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ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

Tietz, A., Optimalizační metody pro podporu rozhodování lokomotivního dispečera. 

Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Institut dopravy, 2016, 62 s. 

Vedoucí práce: doc. Ing. Teichmann, Dušan, Ph.D. 

Bakalářská práce se zabývá hledáním vhodné metody a návrhem matematického 

modelu, jehož řešením by mělo být optimální naplánování oběhů hnacích vozidel. Úvodní 

kapitoly jsou věnovány charakteristice práce lokomotivního dispečera, typologii řešených 

problémů a představení metod vhodných pro řešení definovaného problému. Stěžejními 

částmi práce jsou kapitoly 4 a 5, kde je sestaven matematický model a následně je 

aplikován na situaci z reálného provozu. Závěrečné kapitoly jsou zaměřeny na zhodnocení 

dosažených výsledků výpočetních experimentů a možnostem dalšího rozvoje řešené 

problematiky. 

Klíčová slova: plánování oběhů vozidel, lokomotivní přiřazovací problém, matematické 

programování. 

ANNOTATION TO THE BACHELOR THESIS 

Tietz, A., Optimalization Methods for Decision Support of Locomotives Dispatcher. 

Ostrava: VŠB – Technical Univerzita of Ostrava, Faculty of Mechanical Engineering, 

Institute of Transport, 2016, 62 p. Thesis head: doc. Ing. Teichmann, Dušan, Ph.D. 

This Bachelor Thesis deals with finding a suitable method and design 

of a mathematical model, its solution should be the optimal scheduling of vehicles. 

Introductory chapters are devoted to the characteristics of the work of the locomotive 

dispatcher, the typology of the problems and the introduction of suitable methods 

for solving a defined problem. The key parts of this work are chapters 4 and 5, in which 

the mathematical model is composed and then it is applied to the situation of real 

operation. The final chapters are aimed to assess the results of computational experiments 

and possibilities of further development of solving issue. 

Key words: vehicle scheduling, locomotive assignment problem, mathematical 

programming. 
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SEZNAM POUŽITÉHO ZNAČENÍ 

   … výše penále účtovaného dopravci za jednu hodinu zpoždění odjezdu 

spoje     z výchozí stanice [Kč.h
-1

], 

   … finanční náklady na jeden strojně ujetý kilometr hnacím vozidlem 

typu     [Kč.km
-1

], 

    … délka přejezdu mezi cílovou stanicí spoje     a výchozí stanicí spoje 

    [km], 

HV … hnací vozidlo, 

  … množina vlakových spojů, které je nutno obsloužit, 

    … množina vlakových spojů, k jejichž obsluze musí být nasazeno hnací 

vozidlo typu    , 

  
  … podmnožina spojů obsahující spoje, které lze obsloužit hnacím 

vozidlem jakéhokoli typu, 

  
  … podmnožina spojů obsahující spoje, které lze obsloužit stejnosměrným 

nebo vícesystémovým hnacím vozidlem, 

  
  … podmnožina spojů obsahující spoje, které lze obsloužit 

vícesystémovým nebo stejnosměrným hnacím vozidlem, 

  
  … podmnožina spojů obsahující spoje, které lze obsloužit dieselovým 

hnacím vozidlem,  

  
  … podmnožina spojů obsahující spoje, které lze obsloužit 

vícesystémovým hnacím vozidlem, 

  … množina typů hnacích vozidel, které má dopravce k dispozici, 

   … množina typů hnacích vozidel, kterými lze obsloužit spoj    , 

   … množina hnacích vozidel typu    , 

  … prohibitivní konstanta, 

   … délka přejezdu mezi spojem     a depem [km], 

    … disponibilní kilometrický proběh hnacího vozidla      typu     

[km], 

   … délka spoje     [km], 

   … plánovaný čas odjezdu spoje    , 

   … předpokládaná doba jízdy spoje     [h], 

     … proměnná modelující přejezd mezi cílovou stanicí spoje     a depem 

hnacím vozidlem      typu     [-], 
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    … předpokládaná doba přejezdu mezi cílovou stanicí spoje     

a výchozí stanicí spoje     [h], 

      … proměnná modelující přejezdy mezi cílovou stanicí spoje     

a výchozí stanicí spoje     hnacím vozidlem      typu     [-], 

   … proměnná modelující zpoždění odjezdu spoje     z výchozí stanice 

[h], 

   … podmnožina spojů, u kterých je zpoždění penalizováno sazbou   , 

   … podmnožina spojů, u kterých je zpoždění penalizováno sazbou   , 

   … podmnožina spojů, u kterých je zpoždění penalizováno sazbou   . 
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1 ÚVOD 

Železniční nákladní doprava zaujímá na pevninském globálním dopravním trhu 

nákladní dopravy jednu z předních pozic. Hlavní výhodou železniční nákladní dopravy 

ve srovnání se silniční nákladní dopravou je především možnost přepravy několikanásobně 

většího množství nákladu v rámci jednoho dopravního kompletu. Nevýhodou je pak řidší 

dopravní síť a menší flexibilita. 

Souprava železničních nákladních vozů by neprojela Českou republikou ani jiným 

územím od východu na západ jen tak samostatně. Je nutné k ní přivěsit hnací vozidlo. Ale 

které konkrétně, disponuje-li dopravce více hnacími vozidly? Tuto otázku si klade 

příslušný pracovník dopravce odpovědný za plánování výkonů lokomotiv (v dalším textu 

„lokomotivní dispečer“). Jde sice o otázku jednoduchou, ale odpověď na ni vůbec 

jednoduchá není. Při rozhodování o nasazování hnacích vozidel záleží totiž na mnoha 

provozních faktorech – na technických parametrech vozidla, traťových poměrech, celkové 

hmotnosti vlaku, zpravidla také na strojvedoucích, kteří jsou aktuálně k dispozici atd. 

Navíc, kromě předchozích omezení, zpravidla vstupuje „do hry“ ještě požadavek 

na hospodárnost provozu parku hnacích vozidel.  

Požadavek na hospodárnost provozu parku hnacích vozidel je klíčový především 

v podmínkách neregulovaného tržního prostředí, kde se jednoznačně promítá 

do konkurenceschopnosti dopravce. Příčin vzniku nehospodárnosti může být více, 

v následujícím textu budou zmíněny dvě nejčastěji se vyskytující.  

Hnací vozidla, která nejezdí, jsou prodělečná, neboť je přinejmenším nutné provádět 

ve stanovených intervalech pravidelné revize. V případě, že se jedná o hnací vozidlo 

pronajaté od jiného dopravce, pak jsou najímajícímu dopravci samozřejmě účtovány 

poplatky za pronájem bez ohledu na skutečnost, zda je či není hnací vozidlo nasazováno 

do provozu. První příčinu nehospodárnosti je tedy možno spatřovat v nenasazování daného 

(vlastněného, najatého) hnacího vozidla do provozu.  

Protože pro nákladní dopravu je charakteristická značná směrová a časová 

nerovnoměrnost poptávky, lehce se může stát, že produktivním výkonům nasazených 

hnacích vozidel mohou předcházet nebo po nich následovat neproduktivní přejezdy často 

i v řádech stovek kilometrů. Hnací vozidlo tedy sice je nasazeno do provozu, ale náklady 

na uvedené neproduktivní přejezdy nadměrně zatěžují hospodaření podniku, 

což pochopitelně následně musí být promítnuto do cen nabízených zákazníkům. Kromě 
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vlastních nákladů na přejezdy se mohou zvyšovat také náklady na revize hnacích vozidel, 

jsou-li plánovány na základě kilometrických proběhů, či zpoždění v dodání zásilek 

do stanice určení v případech, kdy se termíny dodání k zákazníkům vlivem značných 

neproduktivních přejezdů nestihnou. Druhou příčinu nehospodárnosti je tedy možno 

spatřovat v nevhodném přiřazování hnacích vozidel naplánovaným výkonům.   

Klíčovým úkolem lokomotivního dispečera je rozhodnout o nasazení takového 

hnacího vozidla, aby obsloužení dané relace bylo uspokojivé pro obě strany – tzn., aby 

se dodržel časový plán a náklady spojené s jízdami hnacích vozidel byly co možná 

nejnižší. 

Položme si nyní otázku: „Existuje nějaká metoda pro plánování nasazování hnacích 

vozidel, která by umožnila dodržet všechna klíčová provozní omezení a současně by 

zohledňovala maximální hospodárnost provozu?“ Uvedená otázka je zcela na místě, neboť, 

jak je z předchozího textu patrné, náročnost rozhodování lokomotivního dispečera 

z pohledu rozsahu vstupních dat je více než zřejmá. Existence vhodné metody a z ní 

plynoucí možná aplikace může přiblížit navrhované řešení tzv. optimálnímu řešení, nejen 

v podmínkách základního, ale také operativního řízení (v situacích, kdy kvůli neočekávané 

události je potřeba plán narychlo pozměnit). Dalším přínosem pro lokomotivního dispečera 

by měla být úspora času potřebného k optimálnímu rozhodnutí, a tedy zvýšení efektivity 

práce. 

Tato bakalářská práce se zabývá právě hledáním vhodné metody a pokusem 

o vytvoření vhodného matematického modelu, jehož řešením by mělo být optimální 

nasazení lokomotiv na jednotlivé vlakové spoje, které má dopravce obsloužit. 
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2 CHARAKTERISTIKA PRÁCE LOKOMOTIVNÍHO 

DISPEČERA 

2.1 Rámcový popis fungování systému plánování a realizace 

zakázek  

Na procesu plánování a realizace zakázek se v podmínkách firmy AWT podílí více 

zaměstnanců – od zaměstnanců marketingového oddělení, kde se přijímají objednávky, 

přes technologa vlakové dopravy, který připravuje podklady a technologické postupy 

pro jízdy vlaků, dále lokomotivního dispečera a personální oddělení, jež zajišťuje dodání 

potřebných zaměstnanců. Koordinaci má na starost vedoucí dispečer. Každý z výše 

uvedených zaměstnanců zpracovává svou dílčí část plánu realizace zakázky, přičemž 

aktuální stav plnění zakázky je průběžně všemi zúčastněnými zaměstnanci sdílen v rámci 

firmy pomocí interního informačního systému. 

Protože bakalářská práce je věnována metodám pro plánování oběhů hnacích vozidel, 

bude další text zaměřen na detailnější popis práce lokomotivního dispečera. 

2.2 Popis práce lokomotivního dispečera 

Úloha lokomotivního dispečera spočívá v tom, jak co nejefektivněji naplánovat 

nasazování hnacích vozidel ať již na pravidelně nebo mimořádně sestavené vlaky. Dále 

pak je nezbytné nasadit na výkon směny strojvedoucího s poznáním zamýšlené trasy a typu 

hnacího vozidla. Lokomotivní dispečer musí pružně reagovat na kolegy provedené změny, 

což v reálném provozu znamená, že již naplánované oběhy lokomotiv se tak znovu 

upravují i několikrát denně například z důvodu poruchy některého z dostupných hnacích 

vozidel či výskytu komplikace při údržbě. 

V rámci této bakalářské práce bude pozornost věnována zejména operativnímu 

plánování – tedy situaci, kdy je potřeba původní plán náhle pozměnit, neboť došlo 

k nepředvídané situaci, kterou je potřeba zohlednit. Vstupní data jsou tedy aktualizována 

a je potřeba opět najít optimální řešení. 

Vstupní údaje 

Lokomotivní dispečer obdrží informace o vlacích, které mají být vypraveny. 

Konkrétně je to datum, výchozí stanice a stanice určení, trasy, kudy mají vlaky jet, 

hmotnost vlaků a případná časová či jiná omezení, která je nutno dodržet. Na základě 



13 

těchto informací vybere vhodná hnací vozidla. Jejich aktuální polohu a technický stav zjistí 

pomocí monitorovacího systému – každé hnací vozidlo je vybaveno systémem GPS. 

V systému se nacházejí také informace týkající se případné naplánované údržby či revize. 

V případě, že vozidlo je vyhovující, připíše jej k požadovanému vlaku do dokumentu 

vytvořeného vedoucím dispečerem. Poté je k vlaku dosazen vhodný strojvedoucí. 

