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Zoznam použitých skratiek a značiek 

 

A  - mnoţina hnacích vozidiel 

bij  - matica časovej prípustnosti 

bj  - dĺţka trasy vlaku j  H 

ČD  - České dráhy 

dij  - vzdialenosť medzi cieľovou stanicou vlaku i  H a východiskovou 

stanicou vlaku j  H 

fij  - časová náročnosť presunu medzi cieľovou stanicou vlaku i  H 

a východiskovou stanicou vlaku j  H 

G  - mnoţina všetkých vlakov a východiskového depa 

GVD  - grafikon vlakovej dopravy 

H  - mnoţina všetkých vlakov 

HD  - hranica depa 

hl  - hlavná 

HV  - hnacie vozidlo 

JŘ (CP) - jízdní řád (cestovný poriadok) 

LV  - lokomotívny vlak 

M  - označenie prohibitívnej konštanty 

m  - počet vlakov, ktoré treba obslúţiť hnacími vozidlami 

oj  - čas odchodu vlaku j  H 

pi  - čas príchodu vlaku i   H 

PJ  - prevádzková jednotka 

PJ DKV - prevádzková jednotka depa koľajových vozidiel 

Ri  - mnoţina vlakov, ktoré môţu byť obslúţené hnacím vozidlom po obslúţení 

vlaku i  H 

s - stanica 

SV - súpravový vlak 

SŽDC  - Správa ţelezničnej dopravnej cesty 

Ui - mnoţina vlakov, po ktorých môţe ísť hnacie vozidlo na obsluhu vlaku   

i  H 

vj  - doba obratu hnacieho vozidla vo východiskovej stanici vlaku j H 



xijr  - bivalentná premenná, ktorá modeluje, či hnacie vozidlo r  A po obsluhe 

vlaku i  H  bude obsluhovať vlak  j H 

yir  - celočíselná premenná vzťahujúca sa ku vlaku i  H  a hnaciemu vozidlu 

r A, pomocou ktorej sa zabraňuje vzniku neprípustného typu cyklu 

ŽST  - ţelezničná stanica 
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1 Úvod 

 

Snahou kaţdého podniku, v tomto prípade prevádzkovej jednotky depa koľajových 

vozidiel, je snaha minimalizovať prevádzkové náklady. Tieto náklady sa dajú zniţovať 

rôznymi spôsobmi. Jedným z nich je aj optimalizácia obehov hnacích vozidiel. 

 V tejto diplomovej práci bude riešená problematika optimalizácie obehov hnacích 

vozidiel jednej turnusovej skupiny, ktorá obsluhuje osobné vlaky na vozebnom ramene 

Bohumín – Valašské Meziříčí. Táto turnusová skupina patrí do Prevádzkovej jednotky 

Bohumín, ktorá patrí pod Depo koľajových vozidiel Olomouc.  

Keď sa hovorí o optimalizácii, musí byť v prvom rade stanovené optimalizačné 

kritérium. Optimalizačnými kritériami budú počet nasadených hnacích vozidiel na tieto 

obehy a počet neproduktívne najazdených kilometrov hnacích vozidiel počas realizácie 

týchto obehov. Cieľom optimalizácie bude minimalizovať hodnoty týchto optimalizačných 

kritérií. Prípadným zníţením počtu   nasadených hnacích    vozidiel na obslúţenie    vlakov  

by sa ušetrené hnacie vozidlá mohli nechať v zálohe a tým by sa mohli ušetriť finančné 

prostriedky na údrţbu hnacích vozidiel, alebo by sa tieto hnacie vozidlá mohli vyuţiť 

na prípadný staničný posun, prípadne by sa mohli prenajať súkromnému dopravcovi. 

Zníţením počtu potrebných hnacích vozidiel na obsluhu vlakov by sa u týchto hnacích 

vozidiel zlepšili kvalitatívne ukazovatele plného obratu hnacích vozidiel. 

Prípadné zníţenie neproduktívne najazdených kilometrov by priamo ušetrilo finančné 

prostriedky na pohonné hmoty a za pouţívanie ţelezničnej dopravnej cesty.  

 Optimalizácia bude riešená metódami matematického lineárneho programovania 

pomocou matematického modelu prepísaného do  programovacieho jazyku MOSEL 

a riešeného v optimalizačnom softwari Xpress – IVE. 

 Hlavným cieľom diplomovej práce bude zhotoviť taký matematický model, ktorý bude 

verne modelovať reálnu situáciu, a ktorý po naplnení vstupnými údajmi bude schopný 

optimalizovať obehy hnacích vozidiel, ktoré obsluhujú osobné vlaky. Cieľom 

matematického modelu bude teda   získať    vhodné a pouţiteľné výstupné údaje, z ktorých  

sa dajú naplánovať obehy hnacích vozidiel podľa zvolených optimalizačných kritérií.  

 Diplomová práca bude obsahovať identifikáciu potrebných vstupných údajov, prijaté 

zjednodušenia, výpočtové experimenty, zistené výstupné údaje, porovnanie a zhodnotenie 

východiskového riešenia s nájdeným optimálnym riešením. Budú uvedené aj metódy 
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pouţité pri riešení danej problematiky a pouţité základné príkazy v programovacom 

jazyku MOSEL. Optimalizácia v diplomovej práci sa bude týkať iba obdobia jedného 

týţdňa a iba obehov hnacích vozidiel, turnusy lokomotívnych čiat nebudú riešené. 
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2 Všeobecná charakteristika problematiky a analýza súčasného stavu 

 

Pre účely tejto diplomovej práce som si vybral obehy hnacích vozidiel turnusovej 

skupiny 741 v Prevádzkovej jednotke Bohumín, ktorá patrí pod Depo koľajových vozidiel 

Olomouc. Turnusovú skupinu 741 tvoria hnacie vozidlá rady 754, ktoré obsluhujú osobné 

vlaky na vozebnom ramene Bohumín – Valašské Meziříčí. Vozebné rameno Bohumín – 

Valašské Meziříčí je na obrázku číslo 1 znázornené zelenou farbou. Obehy hnacích 

vozidiel pouţité v tejto diplomovej práci pochádzajú z roku 2007 a platia pre zimné 

obdobie. Tento obeh hnacích vozidiel som si vybral kvôli tomu, ţe z dostupných obehov 

hnacích vozidiel obsluhovali tieto hnacie vozidlá najviac vlakov a teda sa tu ponúka 

najväčšia moţnosť na optimalizáciu.  

 

Obrázok číslo 1 : Vozebné rameno Bohumín – Valašské Meziříčí [1] 

 

Z grafikonu obehu hnacích vozidiel spomenutej turnusovej skupiny vyplýva, 

ţe na danom úseku Bohumín – Valašské Meziříčí jazdí 55 rôznych (s rôznym číslom) 

pravidelných osobných vlakov, 9 lokomotívnych vlakov a 6 súpravových vlakov. V troch 
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prípadoch ide hnacie vozidlo ako príprah na vlakoch obsluhovaných iným hnacím 

vozidlom. Jednotlivé osobné vlaky chodia kaţdý deň, alebo iba cez niektoré dni. Celkovo 

tu je 7 skupín pravidelnosti vlakov :  

 - kaţdý deň, 

- v pracovné dni, 

- v soboty a sviatky, 

-v pondelky, 

-v piatky,  

-v piatky a soboty, 

- v pondelky aţ štvrtky a sviatky.  

 

Za týţdeň je na tomto vozebnom ramene vypravených 308 vlakov(osobných 

a súpravových). V pôvodnom obehu hnacích vozidiel je na obslúţenie týchto vlakov 

potrebných 7 hnacích vozidiel. Zoznam vlakov s ich číslami, s odpovedajúcou definovanou 

skupinou    pravidelnosti,    príchodmi,    odchodmi,    vzdialenosťami  a  jazdnými dobami 

 sú uvedené v podkapitole vstupné údaje. 

V úvode bolo spomínané, ţe snahou kaţdého podniku je  ušetriť finančné 

prostriedky a ţe v tomto prípade sa to dá realizovať zníţením prevádzkových nákladov. 

Prevádzkové náklady sa teda javia ako najvhodnejšie optimalizačné kritérium, avšak reálne 

by sa toto optimalizačné kritérium vyjadrovalo značne komplikované (bola by potrebná 

ekonomická analýza, rozdelenie nákladov na fixné a variabilné a podobne). Kvôli týmto 

dôvodom býva veľmi často zvolené náhradné optimalizačné kritérium, ktoré podstatu 

pôvodného kritéria vyjadruje, ale pre jeho výpočet nie je nutné realizovať zloţité 

ekonomické prepočty.  

V prípade tejto riešenej problematiky budú podobne ako v úlohách o obehoch 

vozidiel zvolené dve kritériá, ktoré však nebudú mať rovnakú váhu. Prvým kritériom 

s väčšou váhou bude počet nasadených hnacích vozidiel k obsluhe daných vlakov. 

Na základe skúseností s modelmi, pomocou ktorých sa plánovali obehy vozidiel 

(všeobecne) a jediným optimalizačným kritériom bol minimálny počet pouţitých vozidiel, 

dochádza často k sprievodnému negatívnemu javu – k značnému nárastu počtu 

neproduktívne najazdených kilometrov. Všeobecne sú neproduktívne najazdené kilometre 

také kilometre, ktoré vozidlo prejde medzi obsluhami spojov, čiţe bez cestujúcich. 
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Z tohto dôvodu bude ďalším optimalizačným kritériom tento počet neproduktívne 

najazdených kilometrov. Keďţe jeden neproduktívne najazdený kilometer sa z pohľadu 

prevádzkových nákladov nerovná jednému nasadenému hnaciemu vozidlu bude v účelovej 

funkcii, ktorá vyjadruje výhodnosť riešenia člen, ktorý vyjadruje počet nasadených hnacích 

vozidiel vynásobený vhodnou prohibitívnou konštantou. 
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3 Základné pravidlá pre zostavenie plánu obehu vozidiel 

 

Základným záväzným plánom práce všetkých sluţobných odvetví ţelezničnej 

dopravy po dobu jeho platnosti je Grafikon vlakovej dopravy (GVD). GVD je súhrn 

opatrení  a  pomôcok,  ktoré  súvisia  s  vlakovou  dopravou,  vypracovávajú  sa a vydávajú  

pre obdobie stanovené v súlade s medzinárodnými ţelezničnými dohodami a dohovormi. 

Určuje celkový rozsah dopravy na sieti SŢDC. Zavádza sa v celej sieti súčasne. 

Cestovný poriadok vlaku určuje časovú polohu vlaku na konkrétnom traťovom 

úseku a spracováva sa pre kaţdý vlak okrem následov. Kaţdý vlak musí mať svoje 

označenie, ktoré sa skladá z druhovej skratky a čísla vlaku. Cestovný poriadok vlakov 

pravidelných a mimoriadnych (s výnimkou následov a nepredpokladaných zvláštnych 

vlakov) je spracovaný v pomôckach GVD. Cestovné poriadky nepredpokladaných 

zvláštnych vlakov sú vypracovávané prípad od prípadu. 

Na grafikon vlakovej dopravy (GVD) nadväzuje obeh hnacích vozidiel a to tak, aby 

boli vytvorené optimálne podmienky k čo najlepšiemu a najúčelnejšiemu vyuţitiu hnacích 

vozidiel.  Na obeh   hnacích   vozidiel   nadväzuje obeh lokomotívnych čiat. Okrem vlakov  

sa obeh hnacích vozidiel a obeh lokomotívnych čiat spracováva aj pre pravidelné 

prevádzkové výkony na posunoch a vlečkových vlakoch. 

Obeh hnacích vozidiel je treba chápať ako plán práce hnacích vozidiel pre obdobie 

platného jazdného poriadku. 

Periodické prehliadky a periodické opravy sa do obehov nezapracovávajú; 

u   elektrických  a   motorových    lokomotív  vo  výmennom  obsadení  s   voľnou   väzbou  

sa nezapracováva ani prevádzkové ošetrenie ani zbrojenie pohonnými hmotami.  

Pri zostavovaní obehov vozidiel musia byť rešpektované technicky zdôvodnené 

poţiadavky   ţelezničných   staníc  na prístavné doby vozidiel na vlaky a na doby odstupov 

 od vlaku. Skrátenie týchto dôb môţe byť vykonané iba v určitom konkrétnom prípade 

a  iba  so  súhlasom  príslušnej  ţelezničnej  stanice.  Za  úplne  vyhovujúci  obrat  v stanici  

sa povaţuje kaţdý prípad, keď doba medzi príjazdom vlaku do vratnej stanice a odjazdom 

nasledujúceho vlaku obsluhovaného rovnakým hnacím vozidlom je rovnaká, alebo dlhšia 

ako súčet stanovených dôb po vlaku a pred vlakom. 

Kombinácia  rôznych  radov  hnacích  vozidiel   v   jednej   turnusovej  skupine  nie  
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je dovolená. Výnimku tvoria vozidlá so zhodnými, alebo podobnými trakčnými 

vlastnosťami  ako  napríklad  121, 122, 123; 181, 182, 183; 362, 363; 770, 771; 830, 831; 

 a podobne. 

Pri spracovaní obehu hnacích vozidiel príslušnej turnusovej skupiny danej skladby 

vlaku sa vychádza z: 

- z príjazdov a odjazdov jednotlivých vlakov, 

- z technologických a normatívnych dôb, 

- z dôb pravidelného (objednaného) posunu, obslúh vlečiek 

a podobne. 

Pri zostavovaní obehov hnacích vozidiel a turnusov lokomotívnych čiat vychádza 

DKV (prevádzková jednotka) z podkladov pripravovaného jazdného poriadku a jeho 

pomôcok. Dôraz je nutné klásť predovšetkým na spracovanie hospodárnych a prehľadných 

obehov vozidiel a turnusov lokomotívnych čiat. 

Pre zostavenie obehov súprav osobných vozov spracováva DKV v spolupráci 

so ŢST podklady s ohľadom na nutnosť zaistenia technicko –hygienického ošetrenia vozov 

(harmonogram umývania skrini vozidiel, harmonogram predhrievania a temperovania 

súprav, harmonogram čistenia vozidiel a podobne). 

Pri zostavovaní obehov vozidiel musia byť rešpektované technicky zdôvodnené 

poţiadavky ţelezničných staníc na prístavné doby vozidiel na vlaky a na doby odstupov 

od vlaku. Z tohto dôvodu DKV poţiada včas pred zostavovaním obehov vozidiel všetky 

ţelezničné stanice, v ktorých jeho vozidlá na vlak nastupujú, od vlaku odstupujú, 

poprípade s vlakom manipulujú o predloţenie technologických dôb jazdy na vlak, 

respektíve jazdy od vlaku, a to zvlášť pre kaţdý nevyhnutný prípad nástupu alebo odstupu 

hnacieho vozidla. 

Doba pred odjazdom vlaku musí obsahovať dobu jazdy na vlak, t.j. vlastnú jazdu 

vozidla od hranice PJ DKV (poprípade z miesta jeho odstavenia v stanici), ďalej prípadný 

posun pred vlakom, dobu na skúšku brzdy a na predhrievanie vlaku z hnacieho vozidla, 

poprípade prestoj v ŢST. Doba po príjazde vlaku musí obsahovať čiastočné doby na jazdu 

od vlaku (na hranicu PJ DKV, alebo na miesto odstavenia mimo obvod PJ DKV), prípadný 

posun po vlaku, poprípade objednaný posun alebo prestoj v ŢST.  

DKV predkladá písomnú poţiadavku príslušnej ţelezničnej stanici s vyznačením 

čísiel vlakov (vrátane všetkých obmedzení a nepravidelností), o ktoré sa jedná. 
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Doba, po ktorú sa predhrievanie z hnacieho vozidla prekrýva s vykonávaním 

skúšky brzdy, alebo s posunom pred vlakom vykonávaným celou súpravou, smie byť 

do časového normatívu Doba pred odjazdom vlaku započítaná iba raz, a to ako skúška 

brzdy, alebo posun pred vlakom (doba na predhrievanie z hnacieho vozidla sa o príslušný 

čas skráti)[2]. 

 

3.1 Priebeh zostavovania obehov hnacích vozidiel 

 

Obehy hnacích vozidiel, vloţených, prípojných, zdrojových a riadiacich vozov 

(ďalej len „obehy vozidiel“) sa zostavujú súčasne s cestovným poriadkom (jízdním řádem). 

V osobnej doprave, ktorej sa týka táto práca, je objednávateľom Krajské centrum, 

ktoré priebeţne komunikuje s tvorcami obehov. 

Obehy hnacích vozidiel sú plánom ich pravidelnej práce a sú záväzné pre všetky 

zloţky ČD, zúčastnené na riadení dopravy. Odchýlku tvoria iba obehy lokomotív 

vo výmennom obsadení s voľnou väzbou. Výmenné obsadenie s voľnou väzbou znamená, 

ţe hnacie vozidlo a lokomotívna čata má dopredu dané rameno a čas nástupu a dĺţku 

výkonu, zoznam obsluhovaných vlakov sa dozvie aţ pri nástupe. 

