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Seznam použitého značení, zkratek termínů 

 klkla ,,,  koeficient, který testuje, zda je vlaková cesta z traťové koleje l na 

kolej u nástupiště k konfliktní vůči vlakové cestě z traťové koleje 

l na kolej u nástupiště k, 

BB  branch and bound 

CP  constraint programming 

ci  kategorie vlaku i 

DX   rozptyl souboru dat 

EC  eurocity 

EX   střední hodnota souboru dat 

Ex  expres 

GPS  Global Positioning System 

GVD   grafikon vlakové dopravy 

 kikih ,,,   doba mezi postavením vlakové cesty pro první vlak i na kolej k a 

postavením vlakové cesty pro druhý vlak i na kolej k 

IC  intercity 

Ii  vjezdová traťová kolej pro vlak i 

i,  j  vlaky 

K   množina všech kolejí u nástupišť 

K(i)  množina všech přípustných kolejí u nástupišť pro vlak i 

k  kolej u nástupištní hrany 

LB  local branching 

Mosel   programovací jazyk  

MIP  mixed integer programming 

Oi  odjezdová traťová kolej pro vlak i 

Os  osobní vlak 

Př(U)  množinu přípustných řešení úlohy U  

pik  koeficient vhodnosti přidělení koleje u nástupiště k vlaku i 

R  rychlík 

SC  supercity 

SŽDC  Správa železniční dopravní cesty s.o. 

Sp  spěšný vlak 
max

is  počet výhybek na nejdelší vlakové cestě pro vlak i ve stanici 

min

is  počet výhybek na nejkratší vlakové cestě pro vlak i ve stanici 
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sik  počet výhybek na vlakové cestě vlaku i z traťové koleje na kolej 

k u nástupiště a z koleje k na traťovou kolej 

tmax  maximální časový interval, pro nějž je testováno, zda jsou dvě 

vlakové cesty konfliktní 

tmin   minimální doba pobytu vlaku ve stanici 
Pa

it   plánovaný čas příjezdu vlaku i k nástupišti 

Pd

it   plánovaný odjezd vlaku i od nástupiště 

tCn normální doba potřebná na přestup cestujících mezi dvěma vlaky 

(je specifická pro každou železniční stanici) 

U množina všech přijíždějících, odjíždějících a projíždějících vlaků 

pro danou stanici 

ÚF účelová funkce 

ui rozdíl mezi požadovaným a skutečným časem příjezdu vlaku i 

k nástupišti 

V  množina vrcholů grafu 
aaV   množina všech uspořádaných dvojic vlaků i a j, které mohou 

přijíždět současně 
adV  množina všech uspořádaných dvojic vlaků, pro které platí, že 

přijíždějící vlak i a odjíždějící vlak j mohou jet současně 

daV   množina všech uspořádaných dvojic vlaků, pro které platí, že 

odjíždějící vlak i a přijíždějící vlak j mohou jet současně 

ddV   množina všech uspořádaných dvojic vlaků i a j, které mohou 

odjíždět současně  

vi rozdíl mezi požadovaným a skutečným odjezdem vlaku i od 

nástupiště 

W(j) množina všech přípojných vlaků, které mají čekat na vlak j 

Xpress   solver  
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1. Úvod 

Doprava je nedílnou, důležitou a nezastupitelnou součástí hospodářství 

každého státu. Náleží do terciálního sektoru – oblasti služeb. Pomocí dopravy je 

realizován proces přemístění, jež má elementární důležitost pro fungování lidského 

společenství. Bez dopravy by nebylo možné realizovat přepravu osob ani zboží. 

Další činnosti klíčové pro společnost by byly významně omezeny: např. směna 

(obchod), výměna informací, kultura a další. Zároveň je třeba mít na paměti, že 

každá lidská činnost má být organizována co nejefektivnějším způsobem. 

Hlavní břímě efektivní organizace dopravy bylo vždy na lidském činiteli a 

ani v 21. století v době pokročilých informačních a automatizovaných technologií 

tomu není jinak. Požadavky kladené na řídící a výkonné pracovníky v dopravě 

doznaly v posledních desetiletích značných změn – tou nejmarkantnější je enormní 

snaha o úsporu pracovních sil a tím zefektivnění celého procesu po stránce 

ekonomické a informačních toků. Následkem tohoto neustálého tlaku dochází 

k situaci, kdy objem práce, který musí být zvládnut jedním pracovníkem, se 

neustále zvyšuje. Tato progrese nebyla a není umožněna zvýšením pracovního úsilí 

pracovníků, nýbrž pokrokem v oblasti informačních technologií.  

I přes značný pokrok oblasti informačních technologií jsou stále činnosti, 

které zůstávají plně v rukou lidského činitele – výpravčího. Jedná se o přidělování 

vlakových cest vlakům přijíždějícím do železniční stanice. Jde o rozhodovací 

proces, při němž výpravčí přidělí vlaku přijíždějícímu do železniční stanice 

vlakovou cestu z traťové koleje na vhodnou staniční kolej u nástupištní hrany – 

jedná se tedy o rozhodovací proces v osobní železniční dopravě. Pro tuto činnost 

nejenže výpravčí nemá nástroj pro její automatické provádění, dokonce ani nemá 

k dispozici plnohodnotný nástroj pro podporu rozhodování ve stochastickém 

železničním provozu. Existuje pomůcka grafikonu vlakové dopravy (GVD) plán 

obsazení kolejí v železniční stanici, která určuje pro každý vlak číslo staniční 

koleje, na níž má přijet. Plán však trpí několika nedostatky. Tím zásadním je, že 

jeho tvorba probíhá ručně bez použití jakýchkoliv moderních optimalizačních 

algoritmů. V žádném případě tak není zaručeno, že navržený plán se byť jen 

přiblíží své nejlepší variantě ve smyslu zvoleného optimalizačního kritéria. 

V čem spočívá důležitost plánu obsazení kolejí v železniční stanici? 

Cestující ve značné části případů uzavírají přepravní smlouvu s dopravcem 

za účelem jednorázové přepravy (jednoduchá a zpáteční jízdenka) nebo je 
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přepravní smlouva uzavřena na přesně definované období (časové jízdenky 

týdenní, měsíční, čtvrtletní, …). Před každým uzavřením smlouvy se cestující 

rozhoduje, zda a s kterým dopravcem smlouvu uzavře. Je evidentní, že tento 

rozhodovací proces absolvuje cestující mnohem častěji než přepravce požadující 

přemístění zboží. Z tohoto lze usuzovat na mnohem větší citlivost osobní dopravy 

vůči změnám přepravních podmínek. Do poslední uvedené kategorie řadíme také 

poskytování informací cestujícím, odpovídající vybavenost prostorů pro čekání na 

příjezd vlaku, vzdálenost, jíž je nutno překonat při cestě na nástupiště a při 

přestupu mezi vlaky. Všechny tyto aspekty jsou pozitivně ovlivnitelné sestavením 

kvalitního plánu obsazení kolejí. Dopravce, jenž dokáže lépe vyhovět požadavkům 

cestujících, má větší šanci upět na dopravním trhu. 

Nesporný význam má plán obsazení kolejí pro správce infrastruktury. Lze 

očekávat, že kvalitně sestavený plán zvýší propustnost železniční stanice, přispěje 

k vyhovění požadavků dopravců na přidělení konkrétní staniční koleje a recipročně 

přinese správci infrastruktury ekonomický efekt v podobě zvýšení výnosů 

z poplatků za použití dopravní cesty. 

Tato práce si klade za cíl vytvořit metodu pro automatickou tvorbu plánu 

obsazení kolejí v železniční stanici a tím přispět k rozvoji podpůrných nástrojů 

umožňujících zefektivnění dopravy. Cílem práce je navrhnout: smysluplná 

optimalizační kritéria pro tvorbu plánu obsazení kolejí, metodu pro automatické 

sestavení plánu obsazení kolejí v železniční stanici na základě navržených 

optimalizačních kritérií a vstupních údajů o vlacích, bezpečnostních předpisech a 

infrastruktuře kolejiště stanice. 
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2. Stav výzkumu sledované problematiky 

Než bude přistoupeno k vlastní analýze současného stavu výzkumu v oblasti 

sledované problematiky, je vhodné nejprve blíže charakterizovat organizaci 

vlakové dopravy ve stanici (kapitola 2.1) a nástroje pro podporu rozhodování 

výpravčího. V obecné rovině lze uvažovat o dvou základních typech nástrojů 

podpory rozhodování výpravčího o organizaci vlakové dopravy: 

 statické (plán obsazení kolejí), které berou v úvahu předem dané – 

deterministické, v průběhu plánovacího období neměnné podmínky 

určené GVD. Nereflektují aktuální provozní situaci – odchylky od GVD. 

Kapitola 2.2 obsahuje přehled o výzkumu v oblasti statických plánů. 

 dynamické, které reflektují odchylky od GVD. Dynamické nástroje nejsou 

dnes u SŽDC používány. Přehled publikovaných přístupů v této oblasti je 

v kapitole 2.3. 

2.1 Organizace vlakové dopravy ve stanici 

Výpravčí je pracovníkem realizujícím operativní řízení provozu ve stanici. 

