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 Diplomová práce se zabývá optimalizací oběhů vozidel na vybraných autobusových linkách 

dopravní sítě pomocí matematického modelování. První část práce je analytická s cílem definovat 

problém a vybudovat teoretické základy pro řešení problému. Druhá část práce se zabývá tvorbou 

lineárního matematického modelu ve dvou variantách a přípravou podkladů pro optimalizační 

výpočet. Součástí práce je implementace modelu do softwarového prostředí softwaru Xpress - IVE a 

jeho řešení standardním způsobem a také metodou dekompozice množiny spojů. Závěr práce 

obsahuje zhodnocení dosažených výsledků a závěrečná doporučení řešitele.  

 

 

ANNOTATION OF THESIS 

 

Krempl, M., Circulation of Vehicles Optimization. VŠB – Technical University of Ostrava, Institute of 

Transport, 2009, Pages 72, Advisor: Ing. Ľuboš Buzna, Ph.D. 

 

The intention of the thesis is to optimize circulation of vehicles on selected bus lines of traffic 

network through the use of mathematical modeling. First part of the thesis is analytic defining the 

problem and explaining the corresponding theory. Second part of the thesis introduces two linear 

mathematical models and describes how we processed the input data. Integral part of the thesis is 

implementation of the models into Xpress - IVE software and theirs solving by standard way and by 

decomposition of the set of bus connection. The conclusion contains evaluation of reached results 

and presents author´s final recommendations. 
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1. Úvod 
 

Dopravní trh v Československé a později České republice prošel za poslední století mnohými 

změnami. V meziválečném období tzv. první republiky lze hovořit o protekční politice státu vůči 

železniční dopravě. I přes četné diskuze o transformaci nejvyššího státního dopravního úřadu do 

Ministerstva dopravy zůstávalo stále ve formě Ministerstva železnic a zároveň generálního ředitelství 

Československých státních drah. V době hospodářské krize vstoupila v platnost daň z přepychu 

uvalená na prodej automobilů, stejně jako 65% clo zatěžující dovážené automobily. Situaci silniční 

dopravy dále zhoršovalo agrární lobby, prosadivší povinné míšení lihu s benzínem, které prodražilo 

pohonné hmoty, a také zákon o dopravě, který chránil státní železnici.1 

V druhé polovině 20. století v období centrálně řízeného hospodářství byla dopravní politika 

státu nakloněna zejména těm druhům dopravy, které poskytovaly větší přepravní kapacitu – 

železniční a vodní dopravě. I přes tyto skutečnosti se od 60. let v západních zemích, později také 

v Československu, začala dynamicky rozvíjet silniční doprava stavějící především na vysoké 

operabilitě a individuálnosti podpořené masivními investicemi do infrastruktury, výzkumu, vývoje 

a propagace u široké veřejnosti. 

V druhé polovině minulého století se mohlo zdát, že právě cesta podpory silniční dopravy 

uskutečňovaná zejména na Západě je správným směrem vývoje dopravního sektoru. Silniční doprava 

totiž umožnila na jedné straně uspokojit požadavky na prudký rozvoj hospodářství po druhé světové 

válce (stejně jako železniční doprava v době průmyslové revoluce 19. století) a také se stala jeho 

katalyzátorem. V určitém směru zpožděný vývoj v Československu způsobil, že dnes, kdy 

ve vyspělejších zemích je jasně patrná orientace na hromadnou osobní dopravu a podporu ekologie, 

v České republice stále přetrvává celospolečenský příklon k individuálnosti dopravy tedy k dopravě 

silniční. Následkem toho a také liknavosti při přípravě zákonů a opatření na podporu hromadné 

dopravy, jejich uvádění do praxe a nedůslednosti při jejich praktické realizaci dochází k situaci, kdy se 

hromadná osobní doprava dostává do situace jednak na okraji společenského zájmu bez jakékoliv 

mediální podpory a pak také ve velmi tíživé ekonomické situaci. Přijaté řešení ekonomické podpory 

hromadné osobní dopravy má čistě pasivní charakter – dotace na úhradu prokazatelné ztráty 

dopravy provozované ve veřejném zájmu. Kvalita HOD je pak dána především výší této dotace. 

Výsledkem takového dopravního systému je ve velké většině případů demotivace nebo úplná 

rezignace dopravců zajišťujících ZDO na tvorbu zisku. I přes současnou situaci, kdy je při provozování 

dopravy v rámci ZDO velmi obtížné (bez dotací) dosáhnout zisku, je klíčové, aby dopravci intenzivně 

                                                           
1
 KÁRNÍK, Zdeněk. České země v éře První republiky. Praha: Libri, 2003. 
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hledali úspory ve svém hospodaření. V sektoru dopravy totiž existují společnosti, které jsou schopny, 

i v hromadné osobní dopravě a bez dotací z veřejných rozpočtů, dosahovat kladného hospodářského 

výsledku, přičemž velká část jejich dopravních výkonů se odehrává mimo nejhustěji zastavěná území. 

Jedním z podstatných motivačních faktorů k dosahování lepších hospodářských výsledků 

dopravců a podnícení jejich podnikavosti může být progresivní snižování dotací z veřejných rozpočtů 

na jejich podnikatelskou činnost, jež sebou přinese snížení dotační náročnosti sužující veřejné 

rozpočty. 

Kde jinde než v místech s nejvyšší přepravní poptávkou, tedy v městské a příměstské dopravě, 

bychom měli od dopravců očekávat zisk? 

O významu veřejné dopravy není možno pochybovat. V roce 2008 bylo v rámci MHD 

přepraveno 2 323 800 000 osob s podílem na trhu 45%, což představuje 1. místo podle druhů 

dopravy, dokonce i před odhadem výkonů individuální automobilové dopravy. Veřejná autobusová 

doprava ve stejném období přepravila 402 mil. osob při podílu 7,8 % na dopravním trhu.2 

I přes vysoký počet přepravených cestujících se dopravním společnostem podnikajícím 

v příměstské a městské HOD nedaří dosahovat kladného ekonomického výsledku, a proto je na místě 

hledání úspor v hospodaření. Jednou z možností, jak efektivně tohoto cíle dosáhnout je minimalizace 

provozních nákladů a racionalizace poskytovaných služeb co do kvality i rozsahu. Racionalizace 

v tomto kontextu není myšlena pouze v negativním smyslu, tj. snižování počtu spojů i kvality 

poskytovaných služeb, ale především v reálném a objektivním pohledu na provozování dopravy ve 

veřejném zájmu. Jedním z teoretických východisek ze současné situace může být naopak zavedení 

expresních linek na vysoké kvalitativní úrovni nejen v dálkové dopravě ale také v MHD včetně 

podstatného nárůstu jízdného i počtu spojů. K důležitým úkolům, které stojí na cestě dopravců 

k efektivnímu hospodaření, je minimalizace počtu vozidel při maximalizaci jejich účelného využití. 

Prostředkem k naplnění uvedených cílů je kromě celé řady dalších možností také problém 

optimalizace oběhů vozidel, jehož řešením se předložená diplomová práce zabývá. 

                                                           
2
 Statistika dopravy České republiky [online]. 2008. Ročenka dopravy 2008. 



 

2. Definování problému

Dopravní trh v České republi

pohledu snaží zajistit nadměrnými dopravními výkony veřejné dopravy vyšší mobilitu obyvatelstva. 