 

Obr. 2.1 – Vzor plánovacího dokumentu [zdroj: AWT] 

Vlaky můžeme rozdělit na vlaky jezdící v pravidelných relacích a pak na tzv. spotové 

(jednorázové) vlaky. Pravidelných relací je potřeba naplánovat zhruba 20 na každý den. 

Cíle řešení 

Při své práci se lokomotivní dispečer řídí zásadou, že je žádoucí, aby k vlakům byla 

hnací vozidla přistavena včas a předcházelo se tak nežádoucímu zpoždění. Klíčovým 

požadavkem z hlediska firmy je minimalizace nákladového ocenění plánu nasazení 

hnacích vozidel. Velkou část finančních nákladů tvoří neefektivní (ale často nezbytné) 

strojní jízdy, kdy se hnací vozidla samostatně přemisťují mezi cílovými stanicemi spojů 

a výchozími stanicemi spojů, které následně obsluhují. Náklady spojené s pohonnými 

hmotami jsou sice na první pohled nejviditelnější, ale je potřeba si uvědomit i další faktor 

související se strojními jízdami. Jedná se pracovní dobu strojvedoucích. Těm jsou v rámci 

strojní jízdy odčerpávány pracovní hodiny, ale ve skutečnosti nejsou po dobu strojní jízdy 

pro dopravce výděleční, neboť neřídí naložený vlak objednaný zákazníkem, tudíž 

nevytváří zisk. Základním úkolem lokomotivního dispečera je délku těchto jízd 

minimalizovat. Z ekonomického hlediska je pro nákladního dopravce uspokojivý takový 

stav, kdy hnací vozidlo je v rámci jednoho měsíce využito alespoň ze 70 %, zbylých 30 % 

je vyhrazeno na údržbu. 
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V úvodu kapitoly bylo uvedeno, že aktuální plnění procesu zajištění zakázek je 

sledováno prostřednictvím interního informačního systému. Za účelem lepší vizuální 

orientace lokomotivního dispečera je na jeho pracovišti kromě přístupu do uvedeného 

systému zřízena speciální tabule, na kterou se zapisují naplánované relace a k nim 

přiřazená hnací vozidla.  

 

Obr. 2.2 – Pomocná tabule pro plánování spojů 

Omezení vstupující do rozhodovacího procesu 

Nejčastější komplikací, se kterou si musí lokomotivní dispečer poradit, bývá 

nedodržení předem stanoveného plánu, které má za následek fakt, že hnací vozidlo není 

včas na počátečním místě pro další zamýšlený výkon, a tudíž musí být nahrazeno jiným, 

aby nevznikalo zpoždění. Příčinou nedodržení plánu bývají poruchy hnacího vozidla, 

výluky na trati anebo zpožděná předávka vlaku zahraničním dopravcem, který nepřijede 

na místo předání (například do pohraniční přechodové stanice) ve smluvený čas. 

Hnací vozidlo musí být před jízdou řádně připraveno a zkontrolováno. Není-li tomu 

tak, nemůže s takovýmto hnacím vozidlem dispečer počítat. V případě nutnosti doplnění 

paliva na trase (týká se, pochopitelně, pouze hnacích vozidel nezávislé trakce), lze takto 

učinit pouze na vybraných místech (vlečky AWT na Ostravsku, Kladno – Dubí, Štětí, 

Trmice). Může se stát, že informace o stavu pohonných hmot není dostupná. V takovém 

případě nelze o použití daného hnacího vozidla uvažovat. 
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Na některých relacích je kvůli překonání sklonové náročnosti traťového úseku nutno 

použít postrk. Na trase Ostrava – Ústí nad Labem se jedná zpravidla o úsek Lukavice – 

Česká Třebová. Při vyšší frekvenci projíždějících vlaků zde postrková lokomotiva zůstává 

ve výkonu i celý týden. Pokud se jedná například o spotový (jednorázový) vlak, jede 

postrková lokomotiva již z Ostravy a poté strojně zpět, aby ji bylo možné dále využívat. 

Nepředvídatelným problémem je porucha hnacího vozidla. Stane-li se tak v průběhu 

výkonu, musí být hnací vozidlo nahrazeno jiným, které daný vlak dopraví do cílové stanic. 

Hnací vozidlo v poruše je vyřazeno z provozu, dokud není opraveno. Doba opravy se navíc 

nedá pevně stanovit, aktuální stav je tedy nejčastěji zjišťován telefonicky.  

 Z hlediska plánování práce hnacích vozidel je důležité uvažovat s plánem jejich 

pravidelné údržby. Provádění plánované údržby je prevencí před poruchou. Z hlediska 

plánování práce hnacích vozidel jsou důležité první a druhý stupeň údržby. V podmínkách 

AWT je délka údržby prvního stupně stanovena na 8 hodin. Údržba druhého stupně 

u lokomotiv Siemens trvá zpravidla 2–3 dny, u ostatních typů lokomotiv až 5 pracovních 

dní. Intervaly mezi plánovanými údržbovými zásahy jednotlivých stupňů se liší podle 

konkrétních typů hnacích vozidel. U lokomotiv řady 753.7, 181, 182 a ET41 je nejzazší 

hranice stanovena na hodnotu 2 500 ujetých kilometrů. Lokomotivy Siemens Eurosprinter 

typu ES64U4 a ES64F4 mají hranici stanovenou až na 25 000 km. Doba údržby je u těchto 

vozidel navýšena na 11 hodin. Hranice intervalů druhého stupně údržby jsou 

desetinásobkem – tedy 25 000 km a 250 000 km.  

V podmínkách AWT je dále stanoveno, že v zimním období nesmí nečinné hnací 

vozidlo nezávislé trakce zůstat ve venkovním prostředí (mimo depo) déle než 24 hodin, 

pokud teplota klesne pod -10 °C, z důvodu snižování kapacity baterií, které zajišťují 

předehřev. Hnací vozidlo tudíž musí v uvedených případech zajet do depa i za cenu strojní 

jízdy.  

Mezi další faktory, jež ovlivňují rozhodování lokomotivního dispečera, patří také 

podmínky vztahující se například k pracovní době strojvedoucích či zbrojení lokomotiv. 

Strojvedoucí mají omezenou pracovní dobu na maximálně 15 hodin včetně režijních jízd 

(režijní jízda – např. jízda autobusem do/z místa nástupu na lokomotivu). Z toho smí 

řízením lokomotivy strávit maximálně 13 hodin. Po výkonu následuje zákonem stanovená 

povinná přestávka. Strojvedoucí jsou rozmístěni po celé České republice. V obzvláště 

vytížených lokalitách jako je Ostravsko, Kladensko nebo Ústecko je jejich koncentrace 
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vyšší. Ostravsko – 40 %, Kladensko – 15 %, Ústecko – 20 % z celkového počtu 

strojvedoucích. 

Cílem nákladního dopravce je minimalizovat finanční náklady, ale často se tak může 

dít na úkor spokojenosti zákazníka. Dochází např. ke zpoždění dodávky objednaného zboží 

a mohou být účtovány sankce z prodlení. Navíc může nespokojený zákazník přejít 

ke konkurenci. Je proto žádoucí, aby kvalita přepravy neklesla pod nepřípustnou mez. Tato 

hranice tolerance ze strany zákazníka je individuální, stejně tak jako následná výše sankcí 

za zpoždění odjezdu vlaku.  

Rozhodování lokomotivního dispečera bývá často založeno na zkušenostech, 

na posouzení konkrétní provozní situace, na dodržení stanoveného plánu, či na počtu 

provozuschopných hnacích vozidel či důležitosti jednotlivých relací (některé vlaky je 

potřeba vypravovat přednostně). Možných variant je tedy v reálném prostředí nespočet 

a v mnoha případech je výsledný plán založen zejména na intuici dispečera.   

Lokomotivní dispečer vždy musí rozhodnout v určitém omezeném časovém horizontu. 

Pomocí GPS sleduje v systému aktuální pozici hnacích vozidel a dokáže tak stanovit 

předpokládané doby zamýšlených přejezdů do výchozích stanic vlaků, délky přejezdů 

i počet zbývajících kilometrů do pravidelné údržby. 
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3 TEORETICKÁ VÝCHODISKA ŘEŠENÍ 

Tato kapitola bude věnována teoretickému základu lineárního programování, dále 

seznámení se s dopravní úlohou, přiřazovacím problémem (speciální případ dopravní 

úlohy) a jeho potřebnou modifikací pro účely plánování oběhu lokomotiv. V závěru 

kapitoly bude také detailněji popsán postup transformace matematického modelu do textu 

programu v jazyce MOSEL. S tímto programovacím jazykem pracuje optimalizační 

software Xpress-IVE, ve kterém bude řešení navržených modelů provedeno. 

Následující podkapitoly 3.1 a 3.2 byly zpracovány dle zdroje [14]. 

3.1 Základní poznatky o matematickém programování 

Matematickým programováním označujeme souhrn optimalizačních metod, jejichž 

hlavním úkolem je nalézt takové přípustné řešení úlohy, ve kterém bude zvolené 

optimalizační kritérium nabývat extrému (maxima/minima). Množina přípustných řešení je 

v úloze matematického programování vymezena soustavou omezujících podmínek. 

Matematický model se v matematickém programování vždy skládá ze dvou základních 

částí: 

 Soustava omezujících podmínek – podmínky vymezující množinu přípustných 

řešení. 

 Účelová funkce – umožňuje posuzovat kvalitu přípustných řešení z pohledu 

optimalizačního kritéria. 

Soustavu omezujících podmínek pak lze rozdělit na další dvě skupiny: 

 Strukturální podmínky – zajišťují splnění podmínek plynoucích z konkrétních 

omezení, příp. vytvářejí logické vazby mezi kooperujícími proměnnými. 

 Obligatorní podmínky – vymezují definiční obory hodnot proměnných 

vstupujících do výpočtu. 

V souvislosti s řešením úloh matematického programování se používá pojmů přípustné 

a optimální řešení: 

 Přípustné řešení = každé řešení, které splňuje omezující podmínky úlohy. 

 Optimální řešení = přípustné řešení, pro které nabývá hodnota optimalizačního 

kritéria požadovaného typu extrému (požadovaný typ extrému závisí 
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na optimalizované veličině, např. náklady je žádoucí minimalizovat, zisk je žádoucí 

maximalizovat apod.). 

Z hlediska proměnlivosti hodnot veličin rozlišujeme dvě skupiny veličin, které 

do matematického modelu vstupují: 

 Konstanty – jejich hodnoty se v průběhu výpočtu nemění. 

 Proměnné – mohou nabývat různých hodnot v závislosti na jejich definičním 

oboru. Z hodnot proměnných musí být po ukončení výpočtu zřejmé, jaká konkrétní 

rozhodnutí je potřeba učinit, aby bylo dosaženo optimálního řešení. 

Modely matematického programování můžeme rozdělit do dvou kategorií podle 

charakteru funkcí a omezujících podmínek, které se v modelu vyskytují. 

 Lineární – účelová funkce je vyjádřena lineární funkcí (vyjma funkce konstantní) 

a omezující podmínky úlohy jsou vyjádřeny lineárními rovnicemi nebo 

nerovnicemi. 

 Nelineární – účelová funkce je vyjádřena lineární (vyjma konstantní) nebo 

nelineární funkcí a omezující podmínky úlohy jsou vyjádřeny nelineárními 

rovnicemi či nerovnicemi; o nelineární model se jedná i tehdy, je-li část podmínek 

nelineární a zbytek lineární nebo tehdy, kdy jsou všechny omezující podmínky 

lineární a účelová funkce má nelineární charakter.  

K vyřešení zadané úlohy bude využito lineárního programování, neboť to v kombinaci 

s dostatkem času a výkonným software vždy konverguje k nalezení optimálního řešení.  