Pro tento typ řízení je charakteristické dlouhodobé, trvalé a opakující se 

rozhodovaní v závislosti na aktuální situaci. Výpravčí musí rozhodovat o těchto 

základních procesech: 

1. organizace vlakové dopravy 

a. rozhodnutí o postavení vlakové cesty pro příjezd, odjezd, průjezd 

vlaku nebo zamítnutí takového požadavku,  

neboli rozhodnutí o přidělení staniční koleje přijíždějícímu vlaku 

a traťové koleje odjíždějícímu vlaku (adekvátně pro projíždějící 

vlak), nebo zamítnutí tohoto požadavku, 

b. rozhodnutí o změně sledu vlaků, 

c. rozhodnutí o čekání přípojného vlaku a na příjezd přípojného 

vlaku 

2. organizace posunu 

a. rozhodnutí o postavení posunové cesty, nebo dočasné zamítnutí 

tohoto požadavku  

a to vše v závislosti na okamžiku, kdy je rozhodnutí provedeno, a aktuální 

provozní situaci. 
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Předmětný rozhodovací proces je značně složitý, protože je nezbytné v něm 

zohlednit celou řadu omezení. Tato omezení je možno pro větší přehlednost 

rozdělit do následujících kategorií: 

a. dopravní (možnosti infrastruktury vzhledem k plánovaným vlakovým 

cestám, délka nástupiště vzhledem k délce vlaku, směr jízdy vlaku, změna 

sledu vlaků, časový odstup vlaků jedoucích stejným směrem, rychlost 

vlaků jedoucích ve sledu stejným směrem, kategorie vlaků, míra ovlivnění 

vlaků jedoucích opačným směrem, výluka nebo porucha prvků 

infrastruktury – koleje, výhybky, návěstidla, mosty aj., aktuální a 

výhledové obsazení kolejí ve stanici), 

b. přepravní (kvalita vybavení nástupiště: výtahy, informační tabule, výška 

nástupištní hrany, bezbariérovost, osvětlení, přístup podchodem, ochrana 

před povětrnostními vlivy apod., vzdálenost chůze k přípojným vlakům). 

Zvýšení kvality plánu by mělo mít dopad v těchto oblastech: 

1. zlepšení železniční dopravy vnímané z pohledu cestujícího: 

a. zkrácení přestupních vzdáleností, 

b. snížení pravděpodobnosti změny nástupiště oproti plánu, 

c. příjezd resp. odjezd vlaků k resp. od vhodnějšího nástupiště. 

2. zlepšení kvality organizace železniční dopravy: 

a. zkrácení průměrné doby obsazení vlakové cesty pro přijíždějící resp. 

odjíždějící vlak, 

b. rovnoměrnější využití prvků infrastruktury (koleje, výhybky, 

nástupiště) apod. 

3. vyhovění požadavků dopravců na: 

a. přidělení požadované časové polohy vlaku, 

b. přidělení konkrétní nástupištní koleje v železniční stanici. 

2.2. Statické plány 

V oblasti výzkumu statických plánů byly prezentovány tyto výstupy: 

1. Tvorba plánu obsazení nástupištních kolejí při aplikaci metody 

celočíselného programování řešící problém barvení grafu (Using integer 

programming to solve the train-platforming problem) [15]. 

2. Úloha hledání nejcennější nezávislé množiny vrcholů v grafu s využitím 

bivalentního programování, která je řešena metodou větvení a řezů 
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(Routing trains through a railway station based on a node packing model, 

Routing trains through railway stations) [18], [28]. 

3. Heuristický algoritmus řešící problémy tvorby grafikonu a směrování 

vlakových cest (Scheduling and platforming trains at busy complex 

stations) [8]. 

2.3. Dynamické nástroje 

V oblasti výzkumu dynamických nástrojů na podporu operativního řízení byly 

prezentovány tyto výstupy: 

4. Nástroj pro podporu rozhodování ROMA: Railway traffic Optimization 

by Means of Alternative graphs. (Effectiveness of dynamic reordering and 

rerouting of trains in a complicated and densely occupied station area) 

[9]. 

5. Řešení problému přidělení nástupištní koleje zpožděnému vlaku s 

využitím vícekriteriálního hodnocení variant  a umělé neuronové sítě [2, 

10, 5, 6]. 

6. Operativní přidělování nástupištních kolejí vlakům vjíždějícím do stanice 

pomocí matematického programování (Optimum assignment of trains to 

platforms under partial schedule compliance) [15, 17]. 

7. Fuzzy model rozhodování výpravčího o vhodnosti koleje pro přijíždějící 

zpožděný vlak [27]. 

8. Přesměrování zpožděných vlaků na železniční trati pomocí 

matematického modelování (Mathematical Modeling and Methods for 

Rescheduling Trains under Disrupted Operations) [1]. 

9. Organizace jízdy zpožděných vlaků v mezistaničních úsecích s využitím 

heuristických metod (Improving Real-Time Train Dispatching: Models, 

Algorithms and Applications) [11]. 

10. Řešení jízdy vlaků v mezistaničním úseku prostřednictvím smíšeného 

celočíselného lineárního programování (N-tracked railway traffic re-

scheduling during disturbances) [26]. 

11. Organizace jízdy vlaků na příjezdu do železniční stanice pomocí 

constraint programming a simulace (A study of the use of state resources 
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in a constraint-based model for routing and scheduling trains, A study of 

an incremental texture-based heuristic for the train routing and 

scheduling problem, A constraint programming model for real-time train 

scheduling at junctions [19, 20, 21]. 

2.4 Shrnutí publikovaných přístupů 

Z uvedeného přehledu vidíme, že většina pozornosti se věnuje ve výzkumu 

operativnímu řízení, než taktickému plánování v oblasti směrování vlaků ve 

stanici. Vidím tu prostor na to, abych svojí prací obohatil poznání právě v oblasti 

taktického plánování provozu v osobní železniční stanici. Dále je z publikovaných 

prací zřejmé, že použití matematického programování pro tvorbu jak statických, 

tak dynamických plánů obsazení kolejí je velmi perspektivní a to zejména 

v porovnání s metodami používanými v běžné praxi v současné době. Při 

optimalizaci plánů lze dosáhnout zvýšení míry spokojenosti cestujících, snížení 

nákladů na provoz železniční dopravy, vyšší využití kapacitních možností 

železniční stanice a jiných cílů. 

Z hlediska matematického programování jako metody řešení je vhodné se 

soustředit na přístup autorů Zwaneveld a kol. označený číslem 2. Inspirace tohoto 

přístupu pro předloženou práci spočívá zejména v definování vstupních údajů a 

hierarchie optimalizačních kritérií. Jeho výhodou je, že je jako jeden z mála 

používán v praxi, oblast jeho aplikace však leží zejména v oblasti podpůrného 

nástroje pro tvorbu GVD, přičemž jeho modul Stations je vhodný spíše pro 

zjišťování propustnosti stanice, než pro návrh plánu obsazení kolejí.  

Z modelů, jež se zabývají směrováním zpožděných vlaků, je možno vyčlenit 

ty, které řeší tyto situace v železniční stanici (nikoliv v mezistaničních úsecích). 

Z této množiny je žádoucí vyzdvihnout přístup č. 6, jenž se jeví pro předloženou 

práci jako nejperspektivnější. Je v něm sice přesně definován matematický model i 

použité řešící techniky, ovšem nejsou zde zohledněny některé klíčové aspekty 

železniční dopravy. Jedná se o provozní intervaly na vzájemně konfliktních 

vlakových cestách a různou „důležitost“ vlaků danou jejich kategorizací.  
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3. Cíle disertační práce 

Cíle této práce jsou následující: 

1. Navrhnout metodu pro automatickou tvorbu plánu obsazení kolejí ve stanici. 

a. Navrhnout smysluplná optimalizační kritéria a zformulovat plán 

obsazení kolejí jako optimalizační úlohu. 

b. Sestavit matematický model úlohy. 

c. Navrhnout metodu pro její řešení. 

d. Shromáždit vstupní údaje zahrnující grafikon vlakové dopravy – 

informace o příjezdech vlaků, časové odchylky od deterministického 

plánu (GVD), informace o infrastruktuře stanice (počet traťových a 

staničních kolejí, počet nástupišť), časové údaje o jízdách vlaků ve 

stanici, předpisy pro provozování drážní dopravy a další. 

e. Validovat model na základě reálných vstupních údajů z vybrané 

železniční stanice. 

 

2. Analyzovat výsledky dosažené řešením modelu s ohledem na plán obsazení 

kolejí sestavený zaměstnanci správce infrastruktury z hlediska kvality řešení. 

 

3. Posoudit zda lze navrženou metodu použít pro automatickou tvorbu plánu 

obsazení kolejí v libovolné železniční stanici. 

