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1 ÚVOD 

Předložená diplomová práce bude věnována návrhu možnosti změn dopravní obslužnosti 

po vybudování tramvajové trati na VIII. stavební obvod v Ostravě – Porubě. Východiskem 

pro návrh změn v dopravní obslužnosti jsou existující plány variant vedení tramvajové tratě 

po území VIII. obvodu. V případě realizace některé z uvedených variant je zapotřebí následně 

reorganizovat stávající navazující autobusové spojení do zbývajících částí městského obvodu 

Poruba a to tak, aby cestujícím nevznikaly zbytečně velké časové ztráty při přestupech. 

Diplomová práce bude tedy mít v podstatě dvě úrovně řešení. V první (vyšší) úrovni se 

vytváří plán vedení tramvajových a autobusových linek v návaznosti na rozšíření tramvajové 

sítě a v druhé úrovni se navrhují přestupní vazby pro jednotlivé proudy cestujících a vytváří se 

systém koordinace spojů. 

K řešení druhé úrovně je vhodné využít metod matematické optimalizace. K řešení 

existují různé přístupy, předložená diplomová práce se věnuje přístupu založenému 

na metodách lineárního programování. 

Konkrétními cíli diplomové práce budou návrh linkového vedení v závislosti 

na jednotlivých variantách vedení tramvajové trati, návrh rozmístění přestupních zastávek 

a vytvoření nástroje pro podporu rozhodování konstruktérům jízdních řádů tak, aby po zadání 

vstupních parametrů provozu týkajících se možných časových poloh spojů jednotlivých linek 

a přestupních frekvencích v jednotlivých uzlech a směrech bylo možno vytvořit optimální 

jízdní řád. 
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2 CHARAKTERISTIKA NAVRHOVANÝCH VARIANT 

VÝSTAVBY TRAMVAJOVÝCH TRATÍ  

Úvodní kapitola předložené diplomové práce je věnována základnímu popisu 

městského obvodu Poruba, jeho dopravní charakteristice a popisu uvažovaných variant 

výstavby tramvajové trati na porubský VIII. stavební obvod. 

2.1 Charakteristika městského obvodu 

Městský obvod Poruba patří k dalším 22 městským obvodům, které tvoří Statutární 

město Ostrava (SMO), sousedí s dalšími 7 městskými obvody SMO – Krásným Polem, 

Pustkovcem, Martinovem, Novou Vsí, Plesnou, Svinovem, Polankou nad Odrou 

a Třebovicemi. S počtem obyvatel 67 556 je druhým největším obvodem SMO a jeho celková 

rozloha činí 1 317 hektarů půdy (1). 

Poruba se jako obec začala formovat ve 14. století, kdy je dochována první zmínka, 

kde byla Poruba ještě součástí třebovického statku. Až po téměř dvou stech letech se odděluje 

od Třebovic a stává se samostatnou obcí. Ani průmyslový rozmach Moravské Ostravy a jejich 

okolních obcí na přelomu 19. a 20. století nijak podstatně neovlivnil život obce, v roce 1880 

žilo v Porubě 840 obyvatel. Až imigrační vlna na počátku 20. století postihla také Porubu. 

Roku 1948 začíná výstavba prvního hornického sídliště s více než tisíci bytovými jednotkami. 

Největším zlomem pro obec byl rok 1951, kdy byla Poruba pro svou výhodnou polohu blízko 

centra Ostravy určena za místo pro vybudování nové Ostravy pro 150 000 obyvatel. Již 

následující rok se tedy začalo s výstavbou největšího sídliště v tehdejším Československu. 

V roce 1957 se Poruba stává součástí města Ostravy (2). 

Vlastní koncepce Poruby vychází ze studie výstavby socialistických měst Ostravsko -

karvinské pánve. Konečný koncept tzv. západní obytné čtvrti města a následná výstavba 

rozdělila území na 7 obytných obvodů a na 1 obvod, kde jsou situovány především objekty 

občanské vybavenosti. 

Nyní přistupme k stručné charakteristice jednotlivých stavebních obvodů. I. obytný 

obvod je situován v nejstarší části Poruby a zahrnuje např. obytnou zástavbu Věžičky 

a Oblouk, tento obvod je dnes součástí městské památkové zóny. II. obytný obvod je situován 

na opačné straně dnešní Hlavní třídy, jeho dominantou je šesnáctipodlažní věžový dům 

na Havlíčkově náměstí. III. a V. obytný obvod jsou situovány v dolní části Hlavní třídy, 
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v současnosti se zde nachází například zimní stadión nebo hypermarket Interspar. IV. obvod 

je situován v místech u porubské tramvajové vozovny a směřuje až k hranicím s Třebovicemi. 

VI. obvod Poruby je koncipován jako obvod vybavenostní, nachází se zde fakultní 

nemocnice, VŠB – Technická univerzita Ostrava (VŠB-TU), vysokoškolské koleje, ubytování 

pro personál nemocnice a sportoviště, mezi která patří zejména areál letního koupaliště 

(největší zařízení svého druhu ve střední Evropě). Obytné obvody VII. a VIII. nenavazují 

logicky na ostatní obvody z důvodů existence různých bariér. Nejvýznamnější bariéru, která 

znemožňuje možnost přímého navázání ostatních obvodů je existence samostatného 

městského obvodu Pustkovec, který si dodnes zachoval vesnický charakter tvořený 

množstvím rodinných domů. Na hranici VIII. obytného obvodu a městského obvodu Plesná se 

nachází největší nákupní areál v Porubě – hypermarket Globus. 

V současné době dochází v Porubě pouze k zanedbatelné výstavbě budov obytného 

charakteru, největší stavební rozvoj zaznamenává Poruba v oblasti VI. stavebního obvodu, 

kde dochází k rozšiřování Vědecko – technologického parku a areálu VŠB – TU. Lokalizace 

jednotlivých stavebních obvodů v rámci městské části je zřejmá z obrázku č. 1. 
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2.2 Dopravní charakteristika městského obvodu 

Poruba je důležitým dopravním uzlem nejen v rámci Ostravy, ale také i z pohledu 

celého Moravskoslezského kraje.  

2.2.1 Charakteristika individuální automobilové dopravy 

Z hlediska individuální automobilové dopravy (IAD) jsou na území obvodu 

nejdůležitější hlavní páteřní komunikace tvořené ulicemi Opavská, 17. listopadu a Rudná. 

Nejzatíženější křižovatkou na území obvodu je křižovatka ulic 17. listopadu a Opavská, což 

bylo zjištěno na základě provedeného dopravního průzkumu (4). Křižovatka v současné době 

kapacitně nevyhovuje a tvoří se zde časté kongesce, které nemají vliv jen na plynulost 

automobilové dopravy, ale významnou měrou omezují také plynulost městské hromadné 

dopravy (MHD). Značná část vozidel využívá tuto křižovatku a celkově pohyb po ulicích 

17. listopadu a Opavská jako tranzit směrem do českého Slezska. Tyto problémy s plynulostí 

by měla vyřešit, v současnosti probíhající výstavba prodloužení ulice Rudné směrem 

Obr. č. 1 Mapa jednotlivých stavebních obvodů 

Zdroj: (3) 
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z městského obvodu Ostrava-Jih přes katastrální území obcí Vřesina a Krásné Pole. Další 

klíčovou stavbou na území Poruby je stavba tzv. severního spoje, kterou dojde ke zklidnění 

dopravy na křižovatce ulic Mariánskohorská a 28. října a na svinovských mostech, které se 

sice nenacházejí na území městského obvodu Poruba, přičemž dopravní proudy z nich 

směřující významně ovlivňují území městského obvodu Poruba. 

2.2.2 Historie hromadné dopravy na území městského obvodu Poruba 

První náznaky hromadné dopravy (HD) osob se začínají objevovat na území Poruby 

až s imigrační vlnou na počátku 20. století, kdy stále rostoucí počet obyvatel donutil 

zastupitele Poruby začít prosazovat vybudování kapacitního dopravního spojení s okolními 

obcemi. Z uvedeného důvodu se roku 1925 napojuje Poruba na místní dráhu Svinov – 

Vřesina, která je v roce 1927 dále prodloužena až do Budišovic. Vzhledem k nedostatečné 

kapacitě této jednokolejné trati dochází 5.12.1955 k zavedení autobusové dopravy z Poruby 

do Mariánských hor, kde byl umožněn přestup na tramvajové spoje do Moravské Ostravy 

a Kunčic. V souvislosti s výstavbou bytů byla tramvajová trať do Budišovic využívaná  

i k přepravě stavebního materiálu na stavbu. Poruba však začala potřebovat rychlé a kapacitní 

dopravní spojení s centrem města v Moravské Ostravě a průmyslovými oblastmi 

soustředěnými především v městských obvodech Kunčice a Vítkovice, a proto bylo 

rozhodnuto o výstavbě nové tramvajové trati a silniční komunikace po ulici Opavské, která 

byla napojena 19.12.1958 na místní dráhu z Kunčic do Svinova. Dne 9.5.1959 byla 

tramvajová trať dále prodloužena po dnešní ulici 17. listopadu na smyčku Vřesinská. 

V souvislosti s pokračující výstavbou VII. obytného obvodu byla 15.6.1969 zprovozněna 

tramvajová trať až na katastr městského obvodu Martinov odbočkou z tratě Svinov - Poruba 

po Martinovské ulici. Dne 1.8.1970 byla trať prodloužena až k masokombinátu v Martinově 

(2). 

70. léta 20. století byla pro elektrickou trakci doslova existenční. Zásoby ropy a její 

stále klesající cena umožnila nástup autobusové dopravy na úkor elektrické trakce. Z důvodu 

zpracování nového generelu dopravy ve městě, kde byla zcela opomenuta doprava 

v aglomeraci jako celek, což ve svém důsledku vedlo k likvidaci tramvajových tratí mimo 

území města, byly zrušeny všechny jednokolejné tratě uvnitř města, protože dle tehdejších 

názorů bylo výhodnější nahradit je autobusovou dopravou s vyšší cestovní rychlostí, než je 

rekonstruovat nebo zdvoukolejnit. Vzhledem k omezení investiční výstavby v důsledku 

hospodářských potíží v 60. letech nebyly vybudovány nové dvoukolejné tratě. Názorným 
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příkladem bylo zavedení autobusové linky 37 v trase Smetanovo náměstí - Sokolovská místo 

původně zamyšlené tramvajové trati na nový IV. obvod Poruby. V 60. letech dále vznikaly 

tzv. vnitroobvodové linky sloužící zejména k obsluze nového VII. obvodu. Od roku 1970 

docházelo k rušení celých tramvajových systémů a tratí, jak na území Severní Moravy, 

tak i na území celého Československa. Architekti a urbanisté nové Poruby ovšem neztráceli 

naději a bez ohledu na celospolečenské trendy navrhují tramvajovou dopravu i na obytný 

VIII. obvod, jehož výstavba se začíná realizovat až v 80. letech 20. století (2). 

2.2.3 Charakteristika hromadné dopravy na území městského obvodu Poruba 

Na území městského obvodu je provozována řada linek MHD.  

Páteřní dopravu tvoří linky tramvajové, autobusové plní funkcí doplňkovou. Toto 

pravidlo neplatí v případě obsluhy území VIII. stavebního obvodu, zde je stále páteřní 

dopravou doprava autobusová. 

Tramvajová doprava v Porubě je vedena po ulicích 17. listopadu, Opavská 

a Martinovská. V současné době jsou na území obvodu provozovány následující tramvajové 

linky denního charakteru vypsány v následující tabulce č. 1. 

Linka Trasa tramvajové linky 

3 
Dubina Interspar – Most Čs. Armády – Mírové náměstí – Mariánské náměstí – 

Svinov mosty horní zastávka – Poruba vozovna 

4 
Nová huť jižní brána – Hranečník – Karolina – Mariánské náměstí – Svinov 

mosty horní zastávka – Martinov 

7 Výškovice – Hulvácká – Svinov mosty horní zastávka – Vřesinská 

8 
Hlavní nádraží – Karolina – Mariánské náměstí – Svinov mosty horní zastávka – 

Vřesinská 

9 
Plynárny – Karolina – Mariánské náměstí – Svinov mosty horní zastávka – 

Poruba vozovna 

17 
Dubina Interspar – Hulvácká – Svinov mosty horní zastávka – Poruba vozovna 

(– Vřesinská) 

Tab. č. 1 Linkové vedení tramvajových linek denního charakteru 

Zdroj: (5) 
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Tramvajové linky nočního charakteru jsou uvedeny v tabulce č. 2. 

