jsou 
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současné ekonomické, historické, politické, demografické faktory, které mají vliv na cenu 

akcie nebo kombinace obou typů informací.  

3.3 Aplikace GA ve stavebnictví 

Genetické algoritmy se vyuţívají i ve stavebnictví. Příkladem můţe být optimalizace 

údrţbových strategií mostovek. Mostovka je sloţka nosné konstrukce mostu, jejímţ účelem je 

přenášet především účinky zatíţení z mostního svršku na jeho hlavní nosnou konstrukci. 

Při stanovených poţadavcích a omezených financích na jejich údrţbu se důleţitou stala 

i otázka optimalizace nákladů na dlouhodobé údrţbové strategie systému sítě mostů, která se 

plánuje s vyuţitím GA. 

3.4 Aplikace GA v energetice 

Dalším z mnoha vyuţití genetických algoritmů je při optimalizaci procesů 

v elektroenergetice. Základem je minimalizace nákladů na technické ztráty v distribuční síti 

prostřednictvím moţností rekonfigurace distribuční sítě v závislosti na vybraných 

standardech. Kritériem optimalizace jsou náklady na ztráty a náklady na nedodávku elektrické 

energie.  

3.5 Další příklady aplikace GA 

K dalším aplikacím, ve kterých byly s úspěchem pouţity GA lze uvést: 

 optimalizace nakládky kontejnerů, 

 učení chování robotů, 

 optimalizace infrastruktury pro mobilní komunikaci, 

 návrh na uspořádání výrobních hal, 

 různé další plánovací problémy (kdyţ jsou určité úlohy vzájemně závislé). 
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4 Praktická část – definování řešeného problému 
 

V této kapitole bude pozornost věnována konkrétnímu problému, na jehoţ řešení bude 

aplikován genetický algoritmus.  

Problém by bylo moţno zformulovat následovně: 

V souvislosti s přijetím zákona č. 77/2002 Sb. vznikla dne 1. ledna 2003 státní 

organizace Správa ţelezniční dopravní cesty, známá pod zkratkou SŢDC s. o. Jejím 

základním posláním je obhospodařovat ţelezniční síť, která je ve vlastnictví státu. K hlavním 

úkolům patří mimo jiné i hospodaření s kapacitou jednotlivých ţelezničních tratí. SŢDC je 

ze zákona uloţeno shromaţďovat poţadavky jednotlivých dopravců na realizaci jízdy vlaku a 

přidělovat jim na základě předloţených objednávek časové polohy, ve kterých mohou 

uskutečňovat jimi poţadované jízdy vlaků. 

SŢDC s. o. v současné době vyuţívá při řešení tohoto typu úlohy program ISOŘ 

KADR, slouţící k objednávání ad hoc tras a přidělování kapacity dráhy. 

Úkolem bude  pro potřeby modelového úseku vytvořit systém pro podporu 

rozhodování, jehoţ funkce bude spočívat v tom, ţe přidělování tras bude probíhat co moţná 

nejefektivněji. Efektivností se bude rozumět takové umísťování tras v čase, které umoţní, 

aby docházelo k co nejhospodárnějšímu vyuţívání existujících časových mezer v grafikonu 

vlakové dopravy dané tratě. 
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5 Současné postupy při přidělování kapacity dráhy a přidělení 

ad - hoc tras 
 

Kapitola 5 bude věnována současnému způsobu přidělování a rozvrhování ad hoc tras 

v ţelezniční dopravě v podmínkách české ţelezniční infrastruktury. 

Tato kapitola bude rozdělena do několika podkapitol věnujících se: 

 základním informacím o organizaci SŢDC, s. o.,  

 problematice přidělování kapacity dráhy, 

 základním informacím o IS ISOŘ KADR. 

5.1 Správa železniční dopravní cesty 

Funkci provozovatele ţelezniční infrastruktury ve vlastnictví státu zastává v České 

republice provozovatel dráhy, coţ je SŢDC, s. o 

5.1.1 SŽDC, s. o. a jeho poslání 

 

Základními úkoly SŢDC, s. o. jsou: 

 zabezpečit činnosti související s provozováním dráhy celostátní a drah regionálních 

ve vlastnictví státu, 

 stanovit práva a povinnosti dopravců a třetích subjektů svými vnitřními předpisy, 

 zajistit, aby její činnosti byly vykonávány osobami odborně způsobilými, a následně 

provádět jejich kontrolu, 

 provádět sestavu jízdního řádu, 

 provádět statisticko-evidenční činnost související s provozem dráhy, 

 uzavírat s dopravci smlouvy o provozování dráţní dopravy, 

 plánovat a koordinovat výlukovou činnost, 

 prověřovat moţnosti přepravy mimořádných zásilek, 

 odpovídat za koordinaci a projednávání provozně technických a technologických 

opatření s dopravci, 

 přidělovat kapacitu celostátní dráhy a drah regionálních ve vlastnictví státu. 

SŢDC, s. o., se snaţí všem dopravcům nabídnout kvalitní ţelezniční dráhu, která je 

začleněna do hlavních tras Evropy, neboť je členem mezinárodních organizací CER 
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(Commission of Energy Regulation), UIC (International Union of Railways – Mezinárodní 

ţelezniční unie) a RailNetEurope (RNE – Asociace provozovatelů ţelezniční infrastruktury 

a přídělců kapacity dráhy v Evropě).  

5.1.2 Informační systémy používané v železniční dopravě obhospodařované 

SŽDC s. o. 

SŢDC, s. o. vyuţívá k plnění svých povinností celou řadu informačních systémů 

vyvinutých softwarovou firmou OLTIS Group a. s. Tyto systémy pokrývají veškeré činnosti 

spojené s plánováním, organizováním, sledováním a řízením vlakové dopravy nad základními 

technologickými objekty a tvoří komplexní, vzájemně provázaný, distribuovaný funkční 

celek.  

Nejlépe lze všechny vazby mezi informačními systémy pochopit z následujícího 

obrázku 7. 

 

Obrázek 7: Informační systémy řízení provozu z pohledu životního cyklu vlaku [19] 
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Obrázek popisuje obecnou strukturu všech informačních systémů řízení provozu 

z pohledu ţivotního cyklu vlaku. V levé části obrázku se nacházejí systémy pro plánování 

vlakové dopravy, kde se jedná o informační systémy KANGO a ISOŘ KADR. V pravé části 

se nacházejí systémy k operativnímu řízení, kde dochází k „datové symbióze“ mezi hlavními 

systémy ISOŘ ŘVD a ISOŘ CDS. Z pohledu řešeného problému je nejdůleţitějším IS systém 

ISOŘ KADR. ISOŘ KADR slouţí pro zadávání ţádostí o ad - hoc vlakových tras a ţádostí 

o přidělení trasy vlaku ve zbývající kapacitě dráhy a následné přidělení trasy přídělcem 

kapacity. Jeho rozhraní určené dopravcům je poskytováno zdarma. 

5.2 Kapacita dráhy a podmínky jejího přidělování 

Kapacitou dráhy se rozumí vyuţitelná propustnost a rozvrţení poţadovaných tras 

vlaků v určitém úseku dopravní cesty za určité časové období. Je vyjádřena počtem vlaků, 

které dopravujeme za určité časové období při daném technickém, provozním, personálním 

vybavení a při dodrţení potřebné kvality dopravy. 

SŢDC, s. o. přidělí kapacitu dráhy pouze a jen tehdy, pokud ţadatel o kapacitu dráhy 

podal a doloţil svou ţádost v souladu s Prohlášením o dráze a kapacita dráhy to dovoluje. 

5.2.1 Přístup na drážní infrastrukturu a přidělení kapacity dráhy 

Ve věci přístupu dopravců na ţelezniční infrastrukturu bude pouţit výňatek 

z Prohlášení o dráze celostátní a regionální [13] vydané SŢDC, s. o. platné pro jízdní řád 

2011/2012 ve znění provedené změny č.1/2011 účinné od 1. 9. 2011, změny č.2/2011 účinné 

od 8. 12. 2011 a změny č.3/2012 účinné od 1. 7. 2012 

Podmínky pro přístup na celostátní dráhu a regionální dráhy jsou následující: 

 dopravce je drţitelem platné licence – licenci na základě ţádosti uděluje Dráţní úřad 

Praha, na území České republiky platí i licence udělená jiným úřadem jiného členského 

státu Evropských společenství, 

 dopravce je drţitelem platného osvědčení dopravce – osvědčení jako bezpečnostního 

certifikátu vydává na základě ţádosti opět Dráţní úřad Praha, 

 dopravce má finančně zajištěno řádné provozování dráţní dopravy – prokazuje 

Dráţnímu úřadu Praha, ţe je schopen finančně zabezpečit zahájení a řádné provozování 

dráţní dopravy minimálně na období jednoho roku, 
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 dopravce má po celou dobu provozování dráţní dopravy uzavřeno pojištění 

odpovědnosti za škodu a uhrazeno pojistné, 

 dopravce má v celém rozsahu provozované dráţní dopravy přidělenu kapacitu dráhy, 

 dopravce má sjednánu cenu za uţití dopravní cesty, 

 dopravce má uzavřenu smlouvu o provozování dráţní dopravy s provozovatelem dráhy 

(není-li ovšem provozovatel dráhy a dopravce jedna a tatáţ osoba). 

Při splnění všech těchto podmínek stanovených zákonem o drahách můţe provozovat 

dráţní dopravu na dráze celostátní nebo regionální právnická nebo fyzická osoba zapsaná 

v obchodním rejstříku. 

Pro pouţití jízdy svého vlaku po ţelezniční dopravní cestě musí mít dopravce 

přidělenu kapacitu dráhy a na jejím základě stanovenu a odsouhlasenu trasu vlaku.  

Ţádosti o přidělení kapacity dráhy se dělí na: 

a) řádnou ţádost o přidělení kapacity dráhy do ročního jízdního řádu, 

b) pozdní ţádost o přidělení kapacity dráhy do ročního jízdního řádu, 

c) ţádost o přidělení kapacity dráhy do změny ročního jízdního řádu, 

d) ţádost o individuální ad hoc přidělení kapacity dráhy, 

e) ţádost o individuální ad hoc přidělení kapacity dráhy ve zbytkové kapacitě dráhy. 

Účastníky procesu přidělování kapacity dráhy podle bodů a) – d) jsou: 

 dopravce – ţadatel, 

 přídělce kapacity dráhy – SŢDC, s. o. - Odbor jízdního řádu a kapacity dráhy. 

Účastníci procesu přidělování kapacity dráhy podle e) jsou: 

 dopravce – ţadatel, 

 dispečerský aparát OOD / na tratích provozovaných jiným provozovatelem, 

dispečerský aparát provozovatele dráhy, 

 přídělce kapacity dráhy – SŢDC, s. o. - Odbor jízdního řádu a kapacity dráhy – on-line 

pracoviště přidělování kapacity dráhy. 

5.2.1.1 Žádost o přidělení kapacity dráhy do ročního jízdního řádu 

Tento proces se dělí na logický sled dílčích fází, které jsou přizpůsobeny sjednanému 

časovému rozvrhu konstrukce ročního jízdního řádu. Fáze jsou následující: 
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 přijetí ţádosti do ročního jízdního řádu, 

 předloţení návrhu konstrukce tras vlaků, 

 uplatnění připomínek dopravců, 

 přidělení kapacity dráhy. 

Pro sestavu ročního jízdního řádu je ze strany SŢDC, s. o. nabízena technická kapacita 

dráhy, která vychází z infrastrukturního vybavení dopravní cesty. Na ţádost dopravce přidělí 

SŢDC, s. o. kapacitu dráhy na dobu platnosti ročního jízdního řádu. 

Trasu a jízdní řád vlaku určuje provozovatel dráhy v rámci posouzení kapacity dráhy 

před následným přidělením kapacity dráhy. Pomůcky k ročnímu jízdnímu řádu nabízí 

provozovatel dráhy pro dopravce zdarma v elektronické verzi na internetovém portále 

Provozování dráhy - http://provoz.szdc.cz nebo je, na vyţádání dopravce, dodává za úplatu 

v listinné podobě. 