 

4. Analyzovat přínosy, pokud budou nalezeny, navržené metody oproti 

současnému způsobu tvorby plánu obsazení kolejí v železniční stanici pro: 

a. správce železniční infrastruktury (zaměstnance vytvářejícího plán 

obsazení kolejí), 

b. správce železniční infrastruktury (zaměstnance řídícího dopravu ve 

stanici - výpravčího), 

c. dopravce operující na železniční síti, 

d. cestující v železniční dopravě. 
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4. Řešící metody 

Matematický model uvedený v kapitole č. 5 model je zapsán 

v programovacím jazyku Mosel a je řešen solverem Xpress, který používá k řešení 

matematického modelu současně metody větví a hranic a simplexovou metodu, 

protože některé proměnné jsou celočíselné. Tímto postupem je možné získat 

exaktní řešení. Pokud by experimenty s modelem prokázaly, že exaktní řešení není 

možné získat za takovou dobu, aby mohlo být realizováno v praxi, je pro řešení 

použita heuristická metoda local branching. 

4.1. Simplexová metoda 

Pro řešení úloh spojitého lineárního programování se používá simplexová 

metoda [24]. Její princip spočívá v řešení soustavy lineárních rovnic v tzv. 

kanonickém tvaru. Významnou úlohu při řešení lineárních matematických modelů 

hrají bazická řešení. Podle toho zda známe na počátku alespoň jedno bazické 

řešení, rozdělujeme simplexovou metodu na jednofázovou a dvoufázovou. 

4.2. Metoda větví a hranic 

Metoda větví a hranic se používá k řešení úloh diskrétního a smíšeného 

lineárního programování a je možno ji popsat následovně [12]. 

Množinu přípustných řešení úlohy U označme Př(U). Optimalizační úlohu 

U s účelovou funkcí f řešíme tak, že vytvoříme úlohy U1; … ;Un se stejnou 

účelovou funkcí takové, že )(...)()()( 21 nUPřUPřUPřUPř  . Optimální 

řešení úlohy U pak získáme tak, že vybereme nejlepší ze všech optimálních řešení 

podúloh U1; … ;Un. V průběhu řešení je cílem, aby podúlohy U1; … ;Un byly méně 

rozsáhlé než původní úloha U. Nalezení optimálního řešení úlohy U je snadné, 

pokud pro každou podúlohu Ui buď najdeme optimální řešení úlohy Ui, nebo 

prokážeme, že úloha Ui nemá žádné přípustné řešení, nebo prokážeme, že žádné 

přípustné řešení úlohy Ui není lepší než libovolné známé přípustné řešení úlohy U. 

4.3. Metoda local branching 

Shora uvedené metody řešení úloh matematického programování mají tu 

podstatnou výhodu, že pokud je běh řešícího algoritmu dokončen, je garantováno 

nalezení optimálního řešení, nebo je možno konstatovat, že přípustné řešení 

neexistuje. Na druhou stranu u řady úloh není možné tohoto cíle dosáhnout 

v rozumném čase, to je takovém, aby bylo možno model použít v praxi jako 
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podporu pro rozhodování. Z tohoto důvodu je žádoucí zabývat se použitím 

vhodných heuristických metod, které sice nalezení optimálního řešení negarantují, 

ale lze očekávat, že kvalitní řešení získají za kratší dobu. 

Pro řešení matematického modelu, jenž je představen v disertační práci je 

použita metoda local branching [13]. Její základní myšlenkou je vyhledat 

v množině řešení reprezentované stromem, co nejdříve po spuštění algoritmu 

„nejnadějnější“ větev stromu, v níž lze očekávat nalezení řešení, jež bude nejméně 

vzdáleno od optimálního. Jakmile je vybrána nějaká větev stromu, je ihned 

přistoupeno k prohledání příslušné větve stromu. 

Soustřeďme se na popis metody local branching. Matematický model 

všeobecné úlohy smíšeného celočíselného programování vypadá následovně: 

(P) x
Tcmin       (4.2) 

bA x        (4.3) 

  01,0  Bjx j      (4.4) 

GjZx j   0
      (4.5) 

Cjx j  ,0       (4.6) 

xj je proměnná modelující rozhodnutí odpovídající příslušné úloze, jíž řešíme. 

Účelová funkce je ve tvaru minimalizace (4.2). 

Index j proměnné xj náleží do množiny N := {1, . . . , n}, jež je sjednocením 

množin (B, G, C). Množina B je neprázdná množina indexů bivalentních 

proměnných. 

Definujme x  jako přípustné řešení úlohy a množinu S následovně: 

 1::nechť),(  jxx BjSP . Pro daný celočíselný kladný parametr k 

definujme k-okolí ),( kN x  řešení x  jako množinu přípustných řešení dané úlohy 

splňujících dodatečnou podmínku: 

 
 


Sj SBj

jj kxx
\

)1(:)( xx,    (4.7) 

Výraz na levé straně podmínky (4.7) představuje počet bivalentních 

proměnných, jejichž hodnota se v řešení x obrátila (vzhledem k x ) buď z 1 na 0 

nebo z 0 na 1. 



13 
 

Podmínku (4.7) je možno zapsat také ve tvaru (4.8) v případě, že počet 

jednotkových proměnných xj obsažených v každém přípustném řešení úlohy (P) je 

konstantní. 














Sj

j

k
kx

2
´)1(      (4.8) 

Jestliže aktuální řešení získané algoritmem označíme jako x , pak je možné 

rozdělit množinu řešení reprezentovanou aktuálním vrcholem stromu řešení na 

levou a pravou větev, jak je definováno podmínkou (4.9). 

)okolípravé(1)(nebo)okolílevé()(  kk xx,xx,  (4.9) 

Parametr k je použit pro stanovení velikosti okolí aktuálního řešení, jež 

bude prohledáváno. Stanovení jeho hodnoty je klíčové. Parametr k musí být 

dostatečně malý, aby bylo možno dostatečně rychle prohledat celé toto okolí, ale 

na druhé straně musí být dostatečně velký, aby v něm bylo obsaženo lepší řešení 

než x . Hodnota k může být měněna i v průběhu řešení úlohy algoritmem.  

Podstata metody local branching spočívá v tom, že při prohledávaní stromu 

řešení se střídají dvě úrovně – strategická a taktická. Na strategické úrovni se 

prostor řešení dělí na okolí aktuálního řešení a ostatní řešení mimo okolí. Samotné 

okolí se prohledává na taktické úrovni pomocí MIP solveru, který z pohledu 

strategické úrovně představuje černou skříňku.  

Po každém prohledávání okolí aktuálního řešení nastat čtyři situace: 

1. Solver prohledal okolí a dokázal nalézt optimální řešení. V takovém 

případě je aktualizováno řešení x  a proces prohledávání je opakován 

v další větvi. 

2. Přípustné řešení neexistuje. Potom je aplikován mechanismus slabé a 

případně silné diverzifikace.  

3. Nalezeno přípustné řešení. Bylo nalezeno lepší řešení než aktuální, 

ovšem není možné jej prohlásit za optimální, protože byl buď dosažen 

časový limit, nebo byl algoritmus ukončen po nalezení prvního 

přípustného řešení. 

4. Nebylo nalezeno přípustné řešení. Během časového limitu nebylo 

nalezeno lepší řešení než aktuální, ale není možné prokázat, že takové 

řešení neexistuje. 
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5. Matematický model 

V následujícím textu bude popsán matematický model přidělování vlaků ke 

kolejím u nástupištních hran v železniční stanici. Jedná se o lineární model, který 

je v této kapitole prezentován matematickým zápisem, poté implementován v 

programovacím jazyku Mosel a řešen pomocí sady algoritmů v solveru Xpress. 

5.1 Sestava matematického modelu 

Volba optimalizačního kritéria 

Již dříve byly naznačeny základní úhly pohledu na organizaci železniční 

dopravy – přidělování staniční koleje přijíždějícímu a odjíždějícímu vlaku a změna 

časové polohy vlaku: 

a. z hlediska správce infrastruktury, 

b. z hlediska cestujícího, 

c. z hlediska dopravce. 

Adekvátně k uvedeným úhlům pohledu lze definovat následující 

optimalizační kritéria a směr jejich optimalizace: 

a. minimalizace celkové doby obsazení jednotlivých prvků 

infrastruktury (kolejí, výhybek). Cílem je volit takové vlakové cesty 

z mezistaničního úseku, kolem vjezdového návěstidla, zhlaví, záhlaví, na 

staniční kolej pro přijíždějící vlak a analogicky pro odjíždějící vlak tak, 

aby doba obsazení vlakové cesty, koleje, kolizních bodů byla co nejkratší. 

Smyslem tohoto kritéria je sestavit plán, který by minimalizoval 

bezpečnostní riziko a zároveň byl dostatečně odolný vůči poruchám. Je 

pravděpodobné, že čím vlaková cesta obsahuje méně kolizních bodů, tím 

je možnost kolize s jiným vlakem menší, a tedy pravděpodobnost, že 

zpoždění vlaku způsobí zpoždění dalších vlaků, se sníží. 

b. maximalizace spokojenosti cestujících: 

 minimalizace přestupní vzdálenosti. 

 maximalizace vhodnosti přiřazení koleje vlaku k nástupišti. 