Linka Trasa tramvajové linky 

4 
Hranečník – Karolina – Mariánské náměstí – Svinov mosty horní zastávka – 

Martinov  

4 
Hranečník – Karolina – Mariánské náměstí – Svinov mosty horní zastávka – 

Martinov 

9 
Plynárny – Karolina – Mariánské náměstí – Svinov mosty horní zastávka – 

Vřesinská 

19 
Dubina Interspar – Most Čs. Armády – Mírové náměstí – Mariánské náměstí – 

Svinov mosty horní zastávka – Martinov 

Tab. č. 2 Linkové vedení tramvajových linek nočního charakteru 

Zdroj: (5) 

Autobusové linky jsou vedeny po většině pozemních komunikací na území obvodu, 

které nejsou obsluhovány tramvajovou dopravou. Dělí se na linky vnitroobvodové  

a mimoobvodové. 

Linky vnitroobvodové (tzn. zajišťující přepravu mezi jednotlivými stavebními 

obvody) denního i nočního charakteru jsou uvedeny v tabulce č. 3. 

Linka Trasa autobusové linky 

40 
(Globus –) Opavská – Duha – Poruba vozovna – Náměstí Boženy Němcové – 

Studentská (– Studentské koleje) 

43 Svinov nádraží – Jižní svahy – Bytostav – Poruba vozovna – Duha – Opavská 

44 
(Třebovice Tesco –) Řecká – Jižní svahy – Poruba vozovna – Dílny DPO – 

Otakara Jeremiáše 

58 
Martinov střed – Duha – Poruba vozovna – Fakultní nemocnice (– Radnice 

Poruba) 

Tab. č. 3 Linkové vedení vnitroobvodových autobusových linek denního a nočního charakteru 

Zdroj: (5) 
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K linkám zajíždějícím mimo území městského obvodu patří autobusové linky spojující 

území obvodu s významnými lokalitami na území města, např. podnikem Arcelor Mittal, 

průmyslovou zónou v Hrabové apod., tyto linky jsou uvedeny v tabulce č. 4. 

Linka Trasa autobusové linky 

35 
Otakara Jeremiáše – Svinov mosty horní zastávka – Futurum – Mírové náměstí 

– Hrabová zóna jih 

37 
(Studentské koleje –) Studentská – Náměstí Boženy Němcové – Svinov nádraží 

– Svinov mosty horní zastávka (– Českobratrská – ÚAN) 

39 
Otakara Jeremiáše – Svinov mosty horní zastávka – Futurum – Mírové 

náměstí (– Hrabová statek) 

45 
Garáže Poruba/Slavíkova – Poruba vozovna – Shopping Park – Nová huť 

hlavní brána 

46 
Polanka – Svinov nádraží – Svinov mosty dolní zastávka (– Jižní svahy – 

Francouzská – Poruba vozovna – Krásné Pole) 

47 Studentská – Opavská – Plesná 

48 
Opavská – Duha – Svinov mosty horní zastávka – Pískové doly – Obchodní 

centrum – Poliklinika (– Hrabová zóna jih) 

49 
Opavská – Duha – Svinov mosty horní zastávka – Sad Boženy Němcové (– Důl 

Heřmanice – Michálkovice) 

51 
Svinov nádraží – Svinov mosty dolní zastávka – Dílny DPO – Martinov – 

Plesná 

54 
Alšovo náměstí – Francouzská – Jižní svahy – Svinov mosty horní zastávka – 

Sad Boženy Němcové/Vozovna trolejbusů 

75 Rektorát VŠB – Duha – Děhylov – Hlučín aut. nádr. 

Tab. č. 4 Linkové vedení ostatních autobusových linek denního a nočního charakteru 

Zdroj: (5) 

Na základě provedeného dopravního průzkumu (4) patří z hlediska výměny cestujících 

k nejdůležitějším zastávkám na území městského obvodu zastávky Duha, Rektorát VŠB, 

Telekomunikační škola. 
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2.3 Tramvajová trať Pustkovec - Ostrava Poruba VIII. obvod v čase 

Jak již bylo zmíněno v předchozí kapitole, s tramvajovou tratí na VIII. obytný obvod 

bylo uvažována už při návrzích nové Poruby v 50. letech 20. století. Při projektování nové 

Poruby bylo zpracováno více dopravních plánů, jak obsloužit nové území hromadnou 

dopravou. Uvažovalo se například o zavedení nezávislého trolejbusového systému, který bude 

zcela oddělen od stávající trolejbusové sítě na území města Ostravy. Zpracováním již dříve 

zmíněného generelu dopravy v 60. letech se nastavily mantinely budoucí tramvajové dopravy 

v nové Porubě. Do dnešního dne byla realizována výstavba všech stěžejních tramvajových 

tratí mimo trať obsluhující území VIII. stavebního obvodu. Vzhledem k současnému trendu 

preference ekologicky šetrných dopravních systémů v oblastech zatížených zvýšenou 

koncentrací škodlivin v ovzduší lze hovořit o realizaci návrhu výstavby tramvajové trati jako 

o dopravním řešení, které je vysoce aktuální.  

2.4 Jednotlivé varianty výstavby 

Návrhy vedení tramvajové tratě na VIII. obvod procházely v průběhu času značnými 

změnami. V současnosti existují čtyři návrhy variant vedení tramvajové trati, které 

předpokládají její ukončení v místě stávající autobusové smyčky Opavská. Všechny varianty 

připouštějí možnost prodloužení tramvajové tratě ze smyčky Opavská až k hypermarketu 

Globus, následující prodloužení bude realizováno pouze v případě finančního zapojení 

společnosti Globus. Na následujícím obrázku č. 2 jsou znázorněny všechny uvažované 

varianty vedení tramvajové trati s izochronami dostupnosti o poloměru 300 m 

od uvažovaných zastávek. 

V následující podkapitole budou jednotlivé varianty blíže charakterizovány. 
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Obr. č. 2 Mapa se zvýrazněním jednotlivých variant výstavby tramvajové trati 

Zdroj: (4) 

2.4.1 Návrh vedení tramvajové trati varianta A 

Varianta A návrhu vedení tramvajové trati je pokračováním stávající tramvajové trati 

vedoucí po ulici Opavská až na zmíněnou tramvajovou smyčku Opavská (-Globus). V nové 

části tratě je uvažováno s vybudováním dvou zastávek. První zastávka by se měla nacházet 

v místě úrovně vysokoškolských kolejí, druhá zastávka v místě současného autobusové 

smyčky Otakara Jeremiáše. Zmíněná varianta A je v současné době nejblíže možné realizaci 

a to zejména z důvodu, že celý návrh trati je zanesen v územním plánu a nebude muset 

docházet k výrazným výkupům pozemků. Dalším důvodem pro budování trati v této variantě 

je možnost pokrytí investičních nákladů na výstavbu z fondů Evropské unie (EU) otevřených 

pro rozpočtové období 2014 – 2020. Na obrázku č. 3 je pro názornost graficky samostatně 

znázorněna varianta A výstavby tramvajové trati s izochronami dostupnosti o poloměru 300 

m od nově navrhovaných zastávek. 
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Obr. č. 3 Mapa se zvýrazněním varianty A výstavby tramvajové trati 

Zdroj: (4) 

2.4.2 Návrh vedení tramvajové trati varianta B 

Varianta B návrhu vedení tramvajové trati předpokládá vedení odbočkou ze stávající 

trati po ulici Opavská, na křižovatce „U Slovanu“ po ulici 17. listopadu a dále po ulici 

Průběžné. I zde se předpokládá, že investice bude spolufinancována z fondů EU 

v dotačním období 2014-2020. Ve variantě se plánuje výstavba nových tramvajových 

zastávek v místě dnešních autobusových zastávek Pustkovec, Duha, Karola Šmidkeho, 

 Oty Synka, Ludvíka Podéště. Realizace zmíněné varianty, již předpokládá změnu územního 

plánu. Současná podoba územního plánu počítá s výstavbou tramvajové smyčky na ulici 

Průběžné, v oblasti dnešní zastávky Karola Šmidkeho. Připravovaná změna územního plánu 

bude muset řešit část vedení trati po ulici Průběžné v úseku Karola Šmidkeho – smyčka 

Opavská (-Globus), kde došlo v minulých letech k výstavbě bytů pro seniory. Na obrázku č. 4 

je znázorněna varianta B výstavby tramvajové trati s izochronami dostupnosti o poloměru 300 

m od nově navrhovaných zastávek. 
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Obr. č. 4 Mapa se zvýrazněním varianty B výstavby tramvajové trati 

Zdroj: (4) 

2.4.3 Návrh vedení tramvajové trati varianta C 

Návrh vedení tramvajové trati řešený variantou C počítá s využitím stávající 

tramvajové trati vedené po Martinovské ulici s odbočkou po ulici Bedřicha Nikodéma 

až do místa stávající autobusové smyčky Otakara Jeremiáše a dále po ulici Opavské 

na smyčku Opavská (-Globus). Varianta počítá s vybudováním tramvajových zastávek 

v místech dnešních zastávek autobusových Heyrovského, Jana Šoupala, Duha, Otakara 

Jeremiáše. Realizace zmíněné varianty výstavby trati je v současnosti nepravděpodobná a to 

zejména z důvodu, že varianta není zanesena do územního plánu a předpokládá se, 

že zdržením, které by vyvolala právě změna tohoto plánu, by došlo k časovému nesouladu 

 s fondy EU. Na obrázku č. 5 je znázorněna varianta C vedení tramvajové trati s izochronami 

dostupnosti o poloměru 300 m od nově navrhovaných zastávek. 
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Obr. č. 5 Mapa se zvýrazněním varianty C výstavby tramvajové trati 

Zdroj: (4) 

2.4.4 Návrh vedení tramvajové trati varianta D 

Vedení tramvajové trati na smyčku Opavská (-Globus) prostřednictvím varianty D 

počítá s využitím stávající tramvajové trati vedené po ulici Martinovské, odbočkou na ulici 

Bedřicha Nikodéma, dále odbočkou na ulici 17. listopadu a dále po ulici Průběžné. Varianta 

počítá s výstavbou tramvajových zastávek v místech dnešních autobusových zastávek 

Heyrovského, Jana Šoupala, Duha, Karola Šmidkeho, Oty Synka, Ludvíka Podéště. Jak bylo 

uvedeno v případě varianty C, i zmíněna varianta D by byla podmíněná výraznou změnou 

územního plánu. Na obrázku č. 6 je uvedena varianta D výstavby tramvajové trati 

s izochronami dostupnosti o poloměru 300 m od nově navrhovaných zastávek. 
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Obr. č. 6 Mapa se zvýrazněním varianty D výstavby tramvajové tratě 

Zdroj: (4) 

2.5 Vyhodnocení proveditelnosti jednotlivých variant výstavby 

Vzhledem k faktorům ovlivňujícím výstavbu jednotlivých variant vedení tramvajové trati 

na smyčku Opavská (-Globus), kterými jsou např. změny územního plánu, nutnost výkupu 

pozemků, atd., je v současnosti uvažováno s realizací výstavby trati variantou A 

a následně výstavbou varianty B. Pozdější výstavba trati variantou B je způsobena zejména 

nutností změnit územní plán ve variantě zmíněné v podkapitole 2.4.2. Problémy řešené 

v předložené diplomové práci se tak budou vztahovat pouze k variantám A a B.  
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3 NÁVRH ŘEŠENÍ V PRVNÍ ÚROVNI - ZMĚNY VEDENÍ 

TRAMVAJOVÝCH A AUTOBUSOVÝCH LINEK REAGUJÍCÍ 

NA JEDNOTLIVÉ VARIANTY VÝSTAVBY 

Tato kapitola je věnována změnám linkového vedení navrhovaných v případě 

realizace variant vedení tramvajové trati na smyčku Opavská (-Globus). Vzhledem k zavedení 

tramvajových linek na smyčku Opavská (-Globus) by mělo logicky dojít k úpravám vedení 

autobusové dopravy na území celého VIII. stavebního obvodu. 