V lineárním programování rozlišujeme tři základní typy definičních oborů 

proměnných: 

 definiční obor nezáporných reálných čísel. 

 definiční obor nezáporných celých čísel. 

 definiční obor obsahující pouze hodnoty 0 a 1 – tzv. bivalentní proměnné. 
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Podle oborů hodnot proměnných vyskytujících se v řešeném modelu lze rozlišit tři 

typy úloh: 

 úlohy spojitého lineárního modelování, 

 úlohy celočíselného lineárního modelování, 

 úlohy smíšeného lineárního modelování. 

V lineárním programování je dovoleno proměnné pouze navzájem sčítat, odčítat či 

násobit reálnou konstantou a v soustavě omezujících podmínek je možné používat pouze 

tato relační znaménka: = , ≤ , ≥ . 

Klíčovou roli hrají při řešení definovaného problému modely dopravních úloh 

a přiřazovacích problémů. 

3.2 Dopravní úloha 

Je dáno   zdrojů a   spotřebitelů, mezi kterými je potřeba přepravovat homogenní typ 

zásilek. Pro každý zdroj            je známa jeho kapacita    vyjádřená v počtech 

jednotek, pro každého spotřebitele           , je znám jeho požadavek    vyjádřený 

v počtech jednotek. Dále je dána matice sazeb  , ve které jednotlivé prvky     reprezentují 

jednotkové náklady na přepravu z   –tého zdroje k   –tému spotřebiteli. Úkolem je určit 

jednotlivé objemy přeprav (počty přepravených jednotek) z  –tého zdroje k  –tému 

spotřebiteli tak, aby byly v maximální možné míře uspokojeny požadavky spotřebitelů, 

dodrženy kapacity zdrojů a celkové náklady na přepravu byly minimální. Objem přepravy 

(počet přepravovaných jednotek) mezi zdrojem            a spotřebitelem   

        reprezentuje proměnná    . 

 

Obr. 3.1 – Schéma dopravní úlohy [14]  
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Dopravní úloha se vyskytuje ve třech variantách. V závislosti na vzájemném vztahu 

mezi kapacitami zdrojů a požadavky spotřebitelů se rozlišují dopravní úlohy 

vybilancované a nevybilancované. Nevybilancovaná dopravní úloha pak může být buďto 

s přebytkem kapacit zdrojů neboli s nedostatkem požadavků spotřebitelů, anebo 

s přebytkem požadavků spotřebitelů čili s nedostatkem kapacit zdrojů. 

Pro vybilancovanou dopravní úlohu platí: 

       

 

   

 

   

 

Pro nevybilancovanou dopravní úlohu s přebytkem kapacit zdrojů (nedostatkem 

požadavků spotřebitelů) platí: 

       

 

   

 

   

 

Pro nevybilancovanou dopravní úlohu s přebytkem požadavků spotřebitelů 

(nedostatkem kapacit zdrojů) platí: 

       

 

   

 

   

 

Matematický model vybilancované dopravní úlohy má tvar: 

             

 

   

 

   

     

za podmínek: 
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Matematický model nevybilancované dopravní úlohy s přebytkem kapacit zdrojů 

(nedostatkem požadavků spotřebitelů) má tvar: 

             

 

   

 

   

     

za podmínek: 

    

 

   

                 

    

 

   

                  

                              

Matematický model nevybilancované dopravní úlohy s přebytkem požadavků 

spotřebitelů (nedostatkem kapacit zdrojů) má tvar: 

             

 

   

 

   

     

za podmínek: 

    

 

   

                 

    

 

   

                  

                              

Přiřazovací problém  

Speciálním případem dopravní úlohy je tzv. přiřazovací problém, který, analogicky 

jako dopravní úloha, může být formulován ve vybilancovaném i nevybilancovaném tvaru. 

Přiřazovací problém ve vybilancovaném tvaru je možno zformulovat následovně. 

Je dáno    objektů           a           a nezáporná matice   cen přiřazení objektů 

(t.j. cena za přiřazení objektu    objektu    je      ). Je potřeba sestavit plán přiřazení 
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objektů (t.j. bijekci mezi             a            ) tak, aby celková cena plynoucí 

ze všech přiřazení byla minimální. [15] 

Matematický model vybilancovaného přiřazovacího problému má tvar: 

             

 

   

 

   

     

za podmínek: 

    

 

   

                

    

 

   

                 

                           

Uvedená formulace úlohy je ekvivalentní k výše uvedené formulaci dopravní úlohy, 

kde    , a kde         pro         a         . Je-li proměnná      , 

znamená to, že objekt    pro         je přiřazen objektu    pro        . V opačném 

případě je      . 

S ohledem na zvolený definiční obor proměnné     se tedy jedná o úlohu celočíselného 

programování, kterou lze řešit stejnými metodami jako úlohu dopravní. K jejímu řešení 

se ale spíše využívá tzv. Maďarské metody – metoda pěstování stromu, kvůli výskytu 

vícenásobné degenerace řešení při větších rozsazích řešených úloh. [8] 

Řešení oběhu lokomotiv, které je předmětem této bakalářské práce, obsahuje velký 

počet proměnných, a proto bude využito vhodného výpočetního softwaru. Popisem 

Maďarské metody se tedy není potřeba dále zabývat. 

Modifikace dopravní úlohy pro účely plánování oběhu hnacích vozidel 

Navrhovaný matematický model oběhů hnacích vozidel principielně vychází 

z dopravní úlohy, resp. z jejího speciálního případu, kterým je již zmíněný přiřazovací 

problém. Pro přiblížení řešené úloze je ale potřeba formulaci dopravní úlohy patřičně 

interpretovat.  
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Jako zdroje si lze představit místa na dopravní síti, ve kterých začínají neefektivní 

přejezdy hnacích vozidel. Těmito místy mohou být buď lokomotivní depa, nebo cílové 

stanice již obsloužených spojů. Kapacity takovýchto „zdrojů“ jsou pak rovny aktuálním 

počtům hnacích vozidel, která se v daných místech nacházejí. 

Jako spotřebitele si lze analogicky představit místa na dopravní síti, kde neefektivní 

přejezdy hnacích vozidel naopak končí. Těmito místy se pak rozumí výchozí stanice dosud 

neobsloužených spojů a v případech, že hnací vozidlo již nemůže obsluhovat žádný další 

spoj z důvodu nedostatečného počtu kilometrů zbývajících do pravidelné údržby, je nutné 

do této skupiny „spotřebitelů“ opět zahrnout lokomotivní depa. Požadavky spotřebitelů 

se pak rozumí buď právě jedno hnací vozidlo, které přijede k obsluze daného spoje, nebo 

kapacity odstavných stání lokomotivních dep. 

Místo matice sazeb   je použita vzdálenostní matice přejezdů, která udává počet 

strojně ujetých kilometrů při přejezdu hnacího vozidla mezi spoji. Finanční náklady 

spojené se strojně ujetými kilometry jsou paušalizovány a jsou proto vyjádřeny konstantou, 

která udává cenu v korunách na jeden strojně ujetý kilometr.  

Vzhledem k tomu, že je potřeba také zohlednit časovou přípustnost přejezdů mezi 

spoji, je zavedena také časová matice přejezdů mezi spoji. Dále je také zohledněna doba 

jízdy jednotlivých vlaků. 

Proměnná     svým způsobem stále symbolizuje objem přepravy, kterými jsou však 

tentokrát jednotlivá hnací vozidla. Jelikož k obsluze spoje je zamýšlen příjezd pouze 

jednoho vozidla, nabývá proměnná pouze hodnot 1 nebo 0 (jedná se tedy o bivalentní 

proměnnou), a proto je vhodnější hovořit o této proměnné jako o indikátoru, který indikuje, 

zda se přejezd konkrétního hnacího vozidla uskuteční či nikoliv. 

Velmi významným rozšířením klasické dopravní úlohy, které bylo nutno zapracovat 

z důvodu sledování kilometrického proběhu jednotlivých hnacích vozidel, je přidání třetího 

indexu  , který označuje typ hnacího vozidla, a čtvrtého indexu  , který označuje 

konkrétní hnací vozidlo. Bohužel, toto rozšíření s sebou také přináší největší komplikaci 

výpočtu, neboť počet podmínek a proměnných vstupujících do výpočtu mnohonásobně 

vzroste. 

Kromě vzdálenostní matice přejezdů mezi spoji je také výpočet doplněn o délky 

jednotlivých spojů, opět z důvodu sledování kilometrického proběhu. V rámci sledovaného 
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kilometrického proběhu je totiž potřeba načítat veškeré ujeté kilometry, tzn. jak kilometry 

ujeté strojně (neproduktivně), tak i kilometry spojené s obsluhami samotných spojů. 

Vzhledem k faktu, že se nejedná o homogenní typ zásilek (v tomto případě lokomotiv), 

jak bylo zmíněno v definici dopravní úlohy, ale vozidlový park obsahuje rozdílné typy 

hnacích vozidel, je nutné tuto skutečnost také zahrnout do výpočtu. Aby bylo možné 

vzájemně rozlišit jednotlivé typy hnacích vozidel, je nezbytné přidat proměnné      čtvrtý 

index  , který označuje typ hnacího vozidla. 

V závislosti na technických parametrech železniční sítě v ČR je zřejmé, že ne každé 

hnací vozidlo může být nasazeno na libovolný spoj. Dalším nezbytným krokem je tedy 

rozčlenění spojů do skupin podle typů hnacích vozidel, která mohou být k jejich obsluze 

nasazena. Kromě tohoto omezení vyplývajícího přímo z typu napěťové soustavy je dalším 

zohledňovaným požadavkem priorita stanovená samotným dopravcem. Tedy preference 

zvoleného typu hnacího vozidla před ostatními typy při nasazování na vybrané spoje. 

Mimo již zmíněného finančního ocenění strojně ujetých kilometrů by měl model také 

započítat penále vznikající z možného zpoždění některých spojů. Za tímto účelem jsou 

stanoveny časy odjezdů jednotlivých spojů. Ze vztahů mezi dopravcem a jednotlivými 

zákazníky mimo jiné vyplývají rozdílné finanční sankce v závislosti na zpoždění 

objednaného vlaku. V modelu jsou tedy zavedeny konstanty udávající výši sankcí 

pro jednotlivé spoje. 

3.3 Popis modelu 

Narůstající počet pravidelných i nepravidelných relací, vyšší počet hnacích vozidel 

rozdílné požadavky jednotlivých zákazníků vytváří značné množství možných kombinací 

spojů (řešení). Je také nutné počítat s faktem, že ne na každou relaci je možné použít 

jakoukoli lokomotivu, ať již kvůli výkonnostnímu omezení hnacího vozidla, či traťovým 

podmínkám jako například výskytu neelektrifikovaného úseku na trati. Dále pak je potřeba 

zajistit strojvedoucího pro výkon dané trasy a patřičně připravit i samotné hnací vozidlo. 

Proces plánování tak nabývá na složitosti a najít efektivní řešení vyžaduje mnoho času 

a maximálního soustředění dispečera. 

Model by také měl přinést zefektivnění celého procesu plánování z časového hlediska. 

Je ovšem potřeba zamyslet se nad vlastnostmi navrženého modelu. Model by měl 

vykazovat určitou univerzalitu a snadnou aplikovatelnost a vyznačovat se krátkou dobou 

řešení. Tyto požadavky jsou zpravidla značně potlačeny v případech, ve kterých je 
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požadováno zahrnutí veškerých provozních omezení souvisejících s řešenou provozní 

situací. Pro   různých situací by tak bylo nutné vytvořit   odpovídajících modelů. Navíc 

dokonalý převod reálné situace na matematický model zpravidla vyžaduje větší počet 

podmínek a proměnných vstupujících do výpočtu, které vlastní optimalizační výpočet 

mohou značně zkomplikovat, či snad jeho ukončení zcela znemožnit.  

V některých situacích se jako výhodný jeví postup, při kterém se na určité fáze 

rozhodování aplikuje matematický model, a jeho výsledky pak poskytnou lokomotivnímu 

dispečerovi určitý základ pro další rozhodování. Z tohoto důvodu je třeba zamýšlet 

se nad strukturou modelu tak, aby zásadní fáze výpočtu byly učiněny pomocí něj 

a podmínky nejvíce komplikující výpočet byly zpracovány dodatečně dispečerem. Je třeba 

si uvědomit i to, že „každá automatizace“ jakékoliv zásadnější fáze rozhodování může 

dispečerovi přinést určitou úsporu času, přičemž uspořený čas může dispečer věnovat 

jiným činnostem pomáhajícím najít efektivní řešení potřeb reálného provozu. 