Cílem tohoto kritéria je přiřadit vlak prioritně na nástupiště, které je 

pro vlak požadováno a které svým vybavením odpovídá kategorii 

vlaku, jeho délce apod. Efekt, který od tohoto očekáváme, je, že 

zvláště pravidelný cestující bude do vlaku nastupovat stále ze 

stejného nástupiště, jako je zvyklý.  
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Kritéria uvedená v bodě b) není nezbytně nutné modelovat 

explicitně. Bude plně dostačující modelovat kritéria implicitně, 

například stanovit požadované nástupiště pro každý jednotlivý 

vlak expertem pro sestavování plánu obsazení kolejí nebo 

dopravcem s ohledem na zájmy cestujících. 

c. maximalizace spokojenosti dopravců: 

 minimalizace odchylky od požadované časové polohy vlaku, 

 minimalizace odchylky od požadované nástupištní koleje 

v železniční stanici. 

Optimalizační kritéria zvýrazněná tučným písmem jsou použita v matematickém 

modelu. 

Definice rozhodovacích proměnných a jejich definičních oborů 

Problém přidělování vlaků nástupištím, jak byl popsán v předchozí části, 

sestává z několika dílčích rozhodnutí. Model určí pro každý vlak: 

 ke kterému nástupišti má vlak přijet, což v sobě zahrnuje vlakovou cestu 

z traťové koleje, kolem vjezdového návěstidla, na kolej u nástupištní 

hrany. Stejně tak je specifikována vlaková cesta z koleje u nástupištní 

hrany na traťovou kolej pro odjíždějící vlak. 

 čas příjezdu vlaku k nástupišti a čas odjezdu od nástupiště. 

Ve dvoukriteriální úloze smíšeného celočíselného programování jsou 

zvolena následující optimalizační kritéria: 

 minimalizace odchylek časů příjezdu a odjezdu vlaků od grafikonu 

vlakové dopravy, 

 maximalizace vhodnosti přidělení koleje u nástupiště vlaku (bude 

podrobněji vysvětleno později u koeficientu pik). 

Vstupy do matematického modelu jsou následující: 

1. plán infrastruktury železniční stanice, z něhož je možno určit: 

a. seznam kolejí (z toho koleje u nástupištních hran), 

b. které koleje jsou u stejného nástupiště, 

c. seznam vlakových cest z traťové koleje na koleje u nástupištních hran, 

d. seznam konfliktních a nekonfliktních vlakových cest. 

2. seznam vlaků ve stanici s uvedením následujících údajů ke každému vlaku: 

a. plánovaný čas příjezdu vlaku k nástupišti, 
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b. plánovaný čas odjezdu vlaku od nástupiště, 

c. kolej, na kterou je požadován příjezd vlaku, 

d. kolej, z které je požadován odjezd vlaku, 

e. seznam nástupišť, ke kterým může vlak přijet spolu s určením vhodnosti 

přidělení koleje u nástupiště vlaku, 

f. kategorie vlaku. 

Všechna časová data jsou uvedena v minutách. 

Předtím, než bude představen matematický model, budou vysvětleny použité 

symboly. 

Indexy v matematickém modelu reprezentují objekty: 

i, i´, j vlak 

k, k kolej u nástupištní hrany 

Vstupní parametry (konstanty) 

Pa

it  plánovaný čas příjezdu vlaku i k nástupišti 

Pd

it  plánovaný odjezd vlaku i od nástupiště 

tCn  normální doba potřebná na přestup cestujících mezi dvěma vlaky (je 

specifická pro každou železniční stanici) 

Ii vjezdová traťová kolej pro vlak i 

Oi odjezdová traťová kolej pro vlak i 

ci kategorie vlaku i 

tmin  minimální doba pobytu vlaku ve stanici 

tmax  maximální časový interval, pro nějž je testováno, zda jsou dvě vlakové 

cesty konfliktní   

pik  koeficient vhodnosti přidělení koleje u nástupiště k vlaku i 

sik  počet výhybek na přípustné vlakové cestě vlaku i z traťové koleje na kolej 

k u nástupiště a z koleje k na traťovou kolej 
min

is  počet výhybek na nejkratší přípustné vlakové cestě pro vlak i ve stanici 

max

is  počet výhybek na nejdelší přípustné vlakové cestě pro vlak i ve stanici 

 klkla ,,,  koeficient, jehož: 
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 hodnota true znamená, že vlaková cesta z traťové koleje l na kolej u 

nástupiště k je konfliktní vůči vlakové cestě z traťové koleje l na kolej u 

nástupiště k, 

 hodnota false znamená, že uvedené vlakové cesty nejsou konfliktní 

  trueklkla ,,,  pro k = k nebo l = l. Existence konfliktních vlakových cest 

může být v předstihu identifikována pomocí detailního plánu infrastruktury 

železniční stanice, případně závěrové tabulky staničního zabezpečovacího zařízení. 

Jestliže byly dvěma vlakům přiděleny konfliktní vlakové cesty, musíme 

zajistit, aby bylo možno realizovat jízdu obou vlaků. To znamená, že vlakové cesty 

nemohou být postaveny současně a zároveň musí mezi zrušením první vlakové 

cesty a postavením druhé vlakové cesty uplynout příslušný provozní interval. 

V matematickém modelu představuje  kikih ,,,  dobu mezi postavením vlakové 

cesty pro první vlak i a postavením vlakové cesty pro druhý vlak i. Tato doba 

závisí na tom, zda se jedná o vlak přijíždějící nebo odjíždějící, na délce vlaku, 

rychlosti vlaku (tj. kategorii vlaku) a na délce koleje. Například  dakikih ,,,  je 

minimální doba, která musí uplynout mezi odjezdem vlaku i z koleje k a příjezdem 

vlaku i´ na kolej k´. Horní indexy d a a označují odjezd a příjezd a vztahují se k 

vlakům v závorce v uvedeném pořadí. V tomto případě to znamená, že odjíždějící 

vlak i je následován přijíždějícím vlakem i´. Analogicky  aakikih ,,, , 

 adkikih ,,,
 

a  ddkikih ,,,  jsou zavedena označení pro kombinace příjezd – 

příjezd, příjezd – odjezd, odjezd – odjezd. Indexy vlaků jednoznačně specifikují 

traťovou kolej, z které vlak do stanice přijíždí a také na kterou traťovou kolej vlak 

ze stanice odjíždí. Vjezdová kolej je Ii, odjezdová kolej Oi. 

Množiny objektů 

K  množina všech kolejí u nástupišť 

K(i) množina všech kolejí u nástupišť přípustných pro vlak i 

U množina všech přijíždějících, odjíždějících a projíždějících vlaků pro 

danou stanici 

W(j) množina všech přípojných vlaků, které mají čekat na vlak j 

 max,,,:),( tttjiUjijiV Pa
j

Pa
i

aa    množina všech uspořádaných 

dvojic vlaků i a j, které mohou přijíždět současně (jejich vlakové cesty se časově 

překrývají) 
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 max,,,:),( tttjiUjijiV Pd
j

Pa
i

ad   množina všech uspořádaných 

dvojic vlaků, pro které platí, že přijíždějící vlak i a odjíždějící vlak j mohou jet 

současně 

 max,,,:),( tttjiUjijiV Pa
j

Pd
i

da   množina všech uspořádaných 

dvojic vlaků, pro které platí, že odjíždějící vlak i a přijíždějící vlak j mohou jet 

současně 

 max,,,:),( tttjiUjijiV Pd
j

Pd
i

dd   množina všech uspořádaných 

dvojic vlaků i a j, které mohou odjíždět současně přiřadit 

Rozhodovací a pomocné proměnné 

 





jindy0

 kolej prirazena je  vlaku jestliže1
:, pro

ki
xiKkUi ik

 

ui rozdíl mezi požadovaným a skutečným časem příjezdu vlaku i 

k nástupišti, i  U 

vi rozdíl mezi požadovaným a skutečným odjezdem vlaku i od nástupiště, 

i  U 

Pomocné proměnné y jsou zavedeny pro takové dvojice vlaku i a j, jejichž 

jízdy se mohou uskutečnit současně. Jejich použití nám umožní vyjádřit dobu mezi 

postavením vlakové cesty proprvní vlak a postavením vlakové cesty pro druhý 

vlak. Tato doba je důležitá v případě, že vlakové cesty jsou vzájemně konfliktní. 






jindy0

 vlaku príjezdem pred prijíždí i vlak jestliže1
:,, pro

j
yjiUji aa
ij

 





jindy0

  vlaku odjezdem pred prijíždí  vlak jestliže1
:, pro

ji
yVji ad
ij

ad

 





jindy0

 vlaku príjezdem pred odjíždí  vlak jestliže1
:, pro

ji
yVji da
ij

da  

 





jindy0

 vlaku odjezdem pred odjíždí  vlak jestliže1
:, pro

ji
yVji dd
ij

dd  
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Matematický model 

minimalizuj  



Ui

iii vuc          (5.1) 

maximalizuj 
 

 
 Ui iKk

ikik xp          (5.2) 

za podmínek 

minttutv Pa
ii

Pd
ii   , Ui         (5.3) 