Vzhledem k tomu, že trať povede v relaci, kde v současnosti není provozována žádná 

významnější autobusová linka, nedojde v případě realizace varianty A s největší 

pravděpodobností k žádnému výraznějšímu zásahu do linkového vedení autobusových linek. 

Z hlediska vedení tramvajových linek po nově vybudované trati je v případě realizace 

varianty A plánováno prodloužení buď linky č. 8 nebo linky č. 9 na smyčku  

Opavská (-Globus). 

V případě realizace varianty B výstavby tramvajové trati na smyčku  

Opavská (-Globus) je uvažováno s celkovou reorganizací linek na území VIII. porubského 

obvodu. Budoucí linkové vedení je stále ve fázi úvah, řešitel diplomové práce doporučuje 

následující změny linkového vedení tramvajových a autobusových linek, které jsou uvedeny 

v tabulce č. 5 a č. 6. 

Linka Trasa tramvajové linky  

3 
Dubina Interspar – Most Čs. Armády – Mírové náměstí – Mariánské náměstí – 

Svinov mosty horní zastávka – Poruba vozovna 

4 
Nová huť jižní brána – Hranečník – Karolina – Mariánské náměstí – Svinov 

mosty horní zastávka – Martinov 

7 
Výškovice – Hulvácká – Svinov mosty horní zastávka – Otakara Jeremiáše –

Opavská 

8 
Hlavní nádraží – Karolina – Mariánské náměstí – Svinov mosty horní zastávka – 

Duha – Opavská 

9 
Plynárny – Karolina – Mariánské náměstí – Svinov mosty horní zastávka – 

Vřesinská 
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17 
Dubina Interspar – Hulvácká – Svinov mosty horní zastávka – Poruba vozovna 

(– Vřesinská) 

Tab. č. 5 Návrh změn linkového vedení tramvajových linek při variantě B výstavby tramvajové trati 

Zdroj: Autor 

Linka Trasa autobusové linky 

35 
Nádraží Svinov – Svinov mosty horní zastávka – Futurum – Mírové náměstí – 

Hrabová zóna jih 

39 
Nádraží Svinov – Svinov mosty horní zastávka – Futurum – Mírové náměstí (– 

Hrabová statek) 

40 
Duha – Dílny DPO – Náměstí Družby – Poruba vozovna – Náměstí Boženy 

Němcové – Studentská (– Studentské koleje) 

44 
(Třebovice Tesco –) Řecká – Jižní svahy – Poruba vozovna – Náměstí Družby – 

Heyrovského – Duha 

48 
Otakara Jeremiáše – Svinov mosty horní zastávka – Pískové doly – Obchodní 

centrum – Poliklinika (– Hrabová zóna jih) 

49 Vozovna trolejbusů – Důl Heřmanice – Michálkovice 

Tab. č. 6 Návrh změn linkového vedení autobusových linek při variantě B výstavby tramvajové trati 

Zdroj: Autor 

Navržené změny linkového vedení byly konzultovány s odbornými zaměstnanci 

Dopravního podniku Ostrava (DPO). Navržené změny nelze brát jako konečné nebo 

nezměnitelné. Pro „optimální“ změnu linkového vedení, která bude respektovat požadavky 

cestujících a poskytovatele dotace na zajištění dopravní obslužnosti je nutná širší diskuze, 

která bude opřená o výsledky kvalitně provedeného přepravního průzkumu. 
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4 NÁVRH ŘEŠENÍ VE DRUHÉ ÚROVNI - KOORDINACE 

SPOJŮ V PŘESTUPNÍCH UZLECH 

Následující kapitola je věnována popisu problému řešeného v předložené diplomové práci. 

K tomu, aby byla veřejná hromadná doprava dostatečně atraktivní, je nutno přihlížet 

k zájmům cestujících. Zájmy cestujících je možno definovat prostřednictvím různých faktorů, 

k těm nejvýznamnějším patří celková doba přemístění. 

Minimalizaci doby přemístění lze zajistit různými způsoby organizace veřejné dopravy, 

např.: 

 jízdou dopravního prostředku přímo do cílového místa cestujícího, 

 takovým přestupem mezi dopravními prostředky, kdy budou zkoordinovány časy 

příjezdů a odjezdů navazujících spojů v místech přestupů. 

Z rozdělení je zřejmé, že první uvedené řešení je v podmínkách veřejné dopravy prakticky 

nemožné a to z toho důvodu, že není možno zajistit všem cestujícím, kteří v daném spoji 

cestují, že právě linka, ve které cestují, bude mít přesně takovou trasu, jakou vyžadují. Z toho 

důvodu je nutné, aby někteří cestující uskutečňovali přestupy mezi spoji takových linek, které 

jim nejvíce vyhovují. U takových přestupů se předpokládá, že čas nezbytný pro přestup bude 

minimální. Jedním z mnoha přístupů, jak tento čas minimalizovat, je přístup založený 

na využívání optimalizačních metod. 

Analogická situace nastává i v případě výstavby tramvajové trati na smyčku  

Opavská (-Globus), kde je nutno zajistit takové podmínky pro přestupy cestujících v rámci 

nového linkového vedení, aby přestupující cestující byli zatíženi čekáním na přípojné spoje 

co nejméně.  

V prvé řadě je zapotřebí identifikovat zastávky, které budou v rámci navrhovaného řešení 

plnit funkci přestupních uzlů. Nutným předpokladem pro existenci přestupního bodu je fakt, 

že přestupující cestující nebude muset překonávat větší vzdálenosti z výstupního místa spoje, 

kterým do uzlu přijel, na nástupní místo spoje, kterým bude z uzlu pokračovat v cestě. 

Důležité je, aby takový přestupní bod nebyl jen „papírovou záležitostí“, ale aby splňoval 

určitá kritéria, která budou cestujícím, co možná nejvíce, usnadňovat jejich přestup. Mezi 

základní znaky takových přestupních bodů (popř. terminálu) patří: 
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 tzv. přestup „hrana/hrana“, 

 inteligentní informační systém, 

 bezbariérové prostředí, 

 vybavenost, jako je např. čekárna, automaty na jízdní doklady, zdroje informací 

o dopravním spojení atd. 

V předložené diplomové práci byly identifikovány tři zastávky vhodné k přestupům – 

Opavská, Čistírny a Duha. Přestože ani jedna z uvedených zastávek nesplňuje v současnosti 

výše uvedená kritéria, jejich význam jak ze současného, tak i z budoucího pohledu je 

neoddiskutovatelný. Zastávka Duha patří v současnosti k nejfrekventovanějším zastávkám 

z pohledu území celého obvodu, zastávka Opavská bude patrně konečnou zastávkou všech 

v úvahu přicházejících variant výstavby tramvajové tratě a zastávka Čistírny má vytvořeny 

nejpříznivější předpoklady pro přestup z hlediska vzdálenosti zastávky autobusové 

a tramvajové dopravy. Varianta těchto tří přestupních uzlů je zároveň výhodná i z hlediska 

prostorového rozmístění.  

Následující podkapitoly budou věnovány podrobné charakteristice jednotlivých návrhů 

změn v linkovém vedení a navazujících přestupních relací v rámci jednotlivých variant 

výstavby tramvajové trati. 

4.1 Definování koordinačního problému po realizaci varianty A výstavby tramvajové 

trati 

V rámci výstavby tramvajové trati pokračováním po ulici Opavské na smyčku 

Opavská (-Globus) se nepředpokládá, jak bylo uvedeno v kapitole č. 3, výrazná změna 

linkového vedení, v důsledku toho, že v současné době není v této relaci provozována žádná 

linka významnějšího charakteru. Při variantě A výstavby je navrženo řešení, ve kterém budou 

koordinovány linky ve dvou ze tří výše uvedených přestupních uzlů – v zastávkách Opavská  

a Čistírny. Takto koncipované řešení bylo zvoleno proto, že autobusová linka č. 40, která 

v současnosti spojuje zmíněné dvě zastávky je v porubském VIII. obvodě nejvíce přepravně 

vytížena. Výhoda navrženého řešení spočívá v tom, že cestující, kteří cestují např. do zastávek 

Karola Šmidkeho, musí v současnosti přestupovat na zastávce Poruba vozovna a absolvovat, 

tak poměrně dlouho cestu spojem linky č. 40. Navržené řešení umožňuje uvedeným 

cestujícím přestoupit až na zastávce Opavská na zmíněnou linku č. 40 a absolvovat tak 

už pouze krátkou trasu touto linkou. Podobnou výhodu nabízí navržené řešení také cestujícím 
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jedoucím do centra města, kteří musí v současnosti absolvovat cestu linkou č. 40 

až na zmíněnou zastávku Poruba vozovna. Nově by mohli přestoupit na linku č. 4 směřující 

do centra města už na zastávce Čistírny (úspora v době přemístění při realizaci přestupu 

na zastávce Čistírny činí ve srovnání se současným stavem cca 5 – 6 minut).  

Úkolem optimalizační metody je zkoordinovat spoje linek č. 8 nebo 9 a linky č. 40 

v uvažovaném přestupním uzlu Opavská a linky č. 40 a 4 v uvažovaném přestupním uzlu 

Čistírny tak, aby z pohledu všech přestupujících cestujících vznikla co možná nejnižší časová 

ztráta. Schéma řešení s vyznačením přestupních uzlů je znázorněno na obrázku č. 7. 

 

 

Obr. č. 7 Grafické znázornění řešené přestupní vazby v rámci varianty A výstavby tramvajové trati 

Zdroj: Autor 

Navržený přístup je možno realizovat v případě potřeby i pro opačný směr. 
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4.2 Definování koordinačního problému po realizaci varianty B výstavby tramvajové 

trati 

V rámci výstavby tramvajové trati ve variantě B je změna linkového vedení v této 

oblasti výraznější a to zejména z důvodu toho, že tramvajová doprava převezme podstatnou 

část přepravního toku využívajícího v současnosti autobusovou dopravu. V tomto návrhu 

budou opět vzájemně koordinovány dva uzly dopravní sítě, nově se jedná o zastávku Duha 

a z předchozí varianty bude převzata zastávka Čistírny. Obě zmíněné zastávky by 

v navrhovaném řešení obsluhovala autobusová linka č. 44. Na první pohled se může zdát, 

že koordinovat dva přestupní uzly, které jsou od sebe vzdáleny tři zastávky, není nutné, opak 

je však pravdou. Hustota zalidnění v okolí zmíněných zastávek je velmi vysoká, jedná se 

o převážně výškově členitý terén. Cestující, kteří chtějí cestovat právě ze zmíněné oblasti 

do centra města, tak budou moci využít přestup z linky č. 44 na zastávce Čistírny nebo 

v opačném směru na zastávce Duha. Při konstruování grafikonu je možno také uvažovat 

o koordinaci tramvajové dopravy s linkou č. 58 na zastávce Duha směřující do městského 

obvodu Martinov, předložená práce však tuto koordinaci neřeší, vzhledem k tomu, že se jedná 

o linku, jejíž vazba na ostatní linky není výrazná. Na následujícím obrázku je znázorněno 

schéma přestupních vazeb při variantě B výstavby tramvajové trati na smyčku  

Opavská (-Globus).  

Úkolem optimalizační metody bude zkoordinovat spoje linky č. 8 a linky č. 44 

v uvažovaném přestupním uzlu Duha a linky č. 44 a linky č. 4 v uvažovaném přestupním uzlu 

Čistírny tak, aby z pohledu všech přestupujících cestujících vznikla co možná nejnižší časová 

ztráta. Schéma řešení s vyznačením přestupních uzlů je znázorněno na obrázku č. 8. 
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Obr. č. 8 Grafické znázornění řešené přestupní vazby v rámci varianty B výstavby tramvajové trati 

Zdroj: Autor 

V následující kapitole bude představena použitá optimalizační metoda. 
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5 TEORETICKÁ VÝCHODISKA ŘEŠENÍ 

Následující kapitola je věnována optimalizační metodě, kterou je možno využít 

pro časovou koordinaci spojů mezi přestupními body. Použitá optimalizační metoda využívá 

známého principu časové koordinace v izolovaném přestupním uzlu, jejímuž popisu bude 

věnována následující podkapitola. 