Optimalizační výpočet se v těchto případech provede bez zohlednění podmínek, které 

přinášejí největší komplikace výpočtu, a nalezené optimální řešení je posléze podrobeno 

zpočátku nezohledněným podmínkám. Bude-li nalezené řešení vyhovovat všem 

podmínkám, je v takovémto případě vhodné pro danou situaci. V opačném případě se lze 

zamyslet nad podmínkami, kterým řešení nevyhovovalo, zdali je nelze modifikovat 

v určitých tolerovaných mezích a řešení tak opět přijmout jako vyhovující pro danou 

situaci. V případě, že nalezené optimální řešení nevyhovuje všem podmínkám a podmínky 

musí zůstat zachovány v původním tvaru, nalezené řešení vyřadíme z množiny přípustných 

řešení a provedeme výpočet znovu. Nově nalezené řešení opět podrobíme otestování 

na splnění podmínek a opět vyhodnotíme jeho vhodnost, případné pozměnění podmínek, či 

zamítnutí tohoto řešení a provedení nového výpočtu. 

Protože se jedná o plánovací problém, je k jeho řešení vhodné použít metody 

lineárního programování. Aplikací lineárního programování na rozšířenou modifikaci 

dopravní úlohy (přiřazovacího problému) lze sestavit matematický model popisující reálný 

provoz, pomocí kterého je možné nalézt optimální řešení určující nasazení hnacích vozidel 

na konkrétní spoje. V minulosti již bylo využito právě metody lineárního programování 

k řešení podobných problémů. 

O problematice plánování oběhů lokomotiv se začleněním možnosti tankování 

a údržby se píše ve článcích [3], [11], [12]. Plánování s možným nasazením externích 
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lokomotiv jiných dopravců je popsáno v článku [10]. O plánování s možností zpoždění 

jednotlivých vlaků je psáno v článku [2]. 

Články zabývající se plánováním oběhů vozidel byly publikovány také v České 

republice a na Slovensku. Možno zmínit například publikace [1] a [4] a články [5], [6], [7], 

[9]. Modely zmíněné v těchto zdrojích byly aplikovány především v autobusové dopravě. 

3.4 Transformace modelu do textu programu 

Navržené lineární matematické modely lze řešit pomocí celé řady optimalizačních 

softwarů. Vhodnou volbou pro řešení výše zmiňovaného modelu je software Xpress-IVE 

vyvinutý v USA společností FICO. Jedná se o software s poměrně jednoduchým 

a přehledným uživatelským prostředím, jehož demoverze je pro akademické účely volně 

dostupná. 

Uživatelské rozhraní optimalizačního softwaru Xpress-IVE je znázorněno na obr. 3.2. 

 

Obr. 3.2 – Ukázka pracovního prostředí softwaru Xpress-IVE 

Sestavený lineární matematický model je potřeba transformovat do programovacího 

jazyka MOSEL, se kterým software Xpress-IVE pracuje. Tato kapitola bude věnována 

popisu struktury programu psaného v programovacím jazyce MOSEL a je zpracována 

podle [13] a [16]. 
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Pro názornost a lepší orientaci bude tvorba jednotlivých částí programu v jazyku 

MOSEL demonstrována na konkrétním jednoduchém příkladu dopravní úlohy. Text 

programu řešícího dopravní úlohu je znázorněn na obr. 3.3. 

 

Obr 3.3 – Text programu s vymezením jednotlivých částí 

1. část – záhlaví programu 

Program vždy začíná příkazem model, za kterým je uveden jednoslovný název (více 

slov je možno napsat dohromady nebo pro oddělení využít podtržítko). Následuje příkaz 

uses volající již předdefinovanou kompilaci. 

2. část – deklarační část 

Deklarační část je vymezena příkazy declarations a end-declarations. V této části jsou 

nadefinovány všechny konstanty (real) a proměnné (mpvar) včetně jejich indexových 

rozsahů. Příkaz array vymezuje rozsah veličiny na základě výše definovaného pole. 

Například u kapacit zdrojů a je definován rozsah indexů jako pole zdroj; zdroj nabývá 

celočíselných hodnot v intervalu      . Jinými slovy je tímto příkazem jasně určen počet 

zdrojů. 
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3. část – vstupní data 

V této části jsou zadávána vstupní data, čili konkrétní hodnoty jednotlivých veličin. 

V případě kapacit zdrojů a je nyní určena konkrétní kapacita (pro každý zdroj       ). 

Zdroj    má kapacitu 20 jednotek zboží, zdroj     má kapacitu 30 jednotek zboží atd. 

4. část – omezující podmínky 

Tato část těla programu je věnována zápisu omezujících podmínek. Omezující 

podmínky, jak již bylo zmíněno, vymezují množinu přípustných řešení. Strukturální 

podmínky modelují reálnou situaci nebo vytvářejí logické vazby mezi kooperujícími 

proměnnými, obligatorní podmínky definují obory hodnot proměnných. Počet 

strukturálních podmínek může být různý – pro přesný popis reálné situace s mnoha 

možnými omezeními je potřeba každé omezení ošetřit podmínkou. V zjednodušené 

modelové situaci dopravní úlohy jsou uvedeny pouze dvě skupiny podmínek zajišťující 

nepřekročení kapacity jednotlivých zdrojů (ze zdroje nebude odvezeno více, než v něm 

skutečně je) a uspokojení jednotlivých zákazníků (každý zákazník obdrží právě tolik 

jednotek zboží, kolik požadoval). 

Sumaci v jazyce MOSEL zajišťuje příkaz sum, indexy sumy se vepíší do závorky – 

u zvoleného indexu je možno použít již nadefinovaný rozsah (i in zdroj), nebo lze zadat 

přímo rozsah indexu (i in 1..4). Je-li potřeba tuto operaci provádět pro několik objektů, 

resp. pro každého zákazníka, je vhodné využít cyklického příkazu forall, za kterým opět 

následuje závorka s rozsahem zvoleného indexu. 

5. část – účelová funkce a požadovaný typ extrému 

V této části je zavedena účelová funkce a její předpis. Účelová funkce umožňuje 

posuzovat kvalitu přípustných řešení z pohledu optimalizačního kritéria. Požadovaný typ 

extrému je vyjádřen příkazem minimize (nebo maximize) a názvem účelové funkce. 

V uvedeném příkladu jde o funkci vyjadřující celkové náklady na přepravu. 

6. část – textový výstup řešení 

V poslední části je prostor věnován naprogramování zobrazení požadovaných 

výstupních hodnot. Zobrazení textového řetězce zajišťuje příkaz writeln. V závorkách je 

uveden textový řetězec ohraničený uvozovkami. Pokud je potřeba zobrazit např. 

vypočtenou hodnotu účelové funkce (příkaz getobjval) nebo hodnoty proměnných (příkaz 

getsol(x(i,j))), je nutné oddělit tyto příkazy od textového řetězce čárkou. 
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Nezbytné uzavření celého textu programu je zajištěno příkazem end-model. 

Po spuštění programu se požadované výstupní hodnoty řešení zobrazí v pravém okně 

obrazovky, jak lze vidět na obr. 3.4. 

 

Obr. 3.4 – Ukázka vypsání výsledků řešené dopravní úlohy 
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4 NÁVRH OPTIMALIZAČNÍHO MODELU 

V této kapitole bude obecně formulován řešený problém a následně bude prezentován 

obecný model zformulovaného problému. 

4.1 Formulace problému  

Jsou definovány množiny: 

  … množina vlakových spojů, které je nutno obsloužit, 

   … množina vlakových spojů, k jejichž obsluze musí být nasazeno hnací 

vozidlo typu    , 

  … množina typů hnacích vozidel, které má dopravce k dispozici, 

   … množina typů hnacích vozidel, kterými lze obsloužit spoj    , 

   … množina hnacích vozidel typu    . 

 

Pro každý spoj     je definován plánovaný čas odjezdu z výchozí stanice   , jeho 

délka v kilometrech   , předpokládaná doba jeho obsluhy    (předpokládaná doba jízdy 

z výchozí do cílové stanice spoje), kilometrická vzdálenost z jeho cílové stanice 

do lokomotivního depa   , finanční penále účtované dopravci za každou hodinu 

případného zpoždění odjezdu spoje    a množina typů hnacích vozidel   , kterými jej lze 

obsloužit. Pokud je možno k obsluze spoje nasadit více typů hnacích vozidel, je také 

definováno pořadí jejich vhodnosti. 

Pro každou dvojici spojů       je definována hodnota     reprezentující 

předpokládanou dobu přejezdu hnacího vozidla z cílové stanice spoje     do výchozí 

stanice spoje     a hodnota     reprezentující kilometrickou vzdálenost přejezdu mezi 

cílovou stanicí spoje     a výchozí stanicí spoje    . 

Pro každé hnací vozidlo     , typu    , je definována hodnota disponibilního 

kilometrického proběhu     reprezentující počet kilometrů zbývajících do pravidelné 

údržby a finanční náklady na jeden strojně ujetý kilometr   .   

Úkolem je rozhodnout o posloupnostech spojů, které mají být obslouženy tak, aby 

každý spoj z množiny   byl obsloužen, byly akceptovány disponibilní kilometry 

nasazených hnacích vozidel do nejbližší pravidelné údržby a celkové finanční ohodnocení 

zohledňující počet strojně ujetých kilometrů a penále ze zpoždění bylo minimální.  
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4.2 Úvahy vedoucí k návrhu matematického modelu  

Při grafické reprezentaci úlohy je vhodné zvolit přístup, kdy množina spojů je 

reprezentována množinou vrcholů a množina hran reprezentuje možné přesuny mezi spoji.  

V souladu s dosud používanými přístupy bude do úlohy zaveden pomocný vrchol 

s indexem 0, který bude reprezentovat lokomotivní depo, tzn. místo, odkud bude 

zahajována jízda jednotlivých hnacích vozidel a kam se hnací vozidla budou po obsluze 

spojů také vracet. 

Aby bylo možné vytvořit posloupnosti spojů a zapracovat vliv případných zpoždění 

odjezdů spojů z výchozích stanic ve smyslu požadavku uvedeného v zadání, je třeba, aby 

proměnné modelovaly rozhodnutí o přesunech hnacích vozidel mezi spoji. Za tímto účelem 

budou do úlohy zavedeny dvě skupiny bivalentních proměnných a jedna skupina 

nezáporných proměnných.  

První skupinu budou tvořit proměnné      , modelující rozhodnutí, zda se hnací 

vozidlo      typu     obsluhující spoj     přesune k obsluze spoje               

či nikoli          .  

Druhou skupinou bivalentních proměnných budou tvořit proměnné      modelující 

rozhodnutí, zda se hnací vozidlo      typu     se má po obsluze spoje     vrátit 

do lokomotivního depa          či nikoli         . Skupina proměnných      bude 

v navrženém modelu využita především pro zajištění toho, aby každému hnacímu vozidlu 

mohl být vytvořen „dostatečný prostor“ pro návrat do depa v rámci disponibilního počtu 

kilometrů. 

Pro modelování případného zpoždění spoje     bude zavedena třetí skupina 

proměnných   , které nabývají nezáporných hodnot. Proměnné    v navrhovaném modelu 

umožní promítnout výše případných zpoždění odjezdů spojů z výchozích stanic do hodnot 

penále, která budou dopravci z uvedeného důvodu účtována. 

Kromě zavedení proměnných je zapotřebí ještě zformulovat účelovou funkci 

a identifikovat význam jednotlivých skupin omezujících podmínek.  

