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ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

 

Winkler J., Vyhledávací studie optimalizace hromadné osobní dopravy Ostrava: 

institut dopravy, Fakulta strojní, VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2009, 42 s., 

Bakalářská práce, vedoucí: Ing. Dušan Teichmann, Ph.D. 

 

Bakalářská práce se zabývá vyhledáním možností optimalizace osobní hromadné 

dopravy na území Krnovska. Optimalizací se v práci rozumí časová koordinace spojů 

v segmentech dopravní sítě společných více linkám. V první části práce je uvedena 

charakteristika mikroregionu Krnovsko. Následující kapitoly se zabývají identifikací 

vazeb v řešeném území, kde jsou identifikovány úseky pojížděny více linkami 

a přestupní uzly. Na závěr je vybrán úsek Krnov – Zátor a na tomto úseku je provedena 

ukázka časové koordinace spojů. Práce obsahuje sestavený matematický model, 

který je vyřešen pomocí optimalizačního software Xpress-IVE. 

 

 

ANNOTATION OF THESIS 

 

Winkler, J. Stres Possibilities of Optimization of Public Transport Searching Study 

Ostrava: institute of Transport, Faculty of engineering, VŠB – Technical University 

Ostrava, 2009, 42 s., Thesis, head: Ing. Dušan Teichmann, Ph.D. 

 

This Bachelor thesis deals with the search for optimization of the public transport 

network in the territory of Krnov. Optimization means the coordination of the services 

timetables to allow convenient commuter connection to more common network segment 

lines. In the first part of the work, the characteristic of micro Krnov is outlined. 

The following chapters deal with the identification of the interdependency of the service 

lines and the transfer nodes. The final part details a suggested optimization 

for the section of the network Krnov – Zátor. The work includes establishing 

a mathematical model and its solving using optimization software Xpress-IVE. 
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Seznam použitého značení 

 

A  matice vektorů omezujících podmínek    [-] 

aij   prvek matice soustavy koeficientu operačních podmínek  [-] 

bij  prvek z vektoru pravých stran jednotlivých omezení  [-] 

Cij  ohodnocení objemu přepravy      [-] 

cT  koeficienty vektorů účelové funkce     [-] 

d  minimální rozdíl mezi dvěmi po sobě jedoucími spoji  [min] 

t0i  nejdříve možné odjezdy      [min] 

ti  optimální odjezd spoje i      [min] 

xi  optimální posun odjezdu spoje i     [min] 

xj  označení proměnné v obecném tvaru lineárního modelu   [-] 

Z  celočíselný obor hodnot      [-] 
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1 Úvod 

 

Veřejná osobní hromadná doprava je v současnosti pilířem dopravní soustavy 

každého státu. Tím, že umožňuje obyvatelstvu cestovat za prací a za vzděláním, 

významně podporuje jeho mobilitu a přispívá tak k celkovému rozvoji státu, regionu, 

apod.. 

Její význam vzrůstá zejména v současnosti, kdy vlivem zvyšujícího se průměrného 

životního standardu obyvatelstva roste i objem individuální automobilové dopravy. 

Aby se využívání veřejné hromadné dopravy zvyšovalo, musí být potenciálním 

zákazníkům cenově dostupná i jinak atraktivní. Jedna z cest vedoucích ke zvyšování 

atraktivity je optimalizace přepravní nabídky. Optimalizaci přepravní nabídky 

na určitém území lze provádět v různých oblastech a na různé úrovni rozpracovanosti. 

Jednou z možností, kterou optimalizace nabízí, je optimalizace vedení linek. 

V předložené bakalářské práci však bude pozornost věnována jinému typu optimalizace, 

a tou je optimalizace realizovaná prostřednictvím koordinace časových poloh spojů 

v segmentech dopravní sítě společných více linkám. 
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2 Definování problému 

 

Veřejná hromadná doprava na území města, regionu i státu je velice důležitá 

pro každodenní život obyvatelstva. Obyvatelstvo musí cestovat za prací, za vzděláním, 

do zdravotnických zařízení, za orgány státní správy a samosprávy a často také za jinými 

volnočasovými aktivitami. Nejčastěji se vyskytujícími přepravními směry jsou 

zpravidla směry vedoucí z a do přirozených spádových center jednotlivých území. 

Nejinak je tomu i v případě mikroregionu Krnovsko. I tento mikroregion má svá 

přirozená spádová centra z hlediska zdrojů a cílů přepravních proudů, kterými jsou 

města Krnov, Město Albrechtice a Osoblaha. 

Primární úlohou každého podnikatelského subjektu podnikajícího v oblasti 

poskytování služeb ve veřejné hromadné dopravě je vytvořit nabídku, která zaujme 

co nejširší okruh případných zákazníků. Cestující veřejnost očekává od veřejné 

hromadné dopravy nabídku služby, která bude pohodlná, za přijatelnou cenu 

a přiměřeně dostupná v prostoru a čase. Z hlediska nabídky spojů cestující nejčastěji 

preferují spoje přímé. 

Na druhé straně ekonomické podmínky nutí poskytovatele veřejné hromadné 

dopravy, aby zajistil splnění požadavků cestující veřejnosti při co nejnižších nákladech. 

Z tohoto důvodu dopravce zpravidla nezavádí přímé spojení u relací, v nichž existuje 

nízká poptávka. Daný problém se pak řeší prostřednictvím přestupů. V těchto situacích 

však musí dopravce dbát na to, aby neorganizoval vedení spojů linek, mezi kterými 

se přestupuje způsobem, při kterém na sebe jednotlivé spoje v místech přestupů 

nebudou navazovat. Druhý problém, který se při organizaci spojů veřejné osobní 

dopravy projevuje, se týká úseků dopravní sítě obsluhovaných více linkami. Uvedený 

problém spočívá v tom, že se mohou vyskytovat situace, kdy v poměrně krátkém 

časovém intervalu je v rámci úseku veden větší počet spojů, přičemž následuje delší 

časový interval, v němž žádný spoj vedený není. 

Cílem předložené bakalářské práce bude v rámci mikroregionu Krnovsko 

identifikovat segmenty dopravní sítě, v nichž může být koordinace spojů realizována, 

a na případě jednoho segmentu, ve kterém existuje možnost zlepšení současného stavu, 

ukázat za pomocí vhodného řešícího aparátu možné řešení. 
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3 Charakteristiky řešeného území 

 

 

3.1 Základní charakteristika mikroregionu Krnovsko 

 

Mikroregion Krnovsko tvoří severní část okresu Bruntál, který je zároveň 

severozápadním výběžkem Moravskoslezského kraje se specifickými podhorskými 

a horskými podmínkami. Severní strana mikroregionu kopíruje  státní hranici 

s Polskem, ve vnitrozemí mikroregion sousedí s okresy Jeseník a  Opava, na jižní straně 

sousedí se správním obvodem obce s rozšířenou působností Bruntál. 

Lokalizace mikroregionu Krnovsko v rámci České republiky je uvedena na obr.1. 

 
Obr.1: Lokalizace mikroregionu Krnovsko v rámci ČR 

 

Téměř celé území mikroregionu náleží z horopisného hlediska k provincii Česká 

vysočina, soustavě Sudetské a podsoustavě Východní Sudety. Pouze část území 

na severním a východním okraji, které představují především sídelní celky Osoblaha, 

Krnov a Úvalno, je součástí soustavy Středopolská nížina a podsoustavy Slezská nížina. 

Jinak je severní část mikroregionu začleněna do Zlatohorské vrchoviny. 

Mikroregion Krnovsko vznikl jako dobrovolný svazek obcí podle zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích (obecních zřízeních) a ke dni 31.12.2002 jej tvořilo 25 obcí 

s celkovým počtem 43 534 obyvatel. 
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Přehled obcí nacházejících se v mikroregionu Krnovsko uvádí tabulka 1. 

 

   Tab.1 

Sídelní celek 
Počet obyvatel 

(k roku 2002) 
Sídelní celek 

Počet obyvatel 

(k roku 2002) 

Bohušov 457 Lichnov 1 092 

Brantice 1 163 Liptaň 442 

Býkov-Láryšov 158 Město Albrechtice 3 637 

Čaková 296 Osoblaha 1 163 

Dívčí Hrad 262 Petrovice 166 

Heřmanovice 391 Rusín 150 

Hlinka 236 Slezské Pavlovice 195 

Holčovice 755 Slezské Rudoltice 664 

Hošťálkovy 672 Třemešná 1 007 

Janov 346 Úvalno 919 

Jindřichov 1 617 Vysoká 315 

Krasov 343 Zátor 1 162 

Krnov 25 926 Celkem 43 534 

 

Více než polovina obcí dané oblasti má méně než 500 trvale žijících obyvatel. 