Kromě ţádostí podaných v řádném termínu, který je Zákonem č. 266/1994 Sb., 

o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, stanoven na 8 měsíců před začátkem platnosti 

ročního jízdního řádu, lze ještě podat: 

 pozdní ţádosti o přidělení kapacity dráhy do ročního jízdního řádu – vlakové trasy se 

konstruují ve zbývající volné kapacitě dráhy, se zohledněním jiţ přidělených tras 

a plánovaných stavebních prací; mají niţší prioritu neţ ţádosti o přidělení dráhy 

do ročního jízdního řádu. 

 ţádosti o přidělení kapacity dráhy do změny ročního jízdního řádu - vlakové trasy se 

konstruují ve zbývající volné kapacitě dráhy, se zohledněním jiţ přidělených tras 

a plánovaných stavebních prací; mají niţší prioritu neţ ţádosti o přidělení kapacity 

dráhy uplatněné dříve. 

Všechny výše uvedené postupy jsou podrobně rozpracovány v platném Prohlášení o dráze 

celostátní a regionální.[13] 

5.2.1.2 Individuální ad hoc přidělení kapacity dráhy, individuální ad hoc přidělení 

kapacity dráhy ve zbytkové kapacitě 

Při ad hoc přidělování kapacity dráhy se vyřizují jednotlivé ţádosti, kdy doba 

od přijetí ţádosti do její realizace je delší neţ tři pracovní dny pro individuální přidělení 

kapacity dráhy a pro přidělení kapacity dráhy ve zbytkové kapacitě, kdy doba od přijetí 

ţádosti do její realizace je 3 a méně pracovních dnů (včetně dne podání ţádosti, platnost 
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v obou případech). Trasu a jízdní řád vlaku určuje provozovatel dráhy v rámci posouzení 

ţádosti o kapacitu dráhy. 

V minulosti byla moţnost podání ţádosti zasláním vyplněného formuláře (např. 

elektronickou poštou) nebo prostřednictvím aplikace ISOŘ KADR. Od jízdního řádu 

2009/2010 se ţádosti podávají výhradně elektronicky (mimo mimořádné situace, kdy je 

povolena moţnost pouţití písemného formuláře) a to buď prostřednictvím formuláře 

ve webovém rozhraní aplikace ISOŘ KADR nebo formou elektronické výměny informací 

mezi touto aplikací a IS dopravcem v mimořádných situacích se můţe jednat i o formulářovou 

písemnou formou Ţádostí o zavedení vlaku dopravce podle vzoru v příloze směrnice SŢDC 

č.70. 

V předloţené práci bude dále rozvíjena problematika podpory rozhodování pro informační 

systém ISOŘ KADR, který SŢDC, s. o., vyuţívá. 

5.3 ISOŘ KADR 

Cílem této podkapitoly bude podat informace o základních funkcích systému ISOŘ 

KADR, který je jedním z modulů systému ISOŘ, který vyuţívá SŢDC s.r.o. a byl sestrojen 

společnosti OLTIS Group a.s..  

Aplikace ISOŘ KADR je navrţena jako jednoduchý nástroj pro pouţívání především 

malými dopravci, pro něţ je velmi nákladné zřídit si vlastní IS.  

Cílem ISOŘ KADR je umoţnit spolupráci dopravce a provozovatele dráhy 

při definování poţadavků na kapacitu a na trasu vlaku. Na základě ţádosti dopravce 

provozovatel dráhy posoudí volnost kapacity dráhy, v případě kladného výsledku kapacitu 

přidělí a vytvoří dopravci vhodnou vlakovou trasu. Proces přidělování trasy je znázorněn 

na obrázku 8. 
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Obrázek 8: Základní postup tvorby ad hoc tras v IS ISOŘ KADR 

Kaţdý uţivatel aplikace ISOŘ KADR má zřízen svůj konkrétní přístup do aplikace, 

tím je zaručena dokumentace všech jeho zásahů. Ověřování identity uţivatelů aplikace je 

zajištěno přes centrální přihlašovací server takzvaný Logserver. Kaţdý typ uţivatele má 

v ISOŘ KADR k dispozici určité funkce, které jsou pro něj určeny, a umoţňují mu pouze 

ty zásahy, ke kterým má oprávnění. 

Systém ISOŘ KADR vytváří prostředí pro tři základní typy uţivatelů: 

 dopravce (D) – tvorba poţadavku na ad hoc trasu, 

 přídělce kapacity (PK) – přidělení kapacity na ad hoc trasu, 

 provozovatel dráhy (PD): 
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o Pracoviště One Stop Shop (OSS) – konstrukce ad hoc trasy, 

o Pracoviště dispečerského aparátu (DA) – konstrukce ad hoc trasy a přidělení 

kapacity. 

Na obrázku 9 můţeme vidět jednotlivé typy uţivatelů a rozsah jejich oprávnění 

v ISOŘ KADR. PK můţe v systému vystupovat za konkrétního dopravce. Prostředí je plně 

transparentní a ţádný dopravce by neměl být diskriminován. 

 

Obrázek 9: Základní užití ISOŘ KADR [11] 

Dopravce podáním ţádosti o přidělení kapacity ţelezniční dopravní cesty a trasy vlaku 

ve webovém rozhraní vytváří poţadavek – základní prvek systému. Tím vygeneruje jedinečné 

číslo ve formátu: 

VVV VVV-XXX-YY/YY-Z_W 

Význam jednotlivých písmen je následný: 

 VVV VVV - číslo přidělení kapacity 

 XXX - část evidenčního čísla dopravce 

 YY/YY - označení GVD, pro který je poţadavek vytvořen 
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 Z – typ poţadavku:  

o a (poţadavek na pravidelný vlak – není vytvořen v KADR)  

o b (ad hoc - více jak 3 pracovní dny) 

o c (ad hoc 3 pracovní dny od podání ţádosti) 

 W - číslo podpoţadavku 

Poţadavek se vţdy nachází v určitém stavu, který je vyjádřen barvou písmen:  

 K - kapacita  

 T - trasa  

 A - aktivace trasy  

 P - plnění  

Pro představu, jak vypadá prostředí pro vytvoření ţádosti pro přidělení ad hoc 

trasy dopravci v informačním systému ISOŘ KADR, je uveden obrázek 10. 

 

Obrázek 10: Ukázka tvorby žádosti v prostředí ISOŘ KADR 

O proveditelnosti podání ţádosti na poţadavek přidělení kapacity dráhy a přidělení 

trasy vlaku rozhodují uţivatelé PK a PD. Kapacita dráhy a ţádost o trasu vlaku jsou v ISOŘ 

KADR propojeny, pokud je ţádost vyřízená s kladným výsledkem, je trasa vlaku v takzvaném 

trasovacím modulu připravena. Celý postup je zřejmý z obrázku 11. 
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Obrázek 11: Životní cyklus požadavku o trasu vlaku ve vazbě na IS [11] 

Z výše uvedeného textu a obrázku je zřejmé, ţe přidělení kapacity dráhy a následné 

trasování vlaku je proces velmi zdlouhavý a sloţitý. Proces „optimalizace“ zde probíhá 

pověřeným pracovníkem SŢDC s. o. Jedná se o postup ruční, který by v budoucnu mohlo být 

smysluplné nahradit sofistikovanějším nástrojem. Právě za tím účelem bude testována 

moţnost zefektivnění procesu pomocí genetických algoritmů, která by mohla přinést nejen 

cenné poznatky z hlediska rozvoje aplikačního potenciálu, ale především vznik uţitečného 

nástroje pro potřeby pracovníků přidělujících kapacitu dráhy. 

5.4 Pravidla pro využívání přidělené kapacity 

Přidělování kapacity dráhy ad-hoc a pravidla pro nakládání s volnou kapacitou je 

definováno směrnicemi SŢDC s. o. – Směrnice SŢDC č. 70. 

Protoţe téma přidělování kapacity dráhy s vyuţitím GA dosud nebylo zpracováno, 

bude pro potřeby dalších částí práce uvaţováno s přidělováním ad hoc tras v podmínkách 

modelového mezistaničního oddílu.  
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6 Přidělování kapacity dráhy jako optimalizační problém 
 

Úloha přidělování časových poloh trasám vlaků je ze své podstaty optimalizační 

úlohou, neboť v ní existují reálná omezení, která je nutno dodrţet a jednotlivá řešení mohou 

mít rozdílnou kvalitu.  

6.1 Formulace problému 

Je dán mezistaniční úsek, u kterého pro jednoduchost uvaţujeme, ţe není rozdělen 

na více traťových oddílů. Na tomto úseku je znám rozsah pravidelné vlakové dopravy včetně 

jiţ definovaných tras. Pro kaţdou trasu vlaku je známa její časová poloha a doba obsazení 

úseku touto trasou. Z časových poloh definovaných tras vyplynou také volné mezery, které 

jsou k dispozici pro vkládání dodatečných tras vlaků. Přídělci kapacity dráhy, který volnou 

kapacitu obhospodařuje, přicházejí v čase dodatečné poţadavky na umístění tras, přičemţ 

pro kaţdý příchozí poţadavek je informačním systémem KADR poţadováno definování 

časového intervalu, ve kterém má být umístění dané trasy provedeno. Úkolem je umístit 

dodatečné trasy vlaků tak, aby toto umístění proběhlo co nejefektivněji, tzn., aby volná 

kapacita byla obhospodařována co nejracionálněji. Princip racionálního přidělování tras je 

moţno znázornit na následujícím jednoduchém příkladu. 

Na obrázku 12 je znázorněn mezistaniční úsek splňující výše uvedenou prostorovou 

topologii (není rozdělen na více traťových oddílů) tak, jak jej lze vidět v grafikonu vlakové 

dopravy. Vyšrafované oblasti reprezentují obsazení úseku, např. na základě řádné ţádosti 

o přidělení kapacity dráhy do ročního jízdního řádu. Půjde tedy např. o obsazení pravidelnou 

dopravou jedoucí podle JŘ. 

 

Obrázek 12: Zobrazení mezistaničního úseku v GVD 

Uvaţujme se situací, kdy dopravce podá ţádost o individuální ad hoc přidělení 

kapacity dráhy. Ve své ţádosti uvede časový interval, ve kterém chce uskutečnit přepravu 
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v daném mezistaničním úseku. Situace vyznačena na obrázku 13, červeně je vyznačen 

interval, ve kterém dopravce poţaduje umístit trasu. 

 

Obrázek 13: Zobrazení mezistaničního úseku v GVD s vyznačením časového intervalu, 

ve kterém je žádáno přidělení kapacity dráhy 

Pověřený pracovník provozovatele dráhy má za úkol v intervalu zadaném dopravcem 

daný poţadavek zpracovat a vloţit do jedné ze dvou mezer. Moţná řešení jsou ukázána 

na obrázcích 14 a 15. 

 

Obrázek 14: Vložení dodatečné trasy vlaku do první mezery 

Na obrázku 14 můţeme vidět první moţnost, kterou můţe daný pracovník provést, 

vloţení trasy vlaku do první mezery. Při vloţení dodatečné trasy do první mezery sice nedojde 

k plnému vyuţití této mezery (zůstatková volná kapacita je označena symbolem  ), nicméně 

je patrné, ţe do zůstatkové kapacity této mezery jiţ nebude moţno vloţit další trasu. Bude-li 

provedeno toto první řešení, zůstane v průběhu intervalu definovaného dopravcem k dispozici 

volná kapacita o velikosti druhé mezery.  

Vloţí-li pověřený pracovník provozovatele dráhy dodatečnou trasu vlaku do druhé 

mezery, bude situace odpovídat obrázku 15. 
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Obrázek 15: Vložení dodatečné trasy vlaku do druhé mezery 

Jak je lze vidět na obrázku 15, umístěním dodatečné trasy vlaku do druhé mezery 

dojde ve druhé mezeře nejen k vyblokování časového intervalu odpovídajícího dané poloze 

vloţené trasy, ale také i obou zbývajících časových intervalů na začátku a konci druhé 

mezery. K případnému vloţení dalších tras zůstala pouze menší první mezera. Druhé řešení je 

tedy horší, protoţe vloţením dodatečné trasy vlaku do druhé mezery dojde k neefektivnímu 

vyblokování větší části volné kapacity dráhy, viz obrázek 16. 

 

Obrázek 16: Vložení trasy vlaku do druhé mezery a dosažení efektu vyblokování zbytků 

mezery oproti vložení trasy do první mezery 

Uvedené obrázky 14 – 16 dokumentují, ţe nevhodným přidělením časové polohy tras 

můţe dojít k negativnímu ovlivnění zbývající volné kapacity dráhy. Tento fakt také dokladuje 

nutnost přistupovat k řešení tohoto typu problému jako k optimalizační úloze. 