V souladu se zadáním uvedeným v podkapitole 4.1 musí účelová funkce vyjadřovat 

celkové finanční náklady spojené s neefektivními přejezdy mezi obsluhovanými spoji 

doplněné o sankce za případné zpoždění odjezdů obsluhovaných spojů z výchozích stanic. 
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V účelové funkci tedy musí figurovat bivalentní proměnné       v součinu s délkami 

strojních jízd     a příslušnými cenami    za jeden strojně ujetý kilometr hnacím vozidlem 

typu    . Druhá část účelové funkce bude tvořena nezápornými proměnnými    

v součinu s konstantami    určujícími předem stanovené výše penále plynoucí 

z případného zpoždění odjezdu spoje     z výchozích stanic. 

4.3 Matematický model 

Rekapitulace vstupních dat: 

  … množina vlakových spojů, které je nutno obsloužit, 

  … množina typů hnacích vozidel, které má dopravce k dispozici, 

   … množina vlakových spojů, k jejichž obsluze musí být nasazeno hnací 

vozidlo typu    , 

   … množina typů hnacích vozidel, kterými lze obsloužit spoj    , 

   … množina hnacích vozidel typu    , 

   … výše penále účtovaného dopravci za jednu hodinu zpoždění odjezdu 

spoje     z výchozí stanice [Kč.h
-1

], 

   … finanční náklady na jeden strojně ujetý kilometr hnacím vozidlem 

typu     [Kč.km
-1

], 

    … délka přejezdu mezi cílovou stanicí spoje     a výchozí stanicí spoje 

    [km], 

   … délka přejezdu mezi spojem     a depem [km], 

    … disponibilní kilometrický proběh hnacího vozidla      typu     

[km], 

   … délka spoje     [km], 

   … plánovaný čas odjezdu spoje    , 

   … předpokládaná doba jízdy spoje     [h], 

    … předpokládaná doba přejezdu mezi cílovou stanicí spoje     

a výchozí stanicí spoje     [h], 

     … proměnná modelující přejezd mezi cílovou stanicí spoje     a depem 

hnacím vozidlem      typu     [-], 

      … proměnná modelující přejezdy mezi cílovou stanicí spoje     

a výchozí stanicí spoje     hnacím vozidlem      typu     [-], 

   … proměnná modelující zpoždění odjezdu spoje     z výchozí stanice 

[h]. 
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Navrhovaný matematický model pro optimalizaci oběhů hnacích vozidel 

minimalizující celkové náklady spojené s neproduktivními přejezdy a sankcemi za včasné 

nezahájení přepravy nerespektující pořadí vhodnosti typů hnacích vozidel (v případě 

možnosti nasazení více typů hnacích vozidel) má tvar: 

      

        
   

        

                     

       

      

za podmínek: 

        

    

                  

        

            

   
    

               

        

        
   

    

       

        

               

      

        

   

            

    
   

                          

                

    
   

        

         

    

                       

                                                                  

                                                   

                                     

                  

 

Účelová funkce (4.1) reprezentuje optimalizační kritérium – celkové finanční náklady 

spojené s neproduktivními přejezdy hnacích vozidel včetně sankcí účtovaných dopravci 

v důsledku vzniku zpoždění odjezdů spojů z výchozích stanic. Skupina omezujících 

podmínek (4.2) zajišťuje zahájení jízdy hnacího vozidla      typu     z depa 

maximálně k jednomu spoji. Skupina omezujících podmínek (4.3) zajistí, že k obsluze 

spoje     přijede právě jedno hnací vozidlo      vhodného typu      z jednoho 

směru (buď po obsluze spoje     , nebo z lokomotivního depa). Skupina podmínek (4.4) 

zajistí, že po obsluze spoje     odjede hnací vozidlo k obsluze pouze jednoho dalšího 
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spoje nebo bude uvažováno se zpětnou jízdou do lokomotivního depa. Jízda hnacího 

vozidla z cílové stanice spoje     může nastat, ale nemusí. Skupina podmínek (4.5) 

zajišťuje odjezd téhož konkrétního vozidla      typu     po obsluze spoje    . 

Skupina podmínek (4.6) zajistí, že kilometrický proběh vozidla      typu     

nepřesáhne přípustnou mez a vždy zbývá dostatečný počet kilometrů na to, aby se vozidlo 

mohlo vrátit do lokomotivního depa. Skupina podmínek (4.7) zajistí, že nedojde k časově 

nepřípustnému přejezdu vozidla      typu     mezi spoji. Skupiny podmínek (4.8), 

(4.9) a (4.10) formulují definiční obory skupin proměnných      ,      a   . 
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5 VÝPOČETNÍ EXPERIMENT 

V této kapitole bude matematický model navržený v kapitole 4 použit 

pro optimalizační výpočet s částečně reálnými vstupními daty získanými ze společnosti 

AWT. Ve výpočetním experimentu jsou zohledněny konkrétní počty jednotlivých typů 

hnacích vozidel, skutečné délky spojů a přejezdů mezi nimi, doby jízdy, přednostní 

nasazení vybraných typů hnacích vozidel k určitým spojům a finanční ocenění 

neproduktivních jízd. Hodnoty finančních sankcí týkajících se případných zpoždění 

odjezdů spojů z výchozích stanic jsou záměrně zkresleny oproti skutečným hodnotám, 

neboť se jedná o citlivé obchodní údaje. 

5.1 Vstupní data 

Je zadáno 26 vlakových spojů, které jsou definovány svými výchozími a cílovými 

stanicemi. Pomocí vyhledávače IDOS byly dohledány délky    a jízdní doby    

jednotlivých spojů. U každého spoje je stanovena výše penále    plynoucího 

z případného zpoždění spoje. Plánované časy odjezdů    byly zvoleny modelově, viz 

tabulka 5.1.  

 

Tab. 5.1 – Přehled základních informací o vlakových spojích 
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Tabulka 5.1 rovněž obsahuje dopravcem preferované pořadí nasazovaných typů 

hnacích vozidel u jednotlivých vlakových spojů. Informace o určených řadách hnacích 

vozidel byly převzaty z aktuálně platných sešitových jízdních řádů.   

Dopravce disponuje celkem pěti řadami hnacích vozidel. Dle požadavků stanovených 

dopravcem však není nutné při zohledňování přednostního nasazení vybraných typů 

hnacích vozidel k určitým spojům detailně rozlišovat jednotlivé řady hnacích vozidel. 

Protože hnací vozidla v rámci jednotlivých řad jsou vzájemně zastupitelná, stačí rozlišovat 

pouze typy vozidel z hlediska jejich trakce, a to kvůli rozdílnému napájecímu systému 

v rámci dopravcem užívaných tratí, viz obrázek 5.1. 

 

Obr. 5.1 – Traťový napájecí systém v ČR [17] 

(zeleně: stejnosměrný proud, napětí 3 kV; červeně: střídavý proud, napětí 25 kV) 

Pro potřeby realizovaného výpočetního experimentu je tedy flotila hnacích vozidel, 

kterou má dopravce k dispozici, rozdělena do tří typů. Do skupiny hnacích vozidel prvního 

typu jsou zařazena hnací vozidla závislé trakce, která jsou napájena stejnosměrným 

proudem. Jedná se o hnací vozidla řad 181 (2x), 182 (1x) a ET41 (1x). Skupinu hnacích 

vozidel druhého typu tvoří vícesystémová hnací vozidla 183.7 (3x) a 189 (2x). Jedná 

se o hnací vozidla závislé trakce, která lze použít jak na úsecích napájených 

stejnosměrným tak i na úsecích napájených střídavým proudem. Skupinu hnacích vozidel 

třetího typu tvoří dieselová hnací vozidla řady 753.7 (22x).  
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Pro každý ze tří typů hnacích vozidel         je stanovena finanční částka    

odpovídající nákladům na jeden strojně ujetý kilometr následovně: 

              

              

              

Hnací vozidla zařazená do výpočetního experimentu mají následující disponibilní 

kilometrické proběhy    , viz tabulky 5.2, 5.3 a 5.4. 

Stejnosměrná HV 

(množina   ) 
 

Vícesystémová HV 

(množina   ) 
 

Dieselová HV 

(množina   ) 

      [km]        [km]        [km] 

1 2 500 

 

1 25 000 

 

1 2 500 

2 2 000 2 10 000 2 2 500 

3 1 500 3 5 000 3 2 500 

4 1 000 4 5 000 4 2 500 

 5 1 000 5 2 500 

Tab. 5.2 – 

Disponibilní proběh 

(stejnosměrná HV) 

 6 2 000 

Tab. 5.3 – 

Disponibilní proběh 

(vícesystémová HV) 

7 2 000 

8 2 000 

9 2 000 

10 2 000 

11 1 500 

12 1 500 

13 1 500 

14 1 500 

15 1 500 

16 1 000 

17 1 000 

18 1 000 

19 1 000 

20 1 000 

21 500 

22 500 

 

Tab. 5.4 – 

Disponibilní proběh 

(dieselová HV) 

 

Délky přejezdů mezi cílovými a výchozími stanicemi spojů (hodnoty    ), či cílovými 

stanicemi spojů a depem (hodnoty   ), stejně tak jako časové doby přejezdů mezi spoji 

(hodnoty    ) lze vyčíst z tabulky 5.5. Význam zkratek v tabulce 5.5 je následující: DNV – 

Devínska Nová Ves (pohraniční přechodová stanice do Rakouska), OKV – Ostravsko-

karvinské vlečky, FiW – Fürt im Wald (pohraniční přechodová stanice do SRN), Bad Sch. 

– Bad Schandau (pohraniční přechodová stanice do SRN). 
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Tab. 5.5 – Délky a doby přejezdů mezi jednotlivými spoji 

Lokomotivní depo je pouze jedno, a to konkrétně Depo Šverma (přípojná stanice 

Ostrava hl. n.). 

Počáteční podmínky optimalizačního výpočtu jsou nastaveny tak, že se všechna hnací 

vozidla před započetím plánovacího procesu nacházejí v Depu Šverma. 

5.2 Matematický model 

Při tvorbě matematického modelu pro konkrétní výpočetní experiment a jeho řešení 

bylo nad rámec výše uvedených symbolů v obecném modelu zvoleno následující 

množinové označení: 

  
  … podmnožina spojů obsahující spoje, které lze obsloužit hnacím 

vozidlem jakéhokoli typu, 

  
  … podmnožina spojů obsahující spoje, u kterých je preferováno nasazení 

stejnosměrného hnacího vozidla před dieselovým hnacím vozidlem, 

  
  … podmnožina spojů obsahující spoje, u kterých je preferováno nasazení 

dieselového hnacího vozidla před stejnosměrným hnacím vozidlem, 

  
  … podmnožina spojů obsahující spoje, které lze obsloužit pouze 

dieselovým hnacím vozidlem,  

  
  … podmnožina spojů obsahující spoje, které lze obsloužit pouze 

vícesystémovým hnacím vozidlem, 

   … podmnožina spojů, u kterých je zpoždění penalizováno sazbou   , 

   … podmnožina spojů, u kterých je zpoždění penalizováno sazbou   , 

   … podmnožina spojů, u kterých je zpoždění penalizováno sazbou   . 
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Pro jednotlivé podmnožiny spojů definované v předchozím odstavci platí vzájemné 

vztahy: 

   
 

 

   

                  
    

                               

   

 

   

                                                 

 

V podmínkách řešené úlohy jsou jednotlivé podmnožiny spojů definovány následovně: 

  
                               

  
                        

  
          

  
                

  
        

                    

                                         

                       

Prohibitivní konstanta bude mít v průběhu výpočtu hodnotu         . Penále 

za každou hodinu zpoždění odjezdu z výchozí stanice bude modelově činit:  

              

              

              

Pro lepší názornost budou skupiny podmínek (4.2) a (4.5) – (4.9) vystupující 

v obecném modelu rozepsány pro jednotlivé typy hnacích vozidel. Analogicky, skupina 

podmínek (4.3) vystupující v obecném modelu bude rozepsána pro jednotlivé podmnožiny 

spojů obsloužitelných stejnými typy hnacích vozidel. Jedná se o podmnožiny   
 ,   

 ,   
 ,   

 , 

   
  definované v předchozím odstavci. 