Hustota obyvatelstva území činila k danému datu 74 obyvatel/km2 na rozloze 582 km2. 

Mapa mikroregionu se znázorněním katastrálních území jednotlivých obcí 

je uvedena na obr.2. 
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Obr.2: Mapa mikroregionu Krnovsko 

 

Územně se mikroregion Krnovsko shoduje se správním územím obce s rozšířenou 

působností – město Krnov. 

 

 

3.2 Charakteristika města Krnova 

 

Největší město, administrativní a průmyslové centrum, leží při státní hranici 

s Polskem, na soutoku řek Opavy a Opavice. Ve městě se nachází několik základních 

a mateřských škol, gymnázia, střední odborné školy a učiliště, a také několik 
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sportovních a kulturních zařízení (zimní stadion, divadlo atd.). Dále je zde v provozu 

několik zdravotnických zařízení včetně nemocnice, okresní soud, matriční úřad, 

stavební úřad, katastrální úřad, finanční úřad, živnostenský úřad, celní úřad, 

úřad práce, atd. 

Město Krnov je rozděleno do tří městských částí: Krásné Loučky, Pod Bezručovým 

vrchem a Pod Cvilínem. Od reformy státní správy z roku 2003 má město Krnov statut 

obce III. stupně. Do jeho obvodu patří celé Osoblažsko, Jindřichovsko a Albrechticko, 

v celkovém součtu je to 25 obcí. 

Ve městě Krnov se nachází větší množství firem, k nejvýznamnějším patří 

Kofola a.s. (jeden z nejvýznamnějších výrobců nápojů ve střední Evropě), Dakon 

(výrobce kotlů), Armaturka Krnov s.r.o. (vývoj a výroba průmyslových armatur), 

Strojosvit-F.cz (strojírenská firma), Intext (výroba nábytku), Rieger Kloss varhany 

(vývoj a konstrukce koncertních varhan), Aspec s.r.o. (velkopekárna), Krnovská 

škrobárna (velice výrazný reprezentant v ČR). 

 

V průběhu běžného pracovního dne realizují krnovští občané přibližně 47 tisíc cest 

po území města. Uvedené počty cest se realizují všemi dopravními prostředky (osobní 

vozidlo, veřejná doprava, kolo). 

Dominantní přepravní vztahy byly získány anketním průzkumem domácností 

realizovaným ve městě Krnov. Výsledkem průzkumu bylo mimo jiné i zmapování 

vnějších cest za den, které vykonávají obyvatelé města Krnova. Intenzita vnějších cest 

města Krnova je uvedena v tab.2. Z celkového počtu 3 916 vnějších cest, které vykonají 

obyvatelé města Krnova, směřovaly do obcí uvedených v tab.2. následující počty cest. 

 

 Tab.2 

Město Počet cest 

Bruntál 1 007 

Město Albrechtice 447 

Úvalno 336 

Zátor 224 

ostatních obce 336 

směr Opava 1 566 
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3.3 Dopravní infrastruktura mikroregionu Krnovsko 

 

 

3.3.1 Infrastruktura pro silniční dopravu 

 

Pro silniční dopravu je nejdůležitější komunikací v mikroregionu silnice č. I/11-I/57 

Opava – Holasovice – Úvalno – Krnov. Tato komunikace spadá do sítě páteřních 

komunikací Moravskoslezského kraje a jejím účelem je propojit hraniční přechody 

Mosty u Jablunkova (se Slovenskou republikou) a Vysoká - Bartultovice (s Polskem). 

Na území mikroregionu komunikace prochází Krnovem a Městem Albrechticemi. 

Komunikací nadregionálního významu je v mikroregionu Krnovsko silnice č. I/45 

Moravský Beroun – Bruntál – Krnov – hraniční přechod Krnov – Pietrowice (Polsko) – 

Glubczyce. Tento tah umožňuje nejrychlejší napojení mikroregionu na dálnici D1. 

Poloha obou komunikací v mikroregionu je znázorněna na obr. 3. 

 

 
Obr.3: Mapa silniční infrastruktury mikroregionu 
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Silnice I. třídy doplňují v mikroregionu silnice II. třídy. Silnice č. II/458 Krnov – 

Město Albrechtice – Vysoká – hraniční přechod Bartultovice – Trzebina. Silnice 

č. II/459 Krnov – Býkov – Laryšov – Horní Benešov – Bílčice a silnice č. II/460 

Úvalno – Brumovice – Velké Heraltice – Jakartovice. Hojně jsou v mikroregionu 

zastoupeny silnice III. třídy. Tyto komunikace umožňují dostupnost všech obcí 

mikroregionu. 

Na území mikroregionu je zřízeno šest hraničních přechodů, 

z nichž nejvýznamnějšími jsou již zmiňované hraniční přechody Vysoká – Bartultovice 

a Krnov – Pietrowice. Oba jsou zřízeny pro silniční dopravu, zbývající hraniční 

přechody jsou určeny malému pohraničnímu styku. Jedná se o hraniční přechody 

Osoblaha – Pomorzowicki, Rusín – Gadzowice, Linhartovy – Lenárcice a Úvalno – 

Branice. 

 

 

3.3.2 Infrastruktura pro železniční dopravu 

 

Železniční síť byla vybudována především na konci 19. a začátkem 20. století. 

Všechny železniční tratě v mikroregionu jsou neelektrifikované. Přeprava po železnici 

má regionální význam – na řešeném území se nachází trať č. 292 Krnov – 

Město Albrechtice – Glucholazy – Jeseník – Šumperk a trať č. 310 Olomouc – Bruntál – 

Krnov – Opava východ (a zpět). 

Určitou raritou mikroregionu Krnovsko v oblasti železniční infrastruktury 

je úzkorozchodná trať z Třemešné do Osoblahy, která má více než stoletou tradici 

a je jednou z posledních dvou úzkorozchodných tratí na území České republiky, 

po kterých je provozována pravidelná osobní doprava. Trať je dlouhá 20,3 km 

a její rozchod je 760 mm. Úzkorozchodná trať je nejen turistickou atrakcí, ale hraje 

také významnou roli při základní dopravní obslužnosti mikroregionu. 
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Blíže lze lokalizaci železničních tratí vidět na obr.4. 

 

 
Obr.4: Infrastruktura pro železniční dopravu 

 

 

3.3.3 Infrastruktura pro leteckou dopravu 

 

Mikroregion má vlastní letiště nacházející se ve vzdálenosti cca 3 km jižně od centra 

Krnova. Od roku 1994 má statut veřejného vnitrostátního letiště. Slouží zejména 

ke sportovním účelům, dále k protipožární prevenci, ochraně rostlin (zemědělství 

a lesnictví) a okružním letům, umožňuje vzlety a přistání menších letounů obchodní 

letecké dopravy. V rámci poskytovaných služeb provozuje leteckou a parašutistickou 

školu, nabízí lety pro veřejnost, lety pro snímkování, individuální létání, propagační lety 

a seskoky. 

Nejbližší mezinárodní letiště je Ostrava-Mošnov. K osobní přepravě slouží 

pravidelné lety Ostrava – Praha a zpět a Ostrava – Vídeň a zpět. Dále je letiště 

využíváno pro charterové lety nejrůznějších zahraničních i domácích leteckých 

společností. 
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4 Identifikace dopravních vazeb 

v řešeném území 

 

Obsluhu většiny obcí mikroregionu zabezpečují společně železniční osobní 

i autobusová doprava. Železniční doprava je provozována společností České dráhy, a.s.. 

Z hlediska výkonů na území mikroregionu je však důležitější autobusová doprava, 

která je zajišťována společnostmi Veolia Transport Morava, a.s. a Osoblažskou 

dopravní společností, a.s.. Osoblažská dopravní společnost, a.s. zajišťuje čtyři linky 

na trasách vedených z Krnova do Osoblahy přes Město Albrechtice, Třemešnou 

a Liptaň, resp. do Jindřichova přes Město Albrechtice a Třemešnou, všechny ostatní 

autobusové linky zajišťuje společnost Veolia Transport Morava, a.s.. 