Do obehov hnacích vozidiel sa zapracujú všetky pravidelné vlaky, ako aj všetky 

mimoriadne a rušiace vlaky, jazdiace aspoň jeden rovnaký deň v týţdni, a vlaky určené 

pomôckami k cestovnému poriadku. Ďalej sa do obehov zapracujú všetky ostatné 

pravidelné výkony, ako príprahy, postrky, dispečerské výkony, staničné posuny, obsluhy 

vlečiek atď.  

Zmeny v obehoch hnacích vozidiel behom platností cestovného poriadku musia byť 

dopredu dohovorené so všetkými krajskými centrami osobnej dopravy, ţelezničnými 

stanicami  a  prevádzkovými  jednotkami  diep  koľajových  vozidiel  a musia  byť  vydané  

tak včas, aby boli k dispozícii najneskôr 14 dní pred začiatkom ich platnosti. 

Vozebné ramená (t.j. ramená, na ktorých sú vlaky vedené hnacími vozidlami 

príslušného DKV respektíve jeho prevádzkovej jednotky) a sprievodné ramená 

lokomotívnych čiat (t.j. ramená, na ktorých vykonávajú sluţbu príslušné lokomotívne čaty 

bez ohľadu na domovské DKV hnacieho vozidla) prideľuje k obsluhe jednotlivým DKV 

poprípade jeho prevádzkovým jednotkám Generálne riaditeľstvo Českých dráh. 

V právomoci Generálneho riaditeľstva Českých dráh je rovnako rozhodovanie o zmene 
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v pridelených výkonoch pri zistení nehospodárneho spracovania obehov vozidiel alebo 

turnusov lokomotívnych čiat, o oddelení niektorých výkonov, napríklad kategórie EC, IC, 

do samostatných obehov, či turnusov a podobne. 

Pri zostavovaní pevných obehov sa musí prihliadať k tomu, aby boli vytvorené 

podmienky nielen pre optimálne vyuţitie, ale aj pre vybrané typy údrţbových zásahov 

na vozidlách. 

Do obehu sa ďalej zapracuje a pod vlastný obeh vyznačí prevádzkové ošetrenie, 

u motorových hnacích vozidiel i zbrojenie pohonnými hmotami a u elektrických 

a motorových vozov a jednotiek a u prípojných a riadiacich vozov i vratné a východiskové 

čistenie. 

Je zakázané zapracovať do obehu vozidiel prevádzkové ošetrenie v prípade, 

ţe by týmto došlo k nárastu turnusovej potreby vozidiel. V tomto prípade sa prevádzkové 

ošetrenie vykoná výmenou vozidla. 

Do jednej turnusovej skupiny moţno zaradiť iba vlaky, ktoré dávajú záruku, 

ţe včasnosť ich jazdy nebude navzájom narušovaná[2].  

 

3.2 Normatívne a technologické doby 

 

Pri plánovaní obehov hnacích vozidiel a príslušných výpočtoch je nutné poznať 

potrebné normatívne a technologické doby. Normatívne doby sú stanovené jednotne 

pre prípravu hnacieho vozidla pred, respektíve po prevádzkovom výkone organizáciou. 

Technologické doby závisia na miestnych podmienkach. 

Normatívne doby v PJ DKV sú doby, ktoré platia nezávisle na polohe PJ DKV 

k ţelezničnej stanici a sú rovnaké pre celú sieť. 

Technologické doby v PJ DKV sú závislé na miestnych podmienkach a to hlavne 

na vzájomnej polohe PJ DKV s vzdialenosti PJ DKV od ŢST. Patria sem napríklad doba 

jazdy z odstavného státia na hranicu depa, alebo z hranice depa na odstavné státie v PJ 

DKV a podobne. 

Normatívne doby v ŢST sa obmedzujú iba na vykonanie skúšok brzdy 

samostatným technickým zariadením, alebo hnacím  vozidlom vlaku a taktieţ v zimnom 

období na predhrievanie osobnej súpravy technickým zariadením ŢST, alebo hnacím 

vozidlom. 
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Technologické doby v ŢST sú závislé na vzdialenosti a spôsobe koľajového 

prepojenia PJ DKV a ŢST, na dopravnej situácii (veľkosti zhlavia, intenzity vlakovej 

dopravy v danom časovom úseku) a na vykonávaní úkonov, ktoré nadväzujú na zostavenie 

súpravy a jej odjazd [2]. 

 

3.3 Metódy pre zostavenie obehov hnacích vozidiel 

 

Pri  znalosti  základných  vstupných údajov pre zostavenie obehov hnacích vozidiel 

 je sa v súčasnosti postupuje v zásade tromi metódami: 

- metódou priraďovania príjazdov a odjazdov vlakov, 

- metódami teórie grafov, 

- v zloţitejších prípadoch výpočtovou technikou -

informačným systémom SENA [2]. 

V diplomovej práci je na riešenie tejto problematiky testovaná optimalizačná 

metóda zaloţená na matematickom programovaní. 
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4 Matematické modelovanie, matematický model 

 

Cieľom diplomovej práce je vytvorenie matematického modelu pre tvorbu obehov 

hnacích vozidiel a nájdenie optimálnych obehov z hľadiska definovaných optimalizačných 

kritérií. Základným výstupom matematického modelu je mnoţina rozhodnutí, podľa 

ktorých sa obehy hnacích vozidiel naplánujú. 

Pri problematike, kedy je treba vykonať nejaké rozhodnutie, ako je tomu pri tvorbe 

obehov hnacích vozidiel, kde je nutné sa konkrétne rozhodnúť, napríklad o poradí obslúh 

jednotlivých vlakov pridelených jednotlivým hnacím vozidlám, je vhodné pouţiť 

celočíselné matematické programovanie. Účelom celočíselného matematického 

programovania (ďalej iba matematického programovania) je zostavenie modelu a jeho 

riešenie na základe hľadania optimálneho riešenia vzhľadom k definovaným obmedzeniam 

[3]. 

 

4.1 Rozdelenie matematických modelov 

 

Predmetom matematického modelovania je zostavenie a riešenie matematických 

modelov, ktoré nahradzujú – modelujú reálny problém. Matematické modely môţeme 

členiť podľa mnohých kritérií, v texte budú uvedené aspoň 2 základne delenia.  

Podľa toho či matematický model obsahuje náhodné premenné, sa matematické 

modely delia na: 

-deterministické modely – premenné modelu nemajú charakter náhodných 

premenných, 

- stochastické modely –premenné modelu majú charakter náhodných 

premenných. 

Podľa toho, či je do matematického modelu včlenený čas, sa matematické modely 

delia na: 

- statické modely – nie  je  do   nich  včlenený  čas,  umoţňujú   rozhodovať 

 sa hlavne v konkrétnej situácii, výhľadovo iba obmedzene, 

- dynamické modely – je do nich včlenený čas, ktorý je premennou, 

umoţňujú rozhodovať sa výhľadovo [4]. 
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4.2 Prevádzkové požiadavky kladené na matematický model 

 

Pri tvorení matematického modelu je nutné dbať na to, aby model spĺňal všeobecné, 

praxou kladené poţiadavky. V prvom rade je nevyhnutné, aby model čo najpresnejšie 

vystihoval reálnu riešenú problematiku. To sa zabezpečí vhodne zostavenými rovnicami 

a nerovnicami, ktoré modelujú rôzne obmedzenia a súvislosti. Pri hľadaní správneho 

riešenia je nevyhnutne nutné preniesť všetky tieto obmedzenia a súvislosti 

do matematického modelu. V prípade, ţe by boli niektoré obmedzenia a súvislosti 

vynechané, je moţné, ţe výsledok modelovania by bol skreslený, v niektorých prípadoch 

dokonca v praxi nepouţiteľný. Ďalšou dôleţitou poţiadavkou je, aby matematický model 

poskytol jednoznačné hľadané riešenie. 

Pri  spĺňaní  týchto  hlavných  poţiadaviek  je  nutné  dbať  aj  na  to, aby bol model  

čo najjednoduchší, to znamená aby nebol zbytočne zloţitý a obsahoval čo najmenší počet 

premenných [6]. Pri veľmi rozsiahlych modeloch sa môţe stať, ţe počítač nie je schopný 

získať optimálne riešenie v čase, ktorý je na rozhodnutie k dispozícii, alebo nie je vôbec 

schopný vyšetriť mnoţinu perspektívnych  prípustných riešení. 

 

4.3 Všeobecný proces tvorby matematického modelu v matematickom programovaní 

 

Matematickým modelom rozhodovacieho problému sa všeobecne rozumie sústava 

algebrických výrazov, ktoré vyjadrujú optimalizovanú veličinu a obmedzenia, ktoré majú 

byť pri riešení dodrţané. Pri zostavovaní matematických modelov rozhodovacích úloh 

neexistuje ţiadny jednoznačný návod. Je  to  spôsobené  tým, ţe kaţdá rozhodovacia úloha 

 je iná, vyznačuje sa určitými špecifikami a musia sa v nej zohľadňovať rôzne typy 

obmedzení.  Napriek  týmto  špecifikám  je  v  ďalšom  texte uvedený všeobecný návod 

ako postupovať pri tvorbe modelu [5]: 

1.) vykoná sa analýza optimalizačného kritéria - veličiny, ktorou je meraná 

kvalita riešenia. Analýza sa vykonáva pomocou rozboru rozhodnutí, 

na ktorých optimalizačné kritérium závisí, zvolia sa vhodné definičné obory 

premenných modelujúcich jednotlivé rozhodnutia a zostaví sa účelová 

funkcia, 
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2.) postupne sa analyzujú jednotlivé obmedzenia, ktoré sa potom vyjadria 

pomocou   príslušných  konštánt, rovníc a  nerovníc.  V   prípade   potreby 

sa   kvôli   zachovaniu   logických   súvislostí   zavádzajú  ďalšie  premenné   

a vzťahy medzi týmito premennými, 

3.) vykoná sa analýza jednotlivých podmienok a zisťuje sa, či sa dá 

matematický model nejakým spôsobom zjednodušiť, čiţe či nie je moţné 

niektoré podmienky vyjadriť pomocou iných. Hlavne pri rozsiahlejších 

úlohách je dôleţité model čo najviac zjednodušiť a pri tom samozrejme 

zachovať funkčnosť a potrebné súvislosti, aby sa dosiahlo zníţenie času 

potrebného na výpočet, alebo aby sa vôbec dal získať poţadovaný výstup 

modelu – riešenie. 

 

Kľúčovou fázou, ktorá predchádza riešeniu akéhokoľvek rozhodovacieho procesu, 

je formulácia problému. Z formulácie musí byť zrejmé, ktoré údaje vystupujú ako vstupné 

údaje, sú teda zrejmé a k dispozícii, o čom sa má rozhodovať a čoho sa má 

pri optimalizácií dosiahnuť a podobne. Ďalej je nevyhnutné poznať veličinu, prípadne 

veličiny, pomocou ktorých sa bude hodnotiť kvalita získaného riešenia v porovnaní 

s inými riešeniami.  

Bez dobrej formulácie problému zadávateľa riešiteľovi, alebo pri nepochopení 

problematiky riešiteľom, môţe nastať neţelaná situácia, ţe zadávateľ nebude spokojný 

s daným riešiteľovým riešením, pretoţe napríklad riešiteľ neakceptoval zadávateľove 

pôvodné predstavy, alebo niekde spravil chybu v dôsledku nedostatku informácií. 

Iná moţnosť je, ţe zadávateľ formuluje poţiadavky na rozhodnutie a optimalizačné 

kritérium a riešiteľ následne formuluje, aké vstupné údaje potrebuje vedieť pre riešenie. 

Pre riešiteľa je ideálne, ak sú okrem uvedených veličín zadávateľom formulované 

aj obmedzenia, ktoré majú byť pri riešení úlohy dodrţané [6]. Riešiteľ však nemôţe 

očakávať, ţe zadávateľ bude schopný presne definovať všetky obmedzenia, ktoré je treba 

dodrţať. Týka sa to hlavne logických väzieb medzi premennými.  
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4.4 Všeobecná štruktúra matematického modelu, definičné obory premenných 

 

Matematický model obsahuje dva druhy veličín - konštantné veličiny, ktorých 

hodnoty sa v priebehu výpočtu nemenia a premenné veličiny, ktorých hodnoty sa 

v priebehu výpočtov menia. Pomocou premenných sa modelujú jednotlivé rozhodnutia 

a z hodnôt premenných musia byť po ukončení výpočtu jasné všetky potrebné výstupné 

rozhodnutia, ktoré sa výpočtom mali zistiť.  

Matematický model sa skladá z dvoch častí a to zo sústavy obmedzujúcich 

podmienok a z účelovej funkcie reprezentujúcej optimalizačné kritérium. 

Všeobecne sústava obmedzujúcich podmienok vymedzuje mnoţinu prípustných 

riešení úlohy. Obmedzujúce podmienky sa delia do dvoch skupín – na štrukturálne 

a na obligatórne podmienky. 

Štrukturálne podmienky vyjadrujú reálne obmedzenia, prípadne vyjadrujú vzťahy 

medzi premennými a obligatórne podmienky vymedzujú definičné obory premenných, 

ktoré v riešenom modeli vystupujú. Počet štrukturálnych podmienok je závislý na počte 

obmedzení, ktoré v modeli vystupujú a počte väzieb a súvislostí, ktoré musia byť 

vytvorené medzi premennými. Obligatórnych podmienok je vţdy rovnako veľa ako 

premenných, ktoré v modeli vystupujú. 

V prípade štrukturálnych podmienok vyjadrujúcich reálne obmedzenia, musí byť 

splnená jednotková konzistencia – jednotka veličiny na jednej strane obmedzujúcej 

podmienky musí odpovedať jednotke veličiny na jej druhej strane. V prípade štruktúrnej 

väzbovej podmienky to nie je podmienkou. 

Účelová funkcia vyjadruje funkčný vzťah, pomocou ktorého sa vypočíta hodnota 

optimalizovanej veličiny. Aby sa mohlo nájsť optimálne riešenie, musí účelová funkcia 

v sebe obsahovať všetky moţné varianty výpočtu optimalizovanej veličiny [6]. 

Kaţdá premenná, ktorá v lineárnom modeli vystupuje, musí mať pred začatím 

výpočtu   určený  svoj  definičný obor.  V  lineárnom  programovaní,   ktoré  bude  pouţité, 

 sa vyskytujú 3 typy definičných oborov: 

1.) mnoţina nezáporných čísel, 

2.) mnoţina celých nezáporných čísel, 

3.) mnoţina hodnôt 0 a1(premenným s týmto definičným oborom sa hovorí 

bivalentné premenné). 
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Definičné obory premenných sa volia v závislosti na povahe rozhodnutí, ktoré 

premenné modelujú. V niektorých prípadoch sa pre danú premennú môţe zvoliť jediný 

definičný obor, pri iných prípadoch je na výber viac moţností. Ak je pri definičnom obore 

premennej na výber medzi mnoţinou nezáporných čísel alebo mnoţinou celých 

nezáporných čísel (alebo bivalentnou premennou), preferuje sa mnoţina nezáporných čísel 

a to kvôli tomu, ţe pri tomto definičnom obore sa skráti doba výpočtu.  

V niektorých prípadoch sa kvôli zníţeniu počtu premenných a tým skráteniu 

výpočtového času pouţívajú dynamické premenné. Princíp fungovania dynamických 

premenných bude vysvetlený v kapitole 5.2. 

 

4.5 Riešenie matematických modelov 

 

Pri riešení matematických modelov môţu nastať 3 moţné prípady: 

1.) úloha má optimálne riešenie, riešenie môţe byť jedno, môţe ich byť viac, 

ale aj nekonečne veľa (v prípade úloh spojitého lineárneho 

programovania), 

2.) úloha nemá optimálne  riešenie, pretoţe mnoţina prípustných riešení je 

prázdna – nedajú sa súčasne splniť všetky obmedzujúce podmienky, 

3.) optimálne riešenie sa nedá nájsť, pretoţe mnoţina prípustných riešení je 

v smere optimalizácie neohraničená. 

Z prípadu číslo 1 vyplýva jeden dôleţitý poznatok. Ak existuje pri riešení úloh viac 

optimálnych riešení, môţu rôzni riešitelia dospieť k rôznym riešeniam, ktoré prehlásia 

za optimálne. Samozrejme sa môţe stať, ţe k rôznym riešeniam dospeje pri pouţití 

ekvivalentných prístupov aj rovnaký riešiteľ. Rôznorodosť dosiahnutých optimálnych 

riešení sa však prejavuje iba v konkrétnej kombinácii hodnôt jednotlivých premenných, 

hodnoty účelovej funkcie musia byť vo všetkých prípadoch rovnaké. 