V následujícím matematickém modelu budou (na rozdíl od obecného modelu 

uvedeného v kapitole 4) proměnné reprezentující možnosti přejezdů mezi spoji zavedeny 

pro každou kombinaci spojů a každý typ vozidla bez ohledu na to, zda je přejezd daným 

typem vozidla uskutečnitelný či nikoliv. Počet proměnných v modelu konkrétní úlohy tak 

bude sice vyšší, než je nezbytně nutné, nicméně, volba uvedeného přístupu umožní model 
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zapsat v přehlednějším tvaru. Zavedení nadbytečných proměnných nezpůsobí vznik 

nepřípustných řešení, neboť nasazení vhodného typu hnacího vozidla na spoj bude 

zajištěno prostřednictvím soustavy omezujících podmínek.  

V účelové funkci jsou nad rámec obecného modelu uvedeného v kapitole 4 zahrnuty 

také členy reprezentující penalizace při nedodržení nejvýhodnějšího pořadí typů hnacích 

vozidel (v situacích, ve kterých může být k obsluze spojů použito více typů hnacích 

vozidel a pořadí preferencí je dopravcem definováno). Použití typu hnacího vozidla 

na daný spoj s nejvyšší preferencí je penalizováno nejnižší jednorázovou sankcí na každý 

uskutečněný přejezd ve výši 1 (v těchto případech může sankce nabývat i hodnoty 0), 

nasazení typu hnacího vozidla na daný spoj umístěného na druhé pozici je penalizováno 

jednorázovou sankcí na každý uskutečněný přejezd ve výši 10 a nasazení typu hnacího 

vozidla na spoj umístěného na třetí pozici je penalizováno jednorázovou sankcí na každý 

uskutečněný přejezd ve výši 100. Je-li možno k přejezdu použít pouze jeden typ hnacích 

vozidel (v řešeném příkladu se týká množin spojů   
  a    

 ), potom přejezdy nejsou 

v účelové funkci sankcionovány vůbec. Je samozřejmě na zvážení zadavatele i řešitele, zda 

uvedené hodnoty penále jsou zvoleny vhodně či nikoliv, nicméně, z hlediska prověření 

funkčnosti navrženého modelu je možno uvedené hodnoty považovat za relevantní.  

Matematický model řešené úlohy bude mít tvar: 

     

              

                

              

            

      

              

            

        

    

        

    

        

    

  

     

        
        

            

        
        

             

        
        

        

     

        
        

            

        
        

        

     

        
        

            

        
        

               

 

 

 

 

(5.1) 
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za podmínek: 
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Účelová funkce (5.1) reprezentuje optimalizační kritérium – celkové finanční náklady 

spojené s neproduktivními přejezdy hnacích vozidel včetně sankcí účtovaných dopravci 

v důsledku vzniku zpoždění odjezdů spojů z výchozích stanic. Skupiny omezujících 

podmínek (5.2) – (5.4) zajišťují zahájení jízdy hnacího vozidla      typu     z depa 

maximálně k jednomu spoji. Skupiny omezujících podmínek (5.5) – (5.8) zajistí, 

že k obsluze spojů přijedou hnací vozidla vhodných typů. Skupina podmínek (5.9) zajistí, 

že po obsluze spoje     odjede hnací vozidlo buď k obsluze pouze jednoho dalšího spoje, 

nebo bude uvažováno se zpětnou jízdou do lokomotivního depa, přičemž jízda hnacího 

vozidla z cílové stanice spoje     do depa může nastat, ale nemusí. Skupiny podmínek 

(5.10) – (5.12) zajišťují odjezd téhož konkrétního hnacího vozidla      typu     

po obsluze spoje    . Skupiny podmínek (5.13) – (5.15) zajistí, že kilometrický proběh 

vozidla      typu     nepřesáhne přípustnou mez a vždy zbývá dostatečný počet 

kilometrů na to, aby se hnací vozidlo mohlo vrátit do lokomotivního depa. Skupiny 

podmínek (5.16) – (5.18) zajistí, že nedojde k časově nepřípustnému přejezdu hnacího 

vozidla      typu     mezi spoji. Skupiny podmínek (5.19) – (5.25) vymezují 

definiční obory skupin proměnných použitých v modelu. 
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5.3 Text programu 
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46 

5.4 Dosažené výsledky a jejich interpretace 

Tato podkapitola je věnována interpretaci výsledků, jež byly získány po vyřešení 

matematického modelu sestaveného v podkapitole 5.2, přičemž odpovídající text programu 

v jazyku MOSEL, se kterým pracuje optimalizační software Xpress-IVE, byl uveden 

v podkapitole 5.3.  

Informace týkající se uvedeného výpočtu lze vyčíst z obrázku 5.2. Výpočetní čas byl 

2,4 s, nalezené řešení je optimální a šířka neprohledaného pásma (gap) byla rovna 0 %. 

 

Obr. 5.2 – Stavové hlášení o průběhu optimalizačního výpočtu 

Řešením modelu (5.1) – (5.25) byla získána hodnota účelové funkce 223 950 Kč a níže 

uvedené hodnoty proměnných, viz obrázek 5.3. 
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Obr. 5.3 – Výpis výsledků řešené úlohy 

Proměnné          symbolizují nasazení konkrétního typu hnacího vozidla k obsluze 

spoje (1 – hnací vozidlo stejnosměrné trakce, 2 – vícesystémové hnací vozidlo, 3 – hnací 

vozidlo dieselové trakce). Hodnoty v závorkách u proměnných mají následující význam: 

číslo na první pozici určuje, odkud hnací vozidlo přejíždí – zda obsluze spoje předchází 

strojní jízda z depa (hodnota  ), nebo k obsluze daného spoje hnací vozidlo přejíždí 

po obsluze jiného spoje (hodnota   ); na druhé pozici se vyskytuje číslo spoje, na který 

dané hnací vozidlo přejíždí; číslo na třetí pozici označuje konkrétní hnací vozidlo daného 

typu. 

Proměnné          reprezentují (možné) návraty hnacích vozidel zpět do depa (opět 

platí, že 1 – hnací vozidlo stejnosměrné trakce, 2 – vícesystémové hnací vozidlo, 3 – hnací 

vozidlo dieselové trakce). Hodnoty v závorkách mají následující význam: číslo na první 

pozici určuje, po obsluze kterého spoje může být nařízen návrat do depa a číslo na druhé 

pozici označuje konkrétní hnací vozidlo daného typu. 

Ve výpisu nejsou v případě proměnných          a          standardně vypsány 

hodnoty 0 a 1, ale délky strojních jízd uskutečněných při přejezdech hnacích vozidel 
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mezi cílovou a výchozí stanicí navazujících spojů, mezi depem a výchozí stanicí spoje 

(při naplánovaném přejezdu z depa na začátku oběhu) a cílovou stanicí spoje a depem 

(při naplánovaném přejezdu do depa na konci oběhu). 

Proměnné   reprezentují hodnoty zpoždění odjezdů obsluhovaných spojů z jejich 

výchozích stanic, přičemž číslo v závorce označuje obsluhovaný spoj. Jak je z výpisu 

patrné, bylo při řešení modelu (5.1) – (5.25) nalezeno takové řešení, které nezpůsobí vznik 

zpoždění odjezdu u žádného z obsluhovaných spojů. 

Výsledkem řešení modelu (5.1) – (5.25) je celkem 14 oběhů, z toho 4 oběhy jsou 

vytvořeny pro hnací vozidla stejnosměrné trakce, 4 oběhy pro vícesystémová hnací vozidla 

a 6 oběhů pro hnací vozidla dieselové trakce. Dosažené výsledky byly pro praktickou 

interpretaci uspořádány do tabulek 5.6 – 5.20.  

V tabulce 5.6 jsou sumarizovány oběhy (přejezdy mezi spoji a depem) navržené 

v dosaženém řešení pro všechna nasazená hnací vozidla. Vytvořené oběhy jsou v tabulce 

rozděleny podle typů trakce. 

Typ HV 
Konkrétní 

HV 
Průběh oběhu HV 

Číslo 
oběhu 

Stejnosměrné 

ET41 DEPO >> 4 >> 9 >> 12 >> 17 >> (DEPO) 1 

181 DEPO >> 7 >> 22 >> (DEPO) 2 

181 DEPO >> 8 >> 26 >> 25 >> (DEPO) 3 

182 DEPO >> 14 >> (DEPO) 4 

Vícesystémové 

183.7 DEPO >> 1 >> 24 >> (DEPO) 5 

183.7 DEPO >> 2 >> (DEPO) 6 

183.7 DEPO >> 13 >> (DEPO) 7 

189 DEPO >> 23 >> (DEPO) 8 

Dieselové 

753.7 DEPO >> 3 >> (DEPO) 9 

753.7 DEPO >> 5 >> 6 >> 20 >> 19 >> (DEPO) 10 

753.7 DEPO >> 11 >> 10 >> (DEPO) 11 

753.7 DEPO >> 15 >> (DEPO) 12 

753.7 DEPO >> 16 >> (DEPO) 13 

753.7 DEPO >> 21 >> 18 >> (DEPO) 14 

Celkové náklady (hodnota účelové funkce) = 223 950,- Kč 

Tab. 5.6 – Oběhy jednotlivých hnacích vozidel 
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V tabulkách 5.7 – 5.20 jsou jednotlivé oběhy hnacích vozidel rozepsány detailně 

včetně časů potřebných na uskutečnění jednotlivých jízd. Pokud se u časového údaje 

vyskytuje symbol „*“, znamená to, že tento čas nastává v následujícím kalendářním dni. 

U každé jízdy je uvedena také ujetá kilometrická vzdálenost, přičemž strojně ujeté 

kilometry jsou zvýrazněny červeně. Tabulky obsahují také údaje týkající se disponibilního 

počtu kilometrů před a po ukončení jednotlivých oběhů. V případě strojních jízd je 

v časovém sloupci uveden text „dle potřeby“, což znamená, že hnací vozidla uskutečňující 

strojní jízdy je nutno vypravit tak, aby nedošlo k ovlivnění časových poloh spojů podle 

vytvořených oběhů hnacích vozidel. 

Oběh č. 1 – ET41 Ujeté km Čas  

1. Depo - Břeclav (strojně) 184 dle potřeby 

2. Břeclav - Karviná 190 7:00 - 10:00 

3. Karviná - Beroun 420 14:00 - 20:00 

4. 
Beroun – Ostravsko-karvinské 
vlečky 

420 21:00 - 3:00* 

5. Karviná - Břeclav 210 6:00* - 9:00* 

6. Břeclav - Depo (strojně) 184 dle potřeby 

Disponibilní počet km před zahájením oběhu 2 500 km 

Disponibilní počet km po ukončení oběhu 
(návratu do depa) 

892 km 

Tab. 5.7 – Harmonogram oběhu č. 1 

 

Oběh č. 2 – 181 
Ujeté 

km 
Čas  

1. Depo - Ostrava hl. n. (strojně) 0 dle potřeby 

2. Ostrava hl. n. - Přerov 90 15:00 - 17:00 

3. Přerov - Břeclav (strojně) 100 17:00 - 18:00 

4. Břeclav - Paskov 200 22:00 - 1:00* 

5. Paskov - Depo (strojně) 14 dle potřeby 

Disponibilní počet km před zahájením oběhu 1 500 km 

Disponibilní počet km po ukončení oběhu 
(návratu do depa) 

1 096 km 

Tab. 5.8 – Harmonogram oběhu č. 2 
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Oběh č. 3 – 181 Ujeté km Čas  

1. Depo - Přerov (strojně) 90 dle potřeby 

2. Přerov - Karviná 90 13:00 - 15:00 

3. 
Ostravsko-karvinské vlečky - Bad 
Schandau 

500 20:00 - 3:00* 

4. 
Bad Schandau - Ostravsko-
karvinské vlečky 

500 5:00* - 12:00* 

5. 
Ostravsko-karvinské vlečky - Depo 
(strojně) 

23 dle potřeby 

Disponibilní počet km před zahájením oběhu 2 000 km 

Disponibilní počet km po ukončení oběhu (návratu 
do depa) 

797 km 

Tab. 5.9 – Harmonogram oběhu č. 3 

 