Od roku 2007 je mikroregion Krnovsko zařazen do Ostravského dopravního 

integrovaného systému. 

 

V následující kapitole bude pozornost věnována identifikaci autobusových linek 

obsluhovaných jednotlivými společnostmi. 

 

 

4.1 Soupis autobusových linek 

 

Veolia Transport Morava, a.s. zajišťuje následující okresní a meziokresní 

autobusové linky: 

 

 

 

850811 Krnov – Horní Benešov 

850812 Krnov – Sosnová – Horní Benešov – Staré Heřmanovy 

850813 Krnov – Horní Benešov – Šternberk – Olomouc 

850814  Krnov – Zátor – Čaková 
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850815 Krnov – Krasov – Čaková – Zátor 

850816 Krnov – Krasov 

850817 Krnov – Úvalno – Lichnov, Dubnice 

850818 Krnov – Brumovice, Úblo 

850819 Krnov – Bruntál 

850820 Krnov – Opava – Ostrava 

850822 Krnov – Hošťálkovy, Staré Purkartice 

850823 Krnov – Heřmanovice – Zlaté hory 

850824 Krnov – Heřmanovice – Vrbno pod Pradědem 

850825 Krnov – Město Albrechtice, Žáry – Holčovice, Jelení 

850826 Krnov – Město Albrechtice – Jindřichov 

850827 Město Albrechtice – M. Albrechtice, Valštejn – M. Albrechtice, 

Dlouhá Voda – Holčovice 

850828 Jindřichov – Zlaté hory 

950110 Jeseník – Krnov – Opava – Ostrava 

850864 Krnov – Malá Morávka, Karlov – Malá Morávka, Ovčárna točna 

(skibus) 

850121 Krnov – Bruntál – Karlova studánka – Jeseník (cyklobus) 

 

 

Společnost dále zajišťuje městskou hromadnou dopravu v Krnově linkami: 

 

856801 Krnov, nemocnice – Petrův Důl – Červený Dvůr 

856802 Krnov – Petrův Důl – Krnov, žel. st. – Ježník, sanatorium 

856803 Krnov, žel. st. – Krnov, nemocnice – Chářová – Opavská smyčka 

856804 Krnov, nemocnice – Kostelec – Červený Dvůr 

856805 Krásné Loučky – Chomýž – Krnov, žel. st. – Hlubčická 

856806 Krnov, st.hranice CLO – Krnov žel. st. – Krnov aut. st. – Cvilín, točna 

856807 Krnov, aut. st. – Guntramovice, točna 
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Osoblažská dopravní společnost, a.s. zajišťuje obsluhu území na trasách vedených 

z Krnova do Osoblahy přes Město Albrechtice, Třemešnou a Liptaň, 

resp. do Jindřichova přes Město Albrechtice a Třemešnou linkami: 

 

 

 

850891 Krnov – Město Albrechtice – Dívčí Hrad – Osoblaha – Bohušov – 

Slezské Pavlovice 

850892 Krnov – Město Albrechtice – Slezské Rudoltice – Bohušov – Osoblaha – 

Slezské Pavlovice 

850893 Jindřichov – Osoblaha – Slezské Pavlovice 

850894 Krnov – Město Albrechtice – Jindřichov – Vysoká, Bartultovice 

850895 Krnov – Město Albrechtice – Slezské Rudoltice – Bohušov – Osoblaha – 

Slezské Pavlovice 

 

Jedním z cílů bakalářské práce bylo identifikovat segmenty dopravní sítě, v nichž je 

možno provádět koordinaci spojů. Koordinaci spojů je možno provádět jak v uzlech, 

tak na úsecích dopravní sítě. V následujících dvou kapitolách bude uveden seznam 

těchto segmentů odděleně pro úseky a uzly dopravní sítě. 
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4.2 Úseky pojížděny více linkami 

 

Časovou koordinaci spojů je zapotřebí provádět zejména na úsecích obsluhovaných 

více linkami. V rámci mikroregionu existuje celkem 15 takových úseků. Jejich přehled 

včetně soupisu linek, které daný úsek obsluhují, je uveden v tab.3. 

 

 Tab.3 

Úsek Linky obsluhující daný úsek 

Krnov – Horní Benešov č. 850811, č. 850812, č. 850813 

Krnov – Čaková č. 850814, č. 850815 

Krnov – Krasov č. 850815, č. 850816 

Krnov – Zátor 
č. 850812, č. 850814, č. 850815, 

č. 850819, č. 850864 

Krnov – Úvalno č. 850817, č. 850818, č. 850820 

Krnov – Město Albrechtice č. 850823, č. 850824, č. 850825, č. 850826 

Krnov – Brantice 
č. 850812, č. 850814, č. 850815, 

č. 850816, č. 850819 

Krnov – Býkov Laryšov č. 850811, č. 850813 

Krnov – Krasov č. 850815, č. 850816 

Město Albrechtice – Třemešná č. 850895, č. 850898 

Město Albrechtice – Holčovice č. 850823, č. 850824, č. 850825, č. 850827 

Město Albrechtice – Heřmanice č. 850823, č. 850824 

Město Albrechtice – Jindřichov č. 850826, č. 850894 

Osoblaha – Bohušov č. 850891, č. 850892, č. 850895 

Heřmanovice – Holčovice č. 850823, č. 850824 
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Nejvíce úseků pojížděných více linkami inciduje s městem Krnov. Uvedený logický 

jev závisí na tom, že Krnov je nejdůležitějším spádovým centrem mikroregionu. 

Jak již bylo uvedeno, nachází se ve městě nejvíce pracovních a studijních příležitostí, 

všechny významné úřady a ostatní zařízení, která mohou být cílem cest obyvatelstva 

mikroregionu. Z toho důvodu je důležité, aby bylo zajištěno dostatek linek pro obsluhu 

požadavků cestujících, a to především v době ranní špičky, kdy se obyvatelstvo 

potřebuje dostat do zaměstnání, do škol, atd., a odpolední špičky, kdy obyvatelstvo 

z okolí Krnova požaduje přepravu do míst trvalého bydliště. 

 

Nejvíce souběžných linek je v úsecích Krnov – Město Albrechtice a Krnov – Zátor. 

Je to dáno tím, že Město Albrechtice a Zátor jsou města, přes která vedou 

nejvýznamnější komunikace spojující město Krnov s převážnou většinou sídelních 

celků v mikroregionu. 

 

V následující kapitole bude uveden přehled přestupních uzlů. 

 

 

4.3 Přestupní uzly 

 

V rámci mikroregionu se nachází celkem 14 přestupních uzlů. K nejvýznamnějším 

přestupním uzlům patří Krnov, aut. st.; Město Albrechtice; Holčovice, pošta. 

Nejvýznamnějším přestupním uzel je Krnov, aut. st.. Na tuto zastávku zajíždí většina 

spojů autobusových linek projíždějících Krnovem. Autobusová stanice je umístěna 

poblíž středu města ve vzdálenosti 500 m od železniční stanice Krnov. Kromě okresních 

a meziokresních linek a linek městské hromadné dopravy zde zastavují i všechny 

dálkové linky spojující mikroregion Krnovsko s Ostravou, Jeseníkem a Bruntálem. 

Dalšími významnými přestupními uzly jsou,Třemešná, žel. st.; Brantice, obecní úřad; 

Osoblaha, aut. st.. 

Podrobný přehled všech přestupních uzlů s uvedením seznamu linek, 

které jimi procházejí, obsahuje tab.4. 
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 Tab.4 

Přestupní uzel Linky obsluhující daný uzel 

Krnov aut. st. 

č. 850811, č. 850812, č. 850813, č. 850814, 

č. 850816, č. 850817, č. 850818, č. 850819, 

č. 850820, č. 850822, č. 850824, č. 850825, 

č. 850826, č. 900272, č. 850124, č. 850129, 

č. 950110, č. 850864, č. 850121  

Brantice, obecní úřad č. 850812, č. 850814, č. 850816, č. 850819 

Zátor, u mostu č. 850812, č. 850814, č. 850819 

Město Albrechtice aut. st. 