Tento přístup má celou řadu pozitivních důsledků, avšak na druhé straně vyžaduje enormní dotování 

dopravy z veřejných rozpočtů. Je především na dopravcích, aby hledali možnosti hospodárného 

využití svěřených finančních prostředků

který bude dopravce k úsporám ve svém hospodaření motivovat.

Každá oblast hospodaření jednotlivých společností podnikajících v dopravě má rezervy. Je 

interní věcí dopravce jakou zvolí organizační strukturu podniku, výši a způsob odměňování 

zaměstnanců, rozsah a kvalitu nabízených služeb

většině případů lze jen obtížně dosáhnout takové změny organizace práce či způsobu myšlení, které 

by mělo při minimálních prováděcích nákladech za následek výrazné zvýšení kvality či rentability 

podnikání. Oblastí, pro kterou toto obecné pravidlo neplat

posouzení významu řešení této problematiky

Obrázek č. 2.1: SWOT analýza řešení úlohy plánování oběhů vozidel metodami lineárního 

programování 

•snížení nákladů na provoz,

•snížení počtu vozidel v provozu,

•efektivnější využití vozidel,

•snížení počtu zaměstnanců 
(řidičů), z čehož mohou plynout 
i další úspory v činnostech 
vázaných na počet zaměstnanců

•výpočetní technika umožňuje 
řešení rozsáhlých problémů, 

•optimálního řešení může být 
dosaženo v krátkém čase,

•náklady na řešení  problému jsou 
v porovnání s jinými způsoby 
zvyšování efektivity nížší,

•náklady na změnu organizace 
oběhů vozidel jsou nízké

OPORTUNITIES
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Definování problému a formulace cílů práce

České republice je významně ovlivňován státem, který se 

snaží zajistit nadměrnými dopravními výkony veřejné dopravy vyšší mobilitu obyvatelstva. 

zitivních důsledků, avšak na druhé straně vyžaduje enormní dotování 

veřejných rozpočtů. Je především na dopravcích, aby hledali možnosti hospodárného 

využití svěřených finančních prostředků, a na státu, aby vytvořil takový systém financování dopr

úsporám ve svém hospodaření motivovat. 

Každá oblast hospodaření jednotlivých společností podnikajících v dopravě má rezervy. Je 

interní věcí dopravce jakou zvolí organizační strukturu podniku, výši a způsob odměňování 

, rozsah a kvalitu nabízených služeb, organizaci dopravního provozu podniku

většině případů lze jen obtížně dosáhnout takové změny organizace práce či způsobu myšlení, které 

by mělo při minimálních prováděcích nákladech za následek výrazné zvýšení kvality či rentability 

podnikání. Oblastí, pro kterou toto obecné pravidlo neplatí je plánování oběhů vozidel

řešení této problematiky byla vytvořena SWOT analýza - obráz

1: SWOT analýza řešení úlohy plánování oběhů vozidel metodami lineárního 

programování při využití výpočetní techniky. 

•nebude nalezeno lepší řešení 
než je současný stav,

•nalezené řešení nebude validní 
z důvodu nepřesného výpočtu 
vstupních údajů,

•nebude ochota získané řešení 
uvést do praxe

•časově náročné zpracování 
vstupních údajů pro rozsáhlé 
úlohy,

•nedostatek relevantních 
vstupních informací 
ekonomického charakteru od 
dopravců,

•výpočtově a metodicky náročné 
stanovení vstupních údajů  
(zejména ekonomických)

STRENGTS

(silné stránky)

WEAKNESSES

(slabé 
stránky)

THREATS 
(hrozby)

OPORTUNITIES

(příležitosti)

a formulace cílů práce 

státem, který se v určitém úhlu 

snaží zajistit nadměrnými dopravními výkony veřejné dopravy vyšší mobilitu obyvatelstva. 

zitivních důsledků, avšak na druhé straně vyžaduje enormní dotování 

veřejných rozpočtů. Je především na dopravcích, aby hledali možnosti hospodárného 

a na státu, aby vytvořil takový systém financování dopravy, 

Každá oblast hospodaření jednotlivých společností podnikajících v dopravě má rezervy. Je 

interní věcí dopravce jakou zvolí organizační strukturu podniku, výši a způsob odměňování 

dopravního provozu podniku aj. Ve 

většině případů lze jen obtížně dosáhnout takové změny organizace práce či způsobu myšlení, které 

by mělo při minimálních prováděcích nákladech za následek výrazné zvýšení kvality či rentability 

plánování oběhů vozidel. Pro potřeby 

obrázek č. 2.1. 

 

1: SWOT analýza řešení úlohy plánování oběhů vozidel metodami lineárního 

nebude nalezeno lepší řešení 
než je současný stav,

nalezené řešení nebude validní 
z důvodu nepřesného výpočtu 
vstupních údajů,

nebude ochota získané řešení 
uvést do praxe

časově náročné zpracování 
vstupních údajů pro rozsáhlé 

nedostatek relevantních 
vstupních informací 
ekonomického charakteru od 
dopravců,

výpočtově a metodicky náročné 
stanovení vstupních údajů  
(zejména ekonomických)



 

1.1. Význam příměstské a městské hromadné osobní dopravy
soustavu ČR 
 

Nejvýznamnější funkci plní na dopravním trhu v

Dopravním výkonem 15880,5 mil. os

v roce 2008 zařadila na první místo v

počtu přepravených osob a dopravních výkonech v České republice

 

Graf č. 2.2: znázornění podílů jednotlivých druhů dopravy

Graf č. 2.3: znázornění podílů jednotlivých druhů dopravy na přep

                                                           
3
 Statistika dopravy České republiky [online]. 2008. Ročenka dopravy 2008.
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příměstské a městské hromadné osobní dopravy

plní na dopravním trhu v České republice městská hromadná doprava

mil. os.km a počtem přepravených cestujících 

roce 2008 zařadila na první místo v jednotlivých segmentech dopravy. Komplexnější přehled o 

počtu přepravených osob a dopravních výkonech v České republice poskytují grafy č. 

: znázornění podílů jednotlivých druhů dopravy na přepravě osob v

znázornění podílů jednotlivých druhů dopravy na přepravním výkonu v

 

 

                   
Statistika dopravy České republiky [online]. 2008. Ročenka dopravy 2008. 

Přeprava cestujících celkem

Železniční doprava

Veřejná autobusová doprava

Letecká doprava

Vnitrozemská vodní doprava

Městská hromadná doprava

Individuální automobilová 
přeprava osob

Přepravní výkon celkem

Železniční doprava

Veřejná autobusová doprava

Letecká doprava

Vnitrozemská vodní doprava

Městská hromadná doprava

Individuální automobilová 
přeprava osob

příměstské a městské hromadné osobní dopravy pro dopravní 

městská hromadná doprava. 

km a počtem přepravených cestujících 2323,8 mil. osob se 

Komplexnější přehled o 

poskytují grafy č. 2.2 a 2.3. 

na přepravě osob v ČR za rok 2008.3 

 

ravním výkonu v ČR za rok 2008.4 

 

Železniční doprava

Veřejná autobusová doprava

Letecká doprava

Vnitrozemská vodní doprava

Městská hromadná doprava

Individuální automobilová 
přeprava osob

Železniční doprava

Veřejná autobusová doprava

Letecká doprava

Vnitrozemská vodní doprava

Městská hromadná doprava

Individuální automobilová 
přeprava osob
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Tabulka č. 2.4: shrnutí výkonů a podílů jednotlivých druhů dopravy v ČR v roce 20085 

 

Zajímavé srovnání podílů jednotlivých druhů dopravy na dělbě přepravní práce vzhledem 

k velikosti sídla poskytuje graf č. 2.5.  