CnPa
jj

Pd
ii ttutv  , )(; jWiUj         (5.4) 

       kiik
aa
ii

aaPa
ii

Pa
ii xMxMyMkikihtutu   111,,,   

        kIkIaiKkiKkVii ii
aa  ,,, :,,,       (5.5) 

     kiik
aa
ii

aaPa
ii

Pa
ii xMxMMykikihtutu   11,,,   

        kIkIaiKkiKkVii ii
aa  ,,, :,,,       (5.6) 

       kiik
ad
ii

adPa
ii

Pd
ii xMxMyMkikihtutv   111,,,   

        kOkIaiKkiKkVii ii
ad  ,,,:,,,       (5.7) 

     kiik
ad
ii

daPd
ii

Pa
ii xMxMMykikihtvtu   11,,,   

        kOkIaiKkiKkVii ii
ad  ,,,:,,,       (5.8) 

       kiik
da
ii

daPd
ii

Pa
ii xMxMyMkikihtvtu   111,,,  
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        kIkOaiKkiKkVii ii
da  ,,,:,,,       (5.9) 

     kiik
da
ii

adPa
ii

Pd
ii xMxMMykikihtutv   11,,,   

        kIkOaiKkiKkVii ii
da  ,,,:,,,       (5.10) 

       kiik
dd
ii

ddPd
ii

Pd
ii xMxMyMkikihtvtv   111,,,   

        kOkOaiKkiKkVii ii
dd  ,,, :,,,       (5.11) 

     kiik

dd

ii

ddPd

ii

Pd

ii xMxMMykikihtvtv   11,,,   

        kOkOaiKkiKkVii ii
dd  ,,, :,,,       (5.12) 

     kiik
aa
ii

daPd
ii

Pa
ii xMxMMykikihtvtu   11,,,   

    iKiKkjiUji  ,,,         (5.13) 

       kiik
aa
ii

daPd
ii

Pa
ii xMxMyMkikihtvtu   111,,,   

    iKiKkjiUji  ,,,         (5.14) 

1aa
ijy ,

Pa
j

Pa
iji ttIIjiUji  ,,,,         (5.15) 





)(

1
iKk

ikx , Ui       (5.16) 
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ui, vi  0, Ui   (5.17) 

 1,0ikx , Ui  iKk   (5.18) 

 1,0aa
ijy , jiUji  ,,   (5.19) 

 1,0ad
ijy ,   adVji  ,   (5.20) 

 1,0da
ijy ,   daVji  ,   (5.21) 

 1,0dd
ijy ,   ddVji  ,   (5.22) 

 

Popis modelu 

Účelová funkce (5.1) minimalizuje vážené odchylky časů odjezdů a 

příjezdů vlaků navržených modelem od časů určených grafikonem vlakové 

dopravy. Váhy způsobí, že dálkové vlaky vyšších kategorií budou spíše přijíždět a 

odjíždět dle GVD, zatímco příjezdy a odjezdy regionálních vlaků nižších kategorií 

mohou být korigovány v případě, že to bude nezbytné. 

Účelová funkce (5.2) maximalizuje vhodnost přidělení koleje u nástupiště 

na základě specifikovaných kritérií. 

Podmínka (5.3) zajišťuje, že bude dodržen minimální čas pro nástup a 

výstup cestujících. 

Podmínka (5.4) říká, že přípojný vlak i se skutečným odjezdem 
Pd

ii tv 

musí čekat ve stanici nejméně do času CnPa

jj ttu  . 

Podmínky (5.5) – (5.12) zajišťují, že mezi časy postavení vzájemně 

konfliktních vlakových cest musí být dodrženy provozní intervaly. Konkrétně 

podmínka (5.5) určuje, že pokud vlaky i a i´ mají plánovaný příjezd během doby 

tmax, a vlak i přijede na kolej k předtím než vlak i´ přijede na kolej k´, tj. 

1,1,1  

aa

iikiik yxx      (5.23) 

a vlakům jsou přiděleny konfliktní vlakové cesty (tj.  kIkIa ii


 ,,,  nabývá hodnotu 

true), potom vlaku i´ je dovolen příjezd nejdříve o  aakikih ,,,  minut později 

než vlaku i. Jestliže alespoň jedna z podmínek (5.23) není splněna (např. vlak i 

není přidělen ke koleji k), potom se podmínka (5.5) stává nadbytečnou, protože 

pravá strana nerovnice je záporná (M je vhodně zvolené vysoké kladné číslo). 
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Jestliže vlak i´ přijíždí do stanice před vlakem i ( 0

aa

iiy ), pak vlak i musí přijet 

nejméně o  aakikih ,,,   minut později než vlak i´, což je zaručeno podmínkou 

(5.6). Podmínky (5.7) – (5.12) mají analogický význam pro zbývající varianty 

příjezd – odjezd jednotlivých dvojic vlaků. 

Podmínky (5.13) – (5.14) zaručují, že vlaku nebude postavena vlaková cesta 

na obsazenou kolej. Jestliže vlak i´ přijíždí před vlakem i ( 0

aa

iiy ) a oba vlaky 

mají přijet na stejnou kolej k, potom vlak i může přijet na kolej k nejdříve 

 dakikih ,,,  minut poté, co vlak i´ uvolní kolej k. Toto je zaručeno formulací 

podmínky (5.13). Podmínka (5.14) garantuje splnění tohoto požadavku pro opačné 

pořadí vlaků i a i´.  

Podmínka (5.15) určuje, že 
aa

ijy  nabude hodnoty 1, jestliže vlak i přijíždí 

do stanice před vlakem j ze stejné traťové koleje. 

Podmínka (5.16) zajistí, že každý vlak je směrován právě na jednu kolej u 

nástupištní hrany. 

Zbývající podmínky (5.17) – (5.22) jsou obligatorními a určují definiční 

obory proměnných. 

Multikriterální optimalizační úloha byla řešena lexikografickou metodou. 

Účelové funkce jsou seřazeny podle důležitosti, tzn., že dodržení grafikonu 

dáváme větší důležitost než přidělení vhodných kolejí u nástupištních hran dle 

specifikovaných kritérií. Tento přístup odráží způsob, jakým je plán obsazení kolejí 

v současnosti vytvářen v praxi. 

Řešení úlohy probíhá ve dvou krocích. Prvních z nich je úloha sestavená 

z podmínek (5.1), (5.3) – (5.22), jež je řešena s cílem dosažení nejlepší hodnoty 

vážených součtu odchylek 
bestf1  Poté je do modelu přidána podmínka 

  best

Ui

iii fvuc 1


      (5.24) 

a je řešena úloha sestavená z podmínek funkce (5.2) a podmínek (5.3) – (5.22), 

(5.24). Vzhledem k tomu, že oba řešené modely jsou výpočetně náročné a 

optimální řešení nelze získat v rozumném čase, byla navržena a implementována 

heuristika local branching využívající obecný optimalizační software Xpress. 
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6. Vstupní data pro matematický model 

V této kapitole je popsán sběr vstupních údajů pro matematický model 

s uvedením jejich zdrojů. Je provedena analýza vstupních údajů s cílem připravit 

vstupní data pro zamýšlené experimenty. 

6.1. Železniční stanice pro verifikaci modelu 

Pro verifikaci matematického modelu na reálných vstupních datech byla 

zvolena železniční stanice Praha hl. n. Následuje železniční mapa uzlu Praha. 

 

Obrázek 6.1: Mapa železničních tratí uzlu Praha [23]. 

6.2 Plán infrastruktury železniční stanice 

Důležitým zdrojem vstupních údajů pro matematický model je plán 

infrastruktury železniční stanice, z něhož získáme následující údaje: 

a. seznam kolejí (z toho koleje u nástupištních hran). 

b. seznam traťových kolejí. 

c. příslušnost kolejí k nástupišti. 

d. seznam vlakových cest z traťové koleje na kolej u nástupištní hrany.  

e. seznam konfliktních a nekonfliktních vlakových cest. 
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Do stanice Praha hl. n. dle stavu infrastruktury platné pro GVD 2004/2005 

ústí prostřednictvím jižního zhlaví 6 traťových kolejí označených Pv1, Pv2, Vs1, 

Vs2, Vs3, Vs4. První dvě koleje vstupují do jižního zhlaví stanice z mezistaničního 

úseku Praha Vyšehrad – Praha hl. n., další 4 traťové koleje v úseku Praha Vršovice 

– Praha hl. n. Prostřednictvím severního zhlaví ústí do stanice 2 traťové koleje 

s označením Hr a V, které vedou do Prahy hl. n. z odbočky Hrabovka a ze stanice 

Praha Vysočany. Jsou uvažovány tyto koleje u nástupišť: 32, 30, 28, 26, 24, 22, 20, 

16, 14, 8, 2, 1, 7, 9, 11, 13a.  

6.3 Seznam vlaků 

Pro použitý matematický model má největší význam GVD a jeho pomůcka 

seznam vlaků pro staniční zaměstnance. Z těchto dokumentů získáme údaje 

kvalitativní (o časových polohách vlaků) a kvantitativní (o počtu vlaků dle druhu a 

směru). Jedná se konkrétně o tyto informace: 

 číslo vlaku na příjezdu, 

 číslo vlaku na odjezdu, 

 plánovaný příjezd vlaku (v modelu je označen 
Pa

it ), 

 plánovaný odjezd vlaku (v modelu je označen 
Pd

it ), 

 plánovaná doba pobytu vlaku ve stanici, 

 traťová kolej pro příjezd (v modelu je označena Ii), 

 traťová kolej pro odjezd (v modelu je označena Oi), 

 kategorie vlaku (v modelu je označena ci), která určuje důležitost každého 

vlaku. Hodnoty ci voleny tak, jak je uvedeno v tabulce 6.5. 