č.850823, č.850824, č.850825, č.850826, 

č.850827, č.850891, č.850892, č.850894, 

č.850895 

Holčovice, pošta 
č.850823, č.850824,  č.850825, č.850827, 

č.950110 

Heřmanovice, rest. č.850823, č.850824,  č.950110 

Třemešná, žel. st. 
č. 850826, č.850891, č.850892, č.850894, 

č.850895 

Liptaň č.850891, č.850892, č.850895,  

Dívčí Hrad, rozc. č.850891, č.850892, č.850893, č.850895, 

Osoblaha, aut. st. č.850891, č.850892, č.850893, č.850895 

Bohušov, obchod č.850891, č.850892, č.850895 

Slezské Rudoltice, nám. č.850892, č.850895 

Jindřichov, žel. st. č.850826, č.850828 č.850893, č.850894, 

Býkov Laryšov,rozc. Dubnice č.850811, č.850813, 

 

V předchozím textu bylo zmíněno, že optimalizaci je žádoucí provádět 

prostřednictvím vhodného matematického aparátu, který jediný garantuje optimalitu 

navrženého řešení. Další kapitola je tedy věnována charakteristice uvedeného řešícího 

aparátu, kterým jsou metody operační analýzy, konkrétně lineárního programování. 
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5 Analýza vhodnosti použití matematických 

metod pro optimalizaci 

 

 

5.1 Metody operační analýzy 

 

Operační analýza je soubor vědních disciplín založených na matematickém 

modelování, teorii pravděpodobnosti, statistických metodách, teorii grafů a mnoha 

dalších disciplínách, které se vyvíjely nezávisle na sobě v souvislosti s tím, že jsou 

pro ně charakteristické specifické problémy. V minulosti se uskutečnilo několik pokusů 

o propojení jednotlivých disciplín, jako např. lineárního programování a teorie her, 

dosažené výsledky se však s ohledem na náročnost souvisejícího matematického 

aparátu dosud příliš nerozšířily. 

Operační analýza je často označována také názvem operační výzkum, kvantitativní 

metody nebo management science a zasahuje do celé řady oblastí řešení praktických, 

rozhodovacích, organizačních, technických a ekonomických úloh. Aplikuje se zejména 

v situacích, kdy je třeba analyzovat a koordinovat provádění operací v rámci nějakého 

systému. 

Plného rozvoje se tato disciplína dočkala ve 20. století v souvislosti s přípravou 

plánovaných vojenských operací druhé světové války. Další významnou vývojovou 

etapou prošla operační analýza v 50. letech 20. století a pro praktické aplikace nabývá 

na významu zejména s rozvojem výpočetní techniky, která umožňuje řešit rozsáhlé 

úlohy ručními výpočty neřešitelné. 

Operační analýza tedy zahrnuje celou řadu relativně samostatných disciplín, 

které se zabývají rozdílnými oblastmi ekonomického života, a které se od sebe liší typy 

používaných modelů a tím i různými přístupy k jejich řešení. Metody se zaměřují 

na popis systému, jeho formalizaci a nalezení algoritmu pro optimalizaci jeho chování. 

Úsilím operační analýzy je tedy navrhnout takové provádění operací 

a jejich vzájemný vztah, aby bylo možno zajistit co nejlepší fungování celého systému. 
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K nejpoužívanějším a nejvíce propracovaným metodám operačního výzkumu patří 

lineární programování. Této disciplíně bude také věnována následující kapitola. 

 

 

5.2 Lineární programování 

 

 

5.2.1 Geneze lineárního programování 

 

Lineární programování vzniklo v průběhu druhé světové války. Zakladatelem 

je Leonid Kantorovič, ruský matematik, který vyvinul lineární programovaní 

v roce 1939. To bylo udržováno v tajnosti až do roku 1947. Po válce se však rozšířilo 

do mnoha průmyslových odvětví, v nichž se i dnes využívá v každodenním plánování. 

Předmětem zájmu lineárního programování je sestavení a řešení lineárních 

matematických modelů. Lineární programování se pomyslně dělí na spojité lineární 

programování a celočíselné lineární programování. Základní řešící metodou spojitého 

lineárního programování je simplexová metoda, v případě celočíselného lineárního 

programování je to metoda větví a mezí. 

Simplexovou metodu navrhl Georgie B. Dantzig v roce 1947. Dodnes jde 

o nejpoužívanější metodu. Georgie B. Dantzig ukázal výhodu této metody na příkladu 

70 osob, které potřeboval zařadit na 70 volných pracovních míst. Výpočet všech 

permutací a výběr nejlepšího přiřazení bez této metody je téměř nemožný. Teorie, 

na které je simplexová metoda založena, radikálně snižuje počet možných optimálních 

řešení, které je třeba zkontrolovat. Existují ale i jiné, asymptoticky rychlejší, algoritmy, 

např. elipsoidová metoda (L. Khachiyan, 1979) a metoda vnitřních bodů (N. Karmakar, 

1984).1 

Metoda větví a mezí je principiálně založena na rozkladu množiny přípustných řešení 

na perspektivní a neperspektivní podmnožiny, přičemž v rámci výpočetního postupu 

se prohledávají pouze ty podmnožiny, které jsou z hlediska dosažení optimálního řešení 

                                            
1 http://en.wikipedia.org/wiki/Linear_programming  

http://en.wikipedia.org/wiki/Linear_programming
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perspektivní. Zástupcem algoritmů založených na metodě větví a mezí 

je Littlův algoritmus využitelný např. při plánování obsluhy uzlů dopravní sítě. 

 

 

5.2.2 Teorie lineárního programování 

 

Lineární programování je souhrn metod umožňujících řešení speciální skupiny 

optimalizačních úloh vyznačujících se tím, že všechna omezení a proměnné vystupující 

v matematickém modelu mají lineární charakter. 

Lineární matematický model se skládá ze dvou základních částí – ze soustavy 

omezujících podmínek a účelové funkce. Soustava omezujících podmínek vymezuje 

množinu přípustných řešení, účelová funkce umožňuje kvantifikovat hodnoty 

jednotlivých přípustných řešení s ohledem na optimalizovanou veličinu. Omezující 

podmínky lze vyjádřit ve tvaru rovnic a nerovnic. Speciální skupinou omezujících 

podmínek jsou tzv. obligatorní podmínky, jejichž cílem je vymezit definiční obory 

jednotlivých proměnných, které jsou zavedeny v modelu. 

Soustava omezujících podmínek zohledňuje všechna reálná omezení, která se v úloze 

vyskytují. 

Optimální řešení se zpravidla zapisuje pomocí vektoru. Např.: při optimalizaci 

výrobní struktury složky tohoto vektoru představují množství jednotlivých druhů 

výrobku, které mají být vyrobeny. Požadavkem optimality hledaného řešení se rozumí 

maximalizace nebo minimalizace veličiny, která je pro posouzení řešení daného 

problému rozhodující, a kterou lze vyjádřit jako funkci řešení z = f(x). 

 

Matematický model popsaného typu optimalizačních úloh se tedy skládá z účelové 

funkce, z vlastních omezujících podmínek a z podmínek nezápornosti, respektive jiných 

dalších požadavků (celočíselnost proměnných apod.). 

V odborné literatuře je zpravidla úloha lineárního programování popsána 

tzv. obecným tvarem. Obecný tvar je nejčastější forma popisu problému lineárního 

programování a má tvar. 
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max (min) f(x) = c1x1 + c2x2 

 

za podmínek 

  a11x1 + a12x2 +…+a1nxn ≤ b1 

  a21x1 + a22x2 +…+ a2nxn≤ b2 

  ……………………………… 

am1x1 + am2x2 +…+ amnxn ≤ b3 

 

  x1 ≥ 0 

  x2 ≥ 0 

  ……. 

  xn ≥ 0 

 

Úloha může být vyjádřena také v maticovém tvaru, potom se zapisuje způsobem: 

maximalizovat cTx 

za podmínek Ax ≤ b, x ≥ 0 

 

Jiné formy, jako minimalizační úloha, úlohy s omezeními v jiných formách 

nebo úlohy obsahující záporné proměnné, mohou být vždy převedeny na ekvivalentní 

úlohy v obecném tvaru.2 

 

                                            
2 http://linearni-programovani.navajo.cz  

http://linearni-programovani.navajo.cz
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6 Ukázka aplikace vybrané optimalizační 

metody a zhodnocení navrženého řešení 

 

Jedním z cílů předložené bakalářské práce bylo demonstrovat na jednoduchém 

příkladu možnost využití některé z dostupných optimalizačních metod. K demonstraci 

použití optimalizační metody byl vybrán případ časové koordinace spojů na úseku 

dopravní sítě. Optimalizační metoda bude použita v případě časové koordinace spojů 

v dopoledním přepravním sedle, tj. v čase 8:00 – 12:00 h, pro úsek Krnov – Zátor. 