 

Graf č. 2.5: podíl jednotlivých druhů dopravy na dělbě přepravní práce.6 

 

 

Z uvedeného textu, grafů a tabulky je zřejmý klíčový význam veřejné dopravy na dopravním 

trhu v České republice, přičemž její důležitost navíc významně roste s velikostí sídla. Pro město 

Ostrava spadající podle grafu č. 2.5 do kategorie sídel se 100 – 1000 tisíci obyvateli je dokonce podíl 

                                                           
5
 Statistika dopravy České republiky [online]. 2008 Ročenka dopravy 2008. 

6
 ČARSKÝ, Jiří . Podíl jednotlivých druhů dopravy na dělbě přepravní práce a vliv délky vykonané cesty na využití 

dopravního prostředku. [online]. 2007. 

Druh dopravy 
Přeprava cestujících 

celkem (mil. os.) 
Podíl na celkové 

přepravě (-) 
Přepravní výkon 

celkem (mil. oskm) 
Podíl na celkovém 

výkonu (-) 

Železniční doprava 177,4 0,034 6 803,30 0,059 

Veřejná autobusová 
doprava 

401,7 0,078 9 350,50 0,081 

Letecká doprava 7,2 0,001 10 748,90 0,093 

Vnitrozemská vodní 
doprava 

0,9 0,000 17,3 0,000 

Městská hromadná 
doprava 

2323,8 0,450 15 880,50 0,138 

Individuální 
automobilová přeprava 

osob 
2250 0,436 72 380,00 0,628 
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MHD na dělbě přepravní práce ve výši 58%. Vysoký počet přepravených osob v rámci MHD na území 

města Ostravy generuje vysoké příjmy z jízdného a dalších podnikatelských aktivit dopravních 

podniků s tím souvisejících na jedné straně, stejně tak si MHD žádá vysoké náklady např. ve formě 

nákupu nových vozidel, jejich údržby, mezd zaměstnanců, spotřeby pohonných hmot aj. na straně 

druhé. Vzhledem k tomu, že tržby z jízdného ve většině případů ani zdaleka nedosahují nákladů 

souvisejících s obsluhou spojů, musí být doprava v dnešní době dotována z veřejných zdrojů. Takto 

vytvořený systém umožňuje realizovat MHD velkorysým způsobem a to zejména ve smyslu rozsahu 

linek a spojů. Neustále se zvyšující nároky na kvalitu a kvantitu veřejné dopravy jsou však v přímém 

rozporu s omezenými peněžními zdroji státních institucí poskytujícími dopravcům dotace na provoz 

veřejné dopravy. V rámci udržitelného rozvoje je elementárně důležité, aby také dopravci intenzivně 

hledali úspory ve svém hospodaření. 

Předmětem předložené diplomové práce je ukázat na jednu z možností, jak mohou dopravci 

uvedené úspory hledat. Cílem je optimalizovat oběhy vozidel ve vybrané síti linek veřejné autobusové 

dopravy. Pro realizaci optimalizačního výpočtu byla vybrána množina linek dopravce Veolia Transport 

Morava a.s. obsluhující region severního Hlučínska. 

2.2.  Ostravský dopravní integrovaný systém 

Veřejná osobní doprava je na severní Moravě významným způsobem ovlivňována existencí 

integrovaného dopravního systému, k jehož nejvýznamnějším aspektům z pohledu cestujícího patří: 

� jednotný tarif, 

� jednotné přepravní podmínky, 

� jednotný přístup ke koordinaci jízdních řádů, 

� koordinovaná nabídka více dopravců pro zajištění dopravní obsluhy na daném území. 

V Moravskoslezském kraji vznikl ODIS 23. listopadu 1997. Původně systém pokrýval zejména 

území města Ostravy a region Hlučínska, postupně se rozšířil do dnešních dnů na většinu rozlohy 

Moravskoslezského kraje. Ke konci roku 2009 bylo v rámci ODIS obsluhováno celkem 240 měst a obcí 

s rozlohou přesahující 3 470 km2 a s více než 1 097 000 obyvateli.  

Osobní přepravu zajišťuje v rámci ODIS celkem 10 dopravců: České dráhy a.s., Dopravní podnik 

Ostrava a.s., Městský dopravní podnik Opava, a.s., Veolia Transport Morava a.s., TQM-holding s.r.o., 

ČSAD Frýdek-Místek a.s., ČSAD Karviná a.s., ČSAD Havířov a.s., Osoblažská Dopravní Společnost, 

s.r.o., Radovan Maxner.7 

                                                           
7
 KODIS - koordinátor ODIS [online]. 2010. 
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2.3. Veolia Transport Morava a.s. 

Společnost Veolia Transport Morava a.s. patří k největším autobusovým dopravcům operujícím 

na území České republiky. Provozuje osobní autobusovou dopravu na území Olomouckého 

a Moravskoslezského kraje, částečně působí i na území kraje Zlínského a Pardubického. V současnosti 

disponuje přibližně 840 autobusy s průměrným stářím vozidlového parku 8 let. Zajišťuje 

provoz 4 mezinárodních a 11 dálkových linek, 49 linek MHD a 400 příměstských linek. Dopravní 

výkony společnosti činily v roce 47 500 000 km, společnost zaměstnává 1400 pracovníků.8 

Základní činnosti společnosti spočívají v provozování:  

� veřejné linkové dopravy, 

� městské hromadné dopravy, 

� mezinárodní autobusové dopravy,  

� příležitostné osobní dopravy, 

� smluvní dopravy zaměstnanců, 

� drážní dopravy. 

 

2.4. Vozidlový park Veolia Transport Morava a.s. 

Vozidlový park dopravce je tvořen přibližně 840 autobusy. Veřejná linková doprava (příměstské 

linky a MHD) je zajišťována následujícími typy vozidel: 

� autobusy standardní stavby, 

o Karosa C 734, C 934, C 954,  

o SOR C 12, SOR C 10,5; SOR C 9,5,  

o MAN SL 222, 

� kloubové autobusy, 

o Karosa B 941, B 961 a C 943, 

� nízkopodlažní autobusy, 

o Renault Citibus, SOR a Solaris Urbino 15. 

                                                           
8
 Veolia Transport [online]. 2010. 
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V předcházejícím přehledu je uvedeno celkem 13 typů autobusů. U vybrané sítě linek, jež 

budou předmětem optimalizace (linky č. 70, 72, 281, 282, 283), jsou obvykle nasazovány tyto typy 

dopravních prostředků: Solaris Urbino 15, SOR L 9,5 a 10,5 aj. 

 

2.4.1. Solaris Urbino 15 

Tento typ nízkopodlažního autobusu je určen především pro obsluhu linek s vyšším počtem 

cestujících, v praxi se proto uplatňuje především u dopravců provozujících městskou a příměstskou 

hromadnou dopravu. Jedná se o třínápravový autobus o délce 15 m s nízkou podlahou po celé délce 

vozu (320 – 340 mm). Pro vstup a výstup cestujících slouží troje dveře v pravé bočnici. Pohon 

autobusů Urbino 15 může zajišťovat kromě klasického naftového motoru i pohon pomocí stlačeného 

zemního plynu. 