 

4.5.1 Metódy riešenia úloh spojitého lineárneho programovania 

 

Najčastejšie pouţívanou metódou pre riešenie úloh spojitého lineárneho 

programovania – úloh, v ktorých sa u premenných ako definičný obor vyskytujú iba 
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mnoţiny nezáporných čísiel, je simplexová metóda a to v primárnom aj duálnom tvare.  

Východiskovým bodom tohto algoritmu je nájdenie východiskového základného riešenia 

úlohy lineárneho programovania. Ak uţ je také riešenie k dispozícii, potom simplexová 

metóda v jednotlivých krokoch vypočíta vţdy nové základné riešenie s lepšou alebo aspoň 

rovnakou hodnotou účelovej funkcie. Po konečnom počte krokov musí teda tento 

výpočtový postup viesť k nájdeniu základného riešenia s najlepšou hodnotu účelovej 

funkcie, alebo k zisteniu, ţe také riešenie neexistuje. 

 

Simplexová metóda ma všeobecne dve fázy: 

1.) prevedenie modelu do kanonického tvaru, 

2.) vlastný optimalizačný výpočet. 

 

V niektorých prípadoch (keď kanonický tvar vyplynie priamo zo zadania úlohy) 

prvá fáza vlastne odpadá. V takom prípade sa celý postup označuje ako jednofázová 

simplexová metóda. Vo všeobecnom prípade však nemusí byť nájdenie základného 

riešenia úlohy lineárneho programovania jednoduché, aby stačila jednofázová simplexová 

metóda. Potom sa jedná o dvojfázovú simplexovú metódu [7].  

 

4.5.2 Metódy riešenia úloh celočíselného lineárneho programovania 

 

Úlohy celočíselného lineárneho programovania sa dajú riešiť viacerými metódami: 

1.) kombinatorické metódy, napríklad metóda vetví a hraníc, niekedy tieţ 

označovaná ako metóda vetví a medzí, 

2.) metódy rezných (sečných) nadrovín nazývané Gomoryho algoritmy, 

3.) špeciálne metódy, napríklad metóda čiastočných prepočtov pre riešenie 

lokačnej úlohy a podobne. 

 

V tejto podkapitole bude bliţšie uvedená metóda rezných (sečných) nadrovín. 

Metódy rezných (sečných) nadrovín sú vhodné pre zmiešané aj čisto celočíselné úlohy, 

nie sú vhodné pre úlohy s bivalentnými premennými.  

Principiálny postup metód rezných nadrovín spočíva v realizácii nasledujúcich 

krokov: 
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1.) vyriešenie LP – relaxácie pôvodnej úlohy (LP - relaxáciou sa označuje 

vynechanie podmienok celočíselnosti v modeli celočíselného lineárneho 

programovania), 

2.) ak je riešenie celočíselné, potom koniec, inak sa sformuluje nová dodatočná 

podmienka (rezná nadrovina) v matematickom modeli úlohy ide o dodatočnú 

podmienku, ktorá musí spĺňať nasledujúce poţiadavky: 

a) spôsobí neprípustnosť (odseknutie) doterajšieho neceločíselného 

optimálneho riešenia relaxovanej úlohy, 

b) z mnoţiny prípustných riešení relaxovanej úlohy ”neodsekne” ţiadne 

z prípustných celočíselných riešení, 

3.) matematický model sa doplní o skonštruovanú podmienku (reznú nadrovinu) 

a pokračuje sa krokom 2. 

Technicky je moţné rezné nadroviny konštruovať rôznymi spôsobmi(existuje 

viacero typov Gomoryho algoritmov). 
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5 Matematický model pre tvorbu obehov hnacích vozidiel 

 

Pri tvorbe matematického modelu pre účely tejto diplomovej práce som vychádzal 

zo základného, beţne pouţívaného matematického modelu na tvorbu obehov, ktorý som 

ďalej doplnil vhodnými podmienkami, vyjadrujúcimi reálne a prevádzkové obmedzenia, 

ktoré treba zohľadniť aby vytvorený matematický model čo najvernejšie modeloval reálnu 

situáciu vo zvolených podmienkach. 

 

5.1 Základný matematický model pre tvorbu obehov 

 

Základný matematický model slúţi na nájdenie optimálnej nadväznosti 

priraďovania hnacích vozidiel na obsluhy jednotlivých vlakov. Optimalizačnými kritériami 

sú potrebný počet nasadených hnacích vozidiel a celková neproduktívne najazdená 

vzdialenosť hnacích vozidiel medzi obsluhami vlakov. Cieľom optimalizácie je 

samozrejme minimalizovať potrebný počet hnacích vozidiel a súčasne aj minimalizovať 

celkovú neproduktívne  najazdenú  vzdialenosť. Za  neproduktívne  najazdenú  vzdialenosť  

sa povaţuje vzdialenosť, ktorú hnacie vozidlá prejdú ”samé”, teda mimo obslúh 

pridelených  vlakov,  čiţe  v   dôsledku    presunov  medzi  stanicami,  alebo   pri   prejazde  

z  východiskového  depa  na  obsluhu  prvého  vlaku, alebo  pri návrate do konečného depa 

po obsluhe posledného vlaku. Výstupom z tohto modelu je okrem minimálneho potrebného 

počtu  nasadených  hnacích vozidiel  a  hodnoty neproduktívne  najazdených   kilometrov    

aj poradie obslúh vlakov pridelených jednotlivým hnacím vozidlám, teda obeh. 

 

5.1.1 Konštanty 

 

V modeli vystupuje niekoľko mnoţín, ktoré obsahujú vlaky, ktoré treba obslúţiť 

a východiskové a konečné depo. V tomto modeli sú vlaky a depá formálne rovnocenné. 

Východiskové a konečné depo je reálne rovnaké depo, ale pre potreby modelu tu vystupuje 

dvakrát. Celkový počet vlakov je označený ako m. Pri konštantách a premenných majú 

vlaky indexy 1 aţ m, východiskové depo má index 0 a konečné depo ma index m+1. 
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Mnoţina, do ktorej patria iba vlaky je označená ako H, mnoţina, v ktorej je okrem 

vlakov aj východiskové depo je označená ako G, mnoţina, do ktorej patrí okrem vlakov aj 

konečné depo je označená ako L. Pre kaţdý vlak i ∈ H sú definované dve mnoţiny – Ri 

a Ui. Do mnoţiny Ri patria všetky vlaky, ktoré môţu byť obslúţené hnacím vozidlom 

po obslúţení vlaku i ∈ H, do mnoţiny Ui patria všetky vlaky, po ktorých môţe ísť hnacie 

vozidlo na obsluhu vlaku i ∈ H. Grafické znázornenie mnoţín H,G a L je na obrázku 2. 

Ako konštanty v matematickom modeli vystupujú celkový počet vlakov m, matica 

vzdialeností D, matica časovej prípustnosti B a prohibitívna konštanta M. Matica 

vzdialeností D obsahuje hodnoty dij, ktoré vyjadrujú vzdialenosti medzi stanicami (vrátane 

východiskového a konečného depa), kde vlak i ∈ H končí svoju trasu a vlak j ∈ H začína 

svoju trasu. Prvky matice vzdialeností D predstavujú spomínané neproduktívne prejdené 

vzdialenosti. Matica časovej prípustnosti B obsahuje prvky bij, ktoré majú hodnoty 0 a 1 

a poskytujú informáciu o tom či hnací vozidlo po obsluhe vlaku i ∈ G môţe ísť na obsluhu 

vlaku j ∈ L. Pri zostavovaní matice prípustnosti sa vychádza zo základných vstupných 

údajov – časov odchodov jednotlivých vlakov z východiskovej stanice, časov príchodov 

jednotlivých vlakov do cieľovej stanice, z časovej náročnosti presunu medzi rozhodujúcimi 

miestami a z normatívnych a technologických dôb pred odjazdom a po príjazde vlakov.  

Pre lepšie pochopenie bude uvedený príklad. Ak vlak i ∈ H má príchod do cieľovej 

stanice o 7.00 h a vlak j ∈ H má odchod z východiskovej stanice o 9.00 h a súčet 

technologických a normatívnych dôb týchto vlakov a prípadne časová náročnosť presunu 

medzi cieľovou stanicou vlaku i ∈ H a východiskovou stanicou vlaku j ∈ H je maximálne 

2 hodiny, tak je zrejmé, ţe po obsluhe vlaku i ∈ H môţe nastať obsluha vlaku j ∈ H, čiţe 

platí hodnota bij = 1. Prípadný presun je príkladom neproduktívne prejdenej vzdialenosti. 

V prípade, ţe po obsluhe vlaku i ∈ H nie je časovo prípustná obsluha vlaku j ∈ H, je 

hodnota bij = 0. Presun hnacieho vozidla z východiskového depa k obsluhe vlaku i ∈ H 

a návrat do konečného depa po obsluhe vlaku j ∈ H je prípustný vţdy. Keď je v matici 

prípustnosti    B    hodnota  bij = 0,  tak  v matici     vzdialeností   D    je    hodnota  dij = M,  

aby optimalizačný software s určitosťou nevybral túto neprípustnú nadväznosť obslúh 

vlakov i ∈ H a  j ∈ H . Prohibitívna konštanta M nemá presne definovanú hodnotu, 

podstatné je, aby bola dostatočne veľká oproti ostatným hodnotám v matici, kde je pouţitá. 

Prohibitívne konštanty sa pouţívajú kvôli správnemu fungovaniu modelov a kvôli 
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eliminácii neprípustných riešení. Ak sú zavedené konštanty bij, nie je potrebné zavádzať 

prohibitívne konštanty, keďţe bude v modeli skupina podmienok typu xij ≤ bij. 

 

5.1.2 Inicializácia premenných 

 

V základnom matematickom modeli pre tvorbu obehov vystupuje iba jedna skupina 

premenných xij. Táto premenná je bivalentného typu, keďţe poţadovaným výstupom sú 

rozhodnutia (áno/nie) o nadväznosti obslúh hnacích vozidiel po obslúţení jednotlivých 

vlakov. V situáciách, keď sa poţaduje takéto rozhodnutie, je zauţívaná konvencia, 

ţe hodnota 1 značí kladné rozhodnutie a hodnota 0 značí záporne rozhodnutie. V prípade 

ţe hodnota xij = 1, tak kladné rozhodnutie znamená, ţe po obsluhe vlaku i ∈ H bude 

nasledovať obsluha vlaku j ∈ H. Naopak, teda  ak hodnota xij = 0, tak záporné rozhodnutie 

znamená, ţe po obsluhe vlaku i ∈ H nebude nasledovať obsluha vlaku j ∈ H. Ak x0j = 1, 

znamená to, ţe k obsluhe vlaku j ∈ H príde hnacie vozidlo priamo z východiskového depa. 

Keď xim+1 =1, znamená to, ţe po obsluhe vlaku i ∈ H pôjde hnacie vozidlo priamo 

do konečného depa. 

 

5.1.3 Základný matematický model 

 

  ij

Gi Lj

ij

Hj

j xdxMxf 
 

 0min   (1) 

1
 jUi

ijx    pre j ∈ H    (2) 

1
 iRj

ijx    pre i ∈ H    (3) 

ijij bx     pre i ∈ G, j ∈ L   (4) 

 1;0ijx    pre i ∈ G,  j ∈ L   (5) 

 

Výraz (1) reprezentuje vhodne zvolenú účelovú funkciu, pomocou ktorej sa nájde 

optimálne riešenie tak, aby bolo pouţitých čo najmenej hnacích vozidiel a celková dĺţka 

neproduktívne najazdených vzdialeností bola čo najmenšia. Účelová funkcia obsahuje 

v sebe dve rôzne veličiny, preto pri záverečnej interpretácii musia byť jednotlivé členy 
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interpretované samostatne. Počet pouţitých hnacích vozidiel reprezentuje člen
Hj

jx0 , 

ktorého hodnota dáva informáciu o tom, koľko hnacích vozidiel odišlo priamo z depa 

k obsluhe vlakov, t.j. koľko hnacích vozidiel je potrebných k obslúţeniu všetkých vlakov. 

V účelovej funkcii je tento člen vynásobený hodnotou M a to kvôli tomu, ţe počet 

nasadených hnacích vozidiel nie je rovnocenný s počtom neproduktívne najazdených 

kilometrov z hľadiska minimalizácie prevádzkových nákladov. Zaradením prohibitívnej 

konštanty do tohto člena účelovej funkcie optimalizačný software Xpress - IVE najprv 

vypočíta, aký je potrebný minimálny počet hnacích vozidiel a aţ potom rieši minimálnu 

hodnotu neproduktívne najazdených kilometrov. Zvolená hodnota M nie je dogmatická, ide 

iba o to, aby bola nejakou konštantou udelená väčšia váha počtu nasadených hnacích 

vozidiel ako hodnote neproduktívne najazdených kilometrov. Člen ij

Gi Lj

ij xd
 

 reprezentuje 

celkovú hodnotu neproduktívne najazdených kilometrov hnacími vozidlami pri obsluhách 

všetkých vlakov. 

Skupina podmienok (2) zaisťuje, ţe k obsluhe kaţdého vlaku j ∈ H bude pouţité 

práve jedno hnacie vozidlo. Táto podmienka sa vzťahuje k nasadeniu hnacieho vozidla 

na obeh – k odchodu hnacieho vozidla z východiskového depa alebo k presunom hnacieho 

vozidla medzi obsluhami jednotlivých vlakov. 

Skupina podmienok (3) zaisťuje, ţe po obsluhe kaţdého vlaku i ∈ H bude 

nasledovať obsluha jediného vlaku j ∈ H alebo návrat do konečného depa. 

Skupina podmienok (4) vymedzuje časovo prípustne riešenia, čiţe zamedzuje tomu, 

aby v prípade, ţe po obsluhe vlaku i ∈ H nemôţe nasledovať obsluha vlaku j ∈ H, nemohla 

byť táto postupnosť obslúh vybraná. Podmienka funguje tak, ţe v prípade, ţe v matici 

prípustnosti má člen bij hodnotu 0, podmienka nedovolí aby premenná xij mala vyššiu 

hodnotu ako 0, čiţe bude mať tieţ hodnotu 0. Ak má člen bij hodnotu 1, tak člen xij môţe 

mať hodnotu 0, alebo 1. 

Výraz (5) reprezentuje skupinu obligatórnych podmienok, teda podmienok, ktoré 

vymedzujú definičné obory premenných xij.  

 

 Pre lepšie pochopenie toho, ako tento model funguje je na obrázku číslo 2 znázornená 

schéma obehov z pohľadu optimalizačného výpočtu. Vrchol 0 reprezentuje východiskové 
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depo, vrchol s označením m+1 reprezentuje konečné depo. Ostatné vrcholy reprezentujú 

vlaky, ktoré majú byť v riešenej úlohe obslúţené hnacími vozidlami. Hrany grafu 

reprezentujú moţnosti prejazdov hnacích vozidiel z východiskového depa k obsluhám 

vlakov, prejazdov medzi jednotlivými vlakmi, alebo medzi vlakmi a konečným depom. 

Ohodnotenie hrán reprezentujú premenné, ktoré v úlohe vystupujú a prostredníctvom 

ktorých sa zisťuje, či k jednotlivým presunom hnacieho vozidla medzi spojmi príde, alebo 

nie.  

 

Obrázok číslo 2: Schéma nasadzovania hnacích vozidiel na obsluhu vlakov [8] 

 

Ako  bolo  spomenuté,  tento  matematický  model  pre  tvorbu  obehov  bol pouţitý  

len ako základ výsledného pouţitého modelu v diplomovej práci. V nasledujúcej 

podkapitole sú uvedené dôvody modifikácie a spôsob riešenia modifikácie. Princíp 

nasadzovania hnacích vozidiel na spoje zrejmý z obrázku číslo 2 je rovnaký v oboch 

modeloch. 

H G 

L 



32 

 

5.2 Modifikácia modelu pre tvorbu obehu hnacích vozidiel 

 

Modifikácia základného modelu pre tvorbu obehov je nevyhnutná z dôvodu, 

ţe v prípade plánovania obehov hnacích vozidiel v riešenej úlohe základný model verne 

nemodeluje reálnu situáciu a teda nespĺňa všetky prevádzkové poţiadavky kladené praxou. 

 

V modifikovanom modeli uţ nevystupujú mnoţiny Ui a Ri, ale iba mnoţina H, 

ktorá obsahuje všetky vlaky, mnoţina G, v ktorej je okrem vlakov aj východiskové depo, 

mnoţina L, do ktorej patrí okrem vlakov aj konečné depo. Z praktických dôvodov – aby 

bolo evidentné, ktoré vlaky bude obsluhovať konkrétne hnacie vozidlo, bol modifikovaný 

model doplnený o mnoţinu hnacích vozidiel A. 