Cílem je navrhnout takový postup, který by zabránil zbytečnému plýtvání zbývající 

volné kapacity dráhy.  

6.2 Matematický model řešené úlohy 

Řešení úlohy zformulované v podkapitole 6.1 bude provedeno pomocí matematického 

modelu. Nejprve je zapotřebí zvolit určité značení veličin a rozdělit všechny veličiny pouţité 

v modelu na vstupní údaje mající povahu konstant a proměnné. 
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Vstupní údaje modelu: 

  - mnoţina mezer, které se v GVD vyskytují, 

  - mnoţina tras, které je poţadováno dodatečně vloţit do GVD, 

   - mnoţina mezer, do kterých lze vloţit trasu     (identifikuje se na základě níţe 

uvedených hodnot    a   ), 

   – doba, po kterou trasa     obsadí mezistaniční úsek, 

  ̅ – nejdříve moţný začátek odjezdu ze zadní stanice v mezeře    , 

  ̿ – nejpozději přípustný příjezd do přední stanice v mezeře     (můţe mít i jiný význam 

v situaci, kdy jsou všechny doby obsazení úseku trasami stejné), 

  – prohibitivní konstanta, 

   – nejdříve moţný čas odjezdu pro trasu     ze zadní stanice definovaný dopravcem, 

   – nejpozději přípustný čas odjezdu pro trasu     ze zadní stanice definovaný dopravcem, 

Proměnné v modelu: 

    – čas odjezdu ze zadní stanice pro trasu    , 

    – bivalentní proměnná modelující rozhodnutí o umístění trasy     do mezery     , 

kdyţ: 

      trasa     bude umístěna do mezery     , 

      trasa     nebude umístěna do mezery     , 

    – bivalentní proměnná modelující rozhodnutí o umístění trasy     za nebo před trasu 

   , 

      trasa     bude umístěna za trasu    , 

      trasa     bude umístěna před trasu    . 

Je zřejmé, ţe mezi veličinami    ,     a    musí platit vzájemný vztah: 

           

V tomto okamţiku jiţ lze přistoupit k sestavě matematického modelu: 

Při sestavě účelové funkce musí být brán zřetel na faktory, které ovlivňují kvalitu 

řešení. Řešení bude kvalitní, budou-li trasy efektivně vyplňovat volné mezery, a pokud jiţ 
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budou umístěny do větších mezer, budou přiřazeny na jejich okraji, resp. nebudou 

přiřazovány „do středu“ mezer, protoţe tím by mohlo dojít k negativnímu vyblokování velké 

kapacity dráhy. 

Účelová funkce modelu musí vyjadřovat vztah, podle kterého vypočítáme součet 

všech zbytků mezer, do kterých byly vloţeny dodatečné trasy vlaků. Cílem optimalizace bude 

tuto hodnotu minimalizovat při akceptaci výše uvedeného poţadavku. ¨ 

Účelová funkce byla zvolena ve tvaru: 

    (         )  ∑∑[(  ̿     )  (      ̅)]  

   

   
    

 

Jde o variantu účelové funkce pouţitelnou zejména v případech, kdy nasazované trasy 

mají rozdílné časy obsazení mezistaničního úseku. 

 Pokud budou doby obsazení úseku všemi trasami stejné, lze účelovou funkci přepsat 

do tvaru: 

    (      )  ∑∑[(  ̿     )  (      ̅)]

   

    
    

 

kde: 

  ̿ – nejpozději přípustný odjezd ze zadní stanice v mezeře    , 

 

Navrţena úprava umoţní redukci počtu proměnných vyskytujících se v modelu. 

Protoţe ve výpočetním experimentu bude uvaţováno s druhým případem, bude pouţit druhý 

tvar účelové funkce, včetně druhého významu veličiny   ̿. 

Můţeme si povšimnout, ţe v účelové funkci dochází v obou případech k součinu 

proměnných, coţ indikuje nelinearitu modelu, proto nelze pro optimalizaci pouţít lineární 

programování. Jedná se tedy o nelineární model, pro jehoţ řešení jsou vhodné například právě 

genetické algoritmy. 

Matematický model je dále zapotřebí doplnit o soustavu omezujících podmínek: 

 kaţdá dodatečná trasa vlaku bude vloţena do právě jedné mezery, 

 dodatečná trasa vlaku nebude vloţena do mezery, do které se časově nevejde, 
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 k vloţení dodatečné trasy vlaku dojde v intervalu definovaném zákazníkem, 

 dodatečně vloţené trasy do volných mezer se nebudou navzájem ohroţovat, 

 vymezení definičních oborů proměnných (obligatorních podmínek). 

Podmínku zajišťující, ţe kaţdá trasa     bude vloţena právě do jedné z moţných 

mezer     , je moţno zformulovat do tvaru (1): 

                   ∑                                                              (1) 

Podmínku zajišťující, ţe dojde k naplánování odjezdu trasy     v přípustných 

mezích, tzn. pouze v dodatečně velkých mezerách, které jsou obsaţeny v intervalu 〈     〉, je 

moţno zformovat do tvaru (2): 

∑    {   ̅   }        ∑    {  ̿       }                           (2) 

Podmínky zajišťující, ţe nedojde ke vzájemnému ohroţení vkládaných tras vlaků, 

budou mít tvary (3) a (4). Skupiny podmínek (3) a (4) jsou skupiny podmínek typu buď 

anebo. Tyto podmínky spolu kooperují, aktivní je vţdy jen jedna, druhá je splněna a nevytváří 

ţádné omezení. Podmínky mají tvar:  

                                           (     )                                             (3) 

                                                                                                                (4) 

Kdyţ      , bude aktivní skupina podmínek (3), kdyţ      , bude aktivní skupina 

podmínek (4). Kdyţ      , přejdou podmínky ve skupině (3) do tvaru           , 

coţ znamená, ţe k naplánování odjezdu trasy     dojde nejdříve po uvolnění úseku trasou 

   . Kdyţ      , přejdou podmínky ve skupině (4) do tvaru            a k naplánování 

odjezdu trasy     dojde tak, aby k uvolnění úseku touto trasou došlo nejpozději v okamţiku 

naplánování odjezdu trasy    . 

Podmínky (3) a (4) je moţno vytvářet pouze pro dvojice tras, u kterých existuje 

moţnost vzájemného časového ohroţení. Je nutno upozornit, ţe implementace těchto 

podmínek do zvoleného optimalizačního softwaru můţe být odlišná. 

Dalšími skupinami podmínek jsou skupiny podmínek vymezující definiční obory 

proměnných. Podmínky vymezující definiční obory budou mít tvary: 
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                                                              (5) 

                                                              *   +                                                      (6) 

                                                                 *   +                                                        (7) 

Bude-li pracováno s první verzí účelové funkce, kdy doby obsazení mezistaničního 

úseku trasami budou rozdílné, musí být do modelu dodány ještě další skupiny podmínek a to:  

 podmínka zajišťující vztah mezi veličinami           (8): 

                                                                                                                            (8) 

 a podmínka vymezující definiční obor pro proměnné     (9): 

                                                                  
                                                              (9) 

 

Obecný matematický model bude mít v souhrnu následující tvar: 

Matematický model pro případ, kdy doby obsazení mezistaničního úseku 

mezi dodatečně vkládanými trasami jsou stejné: 

    (      )  ∑∑[(  ̿     )  (      ̅)]

   

    
    

 

 

za podmínek: 

Tvar podmínky Označení 
skupiny 

podmínek 

∑                     

    

 
(1) 

∑   {   ̅   }        ∑   {  ̿       }   
    

              

    

 
(2) 

            (     )                     (3) 

                            (4) 

      
                   (5) 

    *   +               (6) 

    *   +               (7) 
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Matematický model pro případ, kdy doby obsazení mezistaničního úseku jednotlivými 

vkládanými trasami jsou různé: 

    (         )  ∑∑[(  ̿     )  (      ̅)]  

   

   
    

 

Tvar podmínky Označení 
skupiny 

podmínek 

∑                     

    

 
(1) 

∑   {   ̅   }        ∑   {  ̿       }   
    

              

    

 
(2) 

            (     )                     (3) 

                            (4) 

      
                   (5) 

    *   +               (6) 

    *   +            (7) 

                     (8) 

      
            (9) 

 

6.3 Výběr vhodného software pro řešení úlohy 

Jak uţ bylo zmíněno v předešlé kapitole, v účelové funkci dochází k součinu 

proměnných, z tohoto důvodu nelze pro optimalizaci pouţít lineární programování. Pro řešení 

byly zvoleny genetické algoritmy a vlastní řešení bude provedeno v software Matlab, 

který obsahuje specializovaný Toolbox. 

6.3.1 Matlab – jeho popis a historie 

Matlab byl vytvořen na konci 70. let profesorem Clevem Mollerem z důvodu 

oproštění se od programovacího jazyka Fortran, který byl v tehdejší době pouţíván, jako 

hlavní jazyk pro matematické výpočty. V roce 1983 byl Jackem Littlem přepsán MATLAB 

do jazyka C, byly přidány další funkce a knihovny a v roce 1984 zaloţili uvedení autoři 

a Steve Bergert společnost MathWorks, která dále pokračovala ve vývoji a nabídla produkt  

na trh.  
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Matlab je integrované prostředí pro vědeckotechnické výpočty, modelování, návrhy 

algoritmů, simulace, analýzu a prezentaci dat, paralelní výpočty, měření a zpracování signálů, 

návrh řídících a komunikačních systémů.  

Práci s genetickými algoritmy umoţňuje v programu Matlab specializovaný toolbox - 

Genetic Algorithm Toolbox. Jeho vyuţitelnost nastává zejména v úlohách, kde nelze pouţít 

jiné tradiční optimalizační metody, včetně takových úloh, které nejsou dobře definovány či je 

nelze dobře matematicky modelovat, dále v případech, kdy optimalizované funkce nejsou 

spojité, nebo výpočty, které jsou jinak komplikované. 

Pro řešení úlohy s pomocí genetických algoritmů je navrţena celá sada funkcí. Vlastní 

proces je moţno rozdělit na dvě základní části: 

1. definování příslušné ohodnocovací fitness funkce – to ve formě souboru m-file, 

2. implementace a začlenění funkcí GA ve vlastním programu – nastavení parametrů 

a operátorů GA. 

6.3.2 Implementace úlohu v softwarovém prostředí Matlab 

Po spuštění software Matlab a nastavení adresáře lze při řešení postupovat dvěma 

způsoby: 

 pomocí soustavy oken Editor, Command Window, Worspace; 

 pomocí formulářového okna Optimization Tool 

V prvním kroku musí být vytvořen M-file soubor, který bude obsahovat fitness funkci. 

Tu vybereme v záloţce Home či Editor Editor>New>Function nebo Home>New>Function. 

Poté se v okně Editor otevře nové nepojmenované okno Untitled*. Po napsání poţadované 

účelové funkce do daného okna nesmí být zapomenuto na její uloţení. Název souboru musí 

odpovídat zvolenému názvu funkce. 
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Obrázek 17: Postup k vytvoření M-file souboru 

Po tomto kroku můţeme dále přistoupit k tvorbě omezujících podmínek a tím 

i vytvoření celého modelu. 

6.3.2.1 Realizace úlohy v prostředí Matlab pomocí soustavy oken 

Tato podkapitola se bude zabývat podrobným návodem pro napsání a uloţení účelové 

funkce a k samotnému řešení úlohy pomocí soustavy oken Editor, Command Window 

a Worspace. Tento postup zahrnuje lepší znalost Matlabu a velmi značnou pozornost při práci 

s těmito okny. V prvním kroku se v okně Command Window napíše příkaz edit ga, po tomto 

úkonu Matlab v okně Editor vypíše celkovou strukturu genetických algoritmů včetně jejich 

nastavitelných parametrů – velikost populace, fitness rozměr, operátory GA a jeho podobu   

ve formě grafu. Ten je nutno uloţit pod jiným názvem, neţ je standardní název ga.m, např. 

ga_mujmodel.m. Klíčový je první řádek, který je nutno zkopírovat zpět do okna Command 

Window. 