 

Obrázek č. 2.6: autobus Solaris Urbino 15 při obsluze linky č. 68. 

 

Základní technické údaje o nízkopodlažním autobusu polské výroby Solaris Urbino 15 jsou 

uvedeny v tabulce č. 2.7. 
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Tabulka č. 2.7: technické údaje o vozidle Solaris Urbino 15.9 

Technické údaje 

Druh autobusu městský 

Typ Urbino 15 

Délka/šířka/výška 14549/2550/2850 [mm] 

Vnitřní světla výška 2370 [mm] 

Přední převis/zadní převis 2700/3400 [mm] 

Úhel stoupavosti/sjízdnosti 7/7 stupňů 

Hmotnost provozní/celková 12700-15500/24000 [kg] 

Rozvor 6800/1690 [mm] 

Poloměr otáčení 24 [m] 

Rozvor náprav 6 800/1 690 [mm] 

Počet míst k sezení/stání 45/113 

Minimální výška podlahy 320 [mm] 

Maximální rychlost 80 [km/hod] 

Typ motoru DAF PR 228 S2 

 

 

2.4.2. SOR C 9,5 a SOR 10,5 

Meziměstské autobusy SOR C 9,5 a SOR 10,5 jsou střední dvounápravové dvoudveřové 

autobusy délky 9 630 mm (C 9,5) a 10 780 mm (C 10,5), určené pro hromadnou přepravu osob na 

kratší vzdálenosti v linkovém provozu. Tomuto určení odpovídá rozmístění sedadel a ve vozidle je 

vymezen prostor pro dětský kočárek nebo invalidní vozík pro přepravu tělesně postižených osob. 

Autobus pojme 36 nebo 38 sedících a 29 nebo 31 stojících osob. 

Na obrázku č. 2.8 je autobus SOR LC 10,5 zachycen při čekání na výkon linky č. 30 na 

autobusovém nádraží v Novém Jičíně. 

                                                           
9
 Veolia Transport [online]. 2010. 
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Obrázek č. 2.8: autobus SOR C 10,5. 

Základní technické údaje o autobusu české výroby SOR C 10,5 jsou uvedeny v tabulce č. 2.9.10 

Tabulka č. 2.9: technické údaje o vozidle SOR C 9,5. 

Technické údaje 

Druh autobusu meziměstský 

Typ SOR C 9,5 

Délka/šířka/výška 9 630/2 525/2 950 [mm] 

Vnitřní světla výška 2170 [mm] 

Přední převis/zadní převis 2 380/2 800 [mm] 

Úhel stoupavosti/sjízdnosti 9/9 stupňů 

Hmotnost provozní/celková 7 300/15 000 [kg] 

Rozvor 4450 [mm] 

Počet míst k sezení/stání 38/29 

Výška podlahy 800 [mm] 

Maximální rychlost 100 [km/hod] 

Typ motoru Iveco Tector F4AE3682F 

 

                                                           
10

 SOR Libchavy [online]. 2010. 
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2.5. Analýza předmětné části linkové sítě 

Se zřetelem ke koncepci kapitoly - analýza s postupem od obecného ke konkrétnímu, bude 

nyní pozornost soustředěna pouze na tu část linkové sítě Veolia Transport Morava, jež bude 

předmětem řešení předložené diplomové práce. Jedná se o linky č. 70, 72, 281, 282 a 283. Všechny 

jsou ukončeny na zastávce Přívoz, Muglinovská v městském obvodu Ostrava - Přívoz a obsluhují 

region, jenž je vymezen na jihu městy Ostrava, Hlučín, Dolní Benešov, Kravaře a na severu státní 

hranicí mezi Českou republikou a Polskem. Konkrétní výčet obsluhovaných obcí bude uveden 

v souvislosti s charakteristikou řešených linek. 

 

Linka č. 70 

Příměstská linka č. 70 je provozována v relaci Hať, točna - Darkovice - Hlučín - Ostrava - Přívoz, 

Muglinovská. Podstatná část spojů je vedena v celé délce linky, existují však i takové, které jsou 

provozovány pouze mezi městy Hlučín a Ostrava. 

Spoje linky obsluhují především obce Hať, Darkovice, Darkovičky, Hlučín, Ludgeřovice a zajišťují 

jejich pravidelné spojení s Ostravou. Linka č. 70 není provozována v systému taktové dopravy. Na 

lince existuje významná disproporce mezi počtem spojů v ranní a odpolední špičce, kde interval 

dopravy dosahuje nejnižších hodnot 5-7 minut, a počtem spojů v sedle s intervaly 60 - 120 minut. 

Technologické informace o lince č. 70 shrnuje tabulka č. 2.10. 

Tabulka č. 2.10: technologické údaje o lince č. 70.11 

Linka č. 70 

Provozní délka linky cca 20,7 [km] 

Počet zastávek 24 

Počet spojů v pracovní dny 68 

Linkový interval v sedle v pracovní dny 60 - 120 [min] 

Linkový interval ve špičce v pracovní dny 5 - 30 [min] 

Počet spojů v sobotu, neděli a svátcích 15 

Linkový interval v sedle (so+ne+svátky) 240 [min] 

Linkový interval ve špičce (so+ne+svátky) 60 [min] 

Doba provozu 3:59 - 23:29 

 

                                                           
11

 IDOS - Vlaky + Autobusy - Vyhledání spojení [online]. 
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Obrázek č. 2.11 poskytuje přehled o trase linky a umístění zastávek ze zeměpisného hlediska. 

 

Obrázek č. 2.11: znázornění trasy linky č. 70 na mapovém podkladu.12 

 

Linka č. 72 

Příměstská linka č. 72 je provozována mezi konečnými zastávkami Strahovice, kaple a Ostrava, 

Přívoz, sad B. Němcové. Důležitými obcemi na trase linky jsou Chuchelná, Píšť, Vřesina, Hlučín, 

Ludgeřovice. Přibližně polovina spojů je vedena pouze v relaci Píšť/Vřesina - Ostrava, ve víkendové 

dny Píšť/Vřesina - Hlučín. 

Význam linky je třeba spatřovat především v obsluze výše uvedených obcí a jejich spojení 

s městem Ostravou. 

Technologické informace o lince č. 72 shrnuje tabulka č. 2.12. 

 

 

                                                           
12

 IDOS - Vlaky + Autobusy - Vyhledání spojení [online].  
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Tabulka č. 2.12: technologické údaje o lince č. 72.13 

Linka č. 72 

Provozní délka linky cca 28,9 [km] 

Počet zastávek 22 

Počet spojů v úseku v pracovní dny 76 

Linkový interval v sedle v pracovní dny 90 - 120 [min] 

Linkový interval ve špičce v pracovní dny 10 - 20 [min] 

Počet spojů v sobotu, neděli a svátcích 15 

Linkový interval v sedle (so+ne+svátky) 180 - 240 [min] 

Linkový interval ve špičce (so+ne+svátky) 40 -90 [min] 

Doba provozu 3:50 - 23:39 

 

Obrázek č. 2.13 poskytuje přehled o trase linky a umístění zastávek ze zeměpisného hlediska. 