Oběh č. 4 – 182 Ujeté km Čas  

1. Depo - Bad Schandau (strojně) 455 dle potřeby 

2. Bad Schandau - Ostrava hl. n. 470 18:00 - 1:00* 

3. Ostrava hl. n. - Depo (strojně) 0 dle potřeby 

Disponibilní počet km před zahájením oběhu 1 000 km 

Disponibilní počet km po ukončení oběhu (návratu 
do depa) 

75 km 

Tab. 5.10 – Harmonogram oběhu č. 4 

 

Oběh č. 5 – 183.7 Ujeté km Čas  

1. Depo – Devínska Nová Ves (strojně) 253 dle potřeby 

2. Devínska Nová Ves - Děčín 510 5:00 - 16:00 

3. Děčín - Paskov 480 18:00 - 1:00* 

4. Paskov - Depo (strojně) 14 dle potřeby 

Disponibilní počet km před zahájením oběhu 25 000 km 

Disponibilní počet km po ukončení oběhu 
(návratu do depa) 

23 743 km 

Tab. 5.11 – Harmonogram oběhu č. 5 
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Oběh č. 6 – 183.7 Ujeté km Čas  

1. Depo - Děčín (strojně) 432 dle potřeby 

2. Děčín - Devínska Nová Ves 510 15:00 - 2:00* 

3. Devínska Nová Ves - Depo (strojně) 253 dle potřeby 

Disponibilní počet km před zahájením oběhu 10 000 km 

Disponibilní počet km po ukončení oběhu 
(návratu do depa) 

8 805 km 

Tab. 5.12 – Harmonogram oběhu č. 6 

 

Oběh č. 7 – 183.7 Ujeté km Čas  

1. Depo - Ostrava hl. n. (strojně) 0 dle potřeby 

2. Ostrava hl. n. - Děčín 470 16:00 - 23:00 

3. Děčín - Depo (strojně) 432 dle potřeby 

Disponibilní počet km před zahájením oběhu 5 000 km 

Disponibilní počet km po ukončení oběhu (návratu 
do depa) 

4 098 km 

Tab. 5.13 – Harmonogram oběhu č. 7 

 

Oběh č. 8 – 189 Ujeté km Čas  

1. Depo - Paskov (strojně) 14 dle potřeby 

2. Paskov - Děčín 480 14:00 - 21:00 

3. Děčín - Depo (strojně) 432 dle potřeby 

Disponibilní počet km před zahájením oběhu 1000 km 

Disponibilní počet km po ukončení oběhu (návratu 
do depa) 

74 km 

Tab. 5.14 – Harmonogram oběhu č. 8 
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Oběh č. 9 – 753.7 Ujeté km Čas  

1. Depo - Ostrava hl. n. (strojně) 0 dle potřeby 

2. Ostrava hl. n. - Břeclav 190 20:00 - 23:00 

3. Břeclav - Depo (strojně) 184 dle potřeby 

Disponibilní počet km před zahájením oběhu 2 500 km 

Disponibilní počet km po ukončení oběhu (návratu 
do depa) 

2 126 km 

Tab. 5.15 – Harmonogram oběhu č. 9 

 

Oběh č. 10 – 753.7 Ujeté km Čas  

1. Depo – Karviná (strojně) 23 dle potřeby 

2. Karviná - Kúty 220 10:00 - 13:00 

3. Kúty - Ostravsko-karvinské vlečky 220 14:00 - 17:00 

4. Petrovice u Karviné - Kúty 230 20:00 - 23:00 

5. Kúty - Petrovice u Karviné 230 12:00* - 15:00* 

6. Petrovice u K. - Depo (strojně) 22 dle potřeby 

Disponibilní počet km před zahájením oběhu 1 000 km 

Disponibilní počet km po ukončení oběhu (návratu 
do depa) 

55 km 

Tab. 5.16 – Harmonogram oběhu č. 10 

 

Oběh č. 11 – 753.7 Ujeté km Čas  

1. Depo - Fürth im Wald (strojně) 550 dle potřeby 

2. Fürth im Wald - Beroun 150 13:00 - 20:00 

3. Beroun - Fürth im Wald 150 21:00 - 4:00* 

4. Fürth im Wald - Depo (strojně) 550 dle potřeby 

Disponibilní počet km před zahájením oběhu 1 500 km 

Disponibilní počet km po ukončení oběhu (návratu 
do depa) 

100 km 

Tab. 5.17 – Harmonogram oběhu č. 11 
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Oběh č. 12 – 753.7 Ujeté km Čas  

1. Depo - Ostrava hl. n. (strojně) 0 dle potřeby 

2. Ostrava hl. n. - Bánréve 370 18:00 - 5:00* 

3. Bánréve - Depo (strojně) 372 dle potřeby 

Disponibilní počet km před zahájením oběhu 1 000 km 

Disponibilní počet km po ukončení oběhu (návratu 
do depa) 

258 km 

Tab. 5.18 – Harmonogram oběhu č. 12 

 

Oběh č. 13 – 753.7 Ujeté km Čas  

1. Depo - Bánréve (strojně) 372 dle potřeby 

2. Bánréve - Ostrava hl. n. 370 20:00 - 7:00* 

3. Ostrava hl. n. - Depo (strojně) 0 dle potřeby 

Disponibilní počet km před zahájením oběhu 1 000 km 

Disponibilní počet km po ukončení oběhu (návratu 
do depa) 

258 km 

Tab. 5.19 – Harmonogram oběhu č. 13 

 

Oběh č. 14 – 753.7 Ujeté km Čas  

1. Depo - Paskov (strojně) 14 dle potřeby 

2. Paskov - Břeclav 200 21:00 - 24:00 

3. 
Břeclav – Ostravsko-karvinské 
vlečky 

210 8:00* - 11:00* 

4. 
Ostravsko-karvinské vlečky - Depo 
(strojně) 

23 dle potřeby 

Disponibilní počet km před zahájením oběhu 500 km 

Disponibilní počet km po ukončení oběhu (návratu 
do depa) 

53 km 

Tab. 5.20 – Harmonogram oběhu č. 14 
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V řešené úloze se nachází celkem 20 spojů, ke kterým lze nasadit hnací vozidla více 

typů, u zbývajících 6 spojů je konkrétní typ vozidla předem stanoven. Ze získaných 

výsledků lze určit, do jaké míry bylo respektováno dopravcem preferované pořadí 

při nasazování hnacích vozidel ke spojům s možností nasazení více typů hnacích vozidel. 

V případě 10 spojů byl k obsluze použit typ hnacího vozidla s nejvyšší preferencí, 

jehož použití je v modelu penalizováno nejnižší jednorázovou sankcí ve výši 1 na každý 

naplánovaný přejezd. U zbývajících 10 spojů byl použit typ hnacího vozidla, který figuruje 

v preferovaném pořadí na druhé pozici, a jehož použití je penalizováno jednorázovou 

sankcí ve výši 10 na každý naplánovaný přejezd. U žádného ze spojů s možností nasazení 

všech tří typů hnacích vozidel nedošlo k nasazení nejméně vhodného typu penalizovaného 

nejvyšší jednorázovou sankcí na každý naplánovaný přejezd ve výši 100.  

Hnací vozidla s nejvyšší preferencí byla tedy nasazena k obsluze v 50 % spojů, 

k jejichž obsluze lze použít více typů hnacích vozidel. 
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6 ZHODNOCENÍ DOSAŽENÝCH VÝSLEDKŮ 

V kapitole 6 budou okomentovány dosažené výsledky, detailněji popsány v modelu 

nezohledněné problémy a zmíněny výhody a nevýhody aplikace navrženého 

matematického modelu pro řešení reálných situací v provozu. 

Řešením matematického modelu navrženého v kapitole 4, který byl následně 

aplikován na skutečnou dopravcem řešenou situaci, bylo nalezeno optimální nasazení 

hnacích vozidel k jednotlivým vlakovým spojům.  

Výsledné řešení zaručuje minimalizaci nákladů spojených s neproduktivními přejezdy 

hnacích vozidel mezi obsluhovanými spoji a také zohledňuje možnost započítání sankcí 

za případné zpoždění odjezdů spojů z výchozích stanic.  

Vytvořený matematický model zohledňuje v soustavě omezujících podmínek 

disponibilní kilometrický proběh každého hnacího vozidla a vždy zajistí dostatečnou 

rezervu počtu kilometrů tak, aby se vozidlo mohlo přesunout do depa k pravidelné údržbě 

a disponibilní kilometrický proběh přitom nebyl překročen. Za tím účelem byla do modelu 

zavedena proměnná     , která se však záměrně nevyskytuje v účelové funkci, jelikož 

hnací vozidlo se nemusí vždy vracet zpět do lokomotivního depa, neboť může být využito 

například k obsluze lokálních kratších relací či jako postrková lokomotiva. O přesunu 

hnacího vozidla zpět do depa může rozhodnout lokomotivní dispečer například 

v případech, že pro vozidlo nejsou v dohledné době na daném místě naplánovány žádné 

další výkony.  

Cílem dopravce je také hledat úspory v údržbových kapacitách. V případě 

nerovnoměrného přistavování hnacích vozidel do údržby může dojít k situaci, kdy bude 

v údržbě větší počet hnacích vozidel najednou, což může vyvolat nutnost zvýšených 

nákladů na provádění pravidelné údržby a na druhou stranu také nutnost pronajímat hnací 

vozidla jiných dopravců. Pokud by přesuny hnacích vozidel k pravidelné údržbě byly 

plánovány rovnoměrně (s možností sledování kilometrického proběhu každého vozidla 

a možností rozhodnutí o jeho návratu do depa tak lze učinit), není nutno udržovat vysoké 

údržbové kapacity. 

V účelové funkci je zavedena skupina členů, která zajišťuje dodržení dopravcem 

preferovaného pořadí nasazování hnacích vozidel k jednotlivým spojům. V případě 

nasazení méně vhodného hnacího vozidla (v souvislosti s dopravcem preferovaným 
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pořadím) je účelová funkce uměle navyšována, což umožní vybírat při řešení taková hnací 

vozidla, která jsou pro jednotlivé spoje preferována. Čím níže se nachází hnací vozidlo 

v pořadí preferencí, tím více je účelová funkce navyšována (což při minimalizaci hodnoty 

účelové funkce umožní upřednostňovat typy hnacích vozidel umístěné výše v pořadí 

preferencí). 

V modelu nezohledněná omezení: 

Pro potřeby bakalářské práce byla po konzultaci s řídícími a provozními pracovníky 

dopravce AWT v této fázi řešení zanedbána některá v reálném provozu platná omezení. 

Z důvodu mnohonásobného zvýšení objemu vstupních dat, zejména počtu prvků     

v matici přejezdových vzdáleností a prvků     v matici přejezdových dob, bylo do modelu 

zavedeno pouze jedno lokomotivní depo Ostrava. Ve skutečnosti dopravce AWT využívá 

v rámci ČR sedm dep (Ostrava, Paskov, Darkov, Trmice, Dětmarovice, Kladno – Dubí, 

Štětí). 

Ze stejného důvodu – zvýšení objemu vstupních dat byla také vynechána nutnost 

dotankování paliva v průběhu obsluhy spoje či strojní jízdy. Předpoklad byl takový, 

že hnací vozidla nezávislé trakce mají dostatek paliva na celý naplánovaný výkon. 

V reálném provozu platí, že dotankování paliva je možno provádět pouze na vybraných 

místech (vlečky AWT na Ostravsku, Kladno – Dubí, Štětí, Trmice). 

Dále model dosud nezohledňuje možnou decentralizací hnacích vozidel na železniční 

síti. Takovéto zohlednění by pravděpodobně bylo možné provést, avšak nutností je 

modifikace přejezdových a časových matic, což by v této fázi řešení bylo velmi 

komplikované a nepřehledné. 