 

Obrázek 18: Nastavení parametrů GA 

Část zápisu v hranaté závorce zůstane beze změn, upravovat se bude pouze část zápisu 

v  kulaté závorce. 
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fun  –  zde vyvoláme uloţenou fitness funkci příkazem @název_funkce, 

nvars  –  počet proměnných v modelu, 

Aineq  – matice koeficientů proměnných na levých stranách podmínek majících tvar 

nerovnic, 

bineq  –  vektor koeficientů pravých stran podmínek majících tvar nerovnic, 

Aeq   –  matice koeficientů proměnných na levé straně v podmínkách mající tvar rovnic, 

beq  –  vektor koeficientů pravých stran majících tvary rovnic, 

lb  –  vektor minimálních hodnot proměnných vystupujících v úloze, 

ub –  vektor maximálních hodnot proměnných vystupujících v úloze, 

nonlcon – nelineární omezení funkce, 

intcon  – identifikace celočíselných proměnných (indexy  celočíselných proměnných), 

options  – nastavení hodnot parametrů genetických algoritmů. 

Dané hodnoty parametrů, matice a vektory: 

nvars, Aineq, bineq, Aeq, beq, lb, ub, nonlcon, intcon 

musí být předem vypsány v okně Command Window. Stisknutím tlačítka Enter v okně 

Worspace, je moţno je dále upravovat či měnit. Pokud daná matice není v modelu obsaţena, 

napíše se pouze symbol []. Nesmí být opomenuto uloţení soustavy matic, vektorů a parametrů 

pro pozdější upravování. 

Pro změnu parametrů genetických algoritmů jako je velikost populace, moţnosti 

pouţití operátorů GA nebo fitness rozměr se přepneme zpět do okna Editor. V souboru 

ga_můjnázev.m nalezneme (sjetím roleru níţe) defaultopt (růţové barevný text), 

kde můţeme měnit parametry algoritmů (změna pouţitého operátoru, velikost populace, počet 

generací apod.). 

Výpočet zahájíme stiskem tlačítka Enter po vloţení námi upraveného řádku v okně 

Command Window: 

 [x,fval,exitFlag,output,population,scores] = 

ga(@nazev_funkce,nvars,Aineq,bineq,Aeq,beq,lb,ub,nonlcon,intcon,options) 
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Program Matlab neumoţňuje řešiteli měnit vlastní algoritmus, kterým jsou dosahována 

výsledky optimalizačních výpočtu. Náhled na soustavu oken pro zadávání vstupních hodnot 

a parametrů výpočtů je uveden na obrázku 19. 

 

Obrázek 19: Náhled na soustavu oken v programu Matlab 

6.3.2.2 Realizace úlohy v prostředí Matlab pomocí formuláře Optimization Tool 

Tato kapitola se bude zabývat popisem toolboxu Optimization Tool, který je také 

součásti softwaru Matlab (R2012b), obzvláště jeho částí ga – Genetic Algorithm. Tento 

formulář lze otevřít hned dvěma způsoby. První způsob je napsáním příkazu gatool do okna 

Command Window nebo pomocí záloţky APPS>Optimization. Po zvolení jedné z moţností 

se zobrazí formulář Optimization Tool, kde se v záloţce Solver vybere ga-Genetic Algorithm, 

ve kterém můţe řešitel postupovat obdobně jako u první realizace pomocí soustavy oken 

Command Window a Editor, měnit kritéria, moţnosti genetických operátorů apod. viz 

obrázek 20. 
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Obrázek 20: Okno nástroje Optimization Tool v softwaru Matlab 

Postup v zadávání fitness funkce, parametrů, omezujících podmínek, rozsahu proměnných je 

podobný jako u předešlého postupu. Značení těchto polí je stejné jako u předchozího postupu. 

Fitness function –  zapíše se název m-souboru obsahujícího uloţenou fitness funkci 

příkazem @název_funkce, 

Number of variables –  zadává se počet proměnných v modelu, 

Linear inequalities A –  zadává se ve formě matice koeficienty proměnných na levé 

straně podmínek majících tvar nerovnic, 

Linear inequalities b –  zadávají se koeficienty pravých stran podmínek majících tvar 

nerovnic ve formě vektoru, 

Linear equalities Aeq –  zadává se matice koeficientů levých stran podmínek majících 

tvar rovnic, 

Linear equalities beq –  zadává se koeficienty pravých stran majících tvar rovnic 

ve formě vektoru, 

Lower –   vektor minimálních hodnot proměnných vystupujících v úloze, 

Upper –   vektor maximálních hodnot proměnných vystupujících v úloze, 

Integer variable indices -  celočíselné proměnné, které chceme zobrazit. 
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Pro zásah řešitele a změnu defaultního nastavení GA je k dispozici pravá strana okna 

Optimization Tool, kde se dá měnit – velikost populace, selekce, kříţení, mutace, 

migrace…atd. Výpočet se zahájí stisknutím tlačítka Start. Výsledky budou zobrazovány 

v okně Final Point v tabulkové formě, výsledné tabulky ovšem nejdou uloţit a je potřeba si je 

po kaţdé simulaci vhodně poznamenat. 

6.3.2.3 Realizace postupu řešení úlohy – shrnutí 

První způsob realizace řešení úlohy je oproti druhému způsobu realizace řešení úlohy 

pracnější, ale zato si můţe řešitel, který je zběhlý v programování pomocí genetických 

algoritmů, napsat vlastní algoritmus a dosáhnout tak různorodějších a tedy také i lepších 

výsledků.  

Druhý způsob je mnohem přijatelnější a lépe k pochopení pro řešitele, který nemá 

velké zkušenosti s programovým prostředím softwaru Matlab. Tento způsob byl pouţit 

v předloţené práci.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 
 

7 Úloha o přidělení kapacity dráhy pomocí genetického 

algoritmu 
 

V této kapitole bude zformulován konkrétní příklad, pro jehoţ řešení bude pouţit 

navrţený model a přistup na bázi GA. Při řešení bude provedeno několik experimentů, 

protoţe s větším počtem experimentů stoupá pravděpodobnost nalezení řešení, které se bude 

co nejvíce blíţit optimu. Experimenty se budou lišit podle velikosti populace, způsob 

pouţitých genetických operátorů a budeme měnit fitness rozsah. Všechny výpočty budou 

realizovány pomocí programového prostředí softwaru Matlab. 

Je zvolen modelový mezistaniční úsek, který není rozdělen do více traťových oddílů,  

a ve kterém pravidelná vlaková doprava vytváří volné mezery pro vkládání dodatečných tras. 

V průběhu 1. dne, tedy 1440 minut, je definováno 11 volných mezer, do kterých je třeba 

vloţit 11 ad-hoc tras. Mezery jsou zadány intervaly, kdy levá hranice intervalu reprezentuje 

nejdříve moţný okamţik odjezdu v dané mezeře a pravá hranice reprezentuje nejpozději 

přípustný okamţik odjezdu v dané mezeře.  

Intervaly volných mezer vyskytujících se v modelovém mezistaničním úseku plynoucí 

z pravidelné vlakové dopravy: 

<60;90> , <160;210> , <280;300> , <360;400> , <520;600> , <660;720> , <890;910> , 

<1010;1090> , <1200;1250> , <1310;1380> , <1400;1430> 

Je dáno 11 poţadavků na vloţení tras. Kaţdý poţadavek je charakterizován 

intervalem, kdy levá hranice reprezentuje nejdříve plánovaný odjezd a pravá hranice intervalu 

nejpozději plánovaný odjezd. 

<20;120> , <100;560> , <150;420> , <200;510> , <660;720> , <670;730> , <700;790> , 

<800;1100> , <850;1190> , <900;1300> , <1200;1390> 

Doba obsazení úseku trasou vlaku je pro všechny trasy stejná a činí 10 minut. 

7.1 Postup řešení 

Z mezí intervalů charakterizujících mezery a trasy, je zřejmé, ţe některé trasy jde 

vloţit do více mezer, to je také dokumentováno v grafickém zpracování na obrázku 21. 
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Obrázek 21: Intervaly mezer a tras v GVD 

K vloţení první trasy je k dispozici pouze první mezera <60;90>. Ke vloţení druhé 

trasy jsou k dispozici čtyři mezery - <160;210> , <280;300> , <360;400> , <520;600> (čtvrtá 

pouze zčásti). K vloţení třetí trasy jsou k dispozici tři mezery - <160;210> , <280;300> , 

<360;400> v plném rozsahu. K vloţení čtvrté trasy jsou také, jako u předešlé trasy, 

k dispozici tři mezery - <160;210> , <280;300> , <360;400> v celém rozsahu mezery. 

K vloţení páté trasy je k dispozici pouze jedna mezera ve stejném rozsahu jako je interval 

poţadovaný dopravcem - <660;720>. K vloţení šesté trasy je k dispozici také jen jedna 

mezera <660;720>. K vloţení sedmé trasy je k dispozici také jen jedna mezera <660;720> 

a to pouze její druhá polovina. K vloţení osmé trasy jsou k dispozici dvě mezery -  <890;910> 

, <1010;1090>, obě v plném rozsahu. K vloţení deváté trasy jsou k dispozici také dvě mezery 

- <890;910> , <1010;1090> v plném rozsahu. K vloţení desáté trasy jsou k dispozici tři 

mezery - <890;910> , <1010;1090> , <1200;1250> (první mezera pouze z části). K vloţení 

jedenácté trasy jsou k dispozici dvě mezery - <1200;1250> , <1310;1380> v celém svém 

rozsahu.  
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Vyhledané moţné přiřazení tras mezerám vyplyne poţadavek na dvacet tři 

proměnných xij. 

Označení 

proměnné 
Popis proměnné 

to1 Proměnná modelující čas odjezdu ze zadní stanice v případě první trasy  

to2 Proměnná modelující čas odjezdu ze zadní stanice v případě druhé trasy 

to3 Proměnná modelující čas odjezdu ze zadní stanice v případě třetí trasy 

to4 Proměnná modelující čas odjezdu ze zadní stanice v případě čtvrté trasy 

to5 Proměnná modelující čas odjezdu ze zadní stanice v případě páté trasy 

to6 Proměnná modelující čas odjezdu ze zadní stanice v případě šesté trasy 

to7 Proměnná modelující čas odjezdu ze zadní stanice v případě sedmé trasy 

to8 Proměnná modelující čas odjezdu ze zadní stanice v případě osmé trasy 

to9 Proměnná modelující čas odjezdu ze zadní stanice v případě deváté trasy 

to10 Proměnná modelující čas odjezdu ze zadní stanice v případě desáté trasy 

to11 
Proměnná modelující čas odjezdu ze zadní stanice v případě jedenácté 

trasy 

x11 Bivalentní proměnná modelující zařazení první trasy do první mezery 

x22 Bivalentní proměnná modelující zařazení druhé trasy do druhé mezery 

x23 Bivalentní proměnná modelující zařazení třetí trasy do druhé mezery 

x24 Bivalentní proměnná modelující zařazení čtvrté trasy do druhé mezery 

x32 Bivalentní proměnná modelující zařazení druhé trasy do třetí mezery 

x33 Bivalentní proměnná modelující zařazení třetí trasy do třetí mezery 

x34 Bivalentní proměnná modelující zařazení čtvrté trasy do třetí mezery 

x42 Bivalentní proměnná modelující zařazení druhé trasy do čtvrté mezery 

x43 Bivalentní proměnná modelující zařazení třetí trasy do čtvrté mezery 

x44 Bivalentní proměnná modelující zařazení čtvrté trasy do čtvrté mezery 

x52 Bivalentní proměnná modelující zařazení druhé trasy do páté mezery 

x65 Bivalentní proměnná modelující zařazení páté trasy do šesté mezery 

x66 Bivalentní proměnná modelující zařazení šesté trasy do šesté mezery 

x67 Bivalentní proměnná modelující zařazení sedmé trasy do šesté mezery 

x78 Bivalentní proměnná modelující zařazení osmé trasy do sedmé mezery 

x79 Bivalentní proměnná modelující zařazení deváté trasy do sedmé mezery 

x710 Bivalentní proměnná modelující zařazení desáté trasy do sedmé mezery 
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x88 Bivalentní proměnná modelující zařazení osmé trasy do osmé mezery 

x89 Bivalentní proměnná modelující zařazení deváté trasy do osmé mezery 

x810 Bivalentní proměnná modelující zařazení desáté trasy do osmé mezery 

x910 Bivalentní proměnná modelující zařazení desáté trasy do deváté mezery 

x911 Bivalentní proměnná modelující zařazení jedenácté trasy do deváté mezery 

x1011 Bivalentní proměnná modelující zařazení jedenácté trasy do desáté mezery 

Tabulka 1: Proměnné v modelu 

Ostatní proměnné jako např. x12, x13, x14, x25, x26, x45 či x53 a podobné nezavádíme, 

neboť moţnosti přiřazení trasy vyjádřené druhým indexem do mezery vyjádřené prvním 

indexem nejsou z časového hlediska přípustné. 