 

Obrázek č. 2.13: znázornění trasy linky č. 72 na mapovém podkladu.14 

                                                           
13

 IDOS - Vlaky + Autobusy - Vyhledání spojení [online]. 
14

 tamtéž. 
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Linka č. 281 

Provoz linky č. 281 je vymezen zastávkami Třebom, náměstí a Ostrava, Přívoz, sad B. Němcové, 

nejvýznamnější zastávky leží v obcích Sudice, Rohov, Strahovice, Kobeřice, Bolatice, Dolní Benešov, 

Kozmice, Hlučín. Většina spojů je vedena v celé trase, v pracovní dny je přibližně 1/3 provozována 

v relaci Kobeřice - Ostrava. 

Technologické informace o lince č. 72 shrnuje tabulka č. 2.14. 

Tabulka č. 2.14: technologické údaje o lince č. 281.15 

Linka č. 281 

Provozní délka linky cca 44,2 [km] 

Počet zastávek 28 

Počet spojů v úseku v pracovní dny 52 

Linkový interval v sedle v pracovní dny 120 [min] 

Linkový interval ve špičce v pracovní dny 5 - 65 [min] 

Počet spojů v sobotu, nedělích a svátcích 12 

Doba provozu 3:57 - 23:57 

 

Obrázek č. 2.15 poskytuje přehled o trase linky a umístění zastávek ze zeměpisného hlediska. 

 

Obrázek č. 2.15: znázornění trasy linky č. 281 na mapovém podkladu.16 
                                                           
15

 IDOS - Vlaky + Autobusy - Vyhledání spojení [online]. 
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Linka č. 282 

Příměstská linka č. 282 je provozována mezi konečnými zastávkami Strahovice, kaple 

a Ostrava, Přívoz, sad B. Němcové. Na trase jsou obsluhovány především tyto obce: Chuchelná, Bělá, 

Píšť, Závada, Bohuslavice, Dolní Benešov, Kozmice, Hlučín, Ludgeřovice. Většina spojů je vedena 

v relaci Píšť - Hlučín. Technologické informace o lince č. 72 shrnuje tabulka č. 2.16. 

� Tabulka č. 2.16: technologické údaje o lince č. 282.17 

Linka č. 282 

Provozní délka linky cca 15,1 [km] 

Počet zastávek 28 

Počet spojů v úseku v pracovní dny 31 

Linkový interval v sedle v pracovní dny 60 - 180 [min] 

Linkový interval ve špičce v pracovní dny 20 - 35 [min] 

Počet spojů v sobotu, nedělích a svátcích 15 

Doba provozu 4:01 - 23:35 

 

Obrázek č. 2.17 poskytuje přehled o trase linky a umístění zastávek ze zeměpisného hlediska. 

 

č. 2.17: znázornění trasy linky č. 282 na mapovém podkladu.18 
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Linka č. 283 

 

Veolia Transport Morava zajišťuje provoz linky č. 283 mezi zastávkami Štěpánkovice, Svoboda 

a Ostrava, Přívoz, sad B. Němcové. Dopravní obslužnost je zajišťována touto linkou v obcích: 

Štěpánkovice, Kravaře, Dolní Benešov, Kozmice, Hlučín, Ludgeřovice, Ostrava. Polovina spojů je 

vedena v celé trase, polovina spojů v relaci Štěpánkovice - Hlučín. Technologické informace o lince č. 

72 shrnuje tabulka č. 2.18. 

Tabulka č. 2.18: technologické údaje o lince č. 283.19 

Linka č. 283 

Provozní délka linky cca 17,2 [km] 

Počet zastávek 19 

Počet spojů v úseku v pracovní dny 15 

Počet spojů v sobotu, nedělích a svátcích 6 

Doba provozu 4:08 - 23:34 

 

 

 

č. 2.19: znázornění trasy linky č. 283 na mapovém podkladu.20 

                                                                                                                                                                                     
18

 IDOS - Vlaky + Autobusy - Vyhledání spojení [online]. 
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 tamtéž 
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 tamtéž 
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2.6. Způsob nasazování vozidel na spoje 

Nebylo by účelné, v kontextu práce, zabývat se vzhledem ke složitosti problematiky způsobem 

nasazování dopravních prostředků na spoje v celé síti linek Veolia Transport Morava, a proto 

v souladu s koncepcí a strukturou celé kapitoly bude pozornost soustředěna na analýzu tohoto 

problému u vybraných linek, jejichž optimalizací se tato práce zabývá. Jedná se linky č. 70, 72, 281, 

282, 283. 

Předně je vhodné si uvědomit, že nasazením vozidla na spoje ve smyslu této kapitoly budeme 

rozumět přejezd dopravního prostředku z garáží na výchozí zastávku spoje. Koncentrujeme se 

zejména na tyto atributy: 

� definování garáží, 

� vzájemná poloha garáží a výchozí zastávky spoje, 

� vlastnosti turnusu vozidla (celodenní obsluha spojů linky, obsluha spojů ve špičce). 

Podle seznamu turnusů poskytnutých dopravcem Veolia Transport Morava a.s. nenásleduje po 

obsluze posledních spojů v daném dni/turnusu přejezd do garáží v Ostravě, ale přes noc je vozidlo 

zpravidla garážováno v obci, v níž byla obsluha spoje ukončena. Přesto je nezbytné definovat, alespoň 

v teoretické rovině, odkud budou vozidla na první spoj nasazována, resp. kam budou vozidla 

odstavována po obsluze posledního spoje. Nelze totiž vyloučit, že nalezené optimální řešení bude 

takové, že poslední spoj obsluhovaný daným vozidlem bude ukončen v dopoledních nebo 

odpoledních hodinách. V takovýchto případech by bylo logičtější místo garážování v obci realizovat 

přejezd vozidla do garáží v Ostravě nebo Hlučíně. Splnění tohoto předpokladu umožní při vzniku 

relativně velké časové proluky v nasazení vozidla na dopravní výkon realizovat složitější technologické 

činnosti související s údržbou vozidla (včetně např. jeho mytí) v prostorách k tomu primárně určených 

- garážích Ostrava, příp. Hlučín. Uvažujme proto, že vozidla budou k nasazení na první spoj k dispozici 

zpravidla v místě potřeby a po obsluze posledního spoje bude obvykle následovat přejezd do garáží 

Ostrava, resp. Hlučín. 

Zohlednění atributů oběhů vozidel souvisejících s nasazením vozidel na spoje a jízdami po 

ukončení obsluhy posledního spoje bylo provedeno v rámci výpočtu nákladových koeficientů. 
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3. Teoretická východiska řešení - charakteristika metod 
a výběr vhodného řešícího aparátu 

 

Jedním ze způsobů, jak dosáhnout nižších nákladů na provoz dané množiny spojů, je 

optimalizace oběhů vozidel. V této úloze je cílem pro každé vozidlo navrhnout takovou posloupnost 

obsluhy jednotlivých spojů, aby bylo dosaženo maximální resp. minimální hodnoty optimalizačního 

kritéria. Právě vhodná volba tohoto kritéria obsaženého v účelové funkci je základním předpokladem 

pro získání relevantního řešení, jež může být realizováno v praxi. 