5.1 Matematický model časové koordinace spojů v uzlech dopravní sítě 

Autorem zmíněného modelu je prof. RNDr. Jaroslav Janáček CSc. z Fakulty řízení 

a informatiky Žilinské univerzity v Žilině. Formulace problému je následující. Je známa 

množina přijíždějících spojů I do uzlu a množina J odjíždějících spojů z tohoto uzlu. 

Pro každý přijíždějící spoj     je znám čas jeho pravidelného příjezdu do přestupního uzlu 

a pro každý odjíždějící spoj       čas jeho pravidelného odjezdu z přestupního uzlu. 

Pro každý přijíždějící spoj     a odjíždějící spoj      je definován interval, ve kterém lze 

s jednotlivými spoji posouvat v čase. Dále je pro každý přijíždějící spoj     znám počet 

cestujících fi, kteří chtějí v daném uzlu přestoupit a tzv. přestupní doba tprest zahrnující, 

jak dobu vyčleněnou k přemístění ze stanoviště přijíždějícího spoje na stanoviště 

odjíždějícího spoje, tak také dobu potřebnou pro výstup a nástup cestujících z/do dopravního 

prostředku, příp. doby odbavení přestupujících cestujících. Úkolem je rozhodnout o časových 

posunech přijíždějících a odjíždějících spojů v rámci dovolených intervalů tak, aby se 

minimalizovala tzv. celková časová ztráta přestupujících cestujících v uzlu dopravní sítě (7). 

Použití lineárního matematického modelu navrženého prof. Janáčkem vyžaduje 

akceptaci dvou základních předpokladů. 

Je-li v praxi uvažována situace, kdy existují intervaly, ve kterých lze posouvat se spoji 

v obou směrech, tj. časy příjezdů nebo odjezdů uspíšit, či pozdržet, je zapotřebí, 

aby u proměnné bylo možno změnit znaménko. Na základě poznatků z lineárního 

programování je známo, že definiční obory proměnných nemohou obsahovat záporná čísla, 

což situaci uspíšení časové polohy spoje výrazně komplikuje. Metoda, která se za účelem 

odstranění záporných hodnot proměnných využívá, sice vyžaduje zásah řešitele, ale ten je 

z hlediska pracnosti minimální. Je nutné, před započetím optimalizačního výpočtu, všechny 

polohy spojů přesunou do tzv. krajních poloh, které reprezentují buď nejdříve možný 

příjezd/odjezd nebo nejpozději přípustný příjezd/odjezd. V současnosti je více uplatňován 

první přístup založený na přesunutí aktuálních časových poloh spojů do nejdříve možných 
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poloh příjezdů, či odjezdů. Nevýhodou postupu je možná mylná závěrečná interpretace 

získaných výsledků, protože vypočítaný optimální časový posun se nevztahuje k aktuálním 

časovým polohám spojů, ale ke krajním časovým polohám. Při přesunu časových poloh spojů 

do jejich nejdříve možných poloh je nutné jinak definovat intervaly, ve kterých je možno 

se spoji posouvat. Nejlépe to lze dokumentovat příkladem. V případě, že je se spojem možno 

posouvat v intervalu    a tento spoj je přesunut do nejdříve možné časové polohy, 

tj. do časové polohy „  “, bude nový interval rozšířen do tvaru        (7). 

Dalším důležitým předpokladem pro použití modelu prof. Janáčka je vhodná 

transformace časů odjezdů a příjezdů. Ne každý v dnešní době využívaný optimalizační 

software dokáže pracovat s časovými údaji typu HH.MM (hodiny.minuty), a proto je 

doporučováno převést tyto hodnoty do jiného časového formátu. Uvažujme situaci, kdy spoj 

přijíždí např. v 6.30. Bude-li uvažován hodinový časový formát, transformuje se čas příjezdu 

6.30 do hodnoty 6,5; v minutovém časovém formátu do hodnoty 390. Tyto hodnoty 

pochopitelně závisejí na určitém vztažném (nulovém) bodu, od kterého se počítají. Ve výše 

uvedeném příkladu byla nulovým bodem půlnoc předchozího dne. Obecně pro určení hodnoty 

polohy vztažného bodu platí, aby nastal nejpozději v okamžiku, který vypočítáme ze vztahu: 

   
       

          

V následující části budou uvedeny vstupní údaje, které mají povahu konstant: 

 

tpi … čas nejdříve možného příjezdu spoje    I do přestupního uzlu, 

toj … čas nejdříve možného odjezdu spoje    J z přestupního uzlu, 

ai … maximální dovolený časový posun přijíždějícího spoje    I, 

bj … maximální dovolený časový posun odjíždějícího spoje    J, 

fi … intenzita přestupujících cestujících v uzlu ze spoje    I, 

tprest … přestupní doba. 

 

Do modelu je nutné zavést následující veličiny, které mají povahu proměnných: 

xi … časový posun přijíždějícího spoje    , počítáno od času nejdříve možného 

příjezdu tohoto spoje, 
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yj … časový posun odjíždějícího spoje    , počítáno od času nejdříve možného 

odjezdu tohoto spoje, 

hi … čekání cestujícího, který přijel do přestupního uzlu spojem    , 

zij … proměnná modelující vznik přestupní vazby mezi přijíždějícím spojem     

a odjíždějícím spojem    . 

 

Definičními obory proměnných xi,yj,hi budou množiny nezáporných čísel, proměnná zij 

bude nabývat hodnot 0 a 1, jedná se tzv. bivalentní proměnnou. 

Uvedené vstupní údaje jsou následně vloženy do matematického modelu ve tvaru: 

 

                   

   

 
(3.1.1) 

za podmínek: 

                                 pro         (3.1.2) 

                                    pro         (3.1.3) 

       

   

 pro     (3.1.4) 

       pro     (3.1.5) 

       pro     (3.1.6) 

      pro     (3.1.7) 

      pro     (3.1.8) 

      pro     (3.1.9) 

           pro         (3.1.10) 

Výraz (3.1.1) reprezentuje účelovou funkci, která má za úkol minimalizovat 

tzv. celkovou časovou ztrátu přestupujících cestujících. Skupiny omezujících podmínek 

(3.1.2) a (3.1.3) jsou tzv. podmínky „buď anebo“. Uvedené podmínky jsou k sobě navzájem 

disjunktní, tzn., aktivní je vždy pouze jedna z nich. V situaci, kdy je jedna aktivní, je druhá 

nadbytečná (je splnitelná za všech okolností). Obě skupiny omezujících podmínek (3.1.2) 
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a (3.1.3) mají stejné levé strany, je-li výraz na levých stranách záporný, přípojný spoj ujel, 

pokud je roven 0, je možné přestup uskutečnit s nulovou čekací dobou. Jsou-li pravé strany 

omezujících podmínek kladné, potom vzniká čekání cestujícího. Skupina omezujících 

podmínek (3.1.2) zajišťuje, že v situaci, kdy přípojný spoj ujel, nevznikne k tomuto spoji 

přestupní vazba. Počet podmínek typu (3.1.2) v modelu odpovídá součinu počtu přijíždějících 

spojů a odjíždějících spojů. Skupina omezujících podmínek (3.1.3) zajišťuje vazbu podmínek 

na účelovou funkci modelu. Skupina omezujících podmínek (3.1.4) a současně také (3.1.3) 

zajišťuje, že z každého do přestupního uzlu přijíždějícího spoje bude vytvořena přestupní 

vazba právě na jeden odjíždějící spoj. Je-li mezi spoji     a     vytvořena přestupní vazba, 

tzn.,     , potom levou stranu podmínky lze (3.1.4) pokrýt výrazem hi. Skupiny 

omezujících podmínek (3.1.5) a (3.1.6) zajistí, že při posunech spojů nebudou překročeny 

intervaly, ve kterých je možno provádět časový posun spojů. Skupiny omezujících podmínek 

(3.1.7) - (3. 1. 10) reprezentují definiční obory proměnných (7). 

Při použití navrženého matematického modelu je nutné dávat pozor při vkládání 

jednotlivých časových poloh spojů do modelu, aby nedošlo k situaci, kdy nejpozději přípustná 

časová poloha posledního odjíždějícího spoje bude předcházet nejdříve možné časové poloze 

posledního přijíždějícího spoje zvětšené o přestupní dobu. V tomto případě by příslušná 

podmínka ze skupiny (3.1.4) nebyla splnitelná a při řešení navrženého modelu by došlo 

ke komplikacím, které by měly přímý vliv na funkčnost modelu (množina přípustných řešení 

by byla prázdná). 

Základní matematický model umožňuje koordinovat spoje linek v uzlu dopravní sítě 

a tím minimalizovat celkový ztrátový čas přestupujících cestujících pouze v jednom 

přestupním uzlu bez závislosti na ostatních uzlech dopravní sítě. To však z pohledu 

koordinačního problému řešeného v diplomové práci není vhodné. Je proto zapotřebí původní 

model prof. Janáčka rozšířit.  

Předložená diplomová práce modifikuje tento přístup koordinování příjezdů a odjezdů 

spojů linek v rámci dvou vzájemně závislých přestupních uzlů. Charakteristickým znakem 

přestupních uzlů v této diplomové práci je, že oba dopravní uzly jsou koordinačně závislé 

v důsledku toho, že jsou propojeny linkou, která je obsluhuje. V práci jsou vždy 

koordinovány spoje tramvaj/autobus a naopak. Lze předpokládat, že při koordinaci spojů 

v rámci přestupní vazby nebude možno s časovými polohami tramvajových spojů výrazně 
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posouvat, vzhledem k jejich závislosti na ostatní vazby v síti, v případě autobusových spojů 

tomu tak zpravidla nebude. 

Matematické modely sestavené pro řešení koordinačních problémů zmiňovaných 

v úvodu kapitoly 4 budou uvedeny v kapitole 5. Následující podkapitola bude věnována 

řešení matematických modelů. 

5.2 Software pro řešení optimalizačních úloh 

Při řešení optimalizačních úloh jsou v současné době využívány různé softwarové 

nástroje. Obecně lze softwarové nástroje užívané při optimalizaci v dopravě rozdělit do dvou 

kategorií: 

 nástroje pracující na principu diskrétní simulace, 

 nástroje pracující v tzv. vývojovém prostředí. 

Do první skupiny nástrojů využívající diskrétní simulace lze zařadit např. software 

Witness nebo Simul8. Tato skupina nástrojů se vyznačuje především uživatelsky 

příjemnějším prostředím, které je graficky zpracováno tak, že není nutná přílišná znalost 

zásad programování.  

U druhé skupiny nástrojů pracujících na bází tzv. vývojového prostředí se již jistá znalost 

zásad programování očekává. Software není zpracován graficky a jeho prostředí je založeno 

na programovacím jazyku. 

Pro potřeby řešení navržených modelů bude využit software pracující v tzv. vývojovém 

prostředí, konkrétně software Xpress-IVE. 

5.2.1 Software Xpress-IVE 

Software Xpress-IVE je produkt společnosti FICO, který nevyžaduje hlubší znalost 

programování při řešení optimalizačních úloh. Program pracuje s programovacím jazykem 

MOSEL. Pracovní plocha optimalizačního software Xpress-IVE je znázorněna na obr. č. 9.  
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Obr. č. 9 Pracovní plocha software Xpress-IVE 

Zdroj: (6)  

Pracovní plochu prostředí tvoří pět základních částí (znázornění čísly na obr. č. 8). 

Pro běžné výpočetní experimenty postačují dvě základní funkce Compile a Run model, 

odkazy na ně je možno najít v části pracovní plochy označené číslicí 1. Funkce Compile 

umožňuje provedení tzv. kompilace (ověření syntaktické správnosti) textu programu. Pokud 

je v textu programu nalezena syntaktická nesrovnalost, je tato chyba zvýrazněná žlutým 

podbarvením a zároveň je v dílčím okně 5 pracovní plochy uvedeno adekvátní chybové 

hlášení a bližší specifikace pozice problému v textu programu. Funkce Run model umožňuje 

vlastní zahájení běhu programu. Druhou část pracovního prostředí 2 tvoří okno, ve kterém 

jsou zapisovány všechny prvky použité v modelu. Další část pracovní plochy 3 je tvořena 

oknem umožňujícím vlastní zápis programu v jazyku MOSEL. Část 4 vypisuje řešení daného 

modelu, které si je možno zobrazit v několika podoknech nabízejících např. také grafický 

výstup řešení.  