Ještě před vlastním uvedením matematického modelu pro časovou koordinaci 

ve zvoleném úseku bude pozornost věnována obecným zásadám tvorby lineárního 

modelu, jehož řešením lze získat optimální rozložení spojů v čase. 

 

 

6.1 Obecné zásady tvorby matematického modelu časové 

koordinace spojů v úseku dopravní sítě 

 

U každého matematického modelu musí být před jeho konstrukcí známy vstupní 

údaje, musí být k dispozici seznam omezení, která mají být při řešení úlohy dodržena 

a musí být známo optimalizační kritérium, tj. veličina, jejíž hodnota má být 

minimalizována nebo maximalizována. 

Optimalizačním kritériem v případě časové koordinaci na úseku je minimální délka 

intervalu mezi sousedními spoji a cílem optimalizace je tuto hodnotu maximalizovat. 

Maximalizace se bude dít prostřednictvím posunů jednotlivých spojů v čase. 

Vstupními údaji do matematického modelu časové koordinace spojů na úseku 

dopravní sítě jsou: 

– časový interval, v němž se bude daná optimalizace provádět, 

– seznam spojů jedoucích v řešeném časovém intervalu, včetně jejich 

aktuálních časových poloh, 

– rozmezí, ve kterém lze jednotlivé spoje posouvat v čase. 
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Proměnné v matematickém modelu časové koordinace modelují časové posuny 

jednotlivých spojů a minimální rozdíl mezi dvěma sousedními spoji v celém časovém 

intervalu, v němž koordinace probíhá.  

Co se týče omezení vystupujících v úloze, která budou zapracována v matematickém 

modelu prostřednictvím omezujících podmínek, musí být v matematickém modelu 

časové koordinace spojů dodržena skutečnost, že koordinované spoje lze v čase 

posouvat pouze v dovoleném intervalu, a že musí být zachováno pořadí těchto spojů. 

Počet podmínek vztahujících se k vymezení časových posunů odpovídá počtu spojů, 

jejichž polohy jsou v řešeném období koordinovány. Obligatorní podmínky v modelu 

zajistí, že časové posuny jednotlivých spojů budou nabývat nezáporných celočíselných 

hodnot. 

Při matematickém modelování je výhodné přepočítat údaje o odjezdech spojů 

vyjádřené formou xx:xx, např. 09:05, na minuty, a to buď počínaje 0:00 h 

nebo začátkem časového intervalu, ve kterém se daná koordinace provádí.  

 

Základním předpokladem k definování problému lineárního programování je, 

aby proměnné vystupující v matematickém modelu nenabývaly záporných hodnot. 

Tento předpoklad však není splněn u spojů, se kterými je možno posouvat do dřívějších 

časových poloh, než jsou polohy aktuální. Aby byl splněn předpoklad nezápornosti 

proměnných, postupuje se v těchto situacích následovně: 

Spoje se z aktuálních poloh přesunou do poloh, které odpovídají nejdříve možným 

odjezdům v čase, například má-li spoj s aktuálním odjezdem v 9:30 dovolené časové 

posuny –12min; +28min, bude tento spoj před začátkem optimalizace posunut 

do polohy 9:18 h, což odpovídá nejdříve možné poloze spoje v čase. Dojde-li 

v důsledku optimalizace k posunu uvedeného spoje například o 8 min, bude tento posun 

realizován vztažmo k nejdříve možné poloze jeho odjezdu, v tomto případě bude nová 

časová poloha 9:26 h. Analogicky se postupuje u každého spoje. 

 

Nyní již k tvorbě vlastních modelů pro úsek dopravní sítě ohraničený sídelními celky 

Krnov a Zátor. Předložené práci budou sestaveny dva modely – pro každý směr 

samostatný model. 
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6.2 Podklady pro matematický model časové koordinace 

spojů v úseku Krnov-Zátor 

 

Jedná se o úsek dopravní sítě obsluhovaný drážní dopravou a linkovou osobní 

(autobusovou) dopravou. V případě drážní dopravy ohraničují daný úsek železniční 

stanice Krnov a železniční zastávka Zátor. V případě linkové osobní dopravy ohraničují 

daný úsek zastávky Krnov, aut. st. a Zátor, u mostu. 

Jak bylo uvedeno v kapitole 6.1, jsou vstupními údaji do matematického modelu 

časové koordinace spojů na úseku dopravní sítě časový interval, v němž se bude 

optimalizace provádět, a seznam spojů jedoucích v řešeném časovém intervalu včetně 

jejich aktuálních poloh a rozmezí, ve které lze jednotlivé spoje v čase posouvat. 

Časovým intervalem, v němž bude optimalizace prováděna, je období dopoledního 

přepravního sedla, ve dnech školního vyučování. 

V dalším postupu je zapotřebí zmapovat spoje, které v daném období uvedený 

dopravní úsek obsluhují. 

Přehled spojů podle jednotlivých druhů dopravy a jednotlivé směry udávají tab.5 

a tab.6. 

 

Tab.5  Tab.6 

Krnov – Zátor  Zátor – Krnov 

Autobus Vlak  Autobus Vlak 

8:20 8:21  8:25 8:34 

9:00 9:09  9:14 9:33 

10:10 10:21  9:38 10:34 

10:40 11:09  10:25 11:33 

11:15   11:12  

12:00     

12:00     

 

Z uvedených tabulek 5 a 6 je patrné, že ve směru Krnov – Zátor obsluhuje daný úsek 

7 autobusových spojů a 4 vlakové spoje, v opačném směru jde o 5 autobusových spojů 

a 4 spoje vlakové. 
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V úseku železniční tratě mezi železniční stanicí Krnov a železniční zastávkou Zátor 

leží železniční stanice Brantice. V úseku Krnov, aut. st. – Zátor, u mostu leží 

8 autobusových zastávek, kterými jsou: 

 

Krnov, Slévárna 

Krnov, Kostelec, kult. dům 

Krnov, Kostelec, prádelna 

Brantice, Jednota 

Brantice, u kříže 

Brantice, obecní úřad 

Brantice, rest. Pod Velehradem 

Brantice, rozc.k žel.st. 

 

Protože seznam zastávek u obou druhů dopravy je rozdílný, bude pozornost 

věnována časové koordinaci spojů pouze linkové osobní dopravy. 

Posledními vstupními údaji, které je zapotřebí mít před sestavením matematického 

modelu k dispozici, jsou údaje o dovolených časových posunech jednotlivých spojů. 

Dovolené časové posuny v případě jednotlivých spojů udávají tab.7 a tab.8. 

 

Tab.7 

Krnov,aut.st. – Zátor,u mostu 

Linka č. Čas odjezdu Možný posun v čase 

850819 8:20 -20min; +60min 

850812 9:00 -15min; +60min 

850814 10:10 -24min; +0min 

850819 10:40 -90min; +60min 

850812 11:15 -12min; +28min 

850819 12:00 -60min; +0min 

850814 12:00 -6min; +60min 

850819 12:50 0min 
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Tab.8 

Zátor,u mostu – Krnov,aut.st. 

Linka č. Čas odjezdu Možný posun v čase 

850814 8:25 -0min;+60min 

850819 9:14 -5min;+10min 

850812 9:38 0min;+60min 

850819 10:25 -59min;+55min 

850814 11:12 -0min;+10min 

850819 12:25 0min 

 

Informace o možných časových posunech jednotlivých spojů v obou směrech byly 

poskytnuty odpovědným zaměstnancem společnosti Veolia Transport Morava, a.s., 

která všechny uvedené spoje provozuje. 

 

 

6.3 Matematické modely časové koordinace spojů v řešeném 

úseku Krnov – Zátor 

 

V následujících dvou kapitolách jsou uvedeny matematické modely časové 

koordinace spojů v řešeném úseku odděleně pro jednotlivé směry. Matematické modely 

budou obsahovat tři proměnné a konstanty reprezentující nejdříve možné časy odjezdů 

koordinovaných spojů. 