Ve vstupních datech nebyla zařazena obsluha úseku Lukavice – Česká Třebová, 

ve kterém je v případech některých spojů nutno použít postrkovou lokomotivu. Tento 

problém však lze vyřešit zařazením úseku Lukavice – Česká Třebová mezi obsluhované 

spoje (vytvoření množiny nových obsluhovaných spojů vedených v daném úseku 

v časových polohách vlaků, které musí postrk využít). Po přesunu hnacího vozidla na toto 

místo lokomotivní dispečer nenařídí přesun zpět do depa a hnací vozidlo tak zde může 

vykonávat postrkovou činnost například celý týden. 

V navrženém modelu není zohledněna možnost nasazení hnacího vozidla v určitou 

dobu, resp. od určité hodiny. Příkladem může být třeba situace, kdy v době rozhodování 
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o nasazení hnacích vozidel k obsluze vlakových spojů pro daný den (zpravidla v ranních 

hodinách) je konkrétní hnací vozidlo v údržbě, ale odpoledne již bude opět připraveno 

pro provoz. Mohlo by tedy být zahrnuto do výpočtu, avšak pouze pro obsluhu později 

vypravovaných spojů. 

Navržený matematický model dále nezohledňuje práci strojvedoucích. Předpokládá se, 

že strojvedoucí je vždy k dispozici. V souvislosti se strojvedoucími byla také zanedbána 

maximální délka jejich pracovní doby, která činí 15 hodin včetně režijních jízd, z toho 

nanejvýš 13 hodin je vyhrazeno pro řízení hnacího vozidla. 

O všechny výše uvedené aspekty by bylo vhodné optimalizační model doplnit. 

Výhody navrženého modelu: 

Mezi hlavní výhody sestaveného matematického modelu bezpochyby patří nalezení 

optimálního řešení v relativně krátkém čase. V situaci, kdy je nutné operativně pozměnit 

celodenní plán v určitém časovém horizontu, může mít rychlost výpočtu zásadní roli. 

Další předností modelu je možnost relativně přesného vyčíslení finančních nákladů 

spojených se strojními jízdami a zpožděním vypravení spoje. Přesnost výpočtu závisí 

na odchylce zadávaných vstupních údajů od reálných hodnot. 

Nevýhody: 

Nevýhodou je kapacitně náročný výpočet, který vyžaduje dostatečně výkonný 

software. 

Před každým výpočtem je nutné ručně aktualizovat vstupní údaje (pokud došlo 

ke změně od posledního výpočtu). Přepsání vstupních dat, zejména přejezdových 

a časových matic je zdlouhavé a nepřehledné. 

Jako nevýhodné se může zdát obsloužení každého spoje pouze jednou v průběhu 

jednoho provedeného výpočtu. Nelze tak například plánovat nasazení hnacích vozidel 

s týdenním výhledem. Avšak vzhledem k nepravidelnosti nákladní železniční dopravy 

a častým změnám z důvodu výskytu nepředvídatelné události není vytváření přesných 

plánů práce hnacích lokomotiv s výhledem delším než 3 dny provozně relevantní. 
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7 ZÁVĚR 

Předmětem bakalářské práce je nalezení vhodných metod a vytvoření matematického 

modelu pro podporu rozhodování lokomotivního dispečera. Téma práce bylo navrženo 

společností AWT, která poskytla pro účely této práce potřebná vstupní data a informace 

týkající se řešené problematiky. 

V úvodu práce byla popsána problematika plánování oběhů hnacích vozidel. Dále byl 

uveden rámcový popis realizace zakázek v podmínkách společnosti AWT, popis práce 

lokomotivního dispečera a detailně rozepsána omezení, která vstupují do rozhodovacího 

procesu. 

Třetí kapitola byla věnována identifikaci existujících metod, jež jsou vhodné pro řešení 

dané problematiky. Byla popsána modifikace dopravní úlohy, resp. přiřazovacího 

problému pro účely plánování oběhů hnacích vozidel. Zmíněna byla také transformace 

matematického modelu do textu programu v jazyce MOSEL. 

Hlavním přínosem práce je vytvoření obecného matematického modelu, který 

zohledňuje všechna dopravcem stanovená omezení. Vytvořený matematický model byl 

následně použit pro řešení situace z reálného provozu a na základě získaných výsledků 

se prokázala jeho funkčnost. Ve výpočetním experimentu bylo uvažováno s 26 spoji 

a 31 hnacími vozidly tří typů. Při uvedeném rozsahu úlohy činil výpočetní čas 2,4 s. 

Matematický model byl navržen tak, aby minimalizoval celkové finanční náklady spojené 

s neproduktivními přejezdy hnacích vozidel mezi obsluhovanými spoji včetně sankcí 

účtovaných dopravci v důsledku vzniku zpoždění odjezdů spojů z výchozích stanic 

a zohledňoval dopravcem preferované pořadí při možnosti nasazení různých typů hnacích 

vozidel k jednotlivým spojům. 

Zadané téma je obsahově velmi bohaté a jeho potenciál zcela jistě nebyl vyčerpán, 

jelikož byla zohledněna pouze zásadní omezení vstupující do rozhodovacího procesu 

plánování oběhů hnacích vozidel. Případné rozšíření modelu o další omezující podmínky 

a zjednodušení samotného řešení ve smyslu přehlednějšího zadávání vstupních dat, 

popřípadě vytvoření softwaru, který by byl srozumitelný pro běžného uživatele, by mohlo 

vést k výrazné úspoře času při operativním plánování a především ke znatelné redukci 

finančních nákladů v oblasti železniční nákladní dopravy. 

  



59 

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY 

[1] ČERNÝ, J., KLUVÁNEK, P. Základy matematickej teórie dopravy, VEDA, 

Bratislava, 1990. 

[2] KASALICA, S., MANDIĆ, D., VUKADINOVIĆ, V. Locomotive assignment 

optimization including train delays, Promet-Traffic&Transportation 5 (2013), 421-

429. 

[3] NAHAPETYAN, A., AHUJA, R. K., SARGUT, F. Z., JOHN, A., SOMANI, K. 

A simulation/Optimization Framework for Locomotive Planning, In Proceedings 

of the 7th Workshop on Algorithmic Approaches for Transportation Modeling, 

Optimization, and Systems, 259-276. 

[4] PALÚCH, S. Optimalizácia obehu vozidiel v pravidelnej osobnej autobusovej 

doprave, VŠDS, Žilina, 1993. 

[5] PALÚCH, S. Two approaches to Vehicle and Crew Scheduling 

in Urban and Regional Bus Transport, In Proceedings of the 14th 

International Scientific Conference Quantitative Methods in Economics: 

Multiple Criteria Decision, 212-219, High Tatras, Slovakia, 2008. 

[6] PALÚCH, S. A Vehicle Scheduling Algorithm Based on Vertex Covering by a Set 

of Disjoint Paths, In Proceedings of the 28th International Conference 

on Mathematical methods in Economics, 489-494, České Budějovice, Czech 

Republic, 2010. 

[7] PALÚCH, S. A Note to Vehicle Scheduling with Several Bus Types, In Proceedings 

of the 29th International Conference on Mathematical methods in Economics, 523-

528, Janská Dolina, Slovakia, 2011. 

[8] PASTOR, O., TUZAR, A. Teorie dopravních systémů, ASPI, Praha, 2007, 312 s., 

ISBN 978-807357-285-3 

[9] PEŠKO, Š. Flexible Bus Scheduling with Overlapping Trips, In Proceedings 

of the 14th International Scientific Conference Quantitative Methods in Economics: 

Multiple Criteria Decision, 225-230, High Tatras, Slovakia, 2008.  



60 

[10] PLEVNÝ, M. Vehicle routing problem with a private fleet and common carriers - 

the variety with a possibility of sharing the satisfaction of demand, In Proceedings 

of the 31st International Conference on Mathematical methods in Economics, 730-

736, Jihlava, Czech Republic, 2013. 

[11] VAIDYANATHAN, B., AHUJA, R. K., LIU, J., SHUGHART, L. A. Real-life 

locomotive planning: New formulations and computational results, Transportation 

Research 42 (2008), 147-168. 

[12] VAIDYANATHAN, B., AHUJA, R. K., ORLIN, J. B. The locomotive routing 

problem, Transportation Science 42 (2008), 492-507. 

[13] GOLC, K. Návrh signálního plánu pro řízení provozu na vybrané křižovatce. 

Bakalářská práce. VŠB-TU OSTRAVA, 2012, 79 s. 

[14]  DORDA, M. Matematické modely dopravní úlohy [online], 2011-04-21 [cit. 2016-

03-27]. Dostupné z: http://homel.vsb.cz/~dor028/Dopravni_uloha.pdf. 

[15] MADARAS, T. Dopravný a priraďovací problém [online], 2013 [cit. 2016-03-27]. 

Dostupné z: http://umv.science.upjs.sk/madaras/POV/POV_4.pdf 

[16] Xpress-Mosel Language Reference Manual [online], 2003 [cit. 2016-03-30]. 

Dostupné z: http://home.deib.polimi.it/malucell/didattica/appunti/mosel/mosel-

language_reference.pdf 

[17] SŮRA, J. Stát chce sjednotit proud na železnici. Stálo by to desítky miliard. 

[online], 2015-06-14 [cit. 2016-04-12]. Dostupné z: 

http://ekonomika.idnes.cz/sjednoceni-proudu-na-zeleznici-dms-/eko-

doprava.aspx?c=A150611_171830_eko-doprava_rny 

[18] Sešitové jízdní řády společnosti AWT 

  



61 

SEZNAM TABULEK 

Tab. 5.1 – Přehled základních informací o vlakových spojích ............................................ 35 

Tab. 5.2 – Disponibilní proběh (stejnosměrná HV) ............................................................. 37 

Tab. 5.3 – Disponibilní proběh (vícesystémová HV) .......................................................... 37 

Tab. 5.4 – Disponibilní proběh (dieselová HV) ................................................................... 37 

Tab. 5.5 – Délky a doby přejezdů mezi jednotlivými spoji ................................................. 38 

Tab. 5.6 – Oběhy jednotlivých hnacích vozidel .................................................................. 48 

Tab. 5.7 – Harmonogram oběhu č. 1 ................................................................................... 49 

Tab. 5.8 – Harmonogram oběhu č. 2 ................................................................................... 49 

Tab. 5.9 – Harmonogram oběhu č. 3 ................................................................................... 50 

Tab. 5.10 – Harmonogram oběhu č. 4 ................................................................................. 50 

Tab. 5.11 – Harmonogram oběhu č. 5 ................................................................................. 50 

Tab. 5.12 – Harmonogram oběhu č. 6 ................................................................................. 51 

Tab. 5.13 – Harmonogram oběhu č. 7 ................................................................................. 51 

Tab. 5.14 – Harmonogram oběhu č. 8 ................................................................................. 51 

Tab. 5.15 – Harmonogram oběhu č. 9 ................................................................................. 52 

Tab. 5.16 – Harmonogram oběhu č. 10 ............................................................................... 52 

Tab. 5.17 – Harmonogram oběhu č. 11 ............................................................................... 52 

Tab. 5.18 – Harmonogram oběhu č. 12 ............................................................................... 53 

Tab. 5.19 – Harmonogram oběhu č. 13 ............................................................................... 53 

Tab. 5.20 – Harmonogram oběhu č. 14 ............................................................................... 53 

  



62 

SEZNAM OBRÁZKŮ 

Obr. 2.1 – Vzor plánovacího dokumentu  ............................................................................ 13 

Obr. 2.2 – Pomocná tabule pro plánování spojů  ................................................................. 14 

Obr. 3.1 – Schéma dopravní úlohy ...................................................................................... 19 

Obr. 3.2 – Ukázka pracovního prostředí softwaru Xpress-IVE  .......................................... 26 

Obr. 3.3 – Text programu s vymezením jednotlivých částí  ................................................ 27 

Obr. 3.4 – Ukázka vypsání výsledků řešené dopravní úlohy ............................................... 29 

Obr. 5.1 – Traťový napájecí systém v ČR  .......................................................................... 36 

Obr. 5.2 – Stavové hlášení o průběhu optimalizačního výpočtu  ........................................ 46 

Obr. 5.3 – Výpis výsledků řešené úlohy  ............................................................................. 47 

 

 

 