Výpočetní experimenty v předložené diplomové práci budou realizovány v demoverzi 

určené pro akademické účely. Použití demoverze nijak průběh plánovaných výpočetních 

experimentů neovlivní a plně jim dostačuje. 
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5.2.2 Zásady transformace matematického modelu do textu programu pro 

software Xpress-IVE 

Pro zpracování optimalizačního výpočtu v software Xpress-IVE je nutné stávající 

matematický model převést do podoby modelu v programovacím jazyku MOSEL. 

Pro zahájení tvorby modelu v programu je nejprve zvolen název modelu a následně jsou 

do části programu označené declarations vloženy jednotlivé deklarované veličiny. Při 

deklaraci veličin jsou používány následující konstanty a proměnné: 

 integer - celočíselná konstanta, 

 real - reálná konstanta, 

 mpvar - proměnná. 

Standardní nastavení software pracuje s nezápornými hodnotami proměnných. V případě 

potřeby mohou proměnné nabývat hodnot 0 a 1 nebo mohou být nezáporné.  

Každá veličina typu pole musí být definována svým rozsahem. Je nutné, aby tento rozsah 

byl uváděn u všech veličin typu pole, ať se jedná o konstanty nebo proměnné. Dále lze model 

doplnit o tzv. komentář, kterým je možno do modelu vkládat vysvětlivky, komentáře 

a definice. Před tento komentář je nutné vložit symbol !, kterým se komentář zbarví a nemá 

vliv na samostatný optimalizační výpočet. 

Jak již bylo zmíněno, před započetím práce na modelu je nutné zvolit jméno modelu 

např. ve tvaru: 

model zkouska1 

uses "mmxprs"; 

Druhý zápis vyvolává knihu řešících metod. Nyní je vyplněna deklarační část, 

která může být např. ve tvaru: 

declarations 

n1=1..3 

n2=1..4 

a:array(n1)of real 
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b:array(n1)of mpvar 

c:array(n1,n2)of mpvar 

end-declarations 

Zadáním příkazu declarations jsou do modelu vkládány deklarované veličiny. 

Jednotlivé členy musí být, jak již bylo zmíněno, omezeny rozsahem např. n1=1..3. Dále je 

nutné uvézt všechny hodnoty konstant a jejich přiřazení typu konstanty např. a:array(n1)of 

real, veličina ke které se následující deklarace vztahuje je uveden v závorkách. Ukončení 

vkládání deklaračních veličin je uvedeno příkazem end-declarations, který se musí nacházet 

na konci deklarační části. 

V další části modelu je definována účelová funkce, ke které se vztahují omezující 

a obligatorní podmínky. Je-li účelová funkce tvořena více členy a každému členu je přiřazen 

určitý koeficient, zapisují se jednotlivé koeficienty v podobě pole, ve které se definují 

hodnoty jednotlivých událostí např. 

HODNOTA:=10,20,30,40,50,60 

Po definování účelové funkce a všech omezujících podmínek je nutné uvést do zápisu 

účelové funkce, zda bude hodnota minimalizována či maximalizována. Toto se provádí 

pomocí příkazů minimize a maximize. Účelová funkce může mít např. tvar: 

ztrata:=sum(i in n1) (a(i)*b(i)) 

minimize(ztrata) 

Dle zápisu funkce je patrné, že účelovou funkci tvoří součin a(i)*b(i), přičemž     . 

Hodnota účelové funkce bude minimalizována z důvodu užití příkazu minimize. V závorkách 

za příkazem minimize je uvedena hodnota, ke které se funkce vztahuje. Poslední část 

matematického modelu zapisovaného v software Xpress-IVE je část, která umožní vypsání 

jednotlivých výstupu optimalizačního výpočtu. Po zadání příkazu writeln je nutné doplnit 

závorky, ve kterých uveden text, který bude vypsán po ukončení optimalizačního výpočtu, 

příkaz může vypadat následovně např.:  

writeln(“Celkový počet ztrátových minut: “,getobjeval,) 
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Příkaz, jehož pomocí bude vypsána hodnota účelové funkce, je ve tvaru getobjeval 

nebo getsol, který musí být vždy, od textu který je požadováno vypsat, oddělen následovně:“, 

text,“. 

V případě proměnných, které mají být vypsány, musí zápis textu programu vypadat 

např. následovně: 

writeln("Následuje výpis posunů příjezdů spojů ze směru centrum do PÚ Opavská:") 

writeln 

forall(i in prijCEOP|getsol(xOCE)>=0) 

writeln("xOCE(",i,")=",getsol(xOCE),"=> spoj ",i," bude posunut o 

",getsol(xOCE),"minut") 

Pomocí výše uvedených příkazů je možno vypisovat jednotlivé údaje přímo 

souvisejících s řešení daného textu programu. Na následujícím obrázku č. 10 je znázorněno 

grafické zobrazení (výstup), který vznikne po zadání výše uvedených příkazů. 

 

Obr. č. 10 Okno vypisující výsledky optimalizačního běhu v prostředí software Xpress-IVE 

Zdroj: (6) 
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6 SESTAVA MATEMATICKÉHO MODELU PRO ŘEŠENÍ 

PROBLÉMU A REALIZACE OPTIMALIZAČNÍHO 

VÝPOČTU 

Následující kapitola je věnována sestavě matematického modelu problému řešeného 

v předložené diplomové práci a jeho modifikace v různých variantách. 

V následující kapitole budou uvedeny obě varianty matematického modelu vytvořeného 

pro řešení daných problémů, přičemž varianta A modelu bude vypsána kompletně, v případě 

varianty B budou vypsány změny, které byly provedeny ve srovnání s variantou A.  

6.1 Analýza podkladů pro optimalizační výpočet varianty A 

Níže jsou vypsány všechny vstupní údaje potřebné pro kompletní sestavu 

matematického modelu řešeného problému. 

I1 - množina spojů přijíždějících na Opavskou ze směru centrum 

I2 - množina spojů přijíždějících na Opavskou ze směru Čistírny 

I3 - množina spojů přijíždějících na Čistírny ze směru centrum 

I4 - množina spojů přijíždějících na Čistírny ze směru Opavská 

 

J1 - množina spojů odjíždějících z Opavské ve směru centrum 

J2 - množina spojů odjíždějících z Opavské ve směru Čistírny 

J3 - množina spojů odjíždějících z Čistíren ve směru centrum 

J4 - množina spojů odjíždějících z Čistíren ve směru Opavská 

 

fi
8a40 

- počet cestujících přestupujících na Opavské ze spoje i přijíždějícího ze směru 

centrum na spoj odjíždějící ve směru Čistírny 

fi
40a8

 - počet cestujících přestupujících na Opavské ze spoje i přijíždějícího ze směru 

Čistírny na spoj odjíždějící ve směru centrum 
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fi
4a40

 - počet cestujících přestupujících na Čistírnách ze spoje i přijíždějícího ze směru 

centrum na spoj odjíždějící ve směru na Opavskou 

fi
40a4

 - počet cestujících přestupujících na Čistírnách ze spoje i přijíždějícího ze směru 

Opavská na spoj odjíždějící ve směru centrum 

 

ti
P8

 - nejdříve možný časový okamžik příjezdu spoje i na Opavskou ze směru centrum 

ti
P40o

 - nejdříve možný časový okamžik příjezdu spoje i na Opavskou ze směru 

Čistírny 

ti
P4

 - nejdříve možný časový okamžik příjezdu spoje i na Čistírny ze směru centrum 

ti
P40c

 - nejdříve možný časový okamžik příjezdu spoje i na Čistírny ze směru Opavská 

 

tj
O8

 - nejdříve možný časový okamžik odjezdu spoje j z Opavské ve směru centrum 

tj
O40o

 - nejdříve možný časový okamžik odjezdu spoje j z Opavské ve směru Čistírny 

tj
O4

 - nejdříve možný časový okamžik odjezdu spoje j z Čistíren ve směru centrum 

tj
O40c

 - nejdříve možný časový okamžik odjezdu spoje j z Čistíren ve směru Opavská 

 

ai
P8

 - maximální časový posun okamžiku příjezdu spoje i na Opavskou ze směru 

centrum 

ai
P40o

 - maximální časový posun okamžiku příjezdu spoje i na Opavskou ze směru 

Čistírny 

ai
P4

 - maximální časový posun okamžiku příjezdu spoje i na Čistírny ze směru centrum 

ai
P40c

 - maximální časový posun okamžiku příjezdu spoje i na Čistírny ze směru 

Opavská 

 

bj
O8

 - maximální časový posun okamžiku odjezdu spoje j z Opavské ve směru centrum 
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bj
O40o

 - maximální časový posun okamžiku odjezdu spoje j z Opavské ve směru 

Čistírny 

bj
O4

 - maximální časový posun okamžiku odjezdu spoje j z Čistíren ve směru centrum 

bj
O40c

 - maximální časový posun okamžiku odjezdu spoje j z Čistíren ve směru 

Opavská 

 

xi
P8

 - časový posun okamžiku příjezdu spoje i na Opavskou ze směru centrum 

xi
P40o 

- časový posun okamžiku příjezdu spoje i na Opavskou ze směru Čistírny 

xi
P4 

- časový posun okamžiku příjezdu spoje i na Čistírny ze směru centrum 

xi
P40c

 - časový posun okamžiku příjezdu spoje i na Čistírny ze směru Opavská 

 

yj
O8

 - časový posun okamžiku odjezdu spoje j z Opavské ve směru centrum 

yj
O40o

 - časový posun okamžiku odjezdu spoje j z Opavské ve směru Čistírny 

yj
O4

 - časový posun okamžiku odjezdu spoje j z Čistíren ve směru centrum 

yj
O40c

 - časový posun okamžiku odjezdu spoje j z Čistíren ve směru Opavská 

 

tj
40OC

 - doba jízdy spoje i mezi Opavskou a Čistírnami 

tj
40CO

 - doba jízdy spoje i mezi Čistírnami a Opavskou 

 

tprest
8a40

 - přestupní doba na Opavské  

tprest
40a4

 - přestupní doba na Čistírnách 
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6.2 Sestava matematického modelu řešeného problému varianty A 

Následuje sestavení konkrétního matematického modelu pro situaci příjezd Opavská 

tramvajovou linkou č. 8 ze směru od centra – přestup na autobusovou linku č. 40 směr 

Čistírny – přestup z autobusové linky č. 40 na zastávce Čistírny na tramvajovou linku č. 4 

ve směru do centra.  

                 
          

    

    

      
    

    

   
     

  

(1.1) 

 

za podmínek: 

tj
O40o 

+ yj
O40o

 - ( ti
P8 

+ xi
P8

) - tprest
8a40 

≥ 1000 . (zij
8a40

 - 1) pro            (1.2) 

tj
O40o 

+ yj
O40o

 - ( ti
P8 

+ xi
P8

) - tprest
8a40 

≤ hi
8a40

 + 1000 . 

(zij
8a40

 - 1) 

pro           (1.3) 

tj
O4 

+ yj
O4

 - ( ti
P40c

 + xi
P40c

) - tprest
40a4 

≥ 1000 . (zij
40a4

 - 1) pro           (1.4) 

tj
O4 

+ yj
O4

 - ( ti
P40c

 + xi
P40c

) - tprest
40a4 

≤ hi
40a4 

+ 1000 . 

(zij
40a4

 - 1) 

pro           (1.5) 

    
      

    

 pro      (1.6) 

    
      

    

 pro      (1.7) 

 0 ≤ xi
P8 

≤ ai
P8

 pro       (1.8) 

 0 ≤ xi
P40c 

≤ ai
P40c

 pro       (1.9) 

    

 0 ≤ yj
O40o 

≤ bj
O40o

 pro      (1.10) 

 0 ≤ yj
O4

 ≤ bj
O4

 pro      (1.11) 

    

 hi
8a40    pro       (1.12) 

 hi
 40a4    pro       (1.13) 

    

 xi
P8    pro       (1.14) 

 xi
 P0c4    pro       (1.15) 
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 yj
O4    pro       (1.16) 

 yj
 O40o    pro       (1.17) 

    

 zij
8a40         pro           (1.18) 

 zij
40a4         pro           (1.19) 

    

 ti
P40c

 = tj
O40o

 + tj
40OC

 pro       (1.20) 

 

Zápis (1.1) tvoří účelovou funkci matematického modelu, skládající se z výrazu 

reprezentujícího časové ztráty cestujících přestupujících ze spojů linky č. 8 na spoje linky č. 