Účelová funkcia (1) v pôvodnom modeli bola doplnená v oboch členoch o sumy 

cez mnoţinu A a bola upravená na účelovú funkciu (6). Interpretácia a význam oboch 

členov novej účelovej funkcie (6) sa oproti pôvodnej účelovej funkcii (1) nezmení. 

Skupina pôvodných obmedzujúcich podmienok (2) sa kvôli mnoţine vozidiel A 

upravila na tvar (7) a rovnako ako podmienka (2) zaisťuje, ţe k obsluhe vlaku j ∈ H bude 

pouţité práve jedno hnacie vozidlo z mnoţiny A. 

Skupina pôvodných obmedzujúcich podmienok (3) bola nahradená skupinou 

podmienok (8), ktorá zaisťuje to, ţe hnacie vozidlo, ktoré bude pridelené na obsluhu 

daného vlaku pôjde po dokončení obsluhy tohto vlaku na obsluhu ďalšieho vlaku, alebo 

do konečného depa. 

V pôvodnom matematickom modeli sa prípustnosť riešenia vymedzovala pomocou 

matice časovej prípustnosti B. Pri rozsiahlejších modeloch, v ktorých vystupuje väčšie 

mnoţstvo vlakov by bolo vytvorene matice časovej prípustnosti B značne komplikované. 

Preto v modifikovanom modeli bola miesto pôvodnej skupiny podmienok (4), ktorá 

vymedzovala časovo prípustné presuny pouţitá skupina pravidiel (9) a v modifikovanom 

modeli sa premenná xijr zmenila na dynamickú premennú. Princíp fungovania dynamickej 

premennej je zaloţený na tom, ţe  táto premenná nevznikne  pre kaţdú  kombináciu vlakov 

i ∈ H a j ∈ H, ale len pre takú kombináciu vlakov, medzi ktorými je splnený reálny 

predpoklad presunu hnacieho vozidla. Tým, ţe dynamická premenná xijr nebude vytvorená 

pre kaţdú moţnú kombináciu vlakov, zníţi sa výpočtová náročnosť a skráti sa výpočtový 

čas na vyriešenie modelu  
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V tejto novej skupine podmienke (9) vystupuje niekoľko nových konštánt. 

Konštanta  pi  vyjadruje  čas   príchodu vlaku  i ∈ H  do  jeho  konečnej   stanice,  konštanta 

 oj  vyjadruje čas odjazdu vlaku  j ∈ H z jeho východiskovej stanice. 

Ďalej v tejto podmienke vystupuje konštanta vj, ktorá vyjadruje súčet 

technologických a normatívnych dôb po vlaku i ∈ H a súčet technologických 

a normatívnych dôb pred vlakom j ∈ H. Táto konštanta vj teda vyjadruje časovú náročnosť 

obratu hnacieho vozidla v obratových staniciach. Konštanty vj majú také hodnoty, aby bolo 

zaistené, ţe hnacie vozidlo po obsluhe vlaku i ∈ H reálne stihne ísť na obsluhu vlaku j ∈ H.  

Konštanta fij vyjadruje časovú náročnosť strojných jázd hnacích vozidiel - presunu 

hnacieho vozidla po obsluhe vlaku i ∈ H k obsluhe vlaku j ∈ H. Celá táto podmienka (9) 

funguje tak, ţe definuje situáciu, v ktorej má algoritmus vytvoriť premennú xijr. Premenná 

xijr bude vytvorená iba vtedy, keď je súčet času príchodu vlaku i ∈ H do konečnej stanice, 

časovej náročnosti obratu v stanici, kde začína svoju jazdu vlak j ∈ H a časovej náročnosti 

presunu medzi obsluhami vlakov i ∈ H a j ∈ H menší, alebo rovný ako čas odchodu vlaku 

 j∈ H. 

Modifikovaný model bol ďalej doplnený o podmienku (10), ktorá zaisťuje, 

ţe v naplánovaných obehoch nevzniknú neprípustné „podcykly“. V tejto novej podmienke 

vystupuje nová skupina pomocných premenných yir, ktoré sa vzťahujú k mnoţine vlakov H 

a k mnoţine vozidiel A. 

Modifikovaný model bol ďalej doplnený o podmienku (11), ktorá zaisťuje, 

ţe hnacie vozidlo, ktoré vyjde z depa nebude naraz nasadené na obsluhu viacerých vlakov. 

Tým  pádom, ţe  v modifikovanom  modeli  vystupuje  nová  mnoţina  vozidiel   A, 

 sa pôvodná podmienka, ktorá určuje definičný obor premennej xijr upravila na podmienku 

(12). Interpretácie pozmenenej premennej je nasledovná: 

- ak xijr = 0, tak vozidlo r ∈ A po obsluhe vlaku i ∈ H nebude obsluhovať vlak 

j ∈ H 

- ak xijr = 1, tak vozidlo r ∈ A po obsluhe vlaku i ∈ H bude obsluhovať vlak  

j ∈ H 

- ak x0jr = 0, tak k obsluhe vlaku j ∈ H nepríde hnacie vozidlo r ∈ A priamo 

z depa, 

- ak x0jr = 1, tak k obsluhe vlaku  j∈ H príde hnacie vozidlo r ∈ A priamo 

z depa. 
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Podmienka (13) vymedzuje definičný obor novej premennej yir na celé nezáporné 

čísla.  

 

5.2.1 Modifikovaný matematický model 
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35 

 

6 Zásady transformácie modelu do textu programu v programovacom jazyku Mosel 

 

Software Xpress - IVE je určený pre operačný systém Windows, slúţi na riešenie 

lineárnych matematických modelov a pri riešení optimalizačných úloh pracuje 

s programovacím jazykom MOSEL. Aby model fungoval a aby sa z neho získali 

poţadované  výsledky, je potrebné riešený problém transformovať do textu, s ktorým vie 

software pracovať. Na obr. č. 3 moţno vidieť pracovné prostredie softwaru Xpress - IVE. 

 

 

Obrázok číslo3 : Prostredie softwaru Xpress – IVE 

 

Všeobecná  štruktúra  kaţdého  textu  programu v  programovacím jazyku MOSEL  

v Xpress – IVE je nasledujúca: 

1.) zadanie názvu modelu, 

2.) načítanie potrebných kniţníc, 

3.) deklaračná časť – deklarujú sa tu všetky premenné a konštanty, 

4.) definovanie hodnôt všetkých konštánt, 

5.) zápis podmienok, obmedzení, súvislostí, 

6.) zápis účelovej funkcie a príkazu optimalizácie, 

7.) zápis príkazov, pomocou ktorých sa vypíšu poţadované výstupné 

informácie [2]. 
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6.1 Základné príkazy 

 

Úvodný riadok modelu začína kľúčovým slovom model, za ktorým nasleduje názov 

modelu. Názov musí byť bez diakritiky a ak je viacslovný, slová sa musia oddeliť 

takzvaným podtrţníkom, napríklad : 

 

model optimalizacia_obehov_hnacich_vozidiel 

 

Do textu programu sa dajú vkladať aj poznámky, stačí dať k textu symbol výkričník 

pred text poznámky. Text poznámok na rozdiel od názvu modelu môţe obsahovať 

diakritiku. 

Ďalej je potrebné definovať kniţnice, s ktorými bude software pri realizácii modelu 

pracovať. Pri danom modeli sa budú vyuţívať kniţnice mmxprs, ktoré sa definujú 

príkazom: 

uses "mmxprs"; 

 

Po úvodnej časti textu programu nasleduje deklaračná časť, ktorá začína príkazom: 

 

declarations 

 

 V deklaračnej časti sa musia deklarovať všetky premenné a všetky konštanty typu 

pole. V tomto  prípad e to  sú  mnoţiny  vlakov, diep  a vozidiel. Mnoţiny sa deklarujú tak, 

ţe sa napíše skratka mnoţiny, za ktorou nasleduje znamienko rovná sa a prvé a posledné 

čísla rozsahu mnoţiny, ktoré sú navzájom oddelené dvomi bodkami. Príklad deklarovania 

mnoţiny: 

voz=1..5 

 

Príklad deklarovania mnoţiny s uvedením poznámky: 

 

voz=1..3! množina obsahuje 3 vozidlá 
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Následne je potrebné deklarovať konštanty a premenné. Všetky pouţité konštanty 

a premenné, ktoré sa vzťahujú k nejakej mnoţine sú typu pole, po anglicky array. Zapisujú 

sa pomocou príkazu: 

 

b:array(vla) of real ! dĺžka trasy vlaku 

kde b vyjadruje označenie premennej, slovo array vyjadruje, ţe to je veličina typu pole. 

Údaj v zátvorke hovorí o tom, k akej mnoţine táto konštanta patrí. Jedna konštanta môţe 

patriť aj k viacerým mnoţinám. Slovami of real sa vyjadruje, ţe je to konštanta typu real– 

reálne čísla. 

Premenné sú veličiny, ktoré nie sú dopredu dané a známe a počas výpočtu môţu 

meniť svoju hodnotu v závislosti od optimalizačných kritérií. Deklarujú sa nasledovne: 

 

x:array(vla,vla,voz) of mpvar!premenná modelujúca rozhodnutia 

Znak x na začiatku vyjadruje označenie premennej, slovo array rovnako ako 

pri konštantách vyjadruje, ţe je to veličina typu pole. Údaje v zátvorke opäť vyjadrujú 

príslušnosť premennej k daným mnoţinám. Ako je evidentné, jeden typ premennej môţe 

viacnásobne patriť k rovnakej mnoţine. Najpodstatnejšia časť príkazu je na konci – slová 

of mpvar, ktoré vyjadrujú, ţe sa jedná o premennú veličinu. Ak by premenná nebola typu 

pole, deklarovala by sa nasledujúcim spôsobom: 

 

x:mpvar 

 

Dynamická premenná sa deklaruje pomocou príkazu: 

 

x:dynamic array(range, range) of mpvar 

Ako je vidieť, miesto mnoţín sa pri deklarovaní dynamickej premennej napíše slovo 

range. 

Deklarovaním všetkých potrebných premenných a konštantných veličín sa končí 

deklaračná časť modelu. Na konci deklaračnej časti musí byť príkaz : 

 

end-declarations 
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Keby bola v modeli napr. konštanta E, ktoré nie je typu pole a má hodnotu 

9999999, netreba ju deklarovať, jej hodnota sa definuje priamo v hlavnej časti programu 

pomocou príkazu: 

 

E:=9999999 

 

Konkrétne hodnoty konštánt typu pole, v tomto prípade konštánt dij sa zapisujú 

spôsobom: 

 

d::[0,9,5,9,10,7,0,5,9,10,2,6,0,18,9,11,6,9,0,8,4,8,4,8,0] 

 

Na začiatku riadku musí byť označenie konštanty, za ktorou nasleduje symbol „::“ 

a uzavretá hranatá zátvorka, v ktorej sú čiarkami oddelené konkrétne hodnoty. 

V niektorých verziách optimalizačného softwaru môţe byť tento symbol nahradený iným 

priraďovacím príkazom  „:=“  . Pre väčšiu prehľadnosť sa môţe pouţiť takzvaný maticový 

zápis. Platí tu podmienka, ţe na konci kaţdého riadku musí byť čiarka a na konci 

posledného riadku musí byť hranatá zátvorka. Príklad maticového zápisu konštanty typu 

pole: 

 

d::[0,9,5,9,10, 

7,0,5,9,10, 

2,6,0,18,9, 

11,6,9,0,8, 

4,8,4,8,0] 

 

Po definovaní všetkých konštantných veličín nasleduje časť, kde je potrebné 

zostaviť a vhodne zapísať obmedzujúce podmienky, aby daný matematický model správne 

fungoval a poskytol poţadované výsledky. Software Xpress – IVE predpokladá, 

ţe veličiny sú nezáporné reálne čísla. Zapisovanie obligatórnych podmienok pre tento typ 

podmienok nie je teda nutné. Nutný je však zápis v prípadoch oboch ďalších definičných 

oborov, teda u mnoţiny nezáporných celých čísel a u mnoţiny hodnôt 0 a 1. 

Poţiadavka na nezápornosť a celočíselnosť sa zapisuje príkazom: 



39 

 

 

forall(i in vla,j in vla,r in voz)x(i,j,r)is_integer 

Miesto toho, aby sa museli vypisovať všetky členy premennej xijr, je jednoduchšie pouţiť 

príkaz forall a v nasledujúcej zátvorke za týmto príkazom definovať ku ktorým mnoţinám 

sa vzťahujú indexy pouţité pri tejto premennej. 

 

Poţiadavka na binárnosť premenných sa definuje pomocou príkazu is_binary. 

Príklad definovania binárnej premennej: 

 

forall(i in vla,j in vla,r in voz)x(i,j,r)is_binary 

 

V prípade, ţe sa pri nejakej podmienke pouţije príkaz forall, ale nie je ţiaduce, 

aby sa táto podmienka vzťahovala na všetky prvky v mnoţinách, tak sa miesto označenia 

mnoţiny pouţije príkaz  

 

forall(r in 2..6)x(r)=1 

kde čísla 2 a 6 určujú od ktorého a po ktorý člen danej mnoţiny platí táto podmienka. 

Medzi týmito číslami musia byť dve bodky. 

 

Štrukturálne   podmienky   sa    zapisujú    pomocou     rovníc  –   symbolom   rovná  

sa, prípadne pomocou symbolu rovná sa v kombinácii so symbolom väčší, menší, teda 

spolu pomocou symbolov menší, alebo rovný a väčší, alebo rovný. Príklad zapísania 

štrukturálnej podmienky pomocou symbolu menší, alebo rovný: 

 

t(1)<=t(17) 

 

Ak štrukturálna podmienka obsahuje súčet, dá sa zapísať buď v tvare klasickej 

rovnice, kde sa na jednej strane vypíšu všetky členy podieľajúce sa na súčte a na druhej 

strane potrebná hodnota, alebo matematický výraz. Druhou moţnosťou je súčet zapísať 

pomocou príkazu sum, za ktorým sú v zátvorke uvedené mnoţiny, odkiaľ sú veličiny, ktoré 
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sa sčítavajú. Za zátvorkou nasleduje označenie premennej, prípadne viac premenných 

a prípadne symbol matematickej operácie vyjadrujúci matematický vzťah medzi nimi. 

Príklad zapísania podmienky pomocou klasického súčtu: 

 

t(1)+ t(2)+t(3)+...+t(6)=7 

Príklad zapísania podmienky pomocou príkazu sum: 

 

sum(r in voz)t(r)=7 

 

V prípade, ţe je v modeli pouţitá dynamická premenná je potrebné pomocou 

podcyklu a pomocnej premennej definovať, v ktorých prípadoch má byť táto dynamická 

premenná vytvorená. Ukáţka podcyklu na definovanie podmienok vzniku dynamickej 

premennej: 

 

forall(i in vla, j in vla, r in voz) 

if(o(j)>=p(i)+v(j)+f(i,j)) 

then q(i,j,r):=1 

else q(i,j,r):=0 

end-if 

forall(i in vla, j in 1..n+1, r in voz|q(i,j,r)=1)create(x(i,j,r)) 

V prvom riadku sa definuje ku ktorým mnoţinám sa vzťahuje tento podcyklus. V druhom 

riadku sa za slovom if napíše vhodná podmienka, v treťom riadku sa za slovom then napíše 

hodnota  pomocnej  premennej  v  prípade,  ţe bude podmienka v druhom  riadku  splnená.  

V  ďalšom   riadku  sa  za  slovom  else  napíše  hodnota  pomocnej p remennej  v  prípade, 

 ţe podmienka v druhom riadku splnená nebude. Podcyklus sa uzatvára príkazom end-if 

v nasledujúcom riadku. Na záver sa do ďalšieho riadku napíše v ktorých prípadoch má byť 

dynamická premenná vytvorená. Na začiatku sa pomocou príkazu forall definujú mnoţiny 

ku ktorým sa dynamická premenná vzťahuje, a pre ktoré má byť vytvorená. Nasleduje 

symbol „|“vyjadrujúci situáciu, v ktorej má byť dynamická premenná vytvorená, za ktorým 

nasleduje definovanie hodnoty pomocnej premennej pre prípady, keď je poţadované 

vytvorenie dynamickej premennej. Nasleduje príkaz create a označenie dynamickej 

premennej. 
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Účelová funkcia sa zapisuje tak, ţe za zvoleným názvom funkcie nasleduje 

priraďovací príkaz „:=“a následne konkrétny formálny zápis danej účelovej funkcie. 