Tabulka 6.5: Rozdělení vlaků do kategorií. 

Kategorie vlaku Zkratka kategorie Hodnota ci 

Osobní vlak Os 1 

Spěšný vlak Sp 2 

Rychlík R 3 

Expres Ex 4 

Intercity IC 5 

Eurocity EC 6 

Supercity SC 7 
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6.4 Doba na přestup  

V modelu je normální doba potřebná na přestup cestujících mezi dvěma 

vlaky označena t
Cn

. Tato doba je klíčová pro přípojné vlaky a specifická pro 

každou železniční stanici. Pravidla pro určení přípojných vlaků jsou uvedena 

v dokumentu Čekací doby a opatření při zpoždění vlaků osobní dopravy, jenž je 

pomůckou grafikonu vlakové dopravy a je vydáván na dobu platnosti GVD.  

Pro stanici Praha hl. n. je základní čekací doba určena na 8 minut, speciálně 

stanovená kratší doba na 4 minuty. Pro každý končící, výchozí a tranzitní vlak 

v Praze hl. n. byl sestaven seznam přípojných vlaků s uvedením základní doby 

čekání. 

V matematickém modelu je množina všech přípojných vlaků, které mají 

čekat na vlak j označena jako W(j). Pro přípojné vlaky platí podmínka (5.4) 
CnPa

jj

Pd

ii ttutv  , která říká, že přípojný vlak i se skutečným odjezdem 

Pd

ii tv  musí čekat ve stanici nejméně do času CnPa

jj ttu  , tj. do času 

skutečného příjezdu přípojného vlaku zvětšeného o normální dobu potřebnou na 

přestup cestujících mezi dvěma vlaky. 

6.5 Koeficient vhodnosti pik 

Jedná se o konstantu, jež odráží vhodnost přidělení koleje u nástupiště k 

vlaku i. Výpočet pik je proveden následovně: 




































jindy8.0

kolej plánovaná jako nástupiště stejnéhou  je  kolej jestliže9.0

  vlak pro požadována nebo plánována je  kolej jestliže1

minmax

max

ii

iki

ik

ss

ss

k

ik

p
 

Analogicky jako v první účelové funkci (5.1) cik, je v druhé účelové funkci 

(5.2) pik klíčovým koeficientem, jímž je násobeno každé rozhodnutí o přidělení 

koleje k vlaku i. Cílem druhé účelové funkce je minimalizovat odchylky 

v přidělení koleje k vlaku i od požadované koleje a pokud není vlak přidělen na 

požadovanou kolej resp. ke stejnému nástupišti, pak je cílem přidělit vlaku co 

nejkratší vlakovou cestu, přičemž délka cesty se měří počtem výhybek. Zde 
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vycházíme z úvahy, že čím je vlaková cesta kratší, tím rychleji ji vlak dokáže 

projet a tím je menší riziko kolize s jinými vlakovými cestami. Nejlepšího 

výsledku dosáhneme, když je vlak umístěn na požadovanou kolej, pak ke stejnému 

nástupišti a v dalších případech na kolej s nejnižší křivostí vlakové cesty z traťové 

na staniční kolej. Nejhorším výsledkem je umístění vlaku na kolej odpovídající 

vlakové cestě s nejvyšší křivostí, tj. takové, která obsahuje nejvíce výhybek. 

Výpočet pik pro případ, že vlak přijede na stejnou kolej nebo ke stejnému 

nástupišti, jak je uvedeno v plánu, je snadný. Soustřeďme se na výpočet pik 

v ostatních případech. Zde je nutné určit: 

sik  počet výhybek ve vlakové cestě vlaku i z traťové koleje na kolej k u 

nástupiště a z koleje k na traťovou kolej, 
min

is  počet výhybek v nejkratší vlakové cestě pro vlak i ve stanici, 

max

is  počet výhybek v nejdelší vlakové cestě pro vlak i ve stanici. 

Křivost cesty je závislá na počtu výhybek na vlakové cestě, přičemž je 

brána do úvahy jak vlaková cesta pro příjezd, tak i odjezd vlaku ze stanice na trať 

nebo do depa. 

Další vstupní parametry (technologické konstanty) 

Maximální časový interval, pro nějž je testováno, zda jsou dvě vlakové 

cesty konfliktní (v modelu je označen jako tmax), je stanoven na 10 minut.  

Minimální doba pobytu vlaku ve stanici (v modelu je označena jako tmin) je 

stanovena na 3 minuty. 

Minimální doba, která musí být zachována mezi zrušením vlakové cesty pro 

první vlak a postavením vlakové cesty pro druhý vlak v případě, že vlakové cesty 

jsou vzájemně konfliktní (v modelu je označena jako h), je stanovena na 2 minuty 

pro všechny kombinace příjezdu a odjezdu prvního a druhého vlaku. 
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7. Experimenty s matematickými modely a zhodnocení 

dosažených výsledků 

Řešení úlohy probíhá ve dvou krocích. V prvním z nich je řešena úloha 

s účelovou funkcí ve tvaru minimalizace odchylek v příjezdech a odjezdech vlaků 

do železniční stanice. Cílem je dosažení nejlepší hodnoty vážených součtů 

odchylek. V druhém kroku je řešen analogický model, v němž je: 

 změněna účelová funkce do tvaru maximalizace vhodnosti přidělení 

koleje u nástupištní hrany vlaku, 

 přidána podmínka, která zajistí, že nalezené řešení nebude mít horší 

kvalitu z pohledu hodnoty první účelové funkce. 

Od nalezeného řešení očekáváme, že: 

 vlaky budou do železniční stanice přijíždět s minimálními odchylkami 

oproti jízdnímu řádu, 

 vlaky budou přiděleny k nejvhodnějším nástupištím, 

 a to při splnění všech specifikovaných omezujících podmínek. 

První výpočetní experimenty ukázaly, že optimální řešení není dosažitelné 

za rozumný výpočetní čas, proto bylo přistoupeno k dekompozici úlohy a k použití 

heuristiky local branching. Z tohoto důvodu: 

 jsme úlohu dekomponovali rozdělením celého dne na menší časové úseky 

do následujících intervalů (0:00 – 5:00, 5:00 – 8:00, 8:00 – 10:00, 10:00 – 

12:00, 12:00 – 15:00, 15:00 – 18:00, 18:00 – 24:00), 

 pro každý časový úsek byla testována možnost dosažení hodnoty 

optimálního řešení pomocí metody větví a hranic. Když se řešení 

nepodařilo najít do 30 minut, byla použita heuristická metoda local 

branching. 

Plánovací období, kterým se zabýváme při výpočtu modelu, je jeden 

pracovní den (1440 minut). Doba pro řešení modelu pomocí metody local 

branching (parametr total_time_limit) je ve všech experimentech stanovena 

jednotně na 30 minut (1800 sekund). Časový limit pro jeden běh solveru (parametr 

node_time_limit) je nastaven na 300 sekund. Výpočet je proveden na počítači 

s těmito parametry: procesor: Genuine Intel, 1,30 GHz, 2 jádra celková fyzická 

paměť: 3,87 GB 
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7.1. Dekompozice plánovacího období, zkrácená doba na přestup 

Parametry, které při výpočtu modelu sledujeme, jsou tyto: počet vlaků [-], 

 počet proměnných [-], počet podmínek [-], doba řešení modelu s 1. 

účelovou funkcí [s], doba řešení modelu s 2. účelovou funkcí [s]. 

Výstupy z modelu jsou následující: hodnota 1. účelové funkce [min], hodnota 2. 

účelové funkce [-], zpoždění vlaků na příjezdu [min], zpoždění vlaků na odjezdu 

[min], počet vlaků přiřazených na jiné koleje [-]. Doba na přestup je stanovena 

jako zkrácená a má hodnotu 4 minuty (platí pro Prahu hl. n.).  

Všechny experimenty probíhaly podle tohoto schématu: 

1. Nejprve je spuštěn model s 1. účelovou funkcí a je hledáno exaktní řešení 

pro první časový interval (0:00 – 5:00). 

2. Pokud není nalezeno optimální řešení do doby 1800 sekund, je stejný 

model řešen metodou local branching, jinak je tento krok přeskočen a 

pokračuje se krokem 3. 

3. Je spuštěn model s 2. účelovou funkcí a je hledáno exaktní řešení pro 

první časový interval (0:00 – 5:00). 

4. Pokud není nalezeno optimální řešení do doby 1800 sekund, je stejný 

model řešen metodou local branching, jinak je tento krok přeskočen a 

pokračuje se krokem 5. 

5. Nalezené řešení je bráno jako výsledek experimentu pro první časový 

interval.  

6. Postup je opakován pro všechny následující intervaly. Vlaky, které jsou 

ve stanici na konci předcházejícího intervalu, mají v následujícím 

intervalu fixovanou dobu příjezdu i kolej, model může změnit jen jejich 

čas odjezdu. 

Pokud je realizován výpočet metodou local branching (kroky 2, 4), nejsou v této 

kapitole uvedeny výsledky exaktního řešení (kroky 1, 3), ale řešení přibližného. 