V úvodu předložení diplomové práce bylo naznačeno, že takovým vhodným kritériem jsou 

provozní náklady. Je třeba si uvědomit, že toto kritérium lze matematicky vyjádřit hned několika 

způsoby lišícími se především tím, jak velká část celkových nákladů je do optimalizační funkce 

promítnuta. Je totiž zřejmé, že vyjádření všech nákladů spojených s hospodařením dopravního 

podniku pomocí jedné optimalizační funkce je značně problematické. Jen velmi obtížně by bylo 

možno matematicky formulovat optimalizační funkci, která by brala v úvahu i nepřímé náklady na 

provoz (např. mzdy administrativních pracovníků, náklady na tvorbu grafikonu, pronájem kanceláří 

aj.). Otázkou také zůstává, do jaké míry je účelné tyto náklady do výpočtu zahrnovat. Lze 

předpokládat nárůst složitosti matematického modelu, přičemž užitek, který by náročnost zohlednění 

těchto jiných vlivů kompenzoval, je nepatrný. 

V následujícím textu budou analyzovány jednotlivé možnosti volby optimalizačního kritéria 

spolu s hodnocením jejich použitelnosti pro praxi a možnosti jejich zpracování v matematickém 

modelu. 

Provozní náklady lze vždy vyjádřit třemi základními způsoby: 

1. jako cenu za technologický úkon [Kč], 

2. jako součin ujeté vzdálenosti [km] a příslušného koeficientu resp. měrných nákladů

 [ 1−⋅kmKč ], výsledkem jsou náklady v Kč, přičemž se předpokládají pevně stanovené 

turnusy vozidel/řidičů, 

3. jako součin časové náročnosti technologického úkonu [min] a příslušného 

koeficientu/měrných nákladů [ 1min−⋅Kč ], výsledkem jsou náklady v Kč.  
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Optimalizační kritéria pak podle výše uvedeného rozdělení je možno klasifikovat do tří 

kategorií (kritérií) a dále do příslušného počtu podkategorií (aspektů) podle toho jakým způsobem 

přistupují k minimalizaci nákladů a to na kritéria: 

� ekonomická, 

� dopravní, 

� časová. 

Ekonomickými aspekty rozumíme:  

� náklady na provoz, 

� počet vozidel. 

Náklady na provoz jsou z mnoha hledisek nejvhodnějším kritériem pro minimalizaci, záleží však 

na tom, jak velkou část celkových nákladů jsme schopni do účelové funkce zahrnout. Počet vozidel je 

hledisko, pro dopravce elementárně důležité, protože náklady spojené s nákupem a údržbou vozidla 

představují pro dopravce velkou finanční zátěž o několik řádů převyšujících např. jednodenní 

provozní náklady na toto vozidlo. Každý dopravní podnik má nepochybně zájem na tom, provozovat 

danou množinu spojů s co nejnižším počtem vozidel. Při výběru jednoho nebo druhého hlediska je 

nevýhodou skutečnost, že optimalizujeme pouze jedno z těchto kritérií, přičemž na druhé nebereme 

zřetel. Je otázkou, zda nelze uvedená kritéria sloučit v jediném vyjádření účelové funkce (tomuto 

problému bude věnován širší prostor v následujícím textu). 

Dopravními aspekty rozumíme: 

� rozdíl nejvyššího a nejnižšího denního kilometrického proběhu jednotlivých vozidel, 

� průměr poměrů vzdáleností ujetých jednotlivými vozidly s cestujícími a celkové ujeté 

vzdálenosti jednotlivých vozidel, 

� celková ujetá vzdálenost vozidel na přejezdech mezi spoji, mezi depem a spoji. 

U posledních tří uvedených aspektů je cílem optimalizovat využití vozidel. Předpokládáme, že 

dopravce vyčlení pro obsluhu optimalizované množiny spojů fixní počet vozidel.  

U prvního z trojice dopravních aspektů je záměrem minimalizovat rozdíly v denním 

kilometrickém proběhu vozidel, což může mít příznivý ekonomický dopad na organizaci jejich údržby. 

Hodnotou druhého kritéria se maximalizuje využití vozidel pro jízdu s cestujícími. Tato dvě kritéria se 

na první pohled jeví téměř identicky. Rozdíl spočívá v tom, že u prvního kritéria nerozlišujeme 

v proběhu vozidla vzdálenost ujetou s cestujícími a bez nich; u druhého kritéria však bereme v úvahu 

i celkový kilometrický proběh jednotlivých vozidel.  
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Poslední dopravní aspekt minimalizujeme za účelem snížení neproduktivně ujetých kilometrů. 

 

Časovými aspekty rozumíme: 

� poměr času, kdy vozidlo realizuje přepravu cestujících a celkové doby, kdy je vozidlo 

mimo depo, 

� čas čekání mezi spoji. 

První časový aspekt je ideově shodné s druhým dopravním aspektem, rozdíl spočívá 

v jednotkách, pomocí nichž je funkce vyjádřena (vzdálenost [km], resp. čas [min]). Minimalizací 

druhého z časových aspektů dosáhneme co nejnižších časových prodlev vozidel při čekání mezi spoji. 

Všechna uvedená kritéria nepřímo minimalizují náklady dopravce na provoz dané množiny 

spojů. Rozdíl spočívá v jejich vyjádření a také míře celkových nákladů, které berou v úvahu. 

Obecně je možno říci, že pouze dva ekonomické aspekty lze použít samostatně pro účelovou 

funkci. Ostatní kritéria nemohou při požadavku relevantnosti výsledků stát v účelové funkci 

samostatně. Tento výčet kritérií si neklade nárok na úplnost; v obecné rovině je možno formulovat 

i analogická kritéria pro zajištění upřednostnění linky – např. pro zabezpečení prioritního nasazení 

speciálních vozidel (např. nízkopodlažních, kloubových) na dané lince nebo v užším smyslu na danou 

skupinu spojů, ale je dostatečný pro výběr vhodného kritéria, jež bude aplikováno v matematickém 

modelu. 

Souhrnný přehled optimalizačních kritérií je uveden v tabulce č. 3.1. 
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Tabulka č. 3.1: přehled optimalizačních kritérií s uvedením jejich výhod a nevýhod. 

 

 

Z řady výše uvedených optimalizačních kritérií je nejvhodnější zvolit jako optimalizovanou 

veličinu celkové náklady na provoz (kritérium 1a), a to z toho důvodu, že představují z mnoha úhlů 

pohledu nejdůležitější kritérium pro ekonomickou udržitelnost veřejné dopravy. Je elementárně 

důležité zajistit k vynaloženým provozním nákladům adekvátní příjmy zejména ve formě jízdného 

(další příjmy může představovat placená inzerce ve vozidlech a na vozidlových skříních aj.). Výše 

přepravného se následně významně odráží na atraktivitě veřejné dopravy pro cestující. 