V nasledujúcom riadku sa zapíše, či je poţadovaná minimalizácia (maximalizácia) 

účelovej funkcie, pomocou príkazov minimize (maximize), za ktorým nasleduje zátvorka, 

v ktorej je uvedené označenie funkcie. Príklad zapísania účelovej funkcie a zadania 

príkazu o minimalizácii: (symbol <> nahrádza symbol nerovná sa a musí byť oddelený 

symbolom„|“): 

 

fc:=sum(r in vz,i in uzl,j in uzl|i<>j)d(i,j)*x(i,j,r) 

minimize(fc) 

 

Poţadovaná hodnota účelovej funkcie sa zistí pomocou príkazu getobjval. 

Na vypísanie tejto a všeobecne aj iných hodnôt, prípadne aj s ľubovoľným komentárom, 

slúţi  príkaz  writeln. Komentár sa zapisuje do zátvorky  za  príkazom  writeln tak, ţe sa 

zapíše medzi dvojicu apostrofov. V zátvorke sa komentár a potrebné príkazy oddeľujú 

čiarkami. Príklad zapísania príkazu, ktorý vypíše hodnotu účelovej funkcie : 

 

writeln('minimalizovaná funkcia má hodnotu : ',getobjval,') 

 

Hodnoty jednotlivých premenných a iných statických veličín sa obdobne zisťujú 

príkazom getsol. Príklad príkazu, ktorý vypíše hodnotu jednotlivej premennej : 

 

writeln("x(1,1,1) =",getsol(x(1,1,1))) 

 

V prípade, ţe je ţiadané, aby boli vypísané všetky hodnoty jednotlivých 

premenných sa k príkazu getsol pridáva príkaz forall. Príklad zapísania príkazu, ktorý 

vypíše všetky jednotlivé hodnoty danej premennej : 

 

forall(i in uzl,j in uzl,r in vz)writeln("x(",i,",",j,",",r,")=",getsol(x(i,j,r))) 
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Často môţe nastať situácia, ţe jednotlivých hodnôt premenných je veľa a ţiadané 

je, aby boli vypísané len premenné, ktoré nadobúdajú napríklad kladné hodnoty. V takom 

prípade stačí do príkazu pridať podmienku, ktorá to zaručí, napr.: 

 

forall(i in uzl,j in uzl,r in vz|getsol(x(i,j,r))>0)writeln("x(",i,",",j,",",r,")=",getsol(x(i,j,r)) 

 

Text programu sa vţdy končí príkazom: 

 

end-model 

[2] 

 

6.2 Text programu pre riešenú úlohu 

 

Uvedený text programu je bez vstupných údajov. 

 

model obehy_hnacich_vozidiel 

uses "mmxprs"; 

declarations 

n=! doplní sa podľa počtu vlakov 

vla=0..n 

voz=1.. ! doplní sa podľa počtu hnacích vozidiel 

x:dynamic array(range, range, voz)of mpvar 

q:array(vla, 1..n+1, voz)of real!incidencna matica 

b:array(1..n+1) of real ! dĺžka trasy vlaku 

d:array(vla,1..n+1)of real! vzdialenosti medzi stanicami 

p:array(0..n)of real ! čas príjazdu vlaku 

o:array(1..n+1)of real!čas odjazdu vlaku 

f:array(vla,1..n+1)of real !časová náročnosť presunu 

v:array(1..n+1)of real !časová náročnosť obratu 

y:array(1..n+1,voz)of mpvar 

end-declarations 

m:=! počet vlakov + 1 
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b:=[] !dĺžka trasy vlaku 

d:=[]! vzdialenosti medzi stanicami 

o:=[]!čas odjazdu vlaku 

p:=[]  ! čas príjazdu vlaku 

v:=[]  ! časová náročnosť obratu 

f:=[]!časová náročnosť presunu 

forall(i in vla, j in 1..n+1, r in voz|i<>j) 

if(o(j)>=p(i)+v(j)+f(i,j)) 

then q(i,j,r):=1 

else q(i,j,r):=0 

end-if 

forall(i in vla, j in 1..n+1, r in voz|q(i,j,r)=1)create(x(i,j,r)) 

forall(i in vla, j in 1..n+1, r in voz|i<>j)x(i,j,r)is_binary 

forall(i in 1..n+1,r in voz)y(i,r)is_integer 

forall(j in 1..n)sum(i in vla,r in voz|i<>j)x(i,j,r)=1  

forall(r in voz)sum(j in vla)x(0,j,r)<=1 

forall(j in 1..n,r in voz)sum(i in 0..n|i<>j)x(i,j,r)=sum(i in 1..n+1|i<>j)x(j,i,r)   

UF:=sum(i in vla, j in 1..n+1, r in voz)x(i,j,r)*d(i,j)+sum(j in 1..n, r in voz)x(0,j,r)*1000 

minimize(UF) 

writeln("UF ma hodnotu ",getobjval) 

forall(i in vla, j in 1..n+1|i<>j, r in voz|getsol(x(i,j,r))>0) writeln("x(",i,",",j,",",r,")= 

",getsol(x(i,j,r))) 

writeln 

forall(r in voz)writeln("hnacie vozidlo cislo ",r," preslo pocas obehu ",getsol(sum(i in vla, j 

in 1..n+1)(d(i,j)+b(j))*x(i,j,r))," kilometrov") 

end-model 

 

Celý text zostaveného textu programu aj so vstupnými údajmi sa nachádza 

v prílohovej časti diplomovej práce. 
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7 Výpočtové experimenty 

 

7.1 Vstupné údaje 

 

Vstupné údaje pouţité v tejto diplomovej práci som získal z grafikonu obehov 

hnacích vozidiel, zo zošitového cestovného poriadku a od autora grafikonu hnacích 

vozidiel p. Karla Janů. Grafikon obehov hnacích vozidiel sa nachádza v prílohách 

diplomovej práce. 

Na jednotlivých listoch grafikonu obehov hnacích vozidiel sú uvedené nesprávne 

údaje o kilometrovej vzdialenosti medzi jednotlivými stanicami. Je to spôsobené tým, 

ţe tento grafikon bol vytváraný pomocou softwaru KASO a tento software robí chyby 

v určovaní vzdialeností medzi jednotlivými stanicami. Údaje o reálnych vzdialenostiach 

medzi jednotlivými stanicami som získal z Informačného dopravného systému– IDOS. 

Získané údaje o reálnych kilometrových vzdialenostiach medzi jednotlivými stanicami 

rozhodujúcimi z hľadiska plánovania obratov sú uvedené na obrázku číslo 4. 

 

 

Obrázok číslo 4 : Reálne vzdialeností staníc na vozebnom ramene Bohumín – Valašské 

Meziříčí 

Z listov grafikonu obehov hnacích vozidiel boli získané informácie o číslach 

vlakov, o pravidelnosti vlakov, o trasách jednotlivých vlakov, o odchodoch a príchodoch 

a o jazdných dobách. Získané informácie sú na nasledujúcich stranách spracované 

vo forme tabuľky. 

Tabuľka číslo 1: Informácie o vlakoch 

Číslo 

vlaku 

Pravidelnosť Odchod Príchod Dĺžka 

trasy 

Jazdná 

doba 

3110 pracovné dni 5:48 z Ostravy 

hl. s. 

7:22 do Veřovic 55 

kilometrov 

1 hodina a 

34 minút 

3110 soboty, sviatky 5:48 z Ostravy 

hl. s. 

7:11 do 

Frenštátu p. Rad. 

47 

kilometrov 

1 hodina a 

23 minút 
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3111 pracovné dni 4:23 z Frenštátu 

p. Rad. 

5:35 do Ostravy 

hl. s. 

47 

kilometrov 

1 hodina a 

12 minút 

3112 pracovné dni, 

soboty, sviatky 

6:48 z Ostravy 

hl. s. 

8:11 do 

Frenštátu p. Rad. 

47 

kilometrov 

1 hodina a 

23 minút 

3113 pracovné dni 4:53 z Frenštátu 

p. Rad. 

6:08 do Ostravy 

hl. s. 

47 

kilometrov 

1 hodina a 

15 minút 

3113 soboty, sviatky 5:32 z Frýdku-

Místku 

6:08 do Ostravy 

hl. s. 

22 

kilometrov 

36 minút 

3114 kaţdý deň 8:48 z Ostravy 

hl. s. 

10:11 do 

Frenštátu p. Rad. 

47 

kilometrov 

1 hodina a 

23 minút 

3115 pracovné dni, 

soboty, sviatky 

5:53 z Frenštátu 

p. Rad. 

7:08 do Ostravy 

hl. s. 

47 

kilometrov 

1 hodina a 

15 minút 

3116 pracovné dni, 

soboty, sviatky 

9:50 z Ostravy 

hl. s. 

11:11 do 

Frenštátu p. Rad. 

47 

kilometrov 

1 hodina a 

21 minút 

3117 pracovné dni 6:53 z Frenštátu 

p. Rad. 

8:04 do Ostravy 

hl. s. 

47 

kilometrov 

1 hodina a 

11 minút 

3117 soboty, sviatky 7:30 z Frýdku-

Místku 

8:04 do Ostravy 

hl. s. 

22 

kilometrov 

34 minút 

3118 kaţdý deň 12:48 z Ostravy 

hl. s. 

14:11 do 

Frenštátu p. Rad. 

47 

kilometrov 

1 hodina a 

23 minút 

3119 kaţdý deň 8:44 z Frenštátu 

p. Rad. 

10:08 do 

Ostravy hl. s. 

47 

kilometrov 

1 hodina a 

24 minút 

3120 kaţdý deň 13:48 z Ostravy 

hl. s. 

15:11 do 

Frenštátu p. Rad. 

47 

kilometrov 

1 hodina a 

23 minút 

3121 kaţdý deň 10:53 z 

Frenštátu p. Rad. 

12:08 do 

Ostravy hl. s. 

47 

kilometrov 

1 hodina a 

15 minút 

3122 pracovné dni 14:48 z Ostravy 

hl. s. 

16:06 do 

Frenštátu p. Rad. 

47 

kilometrov 

1 hodina a 

18 minút 

3122 soboty, sviatky 14:48 z Ostravy 

hl. s. 

15:43 do 

Frýdlantu n.Ostr. 

32 

kilometrov 

55 minút 

3123 kaţdý deň 12:53 z 

Frenštátu p. Rad. 

14:05 do 

Ostravy hl. s. 

47 

kilometrov 

1 hodina a 

12 minút 

3124 kaţdý deň 15:48 z Ostravy 

hl. s. 

17:11 do 

Frenštátu p. Rad. 

47 

kilometrov 

1 hodina a 

23 minút 
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3125 kaţdý deň 13:39 z Veřovic 15:08 do 

Ostravy hl. s. 

55 

kilometrov 

1 hodina a 

29 minút 

3126 pracovné dni 16:18 z Ostravy 

hl. s. 

17:13 do 

Frýdlantu n.Ostr. 

32 

kilometrov 

55 minút 

3127 kaţdý deň 14:53 z 

Frenštátu p. Rad. 

16:08 do 

Ostravy hl. s. 

47 

kilometrov 

1 hodina a 

15 minút 

3128 kaţdý deň 16:48 z Ostravy 

hl. s. 

18:07 do 

Frenštátu p. Rad. 

47 

kilometrov 

1 hodina a 

19 minút 

3129 kaţdý deň 15:48 z  

Frenštátu p. Rad. 

17:08 do 

Ostravy hl. s. 

47 

kilometrov 

1 hodina a 

20 minút 

3130 kaţdý deň 17:48 z Ostravy 

hl. s. 

19:07 do 

Frenštátu p. Rad. 

47 

kilometrov 

1 hodina a 

19 minút 

3131 kaţdý deň 16:53 z 

Frenštátu p. Rad. 

18:08 do 

Ostravy hl. s. 

47 

kilometrov 

1 hodina a 

15 minút 

3132 kaţdý deň 19:53 z Ostravy 

hl. s. 

21:11 do 

Frenštátu p. Rad. 

47 

kilometrov 

1 hodina 

a 18 minút 

3133 kaţdý deň 17:48 z 

Frenštátu p. Rad. 

19:08 do 

Ostravy hl. s. 

47 

kilometrov 

1 hodina a 

20 minút 

3134 pondelky aţ 

štvrtky, sviatky 

21:50 z Ostravy 

hl. s. 

23:06 do 

Frenštátu p. Rad. 

47 

kilometrov 

1 hodina a 

16 minút 

3134 piatky, soboty 21:50 z Ostravy 

hl. s. 

22:25 do 

Frýdku-Místku 

8 

kilometrov 

35 minút 

3135 kaţdý deň 18:49 z 

Frenštátu p. Rad. 

20:08 do 

Ostravy hl. s. 

47 

kilometrov 

1 hodina a 

19 minút 

3137 kaţdý deň 20:53 z  

Frenštátu p. Rad. 

22:08 do 

Ostravy hl. s. 

47 

kilometrov 

1 hodina a 

15 minút 

3142 pracovné dni 5:18 z Ostravy 

hl. s. 

6:13 do 

Frýdlantu n.Ostr. 

32 

kilometrov 

55 minút 

3143 pracovné dni 5:45 z Frýdlantu 

n.Ostr. 

6:38 do Ostravy 

hl. s. 

32 

kilometrov 

53 minút 

3144 pracovné dni 6:18 z Ostravy 

hl. s. 

7:13 do 

Frýdlantu n.Ostr. 

32 

kilometrov 

53 minút 

3145 pracovné dni 6:45 z Frýdlantu 

n.Ostr. 

7:38 do Ostravy 

hl. s. 

32 

kilometrov 

53 minút 
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3146 pracovné dni, 

soboty, sviatky 

7:50 z Ostravy 

hl. s. 

8:43 do 

Frýdlantu n.Ostr. 

32 

kilometrov 

53 minút 

3147 pracovné dni 7:46 z Frýdlantu 

n.Ostr. 

8:35 do Ostravy 

hl. s. 

32 

kilometrov 

53 minút 

3149 pracovné dni 12:45 z 

Frýdlantu n.Ostr. 

13:38 do 

Ostravy hl. s. 

32 

kilometrov 

53 minút 

3149 soboty, sviatky 12:45 z 

Frýdlantu n.Ostr. 

13:38 do 

Ostravy hl. s. 

32 

kilometrov 

55 minút 

3150 pracovné dni 12:18 z Ostravy 

hl. s. 

13:13 do 

Frýdlantu n.Ostr. 

32 

kilometrov 

53 minút 

3151 pracovné dni 13:45 z 

Frýdlantu n.Ostr. 

14:38 do 

Ostravy hl. s. 

32 

kilometrov 

55 minút 

3152 pracovné dni 13:18 z Ostravy 

hl. s. 

14:13 do 

Frýdlantu n.Ostr. 

32 

kilometrov 

55 minút 

3153 pracovné dni 14:45 z 

Frýdlantu n.Ostr. 

15:35 do 

Ostravy hl. s. 

32 

kilometrov 

50 minút 

3154 pracovné dni, 

soboty, sviatky 

14:18 z Ostravy 

hl. s. 

15:13 do 

Frýdlantu n.Ostr. 

32 

kilometrov 

55 minút 

3155 pracovné dni 15:45 z 

Frýdlantu n.Ostr. 

16:38 do 

Ostravy hl. s. 

32 

kilometrov 

55 minút 

3156 pracovné dni 15:18 z Ostravy 

hl. s. 

16:13 do 

Frýdlantu n.Ostr. 

32 

kilometrov 

50 minút 

3157 pracovné dni, 

soboty, sviatky 

16:45 z 

Frýdlantu n.Ostr. 

16:35 do 

Ostravy hl. s. 

32 

kilometrov 

50 minút 

3158 pracovné dni 17:18 z Ostravy 

hl. s. 

18:13 do 

Frýdlantu n.Ostr. 

32 

kilometrov 

42 minút 

3159 pracovné dni 17:45 z 

Frýdlantu n.Ostr. 

18:38 do 

Ostravy hl. s. 

32 

kilometrov 

53 minút 

3162 pracovné dni 4:59 z Frýdku-

Místku 

5:41 do 

Frenštátu p. Rad. 

25 

kilometrov 

42 minút 

3164 soboty, sviatky 8:14 z Frenštátu 

p. Rad. 

8:45 do 

Valašského 

Meziříčí 

25 

kilometrov 

31 minút 

3171 soboty, sviatky 13:15 z 13:37 do 17 22 minút 
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Valašského 

Meziříčí 

Veřovic kilometrov 

3172 soboty, sviatky 15:16 z 

Frýdlantu n.Ostr. 

15:39 do 

Frenštátu p. Rad. 

15 

kilometrov 

23 minút 

3180 pracovné dni 18:18 z Ostravy 

hl. s. 

18:56 do 

Frýdku-Místku 

22 

kilometrov 

38 minút 

3181 pracovné dni 4:30 z Frýdku-

Místku 

5:04 do Ostravy 

hl. s. 

22 

kilometrov 

34 minút 

3182 kaţdý deň 18:50 z Ostravy 

hl. s. 

19:25 do 

Frýdku-Místku 

22 

kilometrov 

35 minút 

3186 kaţdý deň 22:18 z Ostravy 

hl. s. 