Z moţností zvolit si typ účelové funkce přichází v úvahu situace, ve které   ̿ 

reprezentuje nejpozději přípustný čas odjezdu ze zadní stanice v mezeře i ϵ I. 

Matematický model ve zvoleném modelovém příkladu bude mít tvar:  

    (      )  ,(      )  (      )-      ,(       )  (       )-     

 ,(       )  (       )-      ,(       )  (       )-     

 ,(       )  (       )-      ,(       )  (       )-     

 ,(       )  (       )-      ,(       )  (       )-     

 ,(       )  (       )-      ,(       )  (       )-     

 ,(       )  (       )-      ,(       )  (       )-     

 ,(       )  (       )-      ,(       )  (       )-     

 ,(       )  (       )-      ,(        )  (        )-     

 ,(       )  (       )-      ,(        )  (        )-     

 ,(        )  (        )-       ,(         )  (         )-

      ,(         )  (         )-      

 ,(         )  (         )-       ,(         )  (         )-
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za podmínek: 

skupina podmínek (1) 

      

                  

              

              

      

      

      

          

          

                 

             

 

skupina podmínek (2) 

   *  ̅   +             *   ̿̿ ̿   +      

   *  ̅   +         *  ̅   +         *  ̅   +         *  ̅   +         

    *   ̿̿ ̿   +         *  ̿   +         *  ̿   +         *  ̿   +

     

   *  ̅   +         *  ̅   +         *  ̅   +         

    *   ̿̿ ̿   +         *  ̿   +         *  ̿   +      

   *  ̅   +         *  ̅   +         *  ̅   +         

    *   ̿̿ ̿   +         *  ̿   +         *  ̿   +      

   *  ̅   +             *   ̿̿ ̿   +      
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   *  ̅   +             *   ̿̿ ̿   +      

   *  ̅   +             *   ̿̿ ̿   +      

   *  ̅   +         *  ̅   +             *   ̿̿ ̿   +         *   ̿̿ ̿   +      

   *  ̅   +         *  ̅   +             *   ̿̿ ̿   +         *   ̿̿ ̿   +      

   *  ̅    +          *  ̅    +          *  ̅    +           

    *   ̿̿ ̿    +          *   ̿̿ ̿    +          *   ̿̿ ̿    +       

   *  ̅    +          *   ̅̅ ̅̅     +            

    *   ̿̿ ̿    +          *    ̿̿ ̿̿ ̿    +        

 

po dosazení konkrétních hodnot do sestavených nerovnic dostaneme: 

   *     +             *      +      

   *       +         *       +         *       +         *       +

        

    *       +         *       +         *       +     

    *       +      

   *       +         *       +         *       +         

    *       +         *       +         *       +      

   *       +         *       +         *       +         

    *       +         *       +         *       +      

   *       +             *       +      

   *       +             *       +      

   *       +             *       +      

   *       +         *        +         

    *        +         *         +      
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   *       +         *        +         

    *        +         *         +      

   *       +          *        +          *        +           

    *        +          *         +          *         +

      

   *         +          *         +            

    *         +          *         +        

a po úpravě (výběru maxim a minim): 

                

                                                            

                                              

                                              

                  

                  

                  

                                  

                                  

                                                         

                                           

skupina podmínek (3) 

             (     ) 

             (     ) 

             (     ) 

             (     ) 
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             (     ) 

             (     ) 

             (     ) 

              (      ) 

              (      ) 

               (       ) 

skupina podmínek (4) 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                    

                    

                      

skupina podmínek (5) 
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skupina podmínek (6) 

    *   +     *   + 

    *   +     *   + 

    *   +     *   + 

    *   +     *   + 

    *   +      *   + 

    *   +     *   + 

    *   +     *   + 

    *   +      *   + 

    *   +      *   + 

    *   +      *   + 

    *   +       *   + 

    *   +  

 

skupina podmínek (7) 

    *   +     *   + 

    *   +     *   + 

    *   +      *   + 

    *   +      *   + 

    *   +       *   + 

 

Pro potřeby implementace v programu Matlab je nutné označení proměnných 

přeznačit. 

Označení 

proměnné 

v modelu 

 

 

Popis proměnné 

Označení 

proměnné 

v Matlabu 

to1 Proměnná modelující čas odjezdu ze zadní stanice v případě první trasy x1 

x11 Bivalentní proměnná modelující zařazení první trasy do první mezery x2 

to2 Proměnná modelující čas odjezdu ze zadní stanice v případě druhé trasy x3 

x22 Bivalentní proměnná modelující zařazení druhé trasy do druhé mezery x4 

x23 Bivalentní proměnná modelující zařazení třetí trasy do druhé mezery x5 
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x24 Bivalentní proměnná modelující zařazení čtvrté trasy do druhé mezery x6 

to3 Proměnná modelující čas odjezdu ze zadní stanice v případě třetí trasy x7 

x32 Bivalentní proměnná modelující zařazení druhé trasy do třetí mezery x8 

x33 Bivalentní proměnná modelující zařazení třetí trasy do třetí mezery x9 

x34 Bivalentní proměnná modelující zařazení čtvrté trasy do třetí mezery x10 

to4 Proměnná modelující čas odjezdu ze zadní stanice v případě čtvrté trasy x11 

x42 Bivalentní proměnná modelující zařazení druhé trasy do čtvrté mezery x12 

x43 Bivalentní proměnná modelující zařazení třetí trasy do čtvrté mezery x13 

x44 Bivalentní proměnná modelující zařazení čtvrté trasy do čtvrté mezery x14 

to5 Proměnná modelující čas odjezdu ze zadní stanice v případě páté trasy x15 

x52 Bivalentní proměnná modelující zařazení druhé trasy do páté mezery x16 

to6 Proměnná modelující čas odjezdu ze zadní stanice v případě šesté trasy x17 

x65 Bivalentní proměnná modelující zařazení páté trasy do šesté mezery x18 

x66 Bivalentní proměnná modelující zařazení šesté trasy do šesté mezery x19 

x67 Bivalentní proměnná modelující zařazení sedmé trasy do šesté mezery x20 

to7 Proměnná modelující čas odjezdu ze zadní stanice v případě sedmé trasy x21 

x78 Bivalentní proměnná modelující zařazení osmé trasy do sedmé mezery x22 

x79 Bivalentní proměnná modelující zařazení deváté trasy do sedmé mezery x23 

x710 Bivalentní proměnná modelující zařazení desáté trasy do sedmé mezery x24 

to8 Proměnná modelující čas odjezdu ze zadní stanice v případě osmé trasy x25 

x88 Bivalentní proměnná modelující zařazení osmé trasy do osmé mezery x26 

x89 Bivalentní proměnná modelující zařazení deváté trasy do osmé mezery x27 

x810 Bivalentní proměnná modelující zařazení desáté trasy do osmé mezery x28 

to9 Proměnná modelující čas odjezdu ze zadní stanice v případě deváté trasy x29 

x910 Bivalentní proměnná modelující zařazení desáté trasy do deváté mezery x30 

x911 Bivalentní proměnná modelující zařazení jedenácté trasy do deváté mezery x31 

to10 Proměnná modelující čas odjezdu ze zadní stanice v případě desáté trasy x32 

x1011 Bivalentní proměnná modelující zařazení jedenácté trasy do desáté mezery x33 

to11 Proměnná modelující čas odjezdu ze zadní stanice v případě jedenácté 

trasy 

x34 

z23 Bivalentní proměnná modelující zařazení druhé trasy před třetí trasu 

(situace kdy z23 = 1) 

x35 

z24 Bivalentní proměnná modelující zařazení druhé trasy před čtvrtou trasou 

(situace kdy z24 = 1) 

x36 

z34 Bivalentní proměnná modelující zařazení třetí trasy před čtvrtou trasou 

(situace kdy z34 = 1) 

x37 
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z56 Bivalentní proměnná modelující zařazení páté trasy před šestou trasu 

(situace kdy z56 = 1) 

x38 

z57 Bivalentní proměnná modelující zařazení páté trasy před sedmou trasu 

(situace kdy z57 = 1) 

x39 

z67 Bivalentní proměnná modelující zařazení šesté trasy před sedmou trasu 

(situace kdy z67 = 1) 

x40 

z89 Bivalentní proměnná modelující zařazení osmé trasy před devátou trasu 

(situace kdy z89 = 1) 

x41 

z810 Bivalentní proměnná modelující zařazení osmé trasy před desátou trasu 

(situace kdy z810 = 1) 

x42 

z910 Bivalentní proměnná modelující zařazení deváté trasy před desátou trasu 

(situace kdy z910 = 1) 

x43 

z1011 Bivalentní proměnná modelující zařazení desáté trasy před jedenáctou 

trasu (situace kdy z1011 = 1) 

x44 

z23 Bivalentní proměnná modelující zařazení třetí trasy před druhou trasou 

(situace kdy   z23 = 0) 

x45 

z24 Bivalentní proměnná modelující zařazení čtvrté trasy před druhou trasou 

(situace kdy z24 = 0) 

x46 

z34 Bivalentní proměnná modelující zařazení čtvrté trasy před třetí trasou kdy 

(situace z34 = 0) 

x47 

z56 Bivalentní proměnná modelující zařazení šestou trasy před pátou trasu kdy 

(situace z56 = 0) 

x48 

z57 Bivalentní proměnná modelující zařazení sedmé trasy před pátou trasu kdy 

(situace z57 = 0) 

x49 

z67 Bivalentní proměnná modelující zařazení sedmé trasy před šestou trasu 

(situace kdy z67 = 0) 

x50 

z89 Bivalentní proměnná modelující zařazení deváté trasy před osmou trasu 

(situace kdy z89 = 0) 

x51 

z810 Bivalentní proměnná modelující zařazení desáté trasy před osmou trasu 

(situace kdy z810 = 0) 

x52 

z910 Bivalentní proměnná modelující zařazení desáté trasy před devátou trasu 

(situace kdy z910 = 0) 

x53 

z1011 Bivalentní proměnná modelující zařazení jedenácté trasy před desátou 

trasu (situace kdy z1011 = 0) 

x54 

Tabulka 2: Převodní tabulka proměnných v modelu 

Nyní bude původní model transformován do tvaru pro potřeby implementace 

v programu Matlab. 
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    (      )  ,(     )  (     )-     ,(      )  (      )-    

 ,(      )  (      )-     ,(      )  (      )-     

 ,(      )  (      )-      ,(      )  (      )-    

 ,(      )  (      )-     ,(      )  (      )-     

 ,(       )  (       )-     ,(       )  (       )-     

 ,(       )  (       )-      ,(       )  (       )-     

 ,(       )  (       )-      ,(       )  (       )-     

 ,(       )  (       )-      ,(        )  (        )-     

 ,(       )  (       )-      ,(        )  (        )-     

 ,(       )  (       )-      ,(        )  (        )-     

 ,(        )  (        )-      ,(        )  (        )-     

 ,(        )  (        )-      

skupina podmínek (1) 

     

                

            

             

      

      

      

          

          

              

        

skupina podmínek (2) 
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skupina podmínek (3) 

           (     ) 

            (     ) 

            (     ) 

             (     ) 

             (     ) 

             (     ) 

             (     ) 

             (     ) 

             (     ) 

             (     ) 

skupina podmínek (4) 

   (     )           

   (     )            
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   (     )            

   (     )             

   (     )             

   (     )             

   (     )             

   (     )             

   (     )             

   (     )             

skupina podmínek (5) 

     
        

  

     
        

  

     
        

  

      
        

  

      
        

  

      
   

skupina podmínek (6) 

   *   +     *   + 

   *   +     *   + 

   *   +     *   + 

   *   +     *   + 

   *   +     *   + 

   *   +     *   + 

    *   +     *   + 

    *   +     *   + 

    *   +  

    *   +  

    *   +  

    *   +  
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skupina podmínek (7) 

    *   +     *   + 

    *   +     *   + 

    *   +     *   + 

    *   +     *   + 

    *   +     *   + 

    *   +     *   + 

    *   +     *   + 

    *   +     *   + 

    *   +     *   + 

    *   +     *   + 

 

Vzhledem ke zvoleným tvarům skupiny podmínek (3) a (4), je potřeba doplnit ještě 

další dodatečnou skupinu podmínek, v následujícím tvaru:                    

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

Matlab, přesněji přístup pomocí okna Optimization Tool, vyţaduje, aby soustava 

omezujících podmínek byla zformulována ve stavu nerovnic typu     , proto je třeba 

do tohoto tvaru původní soustavu podmínek přepsat. Jsou-li podmínky ve tvaru rovnic 
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a potřebujeme je převést do tvaru nerovnic, nahradíme kaţdou rovnici dvojicí nerovnic 

s opačným relačním znaménkem. 