Nejvhodnější metodou řešení optimalizace oběhů vozidel je lineární programování s využitím 

výpočetní techniky. 
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Optimalizovaná 

veličina 
Typ 

optimalizace 
Výhody Nevýhody 

1a 
celkové náklady na 

provoz 
minimalizace 

optimalizujeme 
z hlediska dopravního 

podniku (provozní 
náklady) a přeneseně i 

cestujících (cena 
jízdného) a tím i celkové 

atraktivnosti veřejné 
dopravy nejdůležitější 

kritérium 

nelze zajistit 
preferenci využití 

některých typů vozidel 
(např. 

nízkopodlažních) 
[totéž platí i u modelů 

označených *] 

1b počet vozidel minimalizace * 
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ri
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ri
a 2a 

poměr nejvyššího a 
nejnižšího denního 

kilometrického 
proběhu vozidla 

minimalizace 

zajištění rovnoměrného 
provozního opotřebení 

vozidel a tím 
efektivnějšího systému 

údržby 

* 

2b 

průměr poměrů 
ujetých vzdáleností 
jednotlivých vozidel 

s cestujícími a celkové 
ujeté vzdálenosti 

jednotlivých vozidel 

maximalizace 

snížení nákladů na 
provoz nesouvisejících 
s přepravou cestujících 

(opotřebení vozidel) 

* 

2c 

celková ujetá 
vzdálenost vozidel na 

přejezdech mezi 
spoji, mezi depem a 

spoji 

minimalizace * 
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3a 

poměr času, kdy 
vozidlo realizuje 

přepravu cestujících a 
celkové doby, kdy je 
vozidlo mimo depo 

maximalizace 
snížení nákladů 

souvisejících s časovým 
hlediskem (mzda řidiče 

aj.) 

* 

3b čas čekání mezi spoji minimalizace * 
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4. Sestava matematického modelu pro řešení problému 
 

V předchozím textu byly analyzovány možnosti formulace optimalizačního kritéria, přičemž 

jako optimalizační kritérium byly vybrány celkové náklady na provoz. 

Dříve než bude přistoupeno k vlastní tvorbě matematického modelu, je nezbytné definovat 

problém plánování oběhů vozidel v autobusové dopravě, jehož řešení je předmětem této práce, 

v obecné rovině. Úlohu plánování oběhů vozidel je možno obecně definovat následovně. 

Je dána množina spojů J, které je třeba obsloužit a množina vozidel I, které má dopravce 

k dispozici. Každý spoj j∈J je specifikován časem odjezdu z výchozí zastávky, časem příjezdu na 

konečnou zastávku a množinou vozidel, která mohou tento spoj obsluhovat. Spoje je třeba obsloužit 

v požadované kvalitě, přičemž kvalitou se v tomto případě rozumí, že: 

� spoj bude obsluhován vozidlem s danými nebo lepšími technickými a konstrukčními 

parametry (akceptace požadavků na nasazení nízkopodlažního vozidla atd.), 

� bude splněn platný grafikon MHD, zejména se jedná o dodržení časových parametrů 

spoje (odjezd z výchozí zastávky, doba jízdy spoje, příjezd na konečnou zastávku).  

Dále je známa časová náročnost přesunů mezi stanovišti rozhodujícími pro plánování oběhů, tj. 

konečnými zastávkami a stanovišti odkud vozidla vyjíždějí na první spoj v rámci dne, resp. místa, kam 

po skončení obsluhy posledního spoje všechna vozidla odjíždějí (garáže dopravního podniku, jiné 

odstavné plochy). V dalším textu budou všechna místa, ze kterých vozidla vyjíždějí k obsluze spojů, 

a na kterých jsou po jejich obsluze odstavována, označována souhrnným názvem garáže. 

Cílem je navrhnout takové řešení, které určí způsob nasazování vozidel na jednotlivé spoje při 

zajištění minimálních nákladů, z čehož vyplyne také počet vozidel, která jsou nezbytně nutná pro 

zajištění obsluhy dané množiny spojů včetně specifikace jejich typu. 
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4.1. Model α 

 

Účelovou funkci optimalizující náklady (ÚF) je možno v základním tvaru formulovat následovně 

(1). 

∑∑
∈ ∈

⋅=
Ii Jj

ijij xaxf )(min  (1) 

 

� aij … prvek matice představující náklady spojené s obsluhou spoje j∈J vozidlem i∈ I, 

� xij … bivalentní proměnná modelující nasazení/nenasazení vozidla i∈ I na spoj j∈J. 

Jestliže xij = 1, vozidlo i∈ I bude nasazeno na spoj j∈J, jestliže xij = 0, vozidlo i∈ I 

nebude nasazeno na spoj j∈J.  

 

Funkce uvedená pod označením (1) představuje sice nejjednodušší formulaci ÚF, 

ovšem z hlediska relevance získaných výsledků je její použití problematické. Problematičnost spočívá 

v tom, že technologie provozu vozidel v každém druhu dopravy obsahuje kromě rozhodnutí 

o nasazení, resp. nenasazení daného vozidla na daný spoj celou řadu operací, které s tímto 

rozhodnutím souvisejí, z nichž vyplývají další náklady, které mohou mít vliv na výsledek optimalizace. 

Je proto třeba je v nezbytné míře v matematickém modelu zohlednit. 

 

K těmto rozhodnutím přistupují rozhodnutí o: 

 

� přesunech vozidel z garáží na výchozí zastávku spoje, který obsluhuje jako první, 

� přejezdech vozidel mezi konečnými zastávkami spojů, které vozidlo po sobě obsluhuje, 

� přesunech vozidel z konečné zastávky spojů, které obsluhuje jako poslední do garáží. 

 

Pro každý typ přejezdu/přesunu vozidla je třeba zavést do úlohy proměnnou, kterou bude 

modelováno rozhodnutí, zda se daný typ přejezdu/přesunu uskuteční či nikoliv. S ohledem na typ 

rozhodování, které se má provést, budou za účelem modelování rozhodnutí zavedeny do úlohy další 

tři skupiny bivalentních proměnných. Bivalentní proměnnou zijk bude modelováno rozhodnutí, zda 

vozidlo i∈ I může přejet mezi konečnými zastávkami spojů j∈J a k∈J (v tomto pořadí). 

 

Účelová funkce pak přejde z tvaru (1) do následujícího tvaru (2). 
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∑∑∑∑∑∑ ∑∑∑
∈ ∈∈ ∈∈ ∈ ∈ ∈ ∈

++⋅+⋅=
Ii Jj

ijij
Ii Kk

ikik
Ii Jj Ii Jj Kk

ijkijkijij ydyczbxazyyxf 21),2,1,(min  (2) 

 

� aij … náklady na obsluhu spoje j∈J vozidlem i∈ I, 

� bijk … náklady spojené s přejezdem vozidla i∈ I z konečné zastávky spoje j∈J na výchozí 

zastávku spoje k∈K, 

� cik … prvek matice představující náklady spojené s jízdou vozidla i∈ I z garáží na výchozí 

zastávku spoje k∈K, 

� dij … prvek matice představující náklady spojené s jízdou vozidla i∈ I z konečné zastávky 

spoje j∈J do garáží, 

� I ... množina vozidel, 

� J ... množina spojů, na kterých vozidlo i∈ I končí svou obsluhu, 

� K ... množina spojů, na kterých vozidlo i∈ I začíná svou obsluhu, 

� y1ik ... bivalentní proměnná modelující realizaci/nerealizaci přejezdu vozidla i∈ I 

z garáží na výchozí zastávku spoje k∈K. Jestliže y1ik = 1, vozidlo i∈ I bude přejíždět 

mezi garážemi a výchozí zastávkou spoje k∈K, jestliže y1ik = 0, vozidlo i∈ I nebude 

přejíždět mezi garážemi a výchozí zastávkou spoje k∈K, 

� y2ij ... bivalentní proměnná modelující realizaci/nerealizaci přejezdu vozidla i∈ I z 

konečné zastávky spoje j∈J. Jestliže y2ij = 1, vozidlo i∈ I bude přejíždět mezi konečnou 

zastávkou spoje j∈J a garážemi, jestliže y2ij = 0, vozidlo i∈ I nebude přejíždět mezi 

konečnou zastávkou spoje j∈J a garážemi. 