22:55 do 

Frýdku-Místku 

22 

kilometrov 

37 minút 

3194 pondelky 4:23 z Ostravy 

hl. s. 

4:52 do Frýdku-

Místku 

22 

kilometrov 

29 minút 

LV pondelky 3:44 z Bohumína 3:53 do Ostravy 

hl. s. 

8 

kilometrov 

9 minút 

LV pondelky 3:44 z Bohumína 3:53 do Ostravy 

hl. s. 

8 

kilometrov 

9 minút 

LV piatky 19:55 z Ostravy 

hl. s. 

20:04 do 

Bohumína 

8 

kilometrov 

9 minút 

LV soboty, sviatky 6:48 z Ostravy 

hl. s. 

11:09 do 

Bohumína 

8 

kilometrov 

9 minút 

LV pondelky-štvrtky, 

sviatky 

22:23 z Ostravy 

hl. s. 

22:32 do 

Bohumína 

8 

kilometrov 

9 minút 

LV piatky, soboty 22:53 z Ostravy 

hl. s. 

23:02 do 

Bohumína 

8 

kilometrov 

9 minút 

LV pracovné dni 4:39 z Bohumína 4:48 do Ostravy 

hl. s. 

8 

kilometrov 

9 minút 

LV soboty, sviatky 9:11 z Bohumína 9:20 do Ostravy 

hl. s. 

8 

kilometrov 

9 minút 

LV piatky 19:55 z Ostravy 

hl. s. 

20:04 do 

Bohumína 

8 

kilometrov 

9 minút 

SV 

3192 

pondelky 4:49 z Frýdku-

Místku 

5:03 do 

Frýdlantu n.Ostr. 

15 

kilometrov 

14 minút 
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SV 

3194 

pondelky 4:23 z Ostravy 

hl. s. 

4:52 do Frýdku-

Místku 

22 

kilometrov 

29 minút 

SV 

3197 

piatky 18:48 z 

Frýdlantu n.Ostr. 

19:29 do 

Ostravy hl. s. 

32 

kilometrov 

41 minút 

SV 

3199 

piatky 19:14 z Frýdku-

Místku 

19:40 do 

Ostravy hl. s. 

22 

kilometrov 

26 minút 

SV 

28921 

pracovné dni 7:18 z Ostravy 

hl. s. 

7:26 do 

Bohumína 

8 

kilometrov 

8 minút 

SV 

28932 

kaţdý deň 12:52 z 

Bohumína 

13:01 do 

Ostravy hl. s. 

8 

kilometrov 

9 minút 

 

Niektoré vlaky majú v tabuľke číslo 1 rovnaké číslo, je tak kvôli tomu, ţe niektoré 

vlaky majú v rôzne dni inú trasu, miesta a časy odchodov a príchodov. Pre účely modelu sa 

takéto vlaky berú ako rôzne vlaky. Skratka LV označuje lokomotívny vlak, skratka SV 

označuje súpravový vlak. 

Ukáţka fragmentu matice kilometrovej vzdialenosti medzi stanicami, kde jeden 

vlak končí svoju trasu a ďalší vlak svoju trasu začína je zobrazená v tabuľke číslo 2. 

Tabuľka číslo 2 : Fragment matice vzdialeností medzi stanicami 

Číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 303 304 305 306 307 308 309 

vlaku (depo) 

0 

(depo) 30 8 63 8 55 8 30 8 63 8 55 

... 

8 55 8 40 8 8 0 

1 22 0 55 0 47 0 22 0 55 0 47 ... 0 47 0 32 0 0 8 

2 33 55 0 55 8 55 33 55 0 55 8 ... 55 8 55 23 55 55 63 

3 22 0 55 0 47 0 22 0 55 0 47 ... 0 47 0 32 0 0 8 

4 25 47 8 47 0 47 25 47 8 47 0 ... 47 0 47 15 47 47 55 

5 22 0 55 0 47 0 22 0 55 0 47 ... 0 47 0 32 0 0 8 

6 25 47 8 47 0 47 25 47 8 47 0 ... 47 0 47 15 47 47 55 

7 22 0 55 0 47 0 22 0 55 0 47 ... 0 47 0 32 0 0 8 

8 33 55 0 55 8 55 33 55 0 55 8 ... 55 8 55 23 55 55 63 

9 22 0 55 0 47 0 22 0 55 0 47 ... 0 47 0 32 0 0 8 

10 25 47 8 47 0 47 25 47 8 47 0 ... 47 0 47 15 47 47 55 

11 22 0 55 0 47 0 22 0 55 0 47 ... 0 47 0 32 0 0 8 

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 

303 25 47 8 47 0 47 25 47 8 47 0 ... 47 0 47 15 47 47 55 

304 22 0 55 0 47 0 22 0 55 0 47 ... 0 47 0 32 0 0 8 
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305 10 32 23 32 15 32 10 32 23 32 15 ... 32 15 32 0 32 32 40 

306 22 0 55 0 47 0 22 0 55 0 47 ... 0 47 0 32 0 0 8 

307 0 22 33 22 25 22 0 22 33 22 25 ... 22 25 22 10 22 22 30 

308 0 22 33 22 25 22 0 22 33 22 25 ... 22 25 22 10 22 22 30 

 

Údaje o časovej náročnosti presunu hnacích vozidiel medzi stanicami, kde jeden 

vlak končí svoju trasu a ďalší vlak svoju trasu začína boli určené zo zošitového cestovného 

poriadku. Konkrétne údaje o časovej náročnosti presunu medzi stanicami sú uvedené 

v nasledujúcej tabuľke. 

Tabuľka číslo 3: Časová náročnosť presunu LV 

Východisková ţelezničná stanica Cieľová ţelezničná stanica Časová náročnosť [min] 

Bohumín Ostrava hlavná stanica 9 

Ostrava hlavná stanica Frýdek – Místek 32 

Frýdek – Místek Frýdlant nad Ostravicí 12 

Frýdlant nad Ostravicí Frenštát pod Radhoštěm 17 

Frenštát pod Radhoštěm Veřovice 8 

Veřovice Valašské Meziříčí 17 

 

Ukáţka fragmentu matice časovej náročnosti presunu hnacích vozidiel medzi 

stanicami, kde jeden vlak končí svoju trasu a ďalší vlak svoju trasu začína je zobrazená 

v tabuľke číslo 4. Časy v tabuľke sú v hodinách. Kompletné matice vzdialeností a časovej 

náročnosti medzi stanicami, kde jeden vlak svoju trasu končí a druhý začína sú uvedené 

v prílohách. 

Tabuľka číslo 4: Fragment matice časovej náročnosti presunu medzi stanicami 

Číslo  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 . 303 304 305 306 307 308 309 

vlaku (depo) 

0 
(depo) 

0,683 0,150 1,300 0,150 1,167 0,150 0,683 0,150 1,300 0,150 1,167 

  

0,150 1,167 0,150 0,683 0,150 0,150 0,000 

1 

0,533 0,000 1,150 0,000 1,017 0,000 0,533 0,000 1,150 0,000 1,017 

  

0,000 1,017 0,000 0,733 0,000 0,000 0.15, 

2 

0,617 1,150 0,000 1,150 0,133 1,150 0,617 1,150 0,000 1,150 0,133 

  

1,150 0,133 1,150 0,417 1,150 1,150 1,300 

3 

0,533 0,000 1,150 0,000 1,017 0,000 0,533 0,000 1,150 0,000 1,017 

  

0,000 1,017 0,000 0,733 0,000 0,000 0,150 

4 

0,483 1,017 0,133 1,017 0,000 1,017 0,483 1,017 0,133 1,017 0,000 

  

1,017 0,000 1,017 0,283 1,017 1,017 1.16667, 

5 

0,533 0,000 1,150 0,000 1,017 0,000 0,533 0,000 1,150 0,000 1,017 

  

0,000 1,017 0,000 0,733 0,000 0,000 0,150 

6 

0,483 1,017 0,133 1,017 0,000 1,017 0,483 1,017 0,133 1,017 0,000 

  

1,017 0,000 1,017 0.28333, 1,017 1,017 1.16667, 
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7 

0,533 0,000 1,150 0,000 1,017 0,000 0,533 0,000 1,150 0,000 1,017 

  

0,000 1,017 0,000 0,733 0,000 0,000 0,150 

8 

0,617 1,150 0,000 1,150 0,133 1,150 0,617 1,150 0,000 1,150 0,133 

  

1,150 0,133 1,150 0,417 1,150 1,150 1,300 

9 

0,533 0,000 1,150 0,000 1,017 0,000 0,533 0,000 1,150 0,000 1,017 

  

0,000 1,017 0,000 0,733 0,000 0,000 0,150 

10 

0,483 1,017 0,133 1,017 0,000 1,017 0,483 1,017 0,133 1,017 0,000 

  

1,017 0,000 1,017 0,283 1,017 1,017 1,167 

11 

0,533 0,000 1,150 0,000 1,017 0,000 0,533 0,000 1,150 0,000 1,017 

  

0,000 1,017 0,000 0,733 0,000 0,000 0,150 

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : 

  

303 
0,483 1,017 0,133 1,017 0,000 1,017 0,483 1,017 0,133 1,017 0,000   1,017 0,000 1,017 0,283 1,017 1,017 1,167 

304 
0,533 0,000 1,150 0,000 1,017 0,000 0,533 0,000 1,150 0,000 1,017   0,000 1,017 0,000 0,733 0,000 0,000 0,150 

305 
0,200 0,733 0,417 0,733 0,283 0,733 0,200 0,733 0,417 0,733 0,283   0,733 0,283 0,733 0,000 0,733 0,733 0,683 

306 
0,533 0,000 1,150 0,000 1,017 0,000 0,533 0,000 1,150 0,000 1,017   0,000 1,017 0,000 0,733 0,000 0,000 0,150 

307 
0,000 0,533 0,617 0,533 0,483 0,533 0,000 0,533 0,617 0,533 0,483   0,533 0,483 0,533 0,200 0,533 0,533 0,683 

308 
0,000 0,533 0,617 0,533 0,483 0,533 0,000 0,533 0,617 0,533 0,483   0,533 0,483 0,533 0,200 0,533 0,533 0,683 

 

Informácie o časovej náročnosti obratov v jednotlivých staniciach boli získané 

od autora pôvodných obehov hnacích vozidiel riešenej turnusovej skupiny p. Karla Janů. 

 

Tabuľka číslo 5 : Časová náročnosť obratov v staniciach 

Časová náročnosť obratov v stanici Ostrava hlavná stanica 30 minút 

Časová náročnosť obratov v ostatných staniciach  20 minút 

 

Je evidentné, ţe pri určovaní dôb obratov v staniciach a pri určovaní dojazdu 

hnacích vozidiel boli prijaté určité zjednodušenia. Dôvody týchto zjednodušení sú uvedené 

v podkapitole 7.3. 

V grafikone obehov hnacích vozidiel sú aj informácie o zbrojení palivom, 

o prevádzkových ošetreniach a o striedaní obslúh hnacích vozidiel. Tieto údaje 

vo výpočtových experimentoch neslúţia ako vstupné údaje.  

 

7.2 Zápis údajov do optimalizačného softwaru 

 

V úvode bolo spomínané, ţe optimalizácia sa vzťahuje na obdobie jedného týţdňa. 

Počiatočný bod tohto časového obdobia –bod nula je v pondelok ráno v čase 

00:00,koncový bod –168hodín je v nedeľu v čase 24:00. Aby pouţitý matematický model 
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fungoval správne, boli časové údaje o príchodoch a odchodoch vlakov do optimalizačného 

softwaru Xpress - IVE zapísané nasledovne: 

- vlaky, ktoré sú vypravované v pondelok majú v matici príchodov 

a odchodov zapísané reálne údaje, 

- vlaky, ktoré sú vypravované v utorok majú v matici príchodov a odchodov 

zapísané reálne údaje + 24 hodín, 

- vlaky, ktoré sú vypravované v stredu majú v matici príchodov a odchodov 

zapísané reálne údaje + 48 hodín, 

- vlaky, ktoré sú vypravované vo štvrtok majú v matici príchodov a odchodov 

zapísané reálne údaje + 72 hodín, 

- vlaky, ktoré sú vypravované v piatok majú v matici príchodov a odchodov 

zapísané reálne údaje + 96 hodín, 

- vlaky, ktoré sú vypravované v sobotu majú v matici príchodov a odchodov 

zapísané reálne údaje + 120 hodín, 

- vlaky, ktoré sú vypravované v nedeľu majú v matici príchodov a odchodov 

zapísané reálne údaje + 144 hodín. 

Ostatné vstupné údaje sa do optimalizačného softwaru zadávajú bezo zmeny 

oproti reálnym hodnotám. 

 

7.3 Prijaté zjednodušenia 

 

Z listov grafikonu obehov hnacích vozidiel vyplýva, ţe na danom vozebnom 

ramene premáva 55 rôznych osobných vlakov, 6 súpravových vlakov, 9 lokomotívnych 

vlakov a v troch prípadoch ide hnacie vozidlo ako príprah na vlakoch obsluhovaných iným 

hnacím vozidlom. Na obsluhu týchto vlakov je pouţitých 7 hnacích vozidiel. Lokomotívne 

vlaky a príprahy nie sú pevne stanovené, pre kaţdý naplánovaný obeh hnacích vozidiel by 

boli iné, preto budú vo výpočtových experimentoch tieto vlaky zanedbané. Navrhnutý 

matematický model pre tvorbu obehov hnacích vozidiel dokáţe v prípade potreby 

naplánovať lokomotívny vlak. Pri optimalizácii obehov hnacích vozidiel sa bude pracovať 

iba s osobnými a súpravovými vlakmi. V úvode bolo spomínané, ţe riešená optimalizácia 

sa vzťahuje na obdobie jedného týţdňa. Za tento jeden týţdeň je na riešenom vozebnom 

ramene vypravených 308 vlakov(osobných a súpravových). 

Všeobecne sa časová náročnosť obratu medzi vlakmi 1 a 2 počíta ako súčet dôb po 

vlaku 1 a pred vlakom 2. Tieto doby sú pre prípad od prípadu odlišné. Keby sa mala 

počítať doba obratu pre kaţdú moţnú kombináciu vlakov, muselo by sa vykonať mnoho 
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výpočtov, čo by bolo značne náročné. Z tohto dôvodu boli prijaté isté zjednodušenia. Doby 

obratu v jednotlivých staniciach boli nahradené dvomi konštantami. Jedna konštanta 

o hodnote 30 minút sa vzťahuje ku ţelezničnej stanici Ostrava hlavná stanica a druhá 

konštanta o hodnote 20 minút sa vzťahuje ku všetkým ostatným ţelezničným staniciam, 

ktoré vystupujú v riešenej úlohe. Je tak kvôli tomu, ţe ţelezničná sieť v stanici Ostrava 

hlavná stanica je značne rozsiahlejšia ako v ostatných ţelezničných staniciach a preto tu 

doba obratu hnacieho vozidla medzi vlakmi trvá dlhšie. Hodnoty týchto konštánt zaručujú, 

ţe v prípade zvolenia nadväznosti obslúh vlakov jedným hnacím vozidlom sa reálne táto 

nadväznosť stihne realizovať. 

V pouţitom optimalizačnom modeli sa vôbec nezohľadňuje obmedzený dojazd 

hnacieho vozidla nezávislej trakcie. Predpokladá sa, ţe zbrojenie hnacieho vozidla palivom 

sa do obehu zapracuje aţ po zostrojení obehu. 

V optimalizačnom modeli sa ďalej nezohľadňuje doba na skúšku brzdy a doba 

na predhrievanie súpravy. 

 

7.4 Výsledky výpočtových experimentov 

 

V nasledujúcich tabuľkách sú na základe vypočítaných hodnôt premenných 

z výpočtových experimentov uvedené naplánované obehy jednotlivých hnacích vozidiel 

počas jedného týţdňa. 

 

Tabuľka číslo 6: Naplánovaný obeh prvého hnacieho vozidla 

HV 1 

Číslo vlaku Odchod Príchod Deň 

3111 4:23 z Frenštátu p. Rad. 5:35 do Ostravy hl. s. pondelok 

3150 12:18 z Ostravy hl. s. 13:13 do Frýdlantu n.Ostr. 

3151 13:45 z Frýdlantu n.Ostr. 14:38 do Ostravy hl. s. 

3156 15:18 z Ostravy hl. s. 16:13 do Frýdlantu n.Ostr. 

3157 16:45 z Frýdlantu n.Ostr. 17:35 do Ostravy hl. s. 

3180 18:18 z Ostravy hl. s. 18:56 do Frýdku-Místku 

3137 20:53 z  Frenštátu p. Rad. 22:08 do Ostravy hl. s. 

3110 5:48 z Ostravy hl. s. 7:22 do Veřovic utorok 
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3125 13:39 z Veřovic 15:08 do Ostravy hl. s. 