 

6.3.1 Matematický model časové koordinace spojů 

ve směru Krnov – Zátor 

 

Účelová funkce matematického modelu je tvořena pouze proměnnou d, 

která reprezentuje minimální rozdíl mezi dvěma po sobě jedoucími spoji. Omezující 

podmínky zajišťují, že spoje bude umožněno posouvat pouze v dovoleném intervalu, 

dále zajišťují vzájemnou provázanost mezi časovými polohami spojů a optimalizovanou 

veličinou a vymezují definiční obory jednotlivých proměnných. 
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Matematický model časové koordinace spojů v úseku Krnov – Zátor má tvar: 

 

max f = d 

 

za podmínek: 

           x1 = t1 

  45 + x2 = t2 

106 + x3 = t3 

  70 + x4 = t4 

183 + x5 = t5 

180 + x6 = t6 

234 + x7 = t7 

290 + x8 = t8 

ti ≥ 0 

pro i = 1,…, 8 

t2 – t1 ≥ d 

t4 – t2 ≥ d 

t3 – t4 ≥ d 

t6 – t3 ≥ d 

t5 – t6 ≥ d 

t7 – t5 ≥ d 

t8 – t7 ≥ d 

t8 ≤ 290 

d ≥ 0 

x1 ≤ 80 

x2 ≤ 75 

x3 ≤ 24 

x4 ≤ 150 

x5 ≤ 40 

x6 ≤ 60 

x7 ≤ 66 

x8 = 0 

xi ∈ Z+∪ {0} 

pro i = 1,…, 8 

 

 

6.3.2 Matematický model časové koordinace spojů 

ve směru Zátor – Krnov 

 

Matematický model časové koordinace spojů v úseku Zátor – Krnov je vytvořen 

analogicky jako matematický model vytvořený pro opačný směr. Význam jednotlivých 

symbolů zůstává stejný jako v předchozím případě. 

Matematický model časové koordinace spojů v úseku Zátor – Krnov má tvar: 

 

max f = d 
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za podmínek: 

 

  25 + x1 = t1 

  69 + x2 = t2 

  98 + x3 = t3 

  86 + x4 = t4 

192 + x5 = t5 

265 + x6 = t6 

ti ≥ 0 

pro i = 1,…, 6 

t2 – t1 ≥ d 

t4 – t2 ≥ d 

t3 – t4 ≥ d 

t5 – t3 ≥ d 

t6 – t5 ≥ d 

t6 ≥ 265 

d ≥ 0 

x1 ≤ 60 

x2 ≤ 15 

x3 ≤ 60 

x4 ≤ 114 

x5 ≤ 10 

x6 ≤ 0 

xi ∈ Z+∪ {0} 

pro i = 1,…, 6 

 

 

6.4 Transformace matematického modelu pro optimalizační 

software Xpress-IVE 

 

V této kapitole bude pozornost věnována postupu transformace sestaveného 

matematického modelu pro optimalizační software Xpress-IVE, v němž bude řešení 

realizováno. Za účelem vyšší názornosti postupu transformace budou nejdříve popsány 

obecné zásady, za kterých transformace matematických modelů do uvedeného 

optimalizačního software probíhá. 

 

 

6.4.1 Obecné zásady transformace lineárního modelu 

pro software Xpress-IVE 

 

Optimalizační software Xpress-IVE je programovací software se širokou 

využitelností, mimo jiné umožňující také řešení úloh lineárního programování. 

Xpress-IVE je pro akademické účely volně dostupný na internetových stránkách 

společnosti Dash optimization http://www.dashoptimization.com/. Instalace software 

probíhá po zaregistrování u uvedené společnosti. 

http://www.dashoptimization.com/
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Text programu se dá rozčlenit na 3 základní časti: 

 

1. deklarační část programu 

2. část programu obsahující zápis vlastního modelu 

3. část programu obsahující požadavek na výpis hodnot výstupních veličin 

 

Text programu začíná klíčovým slovem model. Za klíčovým slovem model následuje 

název programu, tento název volí uživatel. 

 

Následuje první část programu, tzv. deklarační část textu programu. Deklarační část 

textu programu začíná klíčovým slovem declarations. Deklarační část textu programu 

slouží k definování konstant typu pole a všech proměnných, které se v modelu 

vyskytují. Konstanty typu pole jsou definovány například následovně: 

 

a:array(1..n)of real 

 

Uvedeným zápisem se definuje reálná konstanta ai , kde i = 1,...,n. Proměnné typu 

pole se definují analogicky, ovšem s tím rozdílem, že místo textu real je uveden text 

mpvar. Text v deklarační části v případě proměnných typu pole může mít 

například tvar: 

x:array (spoje)of mpvar 

 

Není-li proměnná typu pole, bude mít text následující tvar například: 

 

x:mpvar 

 

V okamžiku nadefinování všech proměnných a všech konstant typu pole 

lze deklarační část uzavřít klíčovým slovem end-declarations. 

 

Následuje druhá část textu programu věnovaná vlastnímu zápisu modelu tj. účelové 

funkce a soustavy omezujících podmínek. Omezující podmínky lze vypisovat 

jak jednotlivě, tak pomocí příkazu cyklus-forall. Zápis podmínek pomocí příkazu forall 

se využívá v případech, kdy je možno daný typ podmínky napsat v symbolickém tvaru. 
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Je-li požadavek, aby proměnné nabývaly celočíselných nezáporných hodnot, je nutno 

do programu zapsat text: 

 

forall(i in spoj) x(i) is_integer 

 

Příkaz v uvedeném tvaru zajistí, že všechny proměnné xi vztahující se k jednotlivým 

spojům budou nabývat celých nezáporných hodnot. 

Je-li požadavek, aby proměnná byla bivalentní (nabývá hodnot 0 a 1 ), bude mít 

příkaz tvar: 

forall(i in spoj) x(i) is_binary 

 

Je-li požadavek, aby proměnná nabývala pouze nezáporných hodnot, není zapotřebí 

do textu programu nic zapisovat. Optimalizační software s požadavkem na nezápornost 

proměnných automaticky počítá. To znamená, že nevyskytuje-li se v textu programu 

požadavek na nezáporné celočíselné hodnoty proměnných nebo bivalentní proměnné, 

počítá optimalizační software s tím, že jsou všechny proměnné vyskytující se v modelu 

nezáporné. Pokud se u některých proměnných konkretizuje požadavek na nezáporné 

celočíselné hodnoty nebo bivalentní proměnné, uvažuje optimalizační software 

s nezáporností pouze u zbývajících proměnných. Pokud se však požadavek 

na nezápornost proměnných do textu programu zapracuje, optimalizačnímu software 

to nevadí. 

U veličin typu pole se dále napíše maticový zápis vstupních údajů, pokud některé 

konstanty nejsou typu pole, zapíší se zde rovněž. 

 

Ve třetí části programu se definují požadavky na výpisy výstupních hodnot. 

V případě požadavku na výpis výstupní hodnoty se používá příkazu writeln. 

Např. zadá-li se do programu text 

 

writeln(“rozmezi“ ,getobjval), 

 

vypíše optimalizační software hodnotu účelové funkce rozmezi (prostřednictvím 

příkazu getobjval). 
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Zařadí-li se do programu text 

 

writeln(“rozmezi“ ,getsol), 

 

vypíše optimalizační software hodnotu proměnné rozmezi. Je-li proměnná typu pole, 

je možno opět využít příkazu forall. Text programu bude potom mít tvar: 

 

forall(i in spoj) writeln(“x(“,i,“)=“,getsol(x(i))) 

 

Na základě uvedeného příkazu vypíše optimalizační software hodnoty všech 

proměnných xi. 

Když obsahuje text programu všechny výše uvedené části (třetí část je nepovinná), 

program se ukončí klíčovým slovem end-model. Před spuštěním vlastního výpočtu 

je žádoucí provést kontrolu syntaktické (jazykové) správnosti. Následuje vlastní 

spuštění optimalizačního výpočtu (provádí se stisknutím tlačítka Run). 

Výsledky optimalizačního výpočtu, v případě že text programu obsahuje požadavek 

na jejich výpis, je možno vidět na pravém panelu pracovního prostředí. 

Pokud nastala někde chyba, ať již syntaktického nebo logického charakteru, 

optimalizační software na tuto skutečnost upozorní ve speciálním panelu nacházejícím 

se v dolní nebo pravé části pracovního prostředí. Analogicky optimalizační software 

upozorní i na případy, kdy jsou překročeny kapacitní možnosti jednotlivých verzí. 