Výsledeky experimentů jsou uvedeny v tabulce 7.1. Analogicky jako pro 

zkrácenou dobu na přestup byly provedeny experimenty s modelem pro normální 

dobu na přestup. Porovnání výsledků je uvedeno na obrázku 7.1. 

Význam použitých symbolů: BB … metoda větví a hranic, LB … local branching. 
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Tabulka 7.1: Výsledky experimentů při dekompozici plánovacího období a zkrácené době na přestup. 

Časový 

interval 

Počet 

vlaků 

Počet 

proměn-

ných 

Počet 

pod-

mínek 

ÚF 1 

Čas 

pro 

ÚF 1 

Použitá 

metoda 
ÚF 2 

Čas 

pro 

ÚF 2 

Použitá 

metoda 

Zdržení 

vlaků na 

příjezdu 

Zdržení 

vlaků na 

odjezdu 

Počet vlaků 

přiřazených 

na jiné koleje 

[-] [-] [-] [-] [-] [s] [-] [-] [s] [-] [min] [min] [-] 

0:00 - 

5:00 
20 393 6 960 0 0,55 BB 20 0,30 BB 0 0 0 

5:00 - 

8:00 
56 2280 

41 

965 
12 1801 LB 54,6 487 BB 2 2 5 

8:00 - 

10:00 
45 1576 

32 

870 
13 1802 LB 41,8 1800 LB 0 5 8 

10:00 - 

12:00 
37 1091 

21 

692 
6 305 BB 35,2 9,39 BB 0 2 5 

12:00 - 

15:00 
52 1943 

35 

804 
11 1802 LB 47,9 1800 LB 1 2 9 

15:00 - 

18:00 
54 1993 

35 

028 
6 2,84 BB 54 1,86 BB 0 2 0 

18:00 - 

24:00 
77 3682 

57 

842 
14 1802 LB 75,7 106 BB 2 4 4 

celkem 341 
  

47      5 17 33 
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Výsledky experimentů ukázaly, že plán obsazení kolejí stanice Praha hl. n. 

pro období GVD 2004/2005 není sestaven zcela bez nedostatků.  

V průběhu plánovacího období bylo při normální i zkrácené době na přestup 

u 3 vlaků zjištěno, že v době jejich plánovaného příjezdu není k dispozici volná 

kolej u nástupištní hrany nebo je obsazena požadovaná vlaková cesta, proto musí 

čekat na postavení vlakové cesty u vjezdového návěstidla. Naproti tomu zpoždění 

vlaků při odjezdu je způsobeno nedodržením stanovených dob na přestup mezi 

přípojnými vlaky v GVD. Model však všechny tyto vazby zohledňuje. Výstupem 

experimentů je i návrh konkrétních posunů v časových polohách vlaků. 

V grafu na obrázku 7.1 je znázorněno porovnání dosažených výsledků pro 

normální a zkrácenou přestupní dobu. 

Obrázek 7.1: Porovnání dosažených výsledků pro normální a zkrácenou přestupní 

dobu 

 

7.3. Řešení získané bez dekompozice se zkrácenou dobou na přestup 

S cílem porovnat řešení získané dekompozicí plánovacího období do 7 

intervalů s řešením modelu bez dekompozice byl proveden experiment s modelem 

obsahujícím 1. účelovou funkci při zkrácené době na přestup. Bylo dosaženo 

výsledků uvedených v tabulce 7.2. 
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Tabulka 7.2: Výsledky experimentů s modelem bez použití dekompozice, 

zkrácená doba na přestup. 

Plánovací 

období 

Počet 

vlaků 

Počet 

proměn-

ných 

Počet 

podmínek 

Zdržení 

vlaků na 

příjezdu 

Zdržení 

vlaků na 

odjezdu 

ÚF 1 

Čas 

pro 

ÚF 1 

Použitá 

metoda 

[-] [-] [-] [-] [min] [min] [-] [s] [-] 

0:00 - 24:00 288 41 279 595 323 18 24 82 1824 LB 

Po spuštění modelu s 2. účelovou funkcí nebylo ani za dobu 7200 sekund 

nalezeno řešení. Horní odhad účelové funkce konvergoval k hodnotě 376. Při 

dekompozici do 7 časových intervalů je součet hodnot 2. účelové funkce 329,2. 

7.4. Analýza citlivosti účelové funkce na délku přestupní doby 

Předchozí experimenty ukázaly, že významný vliv na zpoždění vlaků na 

odjezdu oproti plánu mají přestupní vazby mezi vlaky. Základním kvantitativním 

parametrem těchto vazeb je doba, za kterou musí být přestup cestujících mezi 

vlaky uskutečněn, proto byly navrženy experimenty, jejichž cílem je zjistit citlivost 

hodnoty 1. a 2. účelové funkce na změnu přestupní doby. Je uvažováno s přestupní 

dobou v uzavřeném intervalu 15,2  minut. V grafu na obrázku 7.2 je znázorněna 

hodnota 1. účelové funkce v závislosti na přestupní době. 

Obrázek 7.2: Závislost hodnoty 1. účelové funkce na přestupní době. 
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7.5. Řešení pro zpoždění vybraných vlaků 

Železniční doprava je proces probíhající ve stochastickém režimu, jehož 

hlavním projevem jsou odchylky v jízdách vlaků od grafikonu vlakové dopravy. 

Pro provedení experimentu se zpožděním vlaků byl vybrán časový interval 18:00 – 

24:00. Cílem je simulovat situace, při nichž dochází ke kumulaci příjezdu většího 

počtu vlaků do krátkého časového intervalu. 

Tabulka 7.7: Výsledky experimentů se zpožděním vlaků. 

Plánovací 

období 

Počet 

vlaků 

Počet 

proměn-

ných 

Počet 

podmí-

nek 

Zdržení 

vlaků na 

příjezdu 

Zdržení 

vlaků na 

odjezdu 

Ú

F 

1 

Čas 

pro 

ÚF 1 

Použitá 

metoda 

[-] [-] [-] [-] [min] [min] [-] [s] [-] 

18:00 - 

24:00 
77 3678 58068 15 4 58 1801 LB 

Počet vlaků přiřazených na 

jiné koleje 
ÚF 2 Čas pro ÚF 2 Použitá metoda 

[-] [-] [s] [-] 

4 75,2 1801 LB 

Výsledek experimentu potvrdil očekávání. Kumulace příjezdu většího počtu 

vlaků způsobila, že stanice nemohla všechny tyto vlaky přijmout v době jejich 

příjezdu, což způsobilo zpoždění 7 vlaků celkem o 15 minut. Z tohoto počtu jsou 4 

vlaky z množiny vlaků jedoucích odchylně od grafikonu vlakové dopravy a 3 

vlaky, které k vjezdovému návěstidlu přijely včas, ale nemohla pro ně být včas 

postavena vlaková cesta na staniční kolej. Dále došlo na odjezdu ze stanice ke 

zpoždění 3 vlaků celkem o 4 minuty. Z tohoto počtu 2 vlaky již byly zpožděny na 

příjezdu dříve a 2 vlaky byly připraveny k odjezdu, ale musely čekat na zpožděný 

přípoj nebo na uvolnění vlakové cesty. 

7.6. Srovnání local branching a branch and bound 

Nyní přistupme ke srovnání local branchingu s exaktní metodou (metoda 

větví a hranic) na vybraném příkladu. Tím bude úloha s účelovou funkcí (5.2). Na 

následujících obrázcích je znázorněna hodnota jednotlivých nalezených řešení. 

Obrázek 7.3: Vývoj hodnot 2. účelové funkce a jejího odhadu, plánovací období 

12:00 – 15:00, exaktní metoda. 
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Obrázek 7.4: Vývoj hodnot 2. účelové funkce a jejího odhadu, plánovací období 

12:00 – 15:00, metoda local branching. 

 

Z grafů je patrné, že pomocí metody local branching lze očekávat, že 

kvalitní řešení bude nalezeno za kratší dobu, protože rychlost přibližování horního 

odhadu účelové funkce k nejlepšímu nalezenému řešení je vyšší. 

Experimenty s matematickým modelem přinesly:  

 informaci o kvalitě expertem sestaveného plánu obsazení kolejí pro 

stanici Praha hl. n. ve verzi pro grafikon vlakové dopravy 2004/2005, 

 porovnání časové náročnosti a kvality řešení získaného různými přístupy 

ke kompozici množiny vstupních dat, 

 informace o vlivu vybraných parametrů na hodnotu účelové funkce, 

 potvrzení, že odchylky v jízdách vlaků od jízdního řadu mají negativní 

vliv na plnění plánu obsazení kolejí ve stanici. 
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8. Závěr 

Disertační práce se zabývá problematikou organizace vlakové dopravy 

v železniční stanici, konkrétně jde o optimalizaci přidělování staničních kolejí u 

nástupištních hran přijíždějícím vlakům. Rozhodovací problém spočívá v přidělení 

koleje vlaku takovým způsobem, aby byly minimalizovány časové odchylky 

v jízdách vlaků oproti grafikonu vlakové dopravy a také odchylky oproti 

obvyklému nebo požadovanému obsazení kolejí ve stanici. 

Nejprve  byl analyzován aktuální stav ve výzkumu sledované problematiky. 