3128 16:48 z Ostravy hl. s. 18:07 do Frenštátu p. Rad. 

3135 18:49 z Frenštátu p. Rad. 20:08 do Ostravy hl. s. 

3146 7:50 z Ostravy hl. s. 8:43 do Frýdlantu n.Ostr. streda 

3149 12:45 z Frýdlantu n.Ostr. 13:38 do Ostravy hl. s. 

3126 16:18 z Ostravy hl. s. 17:13 do Frýdlantu n.Ostr. 

3159 17:45 z Frýdlantu n.Ostr. 18:38 do Ostravy hl. s. 

3132 19:53 z Ostravy hl. s. 21:11 do Frenštátu p. Rad. 

3117 6:53 z Frenštátu p. Rad. 8:04 do Ostravy hl. s. štvrtok 

3152 13:18 z Ostravy hl. s. 14:13 do Frýdlantu n.Ostr. 

3153 14:45 z Frýdlantu n.Ostr. 15:35 do Ostravy hl. s. 

3126 16:18 z Ostravy hl. s. 17:13 do Frýdlantu n.Ostr. 

3159 17:45 z Frýdlantu n.Ostr. 18:38 do Ostravy hl. s. 

3186 22:18 z Ostravy hl. s. 22:55 do Frýdku-Místku 

3113 4:53 z Frenštátu p. Rad. 6:08 do Ostravy hl. s. piatok 

3116 9:50 z Ostravy hl. s. 11:11 do Frenštátu p. Rad. 

3123 12:53 z Frenštátu p. Rad. 14:05 do Ostravy hl. s. 

3122 14:48 z Ostravy hl. s. 16:06 do Frenštátu p. Rad. 

3131 16:53 z Frenštátu p. Rad. 18:08 do Ostravy hl. s. 

3182 18:50 z Ostravy hl. s. 19:25 do Frýdku-Místku 

3113 5:32 z Frýdku-Místku 6:08 do Ostravy hl. s. sobota 

3112 6:48 z Ostravy hl. s. 8:11 do Frenštátu p. Rad. 

3121 10:53 z Frenštátu p. Rad. 12:08 do Ostravy hl. s. 

SV 28932 12:52 z Bohumína 13:01 do Ostravy hl. s. 

3130 17:48 z Ostravy hl. s. 19:07 do Frenštátu p. Rad. 

3119 8:44 z Frenštátu p. Rad. 10:08 do Ostravy hl. s. nedeľa 

 

Tabuľka číslo 7: Naplánovaný obeh druhého hnacieho vozidla 

HV 2 

Číslo vlaku Odchod Príchod Deň 

3115 5:53 z Frenštátu p. Rad. 7:08 do Ostravy hl. s. pondelok 

3146 7:50 z Ostravy hl. s. 8:43 do Frýdlantu n.Ostr. 

3149 12:45 z Frýdlantu n.Ostr. 13:38 do Ostravy hl. s. 
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3122 14:48 z Ostravy hl. s. 16:06 do Frenštátu p. Rad. 

3131 16:53 z Frenštátu p. Rad. 18:08 do Ostravy hl. s. 

3132 19:53 z Ostravy hl. s. 21:11 do Frenštátu p. Rad. 

3115 5:53 z Frenštátu p. Rad. 7:08 do Ostravy hl. s. utorok 

3146 7:50 z Ostravy hl. s. 8:43 do Frýdlantu n.Ostr. 

3123 12:53 z Frenštátu p. Rad. 14:05 do Ostravy hl. s. 

3122 14:48 z Ostravy hl. s. 16:06 do Frenštátu p. Rad. 

3131 16:53 z Frenštátu p. Rad. 18:08 do Ostravy hl. s. 

3186 22:18 z Ostravy hl. s. 22:55 do Frýdku-Místku 

3115 5:53 z Frenštátu p. Rad. 7:08 do Ostravy hl. s. streda 

3114 8:48 z Ostravy hl. s. 10:11 do Frenštátu p. Rad. 

3121 10:53 z Frenštátu p. Rad. 12:08 do Ostravy hl. s. 

3118 12:48 z Ostravy hl. s. 14:11 do Frenštátu p. Rad. 

3127 14:53 z Frenštátu p. Rad. 16:08 do Ostravy hl. s. 

3128 16:48 z Ostravy hl. s. 18:07 do Frenštátu p. Rad. 

3135 18:49 z Frenštátu p. Rad. 20:08 do Ostravy hl. s. 

3134 21:50 z Ostravy hl. s. 23:06 do Frenštátu p. Rad. 

3111 4:23 z Frenštátu p. Rad. 5:35 do Ostravy hl. s. štvrtok 

3112 6:48 z Ostravy hl. s. 8:11 do Frenštátu p. Rad. 

3119 8:44 z Frenštátu p. Rad. 10:08 do Ostravy hl. s. 

3150 12:18 z Ostravy hl. s. 13:13 do Frýdlantu n.Ostr. 

3151 13:45 z Frýdlantu n.Ostr. 14:38 do Ostravy hl. s. 

3156 15:18 z Ostravy hl. s. 16:13 do Frýdlantu n.Ostr. 

3157 16:45 z Frýdlantu n.Ostr. 17:35 do Ostravy hl. s. 

3132 19:53 z Ostravy hl. s. 21:11 do Frenštátu p. Rad. 

3115 5:53 z Frenštátu p. Rad. 7:08 do Ostravy hl. s. piatok 

3146 7:50 z Ostravy hl. s. 8:43 do Frýdlantu n.Ostr. 

3149 12:45 z Frýdlantu n.Ostr. 13:38 do Ostravy hl. s. 

3154 14:18 z Ostravy hl. s. 15:13 do Frýdlantu n.Ostr. 

3155 15:45 z Frýdlantu n.Ostr. 16:38 do Ostravy hl. s. 

3158 17:18 z Ostravy hl. s. 18:13 do Frýdlantu n.Ostr. 

SV 3197 18:48 z Frýdlantu n.Ostr. 19:29 do Ostravy hl. s. 

3186 22:18 z Ostravy hl. s. 22:55 do Frýdku-Místku 

3117 6:53 z Frenštátu p. Rad. 8:04 do Ostravy hl. s. sobota 
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3120 13:48 z Ostravy hl. s. 15:11 do Frenštátu p. Rad. 

3129 15:48 z  Frenštátu p. Rad. 17:08 do Ostravy hl. s. 

3114 8:48 z Ostravy hl. s. 10:11 do Frenštátu p. Rad. nedeľa 

3127 14:53 z Frenštátu p. Rad. 16:08 do Ostravy hl. s. 

3128 16:48 z Ostravy hl. s. 18:07 do Frenštátu p. Rad. 

3135 18:49 z Frenštátu p. Rad. 20:08 do Ostravy hl. s. 

3186 22:18 z Ostravy hl. s. 22:55 do Frýdku-Místku 

 

Tabuľka číslo 8: Naplánovaný obeh tretieho hnacieho vozidla 

HV 3 

Číslo vlaku Odchod Príchod Deň 

3144 6:18 z Ostravy hl. s. 7:13 do Frýdlantu n.Ostr. pondelok 

3147 7:46 z Frýdlantu n.Ostr. 8:35 do Ostravy hl. s. 

3116 9:50 z Ostravy hl. s. 11:11 do Frenštátu p. Rad. 

3123 12:53 z Frenštátu p. Rad. 14:05 do Ostravy hl. s. 

3124 15:48 z Ostravy hl. s. 17:11 do Frenštátu p. Rad. 

3133 17:48 z Frenštátu p. Rad. 19:08 do Ostravy hl. s. 

3186 22:18 z Ostravy hl. s. 22:55 do Frýdku-Místku 

3181 4:30 z Frýdku-Místku 5:04 do Ostravy hl. s. utorok 

3129 15:48 z  Frenštátu p. Rad. 17:08 do Ostravy hl. s. 

3119 8:44 z Frenštátu p. Rad. 10:08 do Ostravy hl. s. 

3152 13:18 z Ostravy hl. s. 14:13 do Frýdlantu n.Ostr. 

3153 14:45 z Frýdlantu n.Ostr. 15:35 do Ostravy hl. s. 

3126 16:18 z Ostravy hl. s. 17:13 do Frýdlantu n.Ostr. 

3145 6:45 z Frýdlantu n.Ostr. 7:38 do Ostravy hl. s. streda 

3134 21:50 z Ostravy hl. s. 23:06 do Frenštátu p. Rad. 

3117 6:53 z Frenštátu p. Rad. 8:04 do Ostravy hl. s. štvrtok 

3120 13:48 z Ostravy hl. s. 15:11 do Frenštátu p. Rad. 

3129 15:48 z  Frenštátu p. Rad. 17:08 do Ostravy hl. s. 

3130 17:48 z Ostravy hl. s. 19:07 do Frenštátu p. Rad. 

3113 4:53 z Frenštátu p. Rad. 6:08 do Ostravy hl. s. piatok 

SV 28921 7:18 z Ostravy hl. s. 7:26 do Bohumína 

SV 28932 12:52 z Bohumína 13:01 do Ostravy hl. s. 
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3154 14:18 z Ostravy hl. s. 15:13 do Frýdlantu n.Ostr. 

3155 15:45 z Frýdlantu n.Ostr. 16:38 do Ostravy hl. s. 

3158 17:18 z Ostravy hl. s. 18:13 do Frýdlantu n.Ostr. 

3143 5:45 z Frýdlantu n.Ostr. 6:38 do Ostravy hl. s. sobota 

SV 28921 7:18 z Ostravy hl. s. 7:26 do Bohumína 

SV 28932 12:52 z Bohumína 13:01 do Ostravy hl. s. 

3120 13:48 z Ostravy hl. s. 15:11 do Frenštátu p. Rad. 

3129 15:48 z  Frenštátu p. Rad. 17:08 do Ostravy hl. s. 

3130 17:48 z Ostravy hl. s. 19:07 do Frenštátu p. Rad. 

3119 8:44 z Frenštátu p. Rad. 10:08 do Ostravy hl. s. nedeľa 

3172 15:16 z Frýdlantu n.Ostr. 15:39 do Frenštátu p. Rad. 

3135 18:49 z Frenštátu p. Rad. 20:08 do Ostravy hl. s. 

3186 22:18 z Ostravy hl. s. 22:55 do Frýdku-Místku 

 

Tabuľka číslo 9: Naplánovaný obeh štvrtého hnacieho vozidla 

HV 4 

Číslo vlaku Odchod Príchod Deň 

3181 4:30 z Frýdku-Místku 5:04 do Ostravy hl. s. pondelok 

3110 5:48 z Ostravy hl. s. 7:22 do Veřovic 

3125 13:39 z Veřovic 15:08 do Ostravy hl. s. 

3128 16:48 z Ostravy hl. s. 18:07 do Frenštátu p. Rad. 

3135 18:49 z Frenštátu p. Rad. 20:08 do Ostravy hl. s. 

3142 5:18 z Ostravy hl. s. 6:13 do Frýdlantu n.Ostr. utorok 

3117 6:53 z Frenštátu p. Rad. 8:04 do Ostravy hl. s. 

3150 12:18 z Ostravy hl. s. 13:13 do Frýdlantu n.Ostr. 

3151 13:45 z Frýdlantu n.Ostr. 14:38 do Ostravy hl. s. 

3156 15:18 z Ostravy hl. s. 16:13 do Frýdlantu n.Ostr. 

3157 16:45 z Frýdlantu n.Ostr. 17:35 do Ostravy hl. s. 

3180 18:18 z Ostravy hl. s. 18:56 do Frýdku-Místku 

3181 4:30 z Frýdku-Místku 5:04 do Ostravy hl. s. streda 

3110 5:48 z Ostravy hl. s. 7:22 do Veřovic 

3125 13:39 z Veřovic 15:08 do Ostravy hl. s. 

3124 15:48 z Ostravy hl. s. 17:11 do Frenštátu p. Rad. 
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3133 17:48 z Frenštátu p. Rad. 19:08 do Ostravy hl. s. 

3110 5:48 z Ostravy hl. s. 7:22 do Veřovic štvrtok 

3125 13:39 z Veřovic 15:08 do Ostravy hl. s. 

3128 16:48 z Ostravy hl. s. 18:07 do Frenštátu p. Rad. 

3135 18:49 z Frenštátu p. Rad. 20:08 do Ostravy hl. s. 

3142 5:18 z Ostravy hl. s. 6:13 do Frýdlantu n.Ostr. piatok 

3117 6:53 z Frenštátu p. Rad. 8:04 do Ostravy hl. s. 

3114 8:48 z Ostravy hl. s. 10:11 do Frenštátu p. Rad. 

3121 10:53 z Frenštátu p. Rad. 12:08 do Ostravy hl. s. 

3152 13:18 z Ostravy hl. s. 14:13 do Frýdlantu n.Ostr. 

3153 14:45 z Frýdlantu n.Ostr. 15:35 do Ostravy hl. s. 

3126 16:18 z Ostravy hl. s. 17:13 do Frýdlantu n.Ostr. 

3159 17:45 z Frýdlantu n.Ostr. 18:38 do Ostravy hl. s. 

3110 5:48 z Ostravy hl. s. 7:11 do Frenštátu p. Rad. sobota 

3164 8:14 z Frenštátu p. Rad. 8:45 do Valašského Meziříčí 

3171 13:15 z Valašského Meziříčí 13:37 do Veřovic 

3125 13:39 z Veřovic 15:08 do Ostravy hl. s. nedeľa 

3124 15:48 z Ostravy hl. s. 17:11 do Frenštátu p. Rad. 

3133 17:48 z Frenštátu p. Rad. 19:08 do Ostravy hl. s. 

 

Tabuľka číslo 10 : Naplánovaný obeh piateho hnacieho vozidla 

HV 5 

Číslo vlaku Odchod Príchod Deň 

3113 4:53 z Frenštátu p. Rad. 6:08 do Ostravy hl. s. pondelok 

3112 6:48 z Ostravy hl. s. 8:11 do Frenštátu p. Rad. 

3119 8:44 z Frenštátu p. Rad. 10:08 do Ostravy hl. s. 

3152 13:18 z Ostravy hl. s. 14:13 do Frýdlantu n.Ostr. 

3153 14:45 z Frýdlantu n.Ostr. 15:35 do Ostravy hl. s. 

3126 16:18 z Ostravy hl. s. 17:13 do Frýdlantu n.Ostr. 

3159 17:45 z Frýdlantu n.Ostr. 18:38 do Ostravy hl. s. 

3134 21:50 z Ostravy hl. s. 23:06 do Frenštátu p. Rad. 

3113 4:53 z Frenštátu p. Rad. 6:08 do Ostravy hl. s. utorok 

SV 28921 7:18 z Ostravy hl. s. 7:26 do Bohumína 
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SV 28932 12:52 z Bohumína 13:01 do Ostravy hl. s. 

3120 13:48 z Ostravy hl. s. 15:11 do Frenštátu p. Rad. 

3129 15:48 z  Frenštátu p. Rad. 17:08 do Ostravy hl. s. 

3130 17:48 z Ostravy hl. s. 19:07 do Frenštátu p. Rad. 

3137 20:53 z  Frenštátu p. Rad. 22:08 do Ostravy hl. s. 

3142 5:18 z Ostravy hl. s. 6:13 do Frýdlantu n.Ostr. streda 

3145 6:45 z Frýdlantu n.Ostr. 7:38 do Ostravy hl. s. 

3150 12:18 z Ostravy hl. s. 13:13 do Frýdlantu n.Ostr. 

3151 13:45 z Frýdlantu n.Ostr. 14:38 do Ostravy hl. s. 

3156 15:18 z Ostravy hl. s. 16:13 do Frýdlantu n.Ostr. 

3157 16:45 z Frýdlantu n.Ostr. 17:35 do Ostravy hl. s. 

3180 18:18 z Ostravy hl. s. 18:56 do Frýdku-Místku 

3181 4:30 z Frýdku-Místku 5:04 do Ostravy hl. s. štvrtok 

3144 6:18 z Ostravy hl. s. 7:13 do Frýdlantu n.Ostr. 

3147 7:46 z Frýdlantu n.Ostr. 8:35 do Ostravy hl. s. 

3116 9:50 z Ostravy hl. s. 11:11 do Frenštátu p. Rad. 

3123 12:53 z Frenštátu p. Rad. 14:05 do Ostravy hl. s. 

3124 15:48 z Ostravy hl. s. 17:11 do Frenštátu p. Rad. 

3133 17:48 z Frenštátu p. Rad. 19:08 do Ostravy hl. s. 

3134 21:50 z Ostravy hl. s. 23:06 do Frenštátu p. Rad. 

3111 4:23 z Frenštátu p. Rad. 5:35 do Ostravy hl. s. piatok 

3144 6:18 z Ostravy hl. s. 7:13 do Frýdlantu n.Ostr. 