Uvedené hlášení se pak objeví v pravém panelu pracovního prostředí. 

 

 

6.4.2 Transformace lineárního modelu časové koordinace spojů 

ve směru Krnov – Zátor 

 

V návaznosti na věcnou náplň kapitoly věnované obecným zásadám transformace 

lineárního matematického modelu do optimalizačního software Xpress-IVE bude 

následující text věnován transformaci konkrétního modelu pro úsek Krnov – Zátor. 

V úvodu programu je nutné napsat klíčové slovo model, dále je zapotřebí zvolit 

název programu. Daný program ponese název Časová koordinace spojů v úseku 

Krnov – Zátor. 
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V matematickém modelu vystupují 3 proměnné t, x, d, přičemž proměnné t a x jsou 

proměnnými typu pole (vztahují se k jednotlivým spojům). Z tohoto důvodu 

se v deklarační části programu musí objevit následující text: 

 

t:array(spoje)of mpvar 

x:array(spoje)of mpvar 

d:mpvar 

 

Dále je zapotřebí v deklarační části definovat konstanty typu pole. V matematickém 

modelu se vyskytuje pouze jedna konstanta uvedeného typu, tou je konstanta 

reprezentující nejdříve možné časové odjezdy jednotlivých spojů jedoucích v úseku 

Krnov-Zátor z Krnova. V deklarační části textu programu se tedy musí objevit zápis 

ve tvaru: 

t0:array(spoje)of real 

 

V tomto okamžiku jsou nadefinovány všechny proměnné a konstanty typu pole, 

deklarační část textu programu je tedy možné ukončit. To se provede klíčovým slovem 

end-declarations. 

Následuje druhá část textu programu zaměřená na transformaci vlastního modelu. 

V prvé řadě je třeba maticovým zápisem nadefinovat nejdříve možné časy odjezdů 

spojů z Krnova. V textu programu se tedy objeví zápis: 

 

t0::[0,45,106,70,183,180,234,290] 

 

Následuje zápis obligatorních podmínek. S ohledem na to, že byly nadefinovány 

tři proměnné, bude text programu obsahovat tři obligatorní podmínky, a to: 

 

forall (i in spoje) x(i) is_integer 

forall(i in spoje) t(i) >=0 

d>=0 

 

První z uvedených podmínek zajistí, že hodnoty časových posunů odjezdů 

jednotlivých spojů budou nezáporné celočíselné hodnoty, zbývající dvě obligatorní 

podmínky zajišťují nezápornost ostatních proměnných.  
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Jak už bylo uvedeno v kapitole 6.1, je pro provedení časové koordinace spojů 

nezbytné znát intervaly, ve kterých lze s jednotlivými spoji posouvat. Uvedené intervaly 

budou v textu programu zapsány následovně: 

 

x(1)<=60 

x(2)<=15 

x(3)<=60 

x(4)<=114 

x(5)<=10 

x(6)<=0 

x(7)<=66 

x(8)<=0 

 

Nerovnice x(1)<=60 vyjadřuje, že první spoj odjíždějící z Krnova ve směru Zátor 

je možno posunout maximálně o 60 min vztaženo k času nejdříve možného odjezdu. 

Dalšími podmínkami, které musí být v modelu obsaženy, jsou podmínky zajišťující 

vhodnou provázanost aktuálních časů odjezdů t(i) s hodnotou účelové funkce. 

Tuto provázanost zajistí nerovnice: 

 

t(2)-t(1)>=d 

t(4)-t(2)>=d 

t(3)-t(4)>=d 

t(6)-t(3)>=d 

t(5)-t(6)>=d 

t(7)-t(5)>=d 

t(8)-t(7)>=d 

 

Tyto nerovnice popisují rozmezí mezi odjezdy dvou po sobě jedoucích spojů 

jako proměnnou d, kterou se optimalizační program Xpress-IVE snaží následně 

postupně zvětšovat, až se dostane k největší přípustné hodnotě. 

Demonstrace vhodnosti provázanosti aktuálních časů odjezdů a hodnoty účelové 

funkce bude vysvětlena na případě první nerovnice, tj. t(2)-t(1)>=d. 

Hodnota výrazu na levé straně podmínky vyjadřuje velikost intervalu mezi prvními 

dvěma aktuálními odjezdy spojů z Krnova do Zátora v době, kdy se koordinace provádí. 
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Výraz na pravé straně reprezentuje hodnotu účelové funkce, tj. minimální rozdíl 

mezi dvěma sousedními spoji, který má být optimalizačním algoritmem maximalizován. 

Hodnota minimálního rozdílu se mění v závislosti na aktuálních odjezdech obou spojů. 

Pokud by byl zvolen jiný typ nerovnice např. t(2)-t(1)<=d, bylo by možno zvyšovat 

hodnotu d nezávisle na hodnotě rozdílu t(2)-t(1). 

 

Dále je zapotřebí zajistit fixaci konce období, v němž se koordinace provádí. 

To je zajištěno dodáním dalšího spoje (prvního spoje jedoucího v daném směru 

po 12 h). S ohledem na to, že v době 8:00-12:00 je koordinováno 7 spojů, bude tento 

spoj spojem osmým. Do textu programu se tedy dodá podmínka t(8)<=290. 

Tato hodnota odpovídá současné poloze spoje v čase, který odjíždí z Krnova do Zátora 

ve 12:50. Aby zůstala jeho poloha fixována v uvedeném čase, nebude v matematickém 

modelu umožněno s tímto spojem posouvat, tj. x(8)=0. 

Následně se definuje veličina, jejíž hodnota má být maximalizována. Cílem 

optimalizace je maximalizovat minimální rozdíl mezi dvěma po sobě jedoucími spoji. 

Tento rozdíl je v textu programu označen jako rozmezi. V textu programu, pracuje-li 

se s hodnotou d, je tedy nutno dopsat text rozmezi:=d. Do programu se dále dopíše 

maximize(rozmezi). V poslední části se napíše do programu požadavek na výpis 

hodnoty účelové funkce a hodnot jednotlivých proměnných. Pro výpis hodnoty účelové 

funkce se napíše následující text: 

 

writeln("Minimalni rozmezi je:",getobjval) 

 

Analogicky se definuje požadavek na výpis hodnot jednotlivých proměnných 

reprezentujících časové posuny spojů a jejich aktuální časové polohy vypočtených 

hodnot x(i) a t(i), text bude vypadat následovně: 

 

writeln("pouzity posun casu:") 

forall(i in spoje) writeln("x(",i,")=",getsol(x(i))) 

writeln("odjezd linky:") 

forall(i in spoje) writeln("t(",i,")=",getsol(t(i))) 

 

V tomto okamžiku jsou v programu obsaženy všechny podstatné části, proto lze text 

programu ukončit klíčovým slovem end-model. 
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Text programu pro směr Krnov – Zátor má tedy tvar: 

 

model "Časová koordinace spojů v úseku Krnov – Zátor" 

uses "mmxprs" 

 

declarations 

spoje=1..8 

t0:array(spoje)of real 

t:array(spoje)of mpvar 

x:array(spoje)of mpvar 

d:mpvar 

end-declarations 

 

forall(i in spoje) t(i) is_integer 

t0::[0,45,106,70,183,180,234,290] 

forall (i in spoje) x(i)>=0 

 

x(1)<=80 

x(2)<=75 

x(3)<=24 

x(4)<=150 

x(5)<=40 

x(6)<=60 

x(7)<=66 

x(8) =0 

 

forall (i in spoje) t0(i)+x(i)=t(i) 

 

t(2)-t(1)>=d 

t(4)-t(2)>=d 

t(3)-t(4)>=d 

t(6)-t(3)>=d 

t(5)-t(6)>=d 

t(7)-t(5)>=d 
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t(8)-t(7)>=d 

t(8)<=290 

 

rozmezi:=d 

maximize(rozmezi) 

 

writeln("Minimalni rozmezi je:",getobjval) 

writeln("pouzity posun casu:") 

forall(i in spoje) writeln("x(",i,")=",getsol(x(i))) 

writeln("odjezd linky:") 

forall(i in spoje) writeln("t(",i,")=",getsol(t(i))) 

 

end-model 

 

Pracovní prostředí optimalizačního software Xpresss-IVE s uvedením textu 

programu a vypsanými výsledky pro směr Krnov – Zátor je znázorněno na obr. 5. 