Sestavený model obsahuje např. rovnici: 

                

pro potřeby Matlabu je nutno ji nahradit dvojicí nerovnic: 

                

                

a protoţe všechny podmínky musí být ve tvaru nerovnic     , vynásobí se 

nerovnice                 hodnotou -1, čímţ je dosaţeno poţadovaného tvaru: 

                  

Analyticky bude postupováno i u všech ostatních rovnic. 

Skupina podmínek (1), tedy pro potřeby programu Matlab přejde do tvaru: 
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Skupina podmínek (2) bude mít pro potřeby implementace v programu Matlab tvar: 
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Skupina podmínek (3) přejde pro potřeby implementace v programu Matlab do tvaru: 

                

                 

                 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

 



67 
 

Skupina podmínek (4) přejde pro potřeby implementace v programu Matlab do tvaru: 

               

                

                

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

Doplňková skupina podmínek (je u nich vyměněno pořadí, nejdříve jsou uvedeny vţdy 

podmínky s relačním znaménkem ≤, následně s relačním znaménkem ≥). 
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Nyní, kdyţ jsou všechny podmínky převedeny do tvaru nerovnic     , sestaví se 

matice koeficientů levých stran nerovnic A (sloupce odpovídají jednotlivým proměnným, 

řádky jednotlivým podmínkám). Z pravých stran nerovnic se vytvoří vektor b. Matice 

v tabelární formě je uvedena v příloze 8. Také musí být upraven zápis fitness funkce 

(v prostředí Matlab se pouţívají pouze kulaté závorky). 

7.2 Podklady pro Matlab 

V této podkapitole bude shrnuto vše, co je potřeba pro řešení úlohy v programu 

Matlab. 

1) fitness funkce – uloţena pod stejným názvem jako M-file soubor: 

function y = umistenitras (x) 

y=((90-x(1))*(x(1)-60))*x(2)+((210-x(3))*(x(3)-160))*x(4)... 

    +((300-x(3))*(x(3)-280))*x(8)+((400-x(3))*(x(3)-360))*x(12)... 

    +((600-x(3))*(x(3)-520))*x(16)+((210-x(7))*(x(7)-160))*x(5)... 

    +((300-x(7))*(x(7)-280))*x(9)+((400-x(7))*(x(7)-360))*x(13)... 

    +((210-x(11))*(x(11)-160))*x(6)+((300-x(11))*(x(11)-280))*x(10)... 

    +((400-x(11))*(x(11)-360))*x(14)+((720-x(15))*(x(15)-660))*x(18)... 

    +((720-x(17))*(x(17)-660))*x(19)+((720-x(21))*(x(21)-660))*x(20)... 

    +((910-x(25))*(x(25)-890))*x(22)+((1090-x(25))*(x(25)-1010))*x(26)... 

    +((910-x(29))*(x(29)-890))*x(23)+((1090-x(29))*(x(29)-1010))*x(27)... 

    +((910-x(32))*(x(32)-890))*x(24)+((1090-x(32))*(x(32)-1010))*x(28)... 

    +((1250-x(32))*(x(32)-1200))*x(30)+((1250-x(34))*(x(34)-1200))*x(31)... 

    +((1380-x(34))*(x(34)-1310))*x(33); 

end 



69 
 

 

2) Matice koeficientů levých stran vyplývající ze soustavy omezujících podmínek: 

[0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0; 

0,-1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0; 

0,0,0,1,0,0,0,1,0,0,0,1,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0; 

0,0,0,-1,0,0,0,-1,0,0,0,-1,0,0,0,-1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0; 

0,0,0,0,1,0,0,0,1,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0; 

0,0,0,0,-1,0,0,0,-1,0,0,0,-1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0; 

0,0,0,0,0,1,0,0,0,1,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0; 

0,0,0,0,0,-1,0,0,0,-1,0,0,0,-1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0; 

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0; 

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0; 

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0; 

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0; 

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0; 

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0; 

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0; 

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-1,0,0,0,-1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0; 

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0; 

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-1,0,0,0,-1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0; 

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,1,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0; 

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-1,0,0,0,-1,0,-1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0; 

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0; 

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-1,0,-1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0; 

-1,60,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0; 

1,-90,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0; 

0,0,-1,160,0,0,0,280,0,0,0,360,0,0,0,520,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0; 

0,0,1,-210,0,0,0,-300,0,0,0,-400,0,0,0,-560,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0; 

0,0,0,0,160,0,-1,0,280,0,0,0,360,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0; 

0,0,0,0,-210,0,1,0,-300,0,0,0,-400,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0; 

0,0,0,0,0,200,0,0,0,280,-1,0,0,360,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0; 
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0,0,0,0,0,-210,0,0,0,-300,1,0,0,-400,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0; 

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-1,0,0,660,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0; 

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,-720,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0; 

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-1,0,670,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0; 

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,-720,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0; 

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,700,-1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0; 

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-720,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0; 

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,890,0,0,-1,1010,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0; 

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-910,0,0,1,-1090,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0; 

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,890,0,0,0,1010,0,-1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0; 

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-910,0,0,0,-1090,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0; 

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,900,0,0,0,1010,0,1200,0,-1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0; 

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-900,0,0,0,-1090,0,-1250,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0; 

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1210,0,1310,-1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0; 

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-1250,0,-1380,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0; 

0,0,1,0,0,0,-1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-10000,0,0,0,0,0,0,0,0,0; 

0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,-1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-10000,0,0,0,0,0,0,0,0; 

0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,-1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-10000,0,0,0,0,0,0,0; 

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,-1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-10000,0,0,0,0,0,0; 

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,-1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-10000,0,0,0,0,0; 

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,-1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-10000,0,0,0,0; 

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,-1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-10000,0,0,0; 

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,-1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-10000,0,0; 

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,-1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-10000,0; 

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,-1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-10000; 

0,0,-1,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-10000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0; 

0,0,-1,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-10000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0; 

0,0,0,0,0,0,-1,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-10000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0; 

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-1,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-10000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0; 

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-1,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-10000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0; 

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-1,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-10000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0; 



71 
 

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-1,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-10000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0; 

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-1,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-10000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0; 

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-1,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-10000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0; 

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-1,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-10000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0; 

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0; 

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0; 

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0; 

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0; 

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0; 

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0; 

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0; 

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0; 

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0; 

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1; 

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-1,0,0,0,0,0,0,0,0,0; 

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-1,0,0,0,0,0,0,0,0; 

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-1,0,0,0,0,0,0,0; 

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-1,0,0,0,0,0,0; 

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-1,0,0,0,0,0; 

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-1,0,0,0,0; 

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-1,0,0,0; 

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-1,0,0; 

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-1,0; 

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-1] 

3) Vektor pravých stran soustavy omezujících podmínek: 

[1;-1;1;-1;1;-1;1;-1;1;-1;1;-1;1;-1;1;-1;1;-1;1;-1;1;-1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;-10;-

10;-10;-10;-10;-10;-10;-10;-10;-10;-10;-10;-10;-10;-10;-10;-10;-10;-10;-10;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;-1;-1;-

1;-1;-1;-1;-1;-1;-1;-1] 

4) Lower – dolní meze proměnných: 

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0   
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5) Upper – horní meze proměnných: 

1440,1,1440,1,1,1,1440,1,1,1,1440,1,1,1,1440,1,1440,1,1,1,1440,1,1,1,1440,1,1,1,1440,1,1,1440,1,14

40,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1  

6) Integer variables indices (proměnné, které chceme zobrazit): 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,3

7,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54 

7.2.1 Řešení úlohy – Experiment 1 

V tabulce 3 jsou uvedeny zvolené parametry výpočtu, které byly nastaveny 

před zahájením experimentu. V prvním experimentu budou výpočty realizovány 

s nastavením, které je předdefinováno uţ při otevření okna Optimization Tool. 

Anglický název Český ekvivalent Nastaveno 

Population size Velikost populace Defaultní nastavení (10*54=540) 

Creation function Vytvoření funkce Constraint dependent 

Fitness scaling Fitness měřítko Rank 

Selection Selekce Stochastic uniform 

Reproduction Reprodukce Default – s pravděpodobnosti kříţení 0,8 

Mutation Mutace Constraint dependent  

Crossover Kříţení Scattered 

Generation Počet generací 100 

Tabulka 3: Nastavení  parametru výpočtu GA experiment 1 

Následně byl zahájen experiment, ve kterém se 10krát po sobě opakoval optimalizační 

výpočet. Výsledky jednotlivých optimalizačních výpočtu jsou shrnuty v tabulce 4. 
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Trasa 

Interval 

stanovený 

dopravcem 

Číslo optimalizačního výpočtu 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 <20;120> 82 74 63 70 90 64 80 62 64 70 

2 <100;560> 285 522 520 300 208 558 400 210 297 162 

3 <150;420> 297 375 386 363 286 299 285 280 365 190 

4 <200;520> 370 300 400 205 361 203 207 286 384 291 

5 <660;720> 717 691 717 720 701 717 661 714 721 716 

6 <670;730> 675 681 682 710 701 683 720 720 713 706 

7 <700;790> 707 706 704 700 712 705 708 706 702 700 

8 <800;1100> 1022 910 1057 910 1010 1033 894 1033 909 896 

9 <850;1200> 1010 900 1017 1067 897 907 908 898 905 910 

10 <900;1300> 900 1200 1226 1201 905 1010 1206 1085 903 1069 

11 <1200;1400> 1211 1210 1237 1216 1347 1363 1245 1210 1215 1310 

Hodnota fitness 3404 3592 5323 3847 3580 5980 1640 3290 2490 3986 

Přípustné řešení ANO ANO ANO ANO NE ANO ANO ANO NE NE 

Tabulka 4:  Tabulka dosažených výsledků v průběhu experimentu 1 

Z tabulky 4 je vidět, ţe v pokusech 5, 9, 10 došlo ke vznikům řešení, kdy se ve třech 

případech trasy ohroţovaly – dvě trasy by měly obsadit mezistaniční úsek ve stejnou dobu, 

coţ je neţádoucí jev. Jsou sice splněny podmínky, ţe trasy jsou vloţeny do volných mezer 

a vyhovují intervalům, které poţadují dopravci, nicméně trasy se navzájem ohroţují. 

7.2.2 Řešení úlohy – Experiment 2 

V tabulce 5 jsou uvedeny zvolené parametry výpočtu, které byly nastaveny 

před zahájením experimentu. V druhém experimentu bude sledováno, co se stane s výsledky 

výpočtu při změně velikosti generace, změně moţnosti selekce na ruletovou selekci a změně 

typu kříţení z rozptýleného na jednobodové. Dále byla provedena změněna v poli Stopping 

criteria tak, aby výpočet neskončil dříve, neţ algoritmus projde přes všechny generace. 