40 na zastávce Opavská a časové ztráty cestujících přestupujících ze spojů linky č. 40 na 

spoje linky č. 4 na zastávce Čistírny. Hodnota účelové funkce je minimalizována.  

Omezující podmínky (1.2) až (1.5) realizují vazby vznikající při přestupu mezi 

jednotlivými spoji (bližší popis funkčnosti daných podmínek je řešen v kapitole č. 5). 

Omezující podmínky (1.6) až (1.7) zajišťují, že každý spoj přijíždějící do daného přestupního 

uzlu bude navázán právě na jeden spoj z tohoto bodu odjíždějící. Omezující podmínky (1.8) 

až (1.11) zajišťují, že skutečné časové posuny spojů proběhnou v přípustných intervalech. 

Obligatorní podmínky (1.12) až (1.19) udávají definiční obory proměnných 

vyskytujících se v modelu. 

Vztah (1.20) uvedený v zápisu matematického modelu zajišťují zavedení síťové 

koordinace mezi uzly dopravní sítě. 

6.3 Analýza podkladů pro optimalizační výpočet a sestava matematického modelu 

varianty B 

Jak bylo uvedeno v úvodu kapitoly, zápis matematického modelu varianty B nebude 

vypsán kompletně a to z důvodu, že změny oproti modelu varianty A nejsou zásadní. 

V matematickém modelu varianty B je nutné provedení 2 změn v zápisu a to: přestupní uzel 

Opavská je změněn na přestupní uzel Duha, linka obsluhující vzájemně koordinované uzly je 

nově linka č. 44 (ve variantě A linka č. 40). Níže je uveden příklad změny zápisu v modelu. 
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Varianta A: 

fi
8a40 

- počet cestujících přestupujících na zastávce Opavská ze spoje i přijíždějícího 

ze směru centrum na spoj odjíždějící ve směru Čistírny 

Varianta B:  

fi
8a44 

- počet cestujících přestupujících na zastávce Duha ze spoje i přijíždějícího 

ze směru centrum na spoj odjíždějící ve směru Čistírny 

Stejných změn jako v případě vstupních hodnot dozná také samotný zápis 

matematického modelu. Na následujícím příkladu je uvedena změna podmínky zajišťující, 

že reálný posun spojů se uskuteční v přípustných mezích. 

Varianta A: 

0 ≤ xi
P40o 

≤ ai
P40o

 

Varianta B:  

0 ≤ xi
P44o 

≤ ai
P44o

 

Výše uvedené změny v matematickém modelu dokazují, že matematický model řešený 

v předložené diplomové práci je lehce aplikovatelný na různé kombinace přestupních uzlů 

v rámci sítě, ve kterých je nutné vzájemně koordinovat spoje tak, aby celková časová ztráta 

přestupujících cestujících byla minimální 

6.4 Řešení matematického modelu v software Xpress-IVE 

Tato podkapitola je věnována konkrétnímu řešení problému v software Xpress-IVE. Při 

transformaci modelu do textu programu je dbáno na zásady popsané výše v textu. První část 

programu tvoří deklarace jednotlivých vstupních hodnot, druhou část programu tvoří zápis 

účelové funkce a podmínek, které tuto funkci omezují. Třetí část programu tvoří výpis 

výsledku optimalizace. 

6.4.1 Řešení matematického modelu varianty A výstavby tramvajové trati 

První část zápisu textu programu v optimalizačním software Xpress-IVE věnující 

se deklaraci vstupních hodnot: 

n8=6 
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n40=6 

n4=7 

prij8=1..n8 

odj40=1..n40 

prij40=1..n40 

odj4=1..n4 

Na základě uvedeného zápisu vyplývá, že model bude pracovat se 3 linkami, u kterých 

je definováno 6 spojů. Hodnota prij8 odpovídá příjezdům 6 spojů linky č. 8 ze směru z centra 

na Opavskou, odj40  6 odjezdům linky 40 z Opavské na Čistírny, prij40 6 příjezdům  

linky č. 40 z Opavské na Čistírny a odj4 odpovídá 7 odjezdům linky č. 4 z Čistíren ve směru 

centrum. Následující zápis deklaruje veličiny reprezentující počty přestupujících cestujících 

na zastávkách Opavská a Čistírny. 

f8a40:array(prij8)of real 

f40a4:array(prij40)of real 

Prostřednictvím následujícího zápisu jsou definovány maximální dovolené posuny 

časových okamžiků příjezdů spojů ze směru centrum na zastávku Opavská, maximální 

dovolené posuny odjezdů spojů ve směru Opavská – Čistírny a maximální možné posuny 

časových okamžiků odjezdů spojů ze zastávky Čistírny ve směru centrum. 

a8:array(prij8)of real 

b40:array(odj40)of real 

b4:array(odj4)of real 

Následující zápis deklaruje proměnné – časové posuny příjezdů ze směru centrum na 

Opavskou, časové posuny odjezdů spojů z Opavské na Čistírny a z Čistíren 

ve směru centrum 

x8:mpvar 

y40:mpvar 
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y4:mpvar 

Následující zápis deklaruje proměnné reprezentující čekání přestupujících cestujících 

na Opavské ze spojů ze směru centrum a na Čistírnách ze spojů přijíždějících z Opavské.  

h8a40:array(prij8)of mpvar 

h40a4:array(prij40)of mpvar 

Dále uvedený zápis deklaruje dynamické proměnné reprezentující vznik přestupních 

vazeb na zastávce Opavská ze spojů přijíždějících ze směru centrum na spoje odjíždějící na 

Čistírny a vznik přestupních vazeb na zastávce Čistírny ze spojů přijíždějících ze směru 

Opavská na spoje odjíždějící do centra.  

z8a40:dynamic array(range,range)of mpvar 

z40a4:dynamic array(range,range)of mpvar 

Na základě tohoto zápisu jsou deklarovány konstanty – nejdříve možné časové 

okamžiky příjezdů jednotlivých spojů na zastávku Opavská ze směru centrum, nejdříve 

možné časové okamžiky odjezdů jednotlivých spojů na zastávce Opavská ve směru Čistírny, 

nejdříve možné časové okamžiky příjezdů jednotlivých spojů na zastávku Čistírny ze směru 

Opavská a nejdříve možné časové okamžiky odjezdů jednotlivých spojů ze zastávky Čistírny 

ve směru centrum.  

tP8:array(prij8)of real 

tO40:array(odj40)of real 

tP40:array(prij40)of real 

tO4:array(odj4)of real 

Druhá část programu tvořící zápis účelové funkce a podmínek, které tuto funkci 

omezují: 

Hodnota konstanty, která definuje jízdní dobu linky č. 40 mezi zastávkami Opavská 

a Čistírny. 

tj40:=10 
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Dále je nutno zadat hodnoty konstant, které definují doby nutné pro přestup cestujících 

na zastávce Opavská ze spojů přijíždějících ze směru centrum na spoje ve směru Čistírny a na 

Čistírnách ze spojů přijíždějících ze směru Opavská na spoje odjíždějící ve směru centrum. 

Tprest8a40:=2 

Tprest40a4:=2 

Následující pravidla vypočítávají nejdříve možné časové okamžiky příjezdů spojů 

linky č. 8 ze směru centrum na zastávku Opavská a nastavují interval, ve kterém tyto spoje 

přijíždějí za sebou. Např. první spoj přijíždí v 6. minutě dané hodiny. 

tP8(1):=6 

forall(i in 2..n8)tP8(i):=tP8(1)+(i-1)*10 

Následující pravidla vypočítávají nejdříve možné časové okamžiky odjezdů spojů 

linky č. 40 ve směru ze zastávky Opavská na zastávku Čistírny a nastavuje interval, ve kterém 

tyto spoje odjíždějí za sebou, např. je uvažováno, že první spoj ve směru Čistírny odjíždí opět 

v 6. minutě. 

tO40(1):=6 

forall(i in 2..n40)tO40(i):=tO40(1)+(i-1)*10 

Následující pravidla vypočítávají nejdříve možné časové okamžiky příjezdů spojů 

linky č. 40 na zastávku Čistírny, které zohledňují jízdní dobu mezi danými místy a nastavují 

interval, ve kterém tyto spoje přijíždějí za sebou. 

tP40(1):=16 

forall(i in 2..n40)tP40(i):=tP40(1)+(i-1)*10 

Následující pravidla vypočítávají nejdříve možné časové okamžiky odjezdů spojů 

linky č. 4 ze zastávky Čistírny ve směru do centra, zohledňují jízdní dobu linky z konečné 

zastávky v Martinově a nastavují interval, ve kterém tyto spoje přijíždějí za sebou. 

tO4(1):=16 

forall(i in 2..n4)tO4(i):=tO4(1)+(i-1)*10 
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Dále je nutno definovat intenzity přestupujících na jednotlivých přestupních 

zastávkách (pro potřeby testování funkčnosti modelu jsou navrženy konstantní hodnoty 1). 

f8a40::[1,1,1,1,1,1] 

f40a4::[1,1,1,1,1,1] 

Dále je nutno definovat hodnoty definující maximální časové posuny přijíždějících 

a odjíždějících spojů, vzhledem k uvažovanému taktu 10 minut na všech linkách, jsou 

maximální dovolené posuny pro všechny linky 9 minut.  

a8::[9,9,9,9,9,9] 

b40::[9,9,9,9,9,9] 

b4::[9,9,9,9,9,9] 

Uvedený zápis zavádí dynamické proměnné pro vytváření přestupních vazeb mezi 

spoji, které přijíždějí na jednotlivých přestupních zastávkách – nejdříve pro zastávku 

Opavská: 

forall(i in prij8,j in odj40) 

if(tO40(j)+b40(j)<tP8(i)+Tprest8a40) 

then P8a40(i,j):=0 

else P8a40(i,j):=1 

end-if 

forall(i in prij8, j in odj40|P8a40(i,j)=1) create(z8a40(i,j)) 

a pro zastávku Čistírny: 

forall(i in prij40,j in odj4) 

if(tO4(j)+b4(j)<tP40(i)+Tprest40a4) 

then P40a4(i,j):=0 

else P40a4(i,j):=1 
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end-if 

forall(i in prij40, j in odj4|P40a4(i,j)=1)create(z40a4(i,j)) 

Níže uvedený zápis reprezentuje skupiny podmínek vytvářejících přestupní vazby 

a počítající časové ztráty přestupujících cestujících – pro zastávku Opavská. 

forall(i in prij8,j in odj40|P8a40(i,j)=1) ((tO40(j)+y40)-

(tP8(i)+x8+Tprest8a40))<=(h8a40(i)+1000*(1-z8a40(i,j))) 

forall(i in prij8, j in odj40|P8a40(i,j)=1) ((tO40(j)+y40)-

(tP8(i)+x8+Tprest8a40))>=(1000*(z8a40(i,j)-1)) 

forall(i in prij8) sum(j in odj40)z8a40(i,j)=1 

Následující zápis zajišťuje, že definované proměnné mohou nabývat hodnot 0 nebo 1. 

forall(i in prij8,j in odj40)z8a40(i,j)is_binary 

Níže uvedený zápis reprezentuje skupiny podmínek vytvářejících přestupní vazby 

a počítající časové ztráty přestupujících cestujících – pro zastávku Čistírny. 

forall(i in prij40,j in odj4|P40a4(i,j)=1) ((tO4(j)+y4)-

(tO40(i)+y40+tj40+Tprest40a4))<=(h40a4(i)+10000*(1-z40a4(i,j))) 

forall(i in prij40, j in odj4|P40a4(i,j)=1) ((tO4(j)+y4)-

(tO40(i)+y40+tj40+Tprest40a4))>=(10000*(z40a4(i,j)-1)) 

forall(i in 1..6) sum(j in odj4)z40a4(i,j)=1 

Následující zápis zajišťuje, že definované proměnné mohou nabývat hodnot 0 nebo 1. 

forall(i in prij40,j in odj4)z40a4(i,j)is_binary 

Uvedený zápis zajišťuje, že skutečné časové posuny poloh spojů nebudou větší než 

maximální dovolené posuny těchto spojů. 