3147 7:46 z Frýdlantu n.Ostr. 8:35 do Ostravy hl. s. 

3150 12:18 z Ostravy hl. s. 13:13 do Frýdlantu n.Ostr. 

3151 13:45 z Frýdlantu n.Ostr. 14:38 do Ostravy hl. s. 

3156 15:18 z Ostravy hl. s. 16:13 do Frýdlantu n.Ostr. 

3157 16:45 z Frýdlantu n.Ostr. 17:35 do Ostravy hl. s. 

3180 18:18 z Ostravy hl. s. 18:56 do Frýdku-Místku 

3137 20:53 z  Frenštátu p. Rad. 22:08 do Ostravy hl. s. 

3118 12:48 z Ostravy hl. s. 14:11 do Frenštátu p. Rad. sobota 

3127 14:53 z Frenštátu p. Rad. 16:08 do Ostravy hl. s. 

3128 16:48 z Ostravy hl. s. 18:07 do Frenštátu p. Rad. 

3137 20:53 z  Frenštátu p. Rad. 22:08 do Ostravy hl. s. 

3132 19:53 z Ostravy hl. s. 21:11 do Frenštátu p. Rad. nedeľa 
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Tabuľka číslo 11: Naplánovaný obeh šiesteho hnacieho vozidla 

HV 6 

Číslo vlaku Odchod Príchod Deň 

3142 5:18 z Ostravy hl. s. 6:13 do Frýdlantu n.Ostr. pondelok 

3145 6:45 z Frýdlantu n.Ostr. 7:38 do Ostravy hl. s. 

3114 8:48 z Ostravy hl. s. 10:11 do Frenštátu p. Rad. 

3121 10:53 z Frenštátu p. Rad. 12:08 do Ostravy hl. s. 

3118 12:48 z Ostravy hl. s. 14:11 do Frenštátu p. Rad. 

3127 14:53 z Frenštátu p. Rad. 16:08 do Ostravy hl. s. 

3130 17:48 z Ostravy hl. s. 19:07 do Frenštátu p. Rad. 

3111 4:23 z Frenštátu p. Rad. 5:35 do Ostravy hl. s. utorok 

3144 6:18 z Ostravy hl. s. 7:13 do Frýdlantu n.Ostr. 

3147 7:46 z Frýdlantu n.Ostr. 8:35 do Ostravy hl. s. 

3149 12:45 z Frýdlantu n.Ostr. 13:38 do Ostravy hl. s. 

3154 14:18 z Ostravy hl. s. 15:13 do Frýdlantu n.Ostr. 

3155 15:45 z Frýdlantu n.Ostr. 16:38 do Ostravy hl. s. 

3158 17:18 z Ostravy hl. s. 18:13 do Frýdlantu n.Ostr. 

3111 4:23 z Frenštátu p. Rad. 5:35 do Ostravy hl. s. streda 

3144 6:18 z Ostravy hl. s. 7:13 do Frýdlantu n.Ostr. 

3147 7:46 z Frýdlantu n.Ostr. 8:35 do Ostravy hl. s. 

3116 9:50 z Ostravy hl. s. 11:11 do Frenštátu p. Rad. 

3123 12:53 z Frenštátu p. Rad. 14:05 do Ostravy hl. s. 

3122 14:48 z Ostravy hl. s. 16:06 do Frenštátu p. Rad. 

3131 16:53 z Frenštátu p. Rad. 18:08 do Ostravy hl. s. 

3182 18:50 z Ostravy hl. s. 19:25 do Frýdku-Místku 

3137 20:53 z  Frenštátu p. Rad. 22:08 do Ostravy hl. s. 

3142 5:18 z Ostravy hl. s. 6:13 do Frýdlantu n.Ostr. štvrtok 

3145 6:45 z Frýdlantu n.Ostr. 7:38 do Ostravy hl. s. 

3120 13:48 z Ostravy hl. s. 15:11 do Frenštátu p. Rad. 

3129 15:48 z  Frenštátu p. Rad. 17:08 do Ostravy hl. s. 

3130 17:48 z Ostravy hl. s. 19:07 do Frenštátu p. Rad. 

3137 20:53 z  Frenštátu p. Rad. 22:08 do Ostravy hl. s. 

3112 6:48 z Ostravy hl. s. 8:11 do Frenštátu p. Rad. piatok 
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3119 8:44 z Frenštátu p. Rad. 10:08 do Ostravy hl. s. 

3118 12:48 z Ostravy hl. s. 14:11 do Frenštátu p. Rad. 

3127 14:53 z Frenštátu p. Rad. 16:08 do Ostravy hl. s. 

3128 16:48 z Ostravy hl. s. 18:07 do Frenštátu p. Rad. 

3135 18:49 z Frenštátu p. Rad. 20:08 do Ostravy hl. s. 

3116 9:50 z Ostravy hl. s. 11:11 do Frenštátu p. Rad. sobota 

3125 13:39 z Veřovic 15:08 do Ostravy hl. s. 

3124 15:48 z Ostravy hl. s. 17:11 do Frenštátu p. Rad. 

3133 17:48 z Frenštátu p. Rad. 19:08 do Ostravy hl. s. 

3132 19:53 z Ostravy hl. s. 21:11 do Frenštátu p. Rad. 

3121 10:53 z Frenštátu p. Rad. 12:08 do Ostravy hl. s. nedeľa 

SV 28932 12:52 z Bohumína 13:01 do Ostravy hl. s. 

3130 17:48 z Ostravy hl. s. 19:07 do Frenštátu p. Rad. 

3137 20:53 z  Frenštátu p. Rad. 22:08 do Ostravy hl. s. 

 

Tabuľka číslo 12: Naplánovaný obeh siedmeho hnacieho vozidla 

HV 7 

Číslo vlaku Odchod Príchod Deň 

3194 4:23 z Ostravy hl. s. 4:52 do Frýdku-Místku pondelok 

3117 6:53 z Frenštátu p. Rad. 8:04 do Ostravy hl. s. 

3120 13:48 z Ostravy hl. s. 15:11 do Frenštátu p. Rad. 

3129 15:48 z  Frenštátu p. Rad. 17:08 do Ostravy hl. s. 

3182 18:50 z Ostravy hl. s. 19:25 do Frýdku-Místku 

3145 6:45 z Frýdlantu n.Ostr. 7:38 do Ostravy hl. s. utorok 

3114 8:48 z Ostravy hl. s. 10:11 do Frenštátu p. Rad. 

3121 10:53 z Frenštátu p. Rad. 12:08 do Ostravy hl. s. 

3118 12:48 z Ostravy hl. s. 14:11 do Frenštátu p. Rad. 

3127 14:53 z Frenštátu p. Rad. 16:08 do Ostravy hl. s. 

3182 18:50 z Ostravy hl. s. 19:25 do Frýdku-Místku 

3143 5:45 z Frýdlantu n.Ostr. 6:38 do Ostravy hl. s. streda 

SV 28921 7:18 z Ostravy hl. s. 7:26 do Bohumína 

SV 28932 12:52 z Bohumína 13:01 do Ostravy hl. s. 

3154 14:18 z Ostravy hl. s. 15:13 do Frýdlantu n.Ostr. 
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3155 15:45 z Frýdlantu n.Ostr. 16:38 do Ostravy hl. s. 

3158 17:18 z Ostravy hl. s. 18:13 do Frýdlantu n.Ostr. 

3115 5:53 z Frenštátu p. Rad. 7:08 do Ostravy hl. s. štvrtok 

3114 8:48 z Ostravy hl. s. 10:11 do Frenštátu p. Rad. 

3121 10:53 z Frenštátu p. Rad. 12:08 do Ostravy hl. s. 

3118 12:48 z Ostravy hl. s. 14:11 do Frenštátu p. Rad. 

3127 14:53 z Frenštátu p. Rad. 16:08 do Ostravy hl. s. 

3180 18:18 z Ostravy hl. s. 18:56 do Frýdku-Místku 

3181 4:30 z Frýdku-Místku 5:04 do Ostravy hl. s. piatok 

3110 5:48 z Ostravy hl. s. 7:22 do Veřovic 

3125 13:39 z Veřovic 15:08 do Ostravy hl. s. 

3124 15:48 z Ostravy hl. s. 17:11 do Frenštátu p. Rad. 

3133 17:48 z Frenštátu p. Rad. 19:08 do Ostravy hl. s. 

3132 19:53 z Ostravy hl. s. 21:11 do Frenštátu p. Rad. 

3115 5:53 z Frenštátu p. Rad. 7:08 do Ostravy hl. s. sobota 

3114 8:48 z Ostravy hl. s. 10:11 do Frenštátu p. Rad. 

3123 12:53 z Frenštátu p. Rad. 14:05 do Ostravy hl. s. 

3122 14:48 z Ostravy hl. s. 15:43 do Frýdlantu n.Ostr. 

3131 16:53 z Frenštátu p. Rad. 18:08 do Ostravy hl. s. 

3120 13:48 z Ostravy hl. s. 15:11 do Frenštátu p. Rad. nedeľa 

3131 16:53 z Frenštátu p. Rad. 18:08 do Ostravy hl. s. 

3182 18:50 z Ostravy hl. s. 19:25 do Frýdku-Místku 

 

Tabuľka číslo 13: Naplánovaný obeh ôsmeho hnacieho vozidla 

HV 8 

Číslo vlaku Odchod Príchod Deň 

SV 3192 4:49 z Frýdku-Místku 5:03 do Frýdlantu n.Ostr. pondelok 

3143 5:45 z Frýdlantu n.Ostr. 6:38 do Ostravy hl. s. 

SV 28921 7:18 z Ostravy hl. s. 7:26 do Bohumína 

SV 28932 12:52 z Bohumína 13:01 do Ostravy hl. s. 

3154 14:18 z Ostravy hl. s. 15:13 do Frýdlantu n.Ostr. 

3155 15:45 z Frýdlantu n.Ostr. 16:38 do Ostravy hl. s. 

3158 17:18 z Ostravy hl. s. 18:13 do Frýdlantu n.Ostr. 
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3143 5:45 z Frýdlantu n.Ostr. 6:38 do Ostravy hl. s. utorok 

3116 9:50 z Ostravy hl. s. 11:11 do Frenštátu p. Rad. 

3129 15:48 z  Frenštátu p. Rad. 17:08 do Ostravy hl. s. 

3130 17:48 z Ostravy hl. s. 19:07 do Frenštátu p. Rad. 

3113 4:53 z Frenštátu p. Rad. 6:08 do Ostravy hl. s. streda 

3112 6:48 z Ostravy hl. s. 8:11 do Frenštátu p. Rad. 

3119 8:44 z Frenštátu p. Rad. 10:08 do Ostravy hl. s. 

3152 13:18 z Ostravy hl. s. 14:13 do Frýdlantu n.Ostr. 

3153 14:45 z Frýdlantu n.Ostr. 15:35 do Ostravy hl. s. 

3186 22:18 z Ostravy hl. s. 22:55 do Frýdku-Místku 

3143 5:45 z Frýdlantu n.Ostr. 6:38 do Ostravy hl. s. štvrtok 

3146 7:50 z Ostravy hl. s. 8:43 do Frýdlantu n.Ostr. 

3149 12:45 z Frýdlantu n.Ostr. 13:38 do Ostravy hl. s. 

3122 14:48 z Ostravy hl. s. 16:06 do Frenštátu p. Rad. 

3131 16:53 z Frenštátu p. Rad. 18:08 do Ostravy hl. s. 

3182 18:50 z Ostravy hl. s. 19:25 do Frýdku-Místku 

3145 6:45 z Frýdlantu n.Ostr. 7:38 do Ostravy hl. s. piatok 

SV 3199 19:14 z Frýdku-Místku 19:40 do Ostravy hl. s. 

3134 21:50 z Ostravy hl. s. 22:25 do Frýdku-Místku 

3181 4:30 z Frýdku-Místku 5:04 do Ostravy hl. s. sobota 

3146 7:50 z Ostravy hl. s. 8:43 do Frýdlantu n.Ostr. 

3149 12:45 z Frýdlantu n.Ostr. 13:38 do Ostravy hl. s. 

3154 14:18 z Ostravy hl. s. 15:13 do Frýdlantu n.Ostr. 

3157 16:45 z Frýdlantu n.Ostr. 17:35 do Ostravy hl. s. 

3182 18:50 z Ostravy hl. s. 19:25 do Frýdku-Místku 

3134 21:50 z Ostravy hl. s. 22:25 do Frýdku-Místku 

3118 12:48 z Ostravy hl. s. 14:11 do Frenštátu p. Rad. nedeľa 

3129 15:48 z  Frenštátu p. Rad. 17:08 do Ostravy hl. s. 
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7.5 Zhodnotenie výpočtových experimentov 

 

Hodnota účelovej funkcie pôvodných obehov hnacích vozidiel je za jeden týţdeň 

7603. Táto hodnota vyjadruje, ţe na obslúţenie vlakov je potrebných 7 hnacích vozidiel, 

ktoré pri obsluhách vlakov prejdú za jeden týţdeň 603 neproduktívnych kilometrov. 

V tomto počte neproduktívne prejdených kilometrov sú zahrnuté lokomotívne 

vlaky, príprahy a aby sa to dalo relevantne porovnať so získaným riešením, tak aj príchod 

hnacích vozidiel z Bohumína v pondelok a návrat do Bohumína v nedeľu. Hodnota 

účelovej funkcie získaného riešenia na základe výpočtového experimentu je 8860. 

Porovnanie pôvodných obehov a obehov na základe získaného riešenia je uvedené 

v tabuľke číslo 14. 

Tabuľka číslo 14: Porovnanie obehov 

 Pôvodné obehy HV Získané riešenie 

Účelová funkcia 7603 8860 

Potrebný počet HV 7 8 

Neproduktívne najazdené kilometre 603 860 

 

Získané riešenie pomocou optimalizačného softwaru je o 16,53 % horšie ako 

pôvodné obehy hnacích vozidiel. Dá sa predpokladať, ţe je tak kvôli prijatým 

zjednodušeniam, napríklad kvôli väčším hodnotám časových rezerv v obratových 

staniciach voči hodnotám, ktoré sa vyskytujú v pôvodných obehoch,  ku ktorým bolo 

realizované porovnanie. Napriek tomu lineárne programovanie môţe byť vhodným 

alternatívnym prostriedkom k uţ pouţívaným metódam, musí však byť prevedená 

dôkladnejšia analýza v prevádzkových obmedzeniach, tak aby nedochádzalo ku 

zbytočnému naddimenzovaniu niektorých typov časových rezerv. V modeli musia byť 

zapracované ďalšie varianty presunov hnacích vozidiel. Z hľadiska doby riešenia výpočet 

obehov na obdobie jedného týţdňa prebiehal relatívne bez komplikácie(doba riešenia 

trvala pribliţne 25 hodín, čo u plánovacích úloh tohto typu nie je ţiadny problém).  
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8 Záver 

  

V diplomovej práci išlo o optimalizáciu obehov hnacích vozidiel turnusovej 

skupiny 741 v Prevádzkovej jednotke Bohumín, ktorá patrí pod Depo koľajových vozidiel 

Olomouc z roku 2007. Hnacie vozidlá tejto turnusovej skupiny obsluhujú vlaky 

na vozebnom ramene Bohumín – Valašské Meziříčí. 

Úvodná časť diplomovej práce sa zaoberá definovaním problematiky, analýzou 

súčasného stavu a základnými pravidlami pre zostavovanie obehov hnacích vozidiel. 

V ďalšej časti sa opisuje matematické programovanie, postup tvorby matematických 

modelov, opisuje sa zostavený matematický model a jeho transformácia 

do programovacieho jazyka MOSEL. Nasleduje uvedenie vstupných údajov, prijaté 

zjednodušenia, uvedenie získaného riešenia a zhodnotenie výpočtových experimentov.  

Optimalizácia bola riešená metódami matematického lineárneho programovania 

v optimalizačnom softwari Xpress – IVE na základe zostaveného matematického modelu, 

optimalizačnými kritériami boli počet nasadených hnacích vozidiel a neproduktívne 

najazdené kilometre hnacími vozidlami. 

Výpočtom matematického modelu sa našlo optimálne riešenie, ktoré však bolo 

o 16,53 % horšie ako pôvodné obehy hnacích vozidiel. Dá sa predpokladať, ţe je tak kvôli 

prijatým zjednodušeniam(nadhodnotením časových rezerv v obratových staniciach). Zistilo 

sa, ţe vytvorený matematický model funguje správne, vytvára prípustné riešenia a je 

relatívne dobre riešiteľný z hľadiska výpočtového času. Ukázalo sa, ţe metódy lineárneho 

programovania majú potenciál pre riešenie úlohy o tvorbe obehov hnacích vozidiel a teda  

môţu byť vhodnou alternatívou k pouţívaným metódam.   
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