Anglický název Český ekvivalent Nastaveno 

Population size Velikost populace Defaultní nastavení (10*54=540) 

Creation function Vytvoření funkce Constraint dependent  

Fitness scaling Fitness měřítko Rank  

Selection Selekce Roulette  

Reproduction Reprodukce Defaultní nastavení – kříţení reprodukce - 0,9 

Mutation Mutace Constraint dependent  

Crossover Kříţení Single point – jednobodové kříţení 

Generation Počet generací 150 

Tabulka 5: Nastavení parametru výpočtu GA experiment 2 

Následně byl zahájen experiment, ve kterém se optimalizační výpočet realizoval 

10krát po sobě. Výsledky byly opět zaznamenávány a jsou shrnuty v  tabulce 6. 
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Trasy 

Interval 

stanovený 

dopravcem 

Číslo optimalizačního výpočtu 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 <20;120> 84 78 80 73 84 81 69 71 67 71 

2 <100;560> 300 520 520 210 200 520 360 520 200 177 

3 <150;420> 280 300 400 360 210 210 379 300 210 377 

4 <200;520> 290 210 300 300 360 400 398 373 360 208 

5 <660;720> 717 715 713 698 693 712 688 679 667 668 

6 <670;730> 686 692 693 718 703 680 698 713 685 691 

7 <700;790> 705 705 703 708 713 701 708 702 715 713 

8 <800;1100> 1010 899 910 1014 909 1010 890 1066 1010 910 

9 <850;1200> 910 1068 1010 1078 896 910 1010 1047 890 910 

10 <900;1300> 900 1028 1200 1044 1218 900 900 1085 900 1010 

11 <1200;1400> 1310 1356 1327 1331 1238 1234 1348 1216 1220 1236 

Hodnota fitness 2074 5657 3094 5462 3272 2828 4288 6320 2782 3447 

Přípustné řešení ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO NE 

Tabulka 6:  Tabulka dosažených výsledků v průběhu experimentu 2 

V experimentu 2 se objevilo jen jedno nepřípustné řešení (a to u výpočtu č. 10), 

kdy jsou dvě trasy – trasa 8 a 9 vloţeny ve stejný časový okamţik, čímţ dochází 

k nepřípustnosti řešení. Všechny trasy jsou vloţeny do volných mezer a splňují intervaly 

poţadované dopravci. 

7.2.3 Řešení úlohy – Experiment 3 

V tabulce 7 jsou uvedeny zvolené parametry výpočtu, které byly nastaveny 

před zahájením experimentu. V třetím experimentu bylo sledováno, jaké budou dosahovány 

výsledky při změně velikosti populace. Ostatní parametry mají  stejné hodnoty jako při 

experimentu 2.  

Anglický název Český ekvivalent Nastaveno 

Population size Velikost populace 1000 

Creation function Vytvoření funkce Feasible population  

Fitness scaling Fitness měřítko Rank  

Selection Selekce Roulette 

Reproduction Reprodukce Defaultní nastavení – kříţení reprodukce - 0,9 

Mutation Mutace Constraint dependent  

Crossover Kříţení Single point – jednobodové kříţení 

Generation Počet generací 150 

Tabulka 7: Nastavení parametru výpočtu GA experiment 3 

Následně byl zahájen experiment, ve kterém se optimalizační výpočet opakoval opět 

10krát. Výsledky byly opět zaznamenány a jsou shrnuty v tabulce 8. 
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Trasy 

Interval 

stanovený 

dopravcem 

Číslo optimalizačního výpočtu 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 <20;120> 72 71 79 69 75 82 75 75 77 65 

2 <100;560> 366 520 285 300 210 560 548 296 287 545 

3 <150;420> 400 399 210 364 360 384 379 369 209 284 

4 <200;520> 381 389 289 370 205 363 395 399 359 295 

5 <660;720> 703 678 680 720 703 715 708 708 712 707 

6 <670;730> 712 720 718 706 715 715 712 719 693 711 

7 <700;790> 713 706 705 708 717 704 702 701 700 703 

8 <800;1100> 903 1043 1065 909 1047 891 909 901 900 909 

9 <850;1200> 910 1075 895 899 910 893 908 907 911 893 

10 <900;1300> 897 901 900 1019 1209 901 1011 899 903 1053 

11 <1200;1400> 1310 1228 1311 1216 1217 1212 1228 1225 1309 1242 

Hodnota fitness 2519 5208 3593 3154 4148 4150 4753 2895 2426 5437 

Přípustné řešení NE ANO NE NE NE NE NE NE NE NE 

Tabulka 8:  Tabulka dosažených výsledků v průběhu experimentu 3 

Při změně jednoho parametru – velikost populace se výrazně výsledky zhoršily. 

Všechny trasy jsou sice vloţeny do volných mezer a splňují intervaly poţadované dopravci, 

nicméně v devíti situacích dochází k vzájemnému ohroţování tras. 

7.2.4 Řešení úlohy – Experiment 4 

V tabulce 9 jsou uvedeny zvolené parametry výpočtu, které byly nastaveny 

před zahájením experimentu. Ve čtvrtém experimentu bude sledováno, jaké budou 

dosahovány výsledky, kdyţ bude počet generací nastaven na hodnotě 500. Změna bude 

provedena také v poli Stopping criteria tak, aby výpočet neskončil dříve, neţ projde všechny 

generace. 

Anglický název Český ekvivalent Nastaveno 

Population size Velikost populace 1000 

Creation function Vytvoření funkce Feasible population  

Fitness scaling Fitness měřítko Rank 

Selection Selekce Roulette 

Reproduction Reprodukce Defaultní nastavení – kříţení reprodukce - 0,9 

Mutation Mutace Constraint dependent  

Crossover Kříţení Single point – jednobodové kříţení 

Generation Počet generací 500 

Tabulka 9: Nastavení parametru výpočtu GA experiment 4 

Následně byl zahájen experiment, ve kterém se 10krát po sobě opakoval optimalizační 

výpočet a výsledky byly zaznamenány stejným způsobem jako u předešlých experimentů. 

Výsledky jednotlivých optimalizačních výpočtů jsou shrnuty v tabulce 10. 
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Trasy 

Interval 

stanovený 

dopravcem 

Číslo optimalizačního výpočtu 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 <20;120> 61 65 81 76 81 75 78 83 80 82 

2 <100;560> 520 520 520 520 534 388 360 520 393 520 

3 <150;420> 400 363 285 300 386 280 297 390 379 390 

4 <200;520> 390 300 400 379 209 210 300 300 365 400 

5 <660;720> 683 710 700 700 711 710 720 702 678 668 

6 <670;730> 693 720 710 673 719 720 692 703 691 694 

7 <700;790> 704 700 700 710 701 700 709 705 713 718 

8 <800;1100> 910 909 910 910 1090 903 910 1020 910 1020 

9 <850;1200> 1056 1042 1050 897 1037 1029 1011 1010 910 910 

10 <900;1300> 1200 1010 1074 1085 1220 1226 900 900 1200 1085 

11 <1200;1400> 1229 1222 1210 1210 1210 1249 1210 1333 1355 1310 

Hodnota fitness 4948 3707 5388 3400 5254 3784 2281 4504 4156 2967 

Přípustné řešení ANO ANO NE ANO NE ANO NE NE NE ANO 

Tabulka 10:  Tabulka dosažených výsledků v průběhu experimentu 4 

V experimentu 4 se v porovnání s experimentem 3 zvýšil počet přípustných řešení 

z jednoho na 5 přípustných řešení. Všechny trasy jsou vloţeny do volných mezer a splňují 

intervaly poţadované dopravci. V nepřípustných řešeních ale dochází ke kříţení tras. 

7.2.5 Řešení úlohy – Experiment 5 

V tabulce 11 jsou uvedeny zvolené parametry výpočtu, které byly nastaveny 

před zahájením experimentu. V pátém experimentu bude sledováno, jaké výsledky budou 

dosahovány při zachování populace 1000 a nastavení počtu generací na 950, čímţ by mělo být 

docíleno lepších výsledků neţ v předešlých experimentech. Dále bylo změněno jednobodové 

kříţení na dvoubodové a kříţení v reprodukci bylo nastaveno na defaultní hodnotu 0,8. 

Anglický název Český ekvivalent Nastaveno 

Population size Velikost populace 1000 

Creation function Vytvoření funkce Feasible population  

Fitness scaling Fitness měřítko Rank  

Selection Selekce Roulette  

Reproduction Reprodukce Defaultní nastavení – kříţení reprodukce - 0,8 

Mutation Mutace Constraint dependent  

Crossover Kříţení Two point – dvoubodové kříţení 

Generation Počet generací 950 

Tabulka 11: Nastavení parametru výpočtu GA experiment 5 

Následně byl zahájen experiment, ve kterém se 10krát po sobě opakoval optimalizační 

výpočet a výsledky byly stejným způsobem zaznamenávány. Dosaţené výsledky jednotlivých 

optimalizačních výpočtů jsou uvedeny v tabulce 12. 
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Trasy 

Interval 

stanovený 

dopravcem 

Číslo optimalizačního výpočtu 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 <20;120> 64 76 70 82 72 74 85 60 79 65 

2 <100;560> 360 360 546 400 376 551 179 538 520 543 

3 <150;420> 210 210 387 172 386 286 382 210 400 388 

4 <200;520> 280 280 367 382 367 388 285 360 210 367 

5 <660;720> 715 720 720 720 716 720 705 664 687 687 

6 <670;730> 695 710 710 681 687 710 670 695 718 716 

7 <700;790> 705 700 700 704 706 700 720 711 707 702 

8 <800;1100> 1010 1010 1028 1010 910 899 903 890 1010 1090 

9 <850;1200> 910 1085 1070 910 1064 910 1010 891 1016 184 

10 <900;1300> 1019 900 900 1029 1054 1010 1090 900 900 1090 

11 <1200;1400> 1242 1311 1210 1210 1210 1371 1380 1231 1218 1310 

Hodnota fitness 2904 2047 6302 4110 6230 4111 2451 3382 2947 4318 

Přípustné řešení ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO NE NE NE 

Tabulka 12:  Tabulka dosažených výsledků v průběhu experimentu 5 

Počet přípustných řešení se ve srovnání s experimentem 4 zvýšil, ovšem stále nedocílil 

nejvyššího počtu přípustných řešení z prozatímních  experimentů. Nepřípustná řešení opět 

vznikala z důvodu vzájemného ohroţování tras.  

7.2.6 Řešení úlohy – Experiment 6 

V tabulce 13 jsou uvedeny zvolené parametry výpočtu, které byly nastaveny 

před zahájením experimentu. V šestém experimentu bude sledováno, jaké budou výsledky, 

při zachování populace 1000 a nastavení generace 950, čímţ by mělo být docíleno lepších 

výsledků neţ v předešlých experimentech. Dále bylo změněno jednobodové kříţení 

na dvoubodové a kříţení v reprodukci bylo zadáno na defaultní nastavení 0,8. 

Anglický název Český ekvivalent Nastaveno 

Population size Velikost populace 1000 

Creation function Vytvoření funkce Feasible population  

Fitness scaling Fitness měřítko Rank  

Selection Selekce Roulette  

Reproduction Reprodukce Defaultní nastavení – kříţení reprodukce - 0,99 

Mutation Mutace Adaptive feasible 

Crossover Kříţení Two point – dvoubodové kříţení 

Generation Počet generací 950 

Tabulka 13: Nastavení GA před výpočtem experimentu 6 

Následné byl zahájen experiment, v němţ se 10krát po sobě opakoval optimalizační 

výpočet a výsledky byly zaznamenány, viz tabulka 14. 
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Trasy 

Interval 

stanovený 

dopravcem 

Číslo optimalizačního výpočtu 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 <20;120> 60 75 80 67 79 78 75 65 68 60 

2 <100;560> 398 520 399 558 210 520 536 520 370 398 

3 <150;420> 172 210 367 360 371 209 280 283 297 172 

4 <200;520> 375 376 285 299 361 399 398 210 387 375 

5 <660;720> 708 720 720 680 708 708 710 713 696 708 

6 <670;730> 692 712 670 720 718 711 720 693 696 692 

7 <700;790> 702 704 709 704 700 708 700 703 706 702 

8 <800;1100> 1010 1027 1090 890 908 894 1036 1090 1010 1010 

9 <850;1200> 904 910 1017 1010 1024 1012 1062 899 910 904 

10 <900;1300> 900 1071 1206 900 1090 900 1250 1089 1010 900 

11 <1200;1400> 1311 1310 1312 1228 1310 1210 1310 1210 1229 1311 

Hodnota fitness 3388 3859 2495 3996 3019 2635 5445 2747 3859 3388 

Přípustné řešení NE NE NE ANO NE NE ANO NE NE NE 

Tabulka 14:  Tabulka dosažených výsledků v průběhu experimentu 6 

Nastavení parametrů výpočtu u experimentu 6 výsledky zhoršilo, bylo dosaţeno 

většího počtu nepřípustných řešení. 