forall(i in prij8)x8<=a8(i) 

forall(j in odj40)y40<=b40(j) 

forall(j in odj4)y4<=b4(j) 
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Zápis účelové funkce optimalizující celkovou časovou ztrátu přestupujících 

cestujících. 

ztrata:=sum(i in prij8)(f8a40(i)*h8a40(i))+sum(i in prij40)(f40a4(i)*h40a4(i)) 

Zápis, který zajišťuje, že hodnota účelové funkce bude minimalizována. 

minimize(ztrata) 

Poslední část programu je věnována výpisu hodnot řešeného problému: 

writeln("Minimální časová ztráta všech přestupujících cestujících:",getobjval,"minut") 

writeln 

writeln("Nejdříve možné časy příjezdů linky č.8 na Opavskou") 

writeln 

forall(j in prij8)writeln("spoj č.",j,"=",getsol(tP8(j))) 

writeln 

writeln("Posun příjezdů spojů linky č.8 na Opavskou = ",getsol(x8)) 

writeln("Skutečné časy příjezdů linky č.8 na Opavskou") 

writeln 

forall(j in prij8)writeln("spoj č.",j,"=",getsol(tP8(j)+x8)) 

writeln 

writeln 

writeln("Nejdříve možné časy odjezdů spojů linky č.40 z Opavské") 

writeln 

forall(j in odj40)writeln("spoj č.",j,"=",getsol(tO40(j))) 

writeln 

writeln("Posun odjezdů spojů linky č.40 z Opavské = ",getsol(y40)) 



52 

 

writeln("Skutečné časy odjezdů linky č.40 z Opavské") 

writeln 

forall(j in odj40)writeln("spoj č.",j,"=",getsol(tO40(j)+y40)) 

writeln 

writeln 

writeln("Nejdříve možné časy příjezdů linky č.40 na Čistírny") 

writeln 

forall(j in prij40)writeln("spoj č.",j,"=",getsol(tO40(j)+tj44)) 

writeln 

writeln("Posun příjezdů spojů linky č.40 na Čistírny = ",getsol(y40)) 

writeln("Skutečné časy příjezdů linky č.40 na Čistírny") 

 forall(j in prij40)writeln("spoj č.",j,"=",getsol(tO40(j)+y40+tj44)) 

writeln 

writeln 

writeln("Nejdříve možné časy odjezdů spojů linky č.4 z Čistíren") 

writeln 

forall(j in odj4)writeln("spoj č.",j,"=",getsol(tO4(j))) 

writeln 

writeln("Posun odjezdů spojů linky č.4 z Čistíren = ",getsol(y4)) 

writeln("Skutečné časy odjezdů lnky č.4 z Čistíren") 

writeln 

forall(j in odj4)writeln("spoj č.",j,"=",getsol(tO4(j)+y4)) 
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6.4.2  Řešení matematického modelu varianty B výstavby tramvajové tratě 

Podkapitola je věnována vytvoření textu programu, který bude provádět časovou 

koordinaci spojů linek č. 8 a č. 44 v zastávkách Duha a Čistírny. Text programu 

ve srovnání s předchozí verzí, kdy byly koordinovány spoje v zastávkách Opavská a Čistírny, 

nedosahuje podstatných změn.  

V následujícím výpisu textu programu jsou uvedeny změny, které bylo nutné, 

oproti textu programu předchozí varianty provést tak, aby bylo dosaženo požadovaných 

výsledků.  

V první části programu věnující se deklaraci vstupních hodnot došlo pouze ke změně 

číslování linky č. 40 nově na hodnotu č. 44 (př. n40 nově n44). Druhá část programu tvořící 

zápis účelové funkce a podmínek, které tuto funkci omezují, doznala změn pouze v části, 

kde je definována jízdní doba tj40:=10 je nově tj44:=5, v ostatních zápisech došlo pouze 

k přepsání zápisu linky č. 40 na č. 44. V poslední části programu věnující se výpisu hodnot 

řešeného problému došlo k již zmíněné výměně čísla linky a nově došlo, také k záměně uzlu 

Opavská za uzel Duha. Ostatní části textu programu zůstávají beze změny. 

6.5 Zkoumání funkčnosti matematického modelu prostřednictvím provádění 

experimentů 

Poslední podkapitola je věnována experimentům zkoumajícím funkčnost modelu 

v různých podmínkách. Experimenty jsou realizovány v podmínkách textu programu, který 

odpovídá variantě A výstavby tramvajové trati. 

Konstruktéři grafikonu při zpracování jednotlivých přestupních návazností musí dbát 

na to, aby zohlednili všechny faktory nutné proto, aby byl přestup pro cestující co možná 

nejpohodlnější a časově nejméně náročný.  

Testování funkčnosti navržených modelů je realizováno při následujících vstupních 

hodnotách: 

 se spojem lze časově posouvat v intervalu        při konstantní hodnotě 

intenzit přestupujících cestujících mezi jednotlivými spoji, 

 se spojem nelze časově posouvat v celém intervalu        při konstantní 

hodnotě intenzit přestupujících cestujících mezi jednotlivými spoji, 
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 se spojem nelze časově posouvat v celém intervalu        při různých 

hodnotách intenzit přestupujících cestujících, přičemž odlišnosti v intenzitách 

jsou rozdílné podle jednotlivých přestupních uzlů, 

 se spojem lze posouvat pouze v části intervalu        s tím, že obě krajní 

meze původního intervalu nelze využít, při konstantní hodnotě intenzit 

přestupujících cestujících mezi jednotlivými spoji, 

 se spojem lze posouvat pouze v části intervalu        skládajícím se 

ze dvou dílčích intervalů s tím, že obě krajní meze původního intervalu nelze 

využít, při konstantní hodnotě intenzit přestupujících cestujících mezi 

jednotlivými spoji. 

To tedy znamená, že rozdílnost jednotlivých experimentů bude spočívat v typech 

intervalů, ve kterých je možno provádět posuny spojů. 

6.5.1 Výpočetní experimenty s navrženým modelem v podmínkách možností 

posunu v celém intervalu        a při konstantních hodnotách intenzit 

přestupujících cestujících 

Následující přístup ke koordinaci spojů v uzlech dopravních sítě je nejjednodušší možnou 

variantou. Nastavení jednotlivých vstupních hodnot bylo následující:  

- časový posun příjezdů spojů linky č. 8 na zastávku Opavská ze směru z centra je možný 

v intervalu      , 

- časový posun odjezdů spojů linky č. 40 ze zastávky Opavská na Čistírny je možný 

v intervalu      , 

- časový posun odjezdů spojů linky č. 4 ze zastávky Čistírny ve směru do centra je možný 

v intervalu      , 

- časová poloha nejdříve možného příjezdu (tP8) linky č. 8 na zastávku Opavská ze směru z 

centra je nastavena na hodnotu 6, 

- časová poloha nejdříve možného odjezdu (tO40) linky č. 40 ze zastávky Opavská 

na zastávku Čistírny je nastavena na hodnotu 6, 

- časová poloha nejdříve možného příjezdu (tP40) linky č. 40 ze zastávky Opavská 

na zastávku Čistírny je nastavena na hodnotu 16, 
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- časová poloha nejdříve možného odjezdu (tO4) linky č. 4 ze zastávky Čistírny ve směru do 

centra je nastavena na hodnotu 21. 

Intenzity přestupujících cestujících mezi jednotlivými spoji v rámci uzlu dopravní sítě 

jsou konstantně nastaveny na hodnotu 1. (př. f8a40::[1,1,1,1,1,1]) 
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Na následujícím obrázku č. 11 je uveden výstup řešeného experimentu v prostředí software Xpress-IVE. 

 

Obr. č. 11 Okno vypisující výsledky optimalizačního běhu v prostředí software Xpress-IVE 

Zdroj: (6) 

.
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Z obrázku je patrné, že software nastavil takové hodnoty příjezdů a odjezdů 

jednotlivých spojů, že nedochází k žádné časové ztrátě přestupujících cestujících. Časová 

hodnota 10 min mezi odjezdem spoje linky č. 40 ze zastávky Opavská a příjezdem tohoto 

spoje na zastávku Čistírny odpovídá jízdní době mezi těmito dvěma přestupními body. 

Časová hodnota 2 min mezi příjezdem a odjezdem daného spoje je tzv. přestupní doba. 

Obrázek č. 12 z prostředí software Xpress-IVE dokumentuje, že nalezené řešení je 

optimální (Solution is optimal), z okna lze vyčíst i další hodnoty, jako je např. počet 

podmínek (constraints), počet proměnných (variables) nebo dobu trvání optimalizačního 

výpočtu (Time). 

 

Obr. č. 12 Okno vypisující dílčí informace o optimalizačním výpočtu v prostředí software Xpress-IVE 

Zdroj: (6) 

Obrázek č. 13 znázorňuje, jak byl daný optimalizační výpočet časově náročný. 

Z obrázku lze vyčíst, že optimální řešení bylo nalezeno přibližně po 0,1 s od okamžiku 

zahájení optimalizačního výpočtu. 
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Obr. č. 13 Okno vypisující dílčí informace o optimalizačním běhu v prostředí software Xpress-IVE 

Zdroj: (6) 

6.5.2 Výpočetní experimenty s navrženým modelem v podmínkách nemožnosti 

posunů v celém intervalu        a při konstantních hodnotách intenzit 

přestupujících cestujících 

Následující přístup ke koordinaci spojů v uzlech dopravních sítě je přiblížením 

ke skutečnému provozu, kdy provozní podmínky na lince, např. návaznost spojů určité linky 

na spoje jiných linek jinde v síti, nedovoluje posunutí časové polohy spoje v celém intervalu 

      . V praxi tzn., že je např. umožněn časový posun v intervalu       nebo není 

umožněn vůbec (      . Při této modifikaci se již předpokládá vznik časové ztráty 

přestupujících cestujících. V následujícím experimentu je nastavení vstupních parametrů 

následující: 

- časový posun příjezdů spojů linky č. 8 na zastávku Opavská ze směru z centra není 

umožněn, 

- časový posun odjezdů spojů linky č. 40 ze zastávky Opavská na zastávku Čistírny je možný 

pouze v intervalu      , 

- časový posun odjezdů spojů linky č. 4 ze zastávky Čistírny ve směru do centra je možný 

pouze v intervalu      , 
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- časová poloha nejdříve možného příjezdu (tP8) linky č. 8 na zastávku Opavská ze směru z 

centra je nastavena na hodnotu 6,  

- časová poloha nejdříve možného odjezdu (tO40) linky č. 40 z Opavské na zastávku Čistírny 

je nastavena na hodnotu 6,  

- časová poloha nejdříve možného příjezdu (tP40) linky č. 40 ze zastávky Opavská 

na zastávku Čistírny je nastavena na hodnotu 16, 

- časová poloha nejdříve možného odjezdu (tO4) linky č. 4 ze zastávky Čistírny ve směru 

do centra je nastavena na hodnotu 21.  

Intenzity cestujících v následující modifikaci experimentu jsou stále nastaveny na 

hodnotách 1. 

Výsledky optimalizačního výpočtu včetně výstupů ze software jsou uvedeny v příloze 

č. 1. Z obrázku vztaženého k řešené situaci je patrné, že při daných hodnotách dovolených 

časových posunů se potvrdila neexistence nulové časové ztráty. Vzhledem k tomu, že nebyla 

definována různá hodnota intenzit přestupujících cestujících v rámci každého dopravního 

uzlu, je lhostejno, zda časová ztráta vzniká v přestupním uzlu Opavská nebo v přestupním 

uzlu Čistírny.  

Příloha č. 2 dokumentuje, že se jedná o optimální řešení a dává informaci o délce 

výpočetního času, který v daném případě činil 0,6 s. 

Příloha č. 3 zobrazuje, že první optimální řešení bylo nalezeno přibližně v 0,25 

s optimalizačního výpočtu. 