Pozornost byla soustředěna jednak na statické nástroje pro podporu rozhodování, a 

pak na nástroje dynamické. Provedená analýza ukázala na některé nedostatky dříve 

publikovaných přístupů k řešení předmětného problému. Publikované přístupy 

nerozlišovaly různou důležitost vlaků danou jejich kategoriemi a také přípojné 

vazby mezi vlaky, jež mají při zpoždění prvního vlaku zásadní vliv na včasnost 

odjezdu vlaku přípojného. Matematické modely byly buď příliš zjednodušující a 

nemodelovaly problém dostatečně podrobně, anebo byly náročné na 

předzpracování vstupních dat. 

Pozornost byla proto soustředěna na vývoj dostatečně přesného 

matematického modelu a na výběr a implementaci vhodné řešící metody, která by 

byla schopná za rozumný výpočetní čas získat optimální, anebo alespoň dobré 

řešení ve smyslu zvolených kritérií. Tyto požadavky splňuje metoda local 

branching, která byla v kombinaci s metodou větví a hranic pro řešení sestavených 

matematických modelů použita. 

Rozhodovací proměnné modelují rozhodnutí o přidělení vlaků ke koleji 

u nástupištní hrany a posuny časových poloh vlaků. Model obsahuje dvě účelové 

funkce. Řešení úlohy probíhá ve dvou krocích. V prvním z nich je řešena úloha 

s účelovou funkcí ve tvaru minimalizace odchylek v příjezdech a odjezdech vlaků 

do a z železniční stanice. Cílem je dosažení nejlepší hodnoty vážených součtů 

odchylek. V druhém kroku je řešen analogický model, v němž je změněna účelová 

funkce do tvaru maximalizace vhodnosti přidělení koleje u nástupištní hrany vlaku. 

Zároveň je do modelu přidána podmínka, která zajistí, že nalezené řešení nebude 

mít horší kvalitu měřenou hodnotou první účelové funkce. Od nalezeného řešení 

očekáváme, že vlaky budou do železniční stanice přijíždět s minimálními 

odchylkami oproti jízdnímu řádu, a že budou přiděleny k nejvhodnějším 

nástupištím a to při splnění bezpečnostních předpisů a respektování infrastruktury 

kolejiště. 
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Matematický model byl verifikován na reálných vstupních datech ze 

železniční stanice Praha hl. n. Mezi klíčové vstupní údaje patří seznam vlaků 

s určením plánované koleje, seznam dvojic přípojných vlaků, seznam přípustných 

kolejí pro jednotlivé vlaky a seznam vzájemně kolizních vlakových cest. 

Byla navržena a realizována řada experimentů s modely. Cílem bylo 

verifikovat plán obsazení kolejí sestavený pro stanici Praha hlavní nádraží a to ve 

variantě při normální a zkrácené době na přestup. Dále bylo získáno a porovnáno 

řešení získané bez dekompozice plánovacího období, analyzována citlivost účelové 

funkce na přestupní dobu mezi vlaky a porovnáno řešení získané metodou větví a 

hranic s řešením získaným metodou local branching. Bylo potvrzeno, že plán 

obsazení kolejí navržený expertem vykazuje nedostatky, které byly modelem 

jednak identifikovány a také byla modelem navržena konkrétní opatření 

v posunech časových poloh vlaků. 

Z dosažených výsledků je možno usuzovat, že matematický model je plně 

funkční a poskytuje výsledky, které je možno prohlásit za relevantní. Matematický 

model je možno použít v praxi při tvorbě pomůcky grafikonu vlakové dopravy – 

plánu obsazení kolejí ve stanici. 

8.1 Přínosy práce pro rozvoj vědního oboru a doporučení pro další 

postup ve výzkumu 

Navržený model pro tvorbu a verifikaci plánu obsazení kolejí přináší 

komplexní pohled na organizaci vlakové dopravy v železničních stanicích. V dříve 

publikovaných přístupech nejsou zohledněny některé důležité aspekty organizace 

vlakové dopravy. 

Jednou ze základních funkcí železniční stanice je realizace přestupních 

vazeb mezi vlaky, proto je možno k zásadním přínosům práce zařadit zohlednění 

přestupních vazeb mezi vlaky jako důležitého aspektu železniční dopravy, který 

byl v dosud publikovaných přístupech ignorován nebo zohledněn jen okrajově.   

Klíčovým parametrem každého vlaku je jeho důležitost, jež je dána jeho 

kategorií. Je zjevné, že včasná jízda dálkového vlaku má vyšší prioritu než jízda 

vlaku obsluhujícího místní region. Model uvedený v této práci kategorie vlaků 

rozlišuje a každému jednotlivému vlaku přiřazuje příslušnou váhu danou jeho 

důležitostí. 

Provedené experimenty s modelem ukázaly na vysokou efektivitu a rychlost 

metody local branching při hledání řešení praktické úlohy s velým počtem 
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proměnných a podmínek, kde klasický přístup nedokázal najít dobré řešení za 

rozumnou dobu. Proto je vhodné její doposud ojedinělé použití rozšířit. 

Další výzkum v oblasti řešené v disertační práci by měl být směrován 

k unifikaci využití jednotlivých prvků infrastruktury stanice, zejména kolejí. Cílem 

je sestavit matematický model, který by respektoval vytížení jednotlivých 

staničních kolejí a generoval plán odolný vůči poruchám (nepředvídaným 

odchylkám v časových polohách vlaků). Na základě sestavení tzv. robustního 

plánu je možno předpokládat, že stanice bude schopna absorbovat (alespoň 

částečně) časové odchylky a zabrání tak jejich šíření do okolní železniční sítě.  

8.2 Přínosy práce pro praxi 

V České republice nejsou v současné době používány správcem železniční 

infrastruktury SŽDC s.o. nástroje pro sofistikovanou tvorbu plánu obsazení kolejí 

v železniční stanici. Tvorba plánu probíhá pouze na základě zkušeností experta, 

jenž plán sestavuje. Každý z těchto expertů může při tvorbě plánu postupovat 

jinými metodami. Navržený matematický model sjednocuje metodiku tvorby a 

verifikace plánu obsazení kolejí. Při hledání kvalitního plánu pomocí navrženého 

modelu se nespoléháme pouze na znalosti experta, ale využíváme algoritmů, které 

zaručují nalezení optimálního řešení ve smyslu zvolených kritérií nebo algoritmů, 

které sice nalezení optimálního řešení nezaručují, ale pracují rychle a lze 

předpokládat, že navržené řešení nebude příliš vzdáleno od optima (local 

branching). 

Je pravděpodobné, že pomocí matematického modelu se podaří pravidelně 

vytvářet plány obsazení kolejí, které budou kvalitnější, než ty současné. Aplikace 

těchto kvalitních plánů do praxe umožní lépe využívat železniční infrastruktury, 

zvýšit propustnost železničních stanic, což povede k vyšší ekonomické rentabilitě 

všech druhů společností podnikajících v železniční dopravě: 

 správce infrastruktury bude schopen nabídnout dopravcům vyšší 

kapacitu dopravní cesty, která mu může v případě zájmu dopravců 

přinést vyšší výnosy, 

 dopravce bude schopen nabídnout vyšší počet spojů obecně i v čase 

zvýšené poptávky, 

 cestující bude profitovat z kvalitnější organizace vlakové dopravy ve 

stanici tím, že budou zkráceny vzdálenosti mezi přípojnými vlaky, 

dopravce jim bude schopen nabídnout vyšší počet spojů apod. 
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Anotace 

ANNOTATION OF THE THESIS 

Krempl, M., Optimization of Platform Allocation. VŠB – Technical University of 

Ostrava, Institute of Transport, 2013, Pages 121, Supervisor: doc. Ing. Ľudmila 

Jánošíková, PhD. 

The dissertation thesis deals with the organization of train traffic at the 

railway station, specially the allocation of station tracks at the platform edge to an 

incoming train. The aim is to design meaningful optimization criteria and to 

formulate track occupancy plan as an optimization problem, create a mathematical 

model of the problem and propose a method for its solution. The first step is to 

analyse the current state of research of the issue in order to meet the objectives of 

the thesis. 

The decision variable models a decision on the allocation of trains to the 

track at the platform edge. The model includes two objective functions. Solving 

procedure is done in two steps. The first one is about solving problem with the 

objective function minimizing deviations in arrivals and departures of trains to and 

from the railway station. The aim is to achieve the best value of weighted sum of 

the deviations. The second step is about solving the analogous model in which is 

modified the objective function in a form of maximizing the suitability of 

allocating a track to a train. Requirement on obtaining optimal solution in a 

reasonable computational time are relatively well meet with local branching 

method, which is used in combination with the branch and bound method and the 

simplex algorithm. 

The mathematical model is verified on real input data from the railway 

station Prague Main Station. The first experiments show that the model contains a 

large number of variables, which extend the computational time, so it is convenient 

to decompose planning period (one day) into sub-periods. There are designed and 

implemented a number of experiments with models. The main experiment is to 

verify the track occupancy plan composed for Prague M. S. valid for timetable 

2004/2005. It is also analysed solution obtained without decomposition of the 

planning period, analysed the sensitivity of the objective function to time of train 

change and compared solutions obtained by the branch and bound method with the 

solution obtained by local branching. 
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