7.2.7 Řešení úlohy – Experiment 7 

V tabulce 15 jsou uvedeny zvolené parametry výpočtu, které byly nastaveny 

před zahájením experimentu. V sedmé skupině výpočtů bude sledováno, jaké budou 

dosahovány výsledky při zachování populace 1000, nastavení počtu generací na hodnotu 1000 

a nastavení typu kříţení na jednobodové. 

Anglický název Český ekvivalent Nastaveno 

Population size Velikost populace 1000 

Creation function Vytvoření funkce Feasible population  

Fitness scaling Fitness měřítko Rank  

Selection Selekce Roulette 

Reproduction Reprodukce Defaultní nastavení – kříţení reprodukce - 0,9 

Mutation Mutace Adaptive feasible  

Crossover Kříţení Single point – jednobodové kříţení 

Generation Počet generací 1000 

Tabulka 15: Nastavení parametru výpočtu GA experiment 7 

Následně byl zahájen experiment, ve kterém se 10krát po sobě opakoval optimalizační 

výpočet a výsledky byly zaznamenány stejným způsobem jako u všech předešlých 

experimentech. Výsledky jsou shrnuty v tabulce 16. 
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Trasy 

Interval 

stanovený 

dopravcem 

Číslo optimalizačního výpočtu 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 <20;120> 68 70 71 82 82 79 76 75 69 80 

2 <100;560> 384 370 292 520 362 300 300 520 520 520 

3 <150;420> 363 289 360 399 400 360 360 210 210 396 

4 <200;520> 394 385 210 300 299 368 368 400 300 400 

5 <660;720> 710 720 709 716 709 706 706 687 663 720 

6 <670;730> 720 683 719 699 676 696 696 720 717 710 

7 <700;790> 700 708 702 707 720 709 709 704 703 700 

8 <800;1100> 910 910 1090 910 1088 909 909 910 908 894 

9 <850;1200> 890 910 1058 890 897 910 910 1010 910 910 

10 <900;1300> 900 1200 1200 900 1013 1200 1200 1220 900 1200 

11 <1200;1400> 1246 1210 1376 1210 1248 1310 1310 1210 1210 1363 

Hodnota fitness 2459 2801 3459 2369 2088 3082 2546 2820 1798 2607 

Přípustné řešení ANO NE NE NE ANO NE NE ANO NE NE 

Tabulka 16:  Tabulka dosažených výsledků v průběhu experimentu 7 

Dosaţené výsledky sedmého experimentu se nijak nezlepšily. Nepřípustná řešení jsou 

opět důsledkem vzájemného ohroţování tras a tedy nemoţnosti dosaţené výsledky aplikovat.  

7.2.8 Zhodnocení výsledků experimentů 

I kdyţ je zkušenostmi mnoha řešitelů dáno, jaké kombinace parametrů jsou vhodné, 

tento problém aplikovaný na dopravu je prvním řešením svého druhu v prostředí Matlab, 

z tohoto důvodu bylo zapotřebí řídit se často pravidlem „pokus-omyl“.  

První experiment proběhl s původním nastavením GA tak, jak se řešiteli naskytne při 

novém otevření okna Optimization Tool. U dalších šesti experimentů byly v Options GA 

změněny parametry výpočtu GA (hodnoty genetických operátorů, velikost populace a počet 

generací). V rámci kaţdého ze sedmi experimentů byl optimalizační výpočet realizován 

10krát za sebou. V dalším textu bude zhodnoceno, do jaké míry změny parametrů výpočtu 

ovlivňují kvalitu získaných řešení modelové úlohy. 

Prvním parametrem výpočtu je velikost populace. Porovnáním výsledků jednotlivých 

experimentů nebylo v případě modelové úlohy potvrzeno, ţe by v důsledku zvětšování 

velikosti populace automaticky docházelo k dosahování kvalitnějších řešení a to i v případě, 

ţe se velikost populace řídí doporučeným vzorcem, zabudovaným v Matlabu [21]: 

            (                         ) 

kde: 

number of variables – počet proměnných 
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popsize – velikost populace 

Dalším parametrem výpočtu je počet generací. Z dosaţených výsledků vyplývá, 

ţe v důsledku zvyšování počtu generací neúměrně k velikosti populace se sniţoval počet 

nepřípustných řešení v rámci stanoveného počtu optimalizačních výpočtů realizovaných 

v rámci jednotlivých experimentů. Příkladem je experiment 3 (počet generací byl pouze 150), 

kde je počet získaných přípustných řešení velmi nízký – výsledkem je získání pouze jednoho 

přípustného řešení z deseti za sebou jdoucích výpočtů. 

Dále se projevilo, ţe v případě modelové úlohy není vhodné současně měnit defaultní  

nastavení většího počtu parametrů GA, jak je vidět v případě experimentu 6. V případě tohoto 

experimentu došlo současně ke změnám kříţení (z jednobodového na dvoubodové), mutace 

(na moţnost Adaptive feasible), reprodukce (změněna pravděpodobnost kříţení při reprodukci 

na hodnotu 0,99). 

Všechny skupiny experimentů  prokázaly, ţe nevznikl typ nepřípustnosti řešení 

zaloţený na tom, ţe by některá ad-hoc trasa byla vloţena do intervalu, který je jiţ obsazen 

pravidelnou dopravou. Nevznikl ani typ nepřípustného řešení, u kterého by byla trasa vloţena 

mimo interval poţadovaný dopravcem. Jediný typ nepřípustnosti, který se v získaných 

řešeních objevoval, byl ten, ţe docházelo k vzájemnému ohroţení vkládaných tras, resp. 

docházelo k jejich částečnému nebo úplnému překrytí. Příčinu daného stavu se nepodařilo 

zjistit. 

U všech experimentů, u kterých bylo konstatováno přípustné řešení, se algoritmus 

snaţil trasy přiblíţit co nejvíce ke krajním polohám volných časových mezer vyskytujících se 

na řešeném modelovém úseku. 

Důleţitým ukazatelem z pohledu kvality řešení je hodnota fitness funkce, která určuje 

kvalitu kaţdého jedince z populace a z pohledu řešené úlohy interpretuje kvalitu způsobu 

vloţení ad-hoc tras do existujících časových mezer.  

Jak je z prezentovaných výsledků výpočetních experimentů patrné, nelze vytvořit 

jednoznačné pořadí výhodnosti kombinací parametrů výpočtu. Je totiţ moţné výsledky 

hodnotit z různých úhlů pohledu. Kdyby byl kritériem úspěšnosti např. počet nepřípustných 

řešení získaných v rámci jednotlivých experimentů, jako nejvýhodnější by se jevily parametry 

nastavené v experimentu č. 2. Kdyby byla kritériem úspěšnosti např. nejlepší dosaţená 

hodnota fitness funkce, jako nejvýhodnější by se jevily parametry nastavené v experimentu 
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č.1. Uţ jen z uvedených dvou případů je zřejmé, ţe pro stanovení jednoznačného pořadí, bude 

muset být vybrána taková metoda, která zohlední: 

a) hodnoty fitness funkcí, 

b) počet nepřípustných řešení, 

nebo jiná řešitelem zvolená kritéria. Situace je o to komplikovanější, ţe pro hodnocení efektu 

genetických algoritmů v podmínkách modelové úlohy nejsou nastavena ţádná kritéria 

či doporučené postupy.  

Za účelem zhodnocení vlivu parametrů výpočtu na kvalitu získaných řešení je 

navrţena následující metoda: 

1) provést součet hodnot fitness funkce přípustných řešení v jednotlivých 

experimentech,  

2) vyskytne-li se v experimentu nepřípustné řešení, nahradí se hodnota fitness funkce 

u tohoto řešení dostatečně velkou penalizační konstantou, která negativně ovlivní 

hodnotu součtu, 

3) sestaví se pořadí jednotlivých experimentů vzestupně podle hodnot vypočítaných 

součtů. To znamená, ţe jako nejlepší hodnoty parametrů budou označeny hodnoty 

nastavené v tom experimentu, u kterého je součet minimální. 

Experiment Počet 

přípustných 

řešení 

Min. 

hodnota 

fitness f-ce 

Max. 

hodnota 

fitness f-ce 

Součet 

hodnot 

fitness f-ce 

Pořadí 

1 7 1640 5980 57076 2. 

2 9 2074 6320 45777 1. 

3 1 5208 95208 7. 

4 5 2967 4948 68806 4. 

5 7 2047 6230 58155 3. 

6 2 3996 5445 89441 6. 

7 3 2088 2820 77367 5. 

Tabulka 17:  Tabulka pořadí vhodnosti nastavených parametru GA experimentu 

Klíčovým sloupcem pro hodnocení je předposlední sloupec tabulky. V prvním řádku 

je vypočítanou hodnotou určující pořadí hodnota 57076. Uvedená hodnota byla vypočítána 

následujícím způsobem: 
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1) V tabulce 4 byly sečteny hodnoty fitness funkcí přípustných řešení – bylo 

dosaţeno součtu 27076 

2) v rámci experimentu 1 byla získána tři nepřípustná řešení. To tedy znamená, 

ţe k uvedenému součtu (27076) získaném v kroku 1) se přičte hodnota 3*10 000 

(pro modelovou úlohu byla zvolena penalizační konstanta 10 000), 

3) do předposledního sloupce tabulky 17 je v případě experimentu 1 zapsána hodnota 

57076.  

Analogicky se postupuje v případě výpočtu hodnot v ostatních šesti experimentů. 

Protoţe minimální hodnota v předposledním sloupci tabulky 17 se nachází 

u experimentu 2, jeví se kombinace parametrů výpočtu z pohledu zvoleného kritéria jako 

nejvýhodnější. 

U tohoto experimentu byly vybrány výsledky výpočtu s nejniţší hodnotou fitness 

funkce a graficky znázorněny v podmínkách GVD, viz obrázek 22. 
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Obrázek 22: Grafické znázornění výsledků optimalizačního výpočtu č. 1 ve skupině 

experimentu 2   
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8 Závěr 
 

Předloţená diplomová práce byla věnována problematice aplikace genetických 

algoritmů na konkrétní aktuální problém ţelezniční dopravy – přidělování dodatečných tras 

do volných mezer v grafikonu vlakové dopravy. 

První část se velmi stručně věnuje základním poznatkům o genetických algoritmech, 

které se v poslední době staly velice populární a velmi vyuţívané v různých odvětvích.  

V druhé části je uveden stávající postup přidělování ad-hoc tras (dodatečných tras),  

jak z pohledu dopravce, tak z pohledu směrnice pro přidělování volné kapacity. V krátkosti je 

představen program pro vytváření ţádosti o přidělení trasy dopravcem, který je v současné 

době vyuţíván a nese název ISOŘ KADR. Z provedené analýzy je patrné, ţe pro postup 

podání ţádosti je sice vytvořen softwarový nástroj, ale vlastní řešení patrně probíhá ručně. 

Za účelem objektivizace vkládání ad-hoc tras je v předloţené práci navrţen nelineární 

matematický model, přičemţ k jeho řešení byly zvolené genetické algoritmy.  

V experimentální části práce bylo provedeno řešení modelové úlohy pomocí 

navrţeného modelu a jeho implementace do programového prostředí Matlab R2012b, který 

v sobě obsahuje specializovaný toolbox Optimization Tool, v němţ je obsaţena i moţnost 

řešení modelu pomocí genetického algoritmu. V rámci experimentální části práce bylo 

realizováno celkem 70 optimalizačních výpočtů, které byly následně vyhodnoceny.  

Protoţe v literatuře nebyly dohledány ţádné informace na základě, kterých by bylo 

moţno hodnotit kvalitu získaných řešení v daném typu úlohy, je obsahem hodnotící kapitoly 

také návrh původní metody, která byla zvolena k hodnocení. Z pohledu zvolené hodnotící 

metody se jako nejvýhodnější kombinace parametrů výpočtu jevila následující situace: 

Velikost populace 540 

Tvořící funkce Constraint dependent  

Fitness měřítko Rank 

Selekce Ruleta 

Reprodukce Defaultní nastavení – s parametrem kříţení reprodukce 0,9 

Mutace Constraint dependent 

Křížení Jednobodové 

Počet generací 150 
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