6.5.3 Výpočetní experimenty s navrženým modelem v podmínkách nemožnosti 

posunů v celém intervalu        a při různých hodnotách intenzit 

přestupujících cestujících, přičemž odlišnosti v intenzitách jsou rozdílné 

podle jednotlivých přestupních uzlů 

Následující experiment upravuje text programu v místě zápisu hodnoty intenzit 

přestupujících cestujících. Předchozí experimenty pracovaly s konstantní hodnotou intenzit 

přestupujících cestujících, v následujícím zápisu bude jednomu z přestupních uzlů přiřazena 

vyšší hodnota intenzit. V následujícím experimentu je nastavení vstupních parametrů 

následující: 
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 časový posun příjezdů spojů linky č. 8 na zastávku Opavská ze směru z centra není 

umožněn, 

 časový posun odjezdů spojů linky č. 40 ze zastávky Opavská na zastávku Čistírny je 

možný v intervalu      , 

 časový posun odjezdů spojů linky č. 4 ze zastávky Čistírny ve směru do centra je 

v intervalu      , 

 časová poloha nejdříve možného příjezdu (tpi) linky č. 8 na zastávku Opavská 

ze směru z centra je nastavena na hodnotu 6, 

 časová poloha nejdříve možného odjezdu (tpi) linky č. 40 ze zastávky Opavská 

na zastávku Čistírny je nastavena na hodnotu 6,  

 časová poloha nejdříve možného příjezdu (tP40) linky č. 40 ze zastávky Opavská 

na zastávku Čistírny je nastavena na hodnotu 16, 

 časová poloha nejdříve možného odjezdu (tpi) linky č. 4 ze zastávky Čistírny ve směru 

do centra je nastavena na hodnotu 21.  

Intenzity cestujících v následujícím experimentu jsou nastaveny tak, že vyšší hodnota 

intenzit přestupujících cestujících je přiřazena přestupnímu uzlu Čistírny 

(např. f40a4::[2,2,2,2,2,2]). Intenzity cestujících přestupujících v přestupním uzlu Opavská 

zůstanou nastaveny na hodnotách 1. 

Výsledky optimalizačního výpočtu jsou znázorněny v příloze č. 4. Výsledné řešení plně 

odpovídá očekávaným výsledkům. Hodnota 1 minuta ztrátového času při přestupu mezi spoji 

je v případě uvedeného experimentu přiřazena přestupnímu uzlu Opavská, čímž je 

dokumentováno, že matematický model funguje bezproblémově, tj. přestupnímu uzlu s menší 

intenzitou přestupujících cestujících je přiřazena vyšší hodnota ztrátového času.  

Příloha č. 5 dokumentuje, že dané řešení je optimální a časová náročnost výpočtu je 0,8 s. 

V příloze č. 6 je znázorněn průběh optimalizačního výpočtu. Z obrázku lze vyčíst, 

že celočíselné optimální řešení bylo nalezeno před časem 0,4 s. Konečné optimální řešení 

bylo poté nalezeno až po čase simulačního běhu 0,4 s. 
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6.5.4 Výpočetní experimenty s navrženým modelem v podmínkách možnosti 

posunů pouze v části intervalů        a při konstantních hodnotách 

intenzit přestupujících cestujících 

Následující experiment je věnován testování modelu při využití takových posunů spojů 

pouze v části intervalu       , viz vstupní podmínky. V následujícím experimentu je 

nastavení vstupních parametrů následující: 

 časový posun příjezdů spojů linky č. 8 na zastávku Opavská ze směru z centra není 

umožněn, 

 časový posun odjezdů spojů linky č. 40 ze zastávky Opavská na zastávku Čistírny je 

možný v intervalu      , 

 časový posun odjezdů spojů linky č. 4 ze zastávky Čistírny ve směru do centra je 

umožněn v intervalu      , 

 časová poloha nejdříve možného příjezdu (tpi) linky č. 8 na zastávku Opavská 

ve směru z centra je nastavena na hodnotu 6,  

 časová poloha nejdříve možného odjezdu (tpi) linky č. 40 ze zastávky Opavská 

na zastávku Čistírny je nastavena na hodnotu 6,  

 časová poloha nejdříve možného příjezdu (tP40) linky č. 40 ze zastávky Opavská 

na zastávku Čistírny je nastavena na hodnotu 16, 

 časová poloha nejdříve možného odjezdu (tpi) linky č. 4 ze zastávky Čistírny 

ve směru do centra je nastavena na hodnotu 21. 

V zápisu textu programu musela být doplněna dodatečná podmínka zajišťující, 

že výsledný časový posun polohy spojů linky č. 40 se bude nacházet v intervalu      . 

Dodatečná podmínka je zapsána ve tvaru: 

y40<=6 

y40>=4 

Uvedená podmínka zajišťuje, že hodnota časového posunu spoje linky č. 40 se bude 

nacházet v intervalu      . Další dodatečné podmínky nebylo zapotřebí do modelu 

přidávat, pouze se změnily hodnoty maximálních dovolených posunů. 
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Okno výsledného řešení je zobrazeno v příloze č. 7. Z řešení vyplývá, že časový posun 

spojů linky č. 40 je 4 min. Celková časová ztráta při tomto nastavení vstupních hodnot je 

12 minut. 

Příloha č. 8 dokumentuje nalezení optimálního řešení a dává informaci o délce 

optimalizačního výpočtu, která činila 0,8 s.  

Příloha č. 9 znázorňuje, že nalezení optimálního řešení proběhlo už v čase 0,035 s od 

zahájení optimalizačního výpočtu. 

6.5.5 Výpočetní experimenty s navrženým modelem v podmínkách  možnosti 

posunů pouze v části intervalů        rozložených do dvou dílčích 

disjunktních intervalů a při konstantních hodnotách intenzit 

přestupujících cestujících 

Následující experiment zkoumá funkčnost modelu při využití takového posunu, kde je 

možno se spojem posouvat pouze v části intervalu        a tento interval se na rozdíl 

od podkapitoly 6.4.4 skládá ze dvou dílčích disjunktních intervalů. Uvedený experiment 

vyžaduje zavedení nové proměnné a podmínky zajišťující splnění požadavku. V následujícím 

experimentu je nastavení vstupních parametrů následující: 

 časový posun příjezdů spojů linky č. 8 na zastávku Opavská ze směru z centra není 

umožněn, 

 časový posun odjezdů spojů linky č. 40 ze zastávky Opavská na Čistírny je možný 

v intervalu       nebo v intervalu      , 

 časový posun odjezdů spojů linky č. 4 ze zastávky Čistírny ve směru do centra je 

možný v intervalu      , 

 časová poloha nejdříve možného příjezdu (tpi) linky č. 8 na zastávku Opavská 

ze směru z centra je nastavena na hodnotu 6, 

 časová poloha nejdříve možného odjezdu (tpi) linky č. 40 ze zastávky Opavská 

na zastávku Čistírny je nastavena na hodnotu 6, 

 časová poloha nejdříve možného příjezdu (tP40) linky č. 40 ze zastávky Opavská 

na zastávku Čistírny je nastavena na hodnotu 16, 

 časová poloha nejdříve možného odjezdu (tpi) linky č. 4 ze zastávky Čistírny 

ve směru do centra je nastavena na hodnotu 21. 
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Do modelu a následně i do textu programu musela být dodatečně vložena nová 

proměnná modelující, ze kterého nabízeného intervalu bude vybrána hodnota časového 

posunu. Tato nová proměnná bude bivalentní a je definována deklarační části 

následujícím způsobem. 

p1:mpvar 

p2:mpvar 

Do textu programu musela být následně vložena nová podmínka zajišťující, že v případě, 

kdy bude vybrána hodnota z jednoho intervalu, bude proměnná p1=1 a proměnná p2=0, tím 

je zajištěno, že bude vždy vybrána hodnota pouze z jednoho intervalu. Dodatečné podmínky 

mají následující tvar: 

0*p1+3*p1<=y40  

y40<=1*p2+5*p2  

p1+p2=1 

Následující zápis uvádí, že proměnná bude nabývat hodnot 0 nebo 1. 

p1 is_binary 

p2 is_binary 

Příloha č. 10 dokumentuje, že byla vybrána hodnota časového posunu ze zadaných dvou 

intervalů, hodnota časového posunu odjezdů spojů linky č. 40 z přestupního uzlu Opavská 

bude 3 minuty. Celkový ztrátový čas při takto zadaných hodnotách je roven 6 minut. 

V příloze č. 11 je uvedeno, že uvedené řešení je optimální a optimalizační výpočet trval 

0,1 s. 

Jak je uvedeno v příloze č. 12, optimální řešení bylo nalezeno přibližně v čase 

0,035 s. 
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7 ZHODNOCENÍ DOSAŽENÝCH VÝSLEDKŮ 

Kapitola 7 předložené diplomové práce je věnována celkovému zhodnocení výsledků, 

které byly v rámci provádění experimentů zjišťovány. Nastavení základních vstupních hodnot 

všech experimentů bylo vhodně měněno tak, aby bylo možno dokumentovat změny, 

které jsou jejich důsledkem. 

Během provádění experimentů byly zkoumány různé situace, které mohou v reálném 

provozu nastat, např. s některými spoji nelze časově posouvat nebo jejich posun nemůže být 

proveden libovolně pouze v rámci určeného intervalu. Optimalizační výpočty v případě všech 

experimentů netrvaly déle než 1 s a to zejména z důvodu, že experimenty byly prováděny 

pouze na vzorku 6 spojů každé linky, což je ovšem z hlediska koordinace taktové dopravy 

dostačující (je-li zachován stejný tak v průběhu dne). Byla vytvořena tzv. průměrná hodina 

provozu. Dalším z výstupů výpočetních experimentů byly také skutečné hodnoty časů, kdy 

bylo nalezeno optimální řešení. V případě matematických modelů řešených v předložené 

diplomové práci je hodnota intervalů mezi okamžikem nalezení optima a okamžikem 

ukončení optimalizačního výpočtu zanedbatelné, ovšem v případě rozsáhlejších 

matematických modelů je třeba očekávat větší rozdíly.  

Obecně lze říci, že experimenty dávají nejnižší hodnotu účelové funkce v situaci, kdy lze 

se spoji posouvat v celé délce intervalu        , tato situace, ale v provozu nastává pouze 

výjimečně, i když nelze ji zcela vyloučit. Charakter některých linek, především těch 

tramvajových nedovoluje obvykle posun v celé délce intervalu       , častěji se jedná 

o hodnoty intervalu s nižším rozsahem a to zejména z důvodu nutnosti zachovat časové 

polohy spojů vzhledem k infrastrukturním prvkům sítě. 

Experimenty s matematickým modelem ukázaly, že navržený model je lehce 

modifikovatelný na různé podmínky časové koordinace ve vzájemně závislých přestupních 

uzlech. 
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8 ZÁVĚR 

Úkolem předložené diplomové práce bylo vytvoření návrhu změn dopravní obslužnosti 

po vybudování tramvajové trati na VIII. stavební obvod městského obvodu Poruba. Práce 

byla zaměřena zejména na nalezení metody umožňující takové cestování městskou 

hromadnou dopravou, aby se cestující přepravili do své cílové destinace v co možná 

v nejkratším čase. 

V úvodních kapitolách diplomové práce byly představeny existující čtyři varianty 

uvažované výstavby tramvajové trati na smyčku Opavská (-Globus), byly následně 

charakterizovány, a nejpravděpodobnější dvě z nich byly vybrány pro další zpracování. 

Návazně na vybrané varianty vedení tramvajové trati byly navrženy změny ve vedení 

linek. 

V návaznosti na návrh linkového vedení byla provedena koordinace spojů 

v potenciálních místech přestupů. Koordinace byla navržena na základě matematického 

modelu, jehož optimalizačním kritériem jsou celkový ztrátový čas přestupujících cestujících. 

Nedílnou součástí práce bylo také provádění experimentů zkoumající funkčnost navrženého 

matematického modelu při různých modifikacích vstupních hodnot. Na základě výsledků 

experimentů lze usuzovat, že matematický model se ukázal jako funkční a snadno využitelný 

v praxi pro různé situace.  

Výstupy z řešené práce však nelze chápat jako neměnné, jedná se o určité vodítko pro 

návrh změn v dopravní obslužnosti.  

Závěrem předložené diplomové práce lze usoudit, že pokud budou představitelé měst, 

dopravních podniků a organizátorů dopravy respektovat moderní aspekty veřejné dopravy, 

bude existovat zájem ze strany cestujících o cestování veřejnou dopravou. Diplomovou prací 

navrhovaný přístup je jedním z mnoha faktorů, jak udělat veřejnou dopravu plynulou 

a atraktivní pro její stávající, příp. nové uživatele. 
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