 
Obr.5: Pracovní prostředí software Xpress-IVE 
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Po odladění textu programu a spuštění řešení byly získány následující výsledky: 

 

Minimalni rozmezi je: 36 

 

pouzity posun casu: 

 

x(1)=0 

x(2)=0 

x(3)=24 

x(4)=11 

x(5)=35 

x(6)=0 

x(7)=20 

x(8)=0 

odjezd linky: 

 

t(1)=0 

t(2)=45 

t(3)=130 

t(4)=81 

t(5)=218 

t(6)=180 

t(7)=254 

t(8)=290 

 

 

6.4.3 Transformace lineárního modelu časové koordinace spojů 

ve směru Zátor – Krnov 

 

Transformace lineárního modelu ve směru Zátor – Krnov probíhá analogicky 

jako v případě transformace lineárního modelu časové koordinace spojů ve směru 

Krnov – Zátor. 

 

Text programu pro úsek Zátor – Krnov má tedy tvar: 

 

model " Časová koordinace spojů v úseku Zátor - Krnov " 

uses "mmxprs" 

 

declarations 

spoje=1..6 

t0:array(spoje)of real 

t:array(spoje)of mpvar 

x:array(spoje)of mpvar 
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d:mpvar 

end-declarations 

 

forall(i in spoje) t(i) is_integer 

 

t0::[25,69,98,86,192,265] 

forall (i in spoje) x(i)>=0 

 

x(1)<=60 

x(2)<=15 

x(3)<=60 

x(4)<=114 

x(5)<=10 

x(6)<=0 

 

forall (i in spoje) t0(i)+x(i)=t(i) 

 

t(2)-t(1)>=d 

t(4)-t(2)>=d 

t(3)-t(4)>=d 

t(5)-t(3)>=d 

t(6)-t(5)>=d 

t(6)<=265 

 

rozmezi:=d 

maximize(rozmezi) 

 

writeln("Minimalni rozmezi je:",getobjval) 

writeln("pouzity posun casu:") 

forall(i in spoje) writeln("x(",i,")=",getsol(x(i))) 

writeln("odjezd linky:") 

forall(i in spoje) writeln("t(",i,")=",getsol(t(i))) 

 

end-model 



Vyhledávací studie možností optimalizace hromadné osobní dopravy           Bakalářská práce 

 

VŠB-TUO 2009 -40-

Po odladění textu programu a spuštění řešení byly získány následující výsledky: 

 

Minimalni rozmezi je: 44 

 

pouzity posun casu: 

x(1)=0 

x(2)=0 

x(3)=59 

x(4)=27 

x(5)=10 

x(6)=0 

odjezd linky: 

t(1)=25 

t(2)=69 

t(3)=157 

t(4)=113 

t(5)=202 

t(6)=265 

 

 

6.5 Zhodnocení navrženého řešení  

 

V této kapitole budou výsledky optimalizačního výpočtu porovnány se současným 

stavem. K porovnání bude využito hodnot optimalizačního kritéria v současném stavu 

a navrženém řešení.  

Současný stav na úseku Krnov – Zátor lze charakterizovat intervalem mezi spoji 

v rozmezí 0 – 70 min. Minimální interval (0 min) je mezi spoji linek 850819 a 850814, 

oba spoje odjíždějí ze zastávky Krnov, aut. st. v čase 12:00 h. Maximální interval 

(70 min) je mezi spojem linky 850812 s odjezdem ze zastávky Krnov, aut. st. v čase 

9:00 h a spojem linky 850814 s odjezdem ze zastávky Krnov, aut. st. v čase 10:10 h. 

Současný stav na úseku Zátor - Krnov lze charakterizovat intervalem mezi spoji 

v rozmezí 24 – 73 min. Minimální interval (24 min) je mezi spojem linky 850819 

s odjezdem ze zastávky Zátor, u mostu v čase 9:14 h. a spojem linky 850812 

s odjezdem ze zastávky Zátor, u mostu v čase 9:38 h. Maximální interval (73 min) 

je mezi spojem linky 850814 s odjezdem ze zastávky Zátor, u mostu v čase 11:12 h 

a spojem linky 850819 s odjezdem ze zastávky Zátor, u mostu v čase 12:25 h. 

Celkový přehled výsledků získaných řešením lineárního modelu včetně porovnání 

se současným stavem je uveden v tab.9 a tab.10. 
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Tab.9 

Krnov, aut. st. – Zátor, u mostu 

Linka č. Čas odjezdu 
Možný posun 

v čase 
Použitý posun 

Nový čas 

odjezdu 

850819 8:20 -20min; +60min -20min 8:00 

850812 9:00 -15min; +60min -15min 8:45 

850814 10:10 -24min; +0min 0min 10:10 

850819 10:40 -90min; +60min -79min 9:21 

850812 11:15 -12min; +28min +23min 11:38 

850819 12:00 -60min; +0 -60min 11:00 

850814 12:00 -6min; +60min +14min 12:14 

850819 12:50 0min 0min 12:50 

 

 

Tab.10 

Zátor,u mostu – Krnov,aut.st. 

Linka č. Čas odjezdu 
Možný posun 

v čase 
Použitý posun 

Nový čas 

odjezdu 

850814 8:25 -0min;+60min 0min 8:25 

850819 9:14 -5min;+10min -5min 9:09 

850812 9:38 0min;+60min +59min 10:37 

850819 10:25 -59min;+55min -32min 9:53 

850814 11:12 -0min;+10min +10min 11:22 

850819 12:25 0min 0min 12:25 

 

Jak je patrné z obou uvedených tabulek, činí hodnota současného řešení pro směr 

Krnov, aut. st. – Zátor, u mostu z pohledu zvoleného optimalizačního kriteria 0 min, 

pro opačný směr, tj. směr Zátor, u mostu – Krnov, aut. st., činí hodnota současného 

řešení 24 min. 

Po realizaci optimalizačního výpočtu bylo pro směr Krnov, aut. st. – Zátor, u mostu 

získáno řešení s hodnotou účelové funkce 36 min, pro opačný směr, tj. směr Zátor, 

u mostu – Krnov, aut. st., bylo získáno řešení s hodnotou účelové funkce 44 min. 



Vyhledávací studie možností optimalizace hromadné osobní dopravy           Bakalářská práce 

 

VŠB-TUO 2009 -42-

V navrženém řešení došlo ve srovnání se současným stavem ke zvýšení hodnoty 

účelové funkce (minimální rozdíl mezi sousedními spoji) pro směr Krnov, aut. st. – 

Zátor, u mostu o 36 min, v opačném směru, tj. Zátor, u mostu – Krnov, aut. st., 

o 20 min. 

V obou případech došlo ke zvýšení hodnoty účelové funkce získané řešení tedy 

umožňuje rovnoměrnější rozložení spojů v řešeném období, což je pro cestující 

používající v úseku Krnov – Zátor autobusovou dopravu výhodnější. 
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7 Závěr 

 

Předložená bakalářská práce se zabývá problematikou časové koordinace spojů 

na území mikroregionu Krnovsko, což je jedna z cest vedoucích k optimalizaci systému 

veřejné osobní hromadné dopravy na tomto území. 

V práci bylo stanoveno několik cílů, zejména vytipovat segmenty dopravní sítě, 

v nichž je možno časovou koordinaci provádět a na příkladu vybraného segmentu 

ukázat možnost využití vhodné optimalizační metody. 

Seznam segmentů dopravní sítě mikroregionu Krnovsko, ve kterých lze provádět 

časovou koordinaci je uveden v kapitolách 4.2 a 4.3. 

K demonstraci použití optimalizační metody byl vybrán segment dopravní sítě 

reprezentující úsek sítě autobusových linek ohraničený zastávkami Krnov, aut. st. – 

Zátor, u mostu. Pro oba směry daného úseku byly sestaveny lineární matematické 

modely, přičemž optimalizačním kritériem byl minimální rozdíl mezi dvěma 

sousedními spoji a cílem optimalizace bylo jeho hodnotu maximalizovat. 

Tím je dosaženo rovnoměrnějšího rozložení spojů, které obsluhují daný úsek, v čase. 

Realizací optimalizačního výpočtu bylo dosaženo poměrně výrazného zvýšení 

hodnoty optimalizačního kritéria. Získané výsledky potvrzují obecně známý fakt 

o výhodnosti používání optimalizačních metod v dopravních aplikacích. 
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