 

Kromě účelové funkce, jejíž globální minimum či maximum se při řešení modelu hledá, je 

nutné formulovat také strukturální podmínky. Jejich splnění zajistí, že vyhledané řešení bude 

přípustné. 

Dříve než přistoupíme k deklaraci omezujících podmínek, je nezbytné uvést všechny 

požadavky, které na matematický model, resp. na strukturální podmínky, klademe a jaká omezení 

mají být definována. Jedná se o následující požadavky: 

� nasazení požadovaného typu vozidla na spoj, 

� specifikace technologické činnosti při nasazování vozidel na spoje a po 

ukončení obsluhy spoje, 

� správná posloupnost technologických činností, 

� zabránění „návratu vozidla v čase“, 

� omezení počtu vyjetí vozidla z garáží. 
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Předně je třeba si uvědomit, že množina vozidel I může obsahovat různé typy dopravních 

prostředků, které se vzájemně liší v jednom nebo více parametrech (např. vozidla nízkopodlažní 

a klasické stavby, standardní „krátký“ a kloubový autobus apod.). Lze předpokládat, že dopravce 

bude mít oprávněný požadavek na obsluhu daného spoje nebo linky konkrétním typem vozidla. Pro 

potřeby matematického modelu proto bude zavedena matice obsahující bivalentní prvky pij, které 

svou hodnotou 1 připustí (hodnotou 0 nepřipustí) nasazení vozidla i∈ I na spoj j∈J. Podmínka 

zajišťující, že na každý spoj j∈J bude nasazeno právě jedno vozidlo z množiny vozidel, která mohou 

tento spoj obsluhovat má tvar (3): 

Jjproxp
Ii

ijij ∈∀=⋅∑
∈

1 .  (3) 

� pij … prvek matice obsahující bivalentní prvky (0, 1), přičemž hodnota 0 neumožňuje 

nasazení vozidla i∈ I na spoj j∈J, hodnota 1 umožňuje nasazení vozidla i∈ I na spoj j∈J.  

Dále je nutno specifikovat jakým způsobem je možno vozidlo na spoj nasadit, jinak řečeno, ze 

kterého stanoviště může vozidlo na výchozí zastávku spoje přijet. Technologickou operaci lze 

uskutečnit dvojím způsobem – nařízením o příjezdu vozidla z garáží nebo nařízením přejezdu vozidla 

z konečné zastávky jiného spoje po ukončení jeho obsluhy. Ve druhé variantě rozhodnutí je 

zapracována i možnost, že vozidlo se k obsluze spoje nebude přesouvat z jiné konečné zastávky, 

protože předchozí spoj, který obsluhovalo, na téže konečné zastávce ukončil svou jízdu. Omezující 

podmínka má tvar (4): 

Kkprozy
Ii Jj

ijk
Ii

ik ∈∀=+∑∑∑
∈ ∈∈

11  (4) 

Analogicky je nezbytné formulovat podmínku pro jízdu vozidla po skončení obsluhy spoje. I zde 

mohou nastat dva případy – buď po skončení obsluhy spoje může následovat odjezd vozidla do 

garáží, nebo přejezd na konečnou zastávku jiného spoje, který bude vozidlo obsluhovat jako další 

v pořadí. Podobně, jako v předchozím případě, je ve druhé variantě rozhodnutí zapracována i 

možnost, že vozidlo po obsluze spoje vyčká na téže konečné zastávce času odjezdu dalšího spoje, 

pokud z této konečné zastávky odjíždí. Omezující podmínka má tvar (5): 

Jjprozy
Ii Kk

ijk
Ii

ij ∈∀=+∑∑∑
∈ ∈∈

12  (5) 

 

V matematickém modelu figurují čtyři typy proměnných (x, y1, y2, z) související s organizací 

jízd vozidla i∈ I, mezi nimiž musí být matematickými výrazy stanoveny vhodné vazby. Vazbu mezi 

proměnnými x a z formulujeme následovně (6): 
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KkJjIiproxpz ijijijk ∈∈∈∀⋅≤ ,,  (6) 

Podmínka (6) matematickým zápisem vyjadřuje, že ze spoje j∈J na spoj k∈K může přijet 

přejezdem jen to vozidlo i∈ I, které bylo nasazeno na spoj j∈J. Mechanismus činnosti omezující 

podmínky je dvojí. Nebylo-li vozidlo i∈ I na spoj j∈J nasazeno, xij = 0, potom výraz na pravé straně 

podmínky je nulový, a tedy také bude platit, že zijk = 0. Byl-li k obsluze spoje k∈K nařízen přejezd 

vozidla po skončení obsluhy spoje j∈J, zijk = 1, bude vozidlo i∈ I na spoj j∈J nasazeno, tj. xij = 1.  

KkJjIiproxpz ikikijk ∈∈∈∀⋅≤ ,,  (7) 

Slovní formulace výše uvedené podmínky (7) je tato: odjet přejezdem na spoj k∈K může jen 

vozidlo i∈ I, které bude na tento spoj nasazeno. Mechanismus činnosti omezující podmínky (7) je 

analogický jako v případě omezující podmínky (6).  

Rovněž následující dvě podmínky vytvářejí vazbu mezi proměnnými, tentokrát jde však 

o proměnné x a y: 

KkIiproxy ikik ∈∈∀≤ ,1  (8) 

Jestliže vozidlo i∈ I přijelo z garáží k obsluze spoje k∈K, tak bude tento spoj obsluhovat a naopak, 

jestliže nebude na spoj k∈K nasazeno, nebude umožněn přejezd ke spoji k∈K z garáží (8). 

JjIiproxy ijij ∈∈∀≤ ,2  (9) 

Vozidlo i∈ I může odjet do garáží jen z toho spoje j∈J, na němž bylo nasazeno (9). Tedy, když 

nebude vozidlo i∈ I nasazeno na spoj j∈J, nebude také umožněn přejezd vozidla i∈ I ze spoje j∈J do 

garáží a naopak, když bude nařízen přejezd vozidla i∈ I ze spoje j∈J do garáží, musí být vozidlo i∈ I na 

spoj j∈J nasazeno. 

Při návrhu oběhů vozidel hraje důležitou roli časový aspekt. Pomocí proměnné modelující čas 

jsme schopni definovat podmínky zajišťující správnou časovou posloupnost technologických úkonů 

vozidla (tzn. zabránit všem případům, kdy by po činnosti vozidla končící v čase T1 následovala činnost 

se začátkem v čase T2, přičemž T1>T2, jde o případy tzv. „návratů v čase“). Postihnout všechny případy 

„návratů v čase“ lze pomocí následující dvojice podmínek (10), (11). K formulaci jejich principu však 

musí být zavedeny další veličiny.  

 

� uj … prvek matice představující čas začátku obsluhy spoje j∈J, 

� rj … prvek matice představující čas potřebný k obsluze k obsluze spoje j∈J, 

� sjk ... prvek matice představující čas potřebný k přejezdu vozidla mezi konečnou 

zastávkou spoje j∈J a výchozí zastávkou spoje k∈K, 

� součet (uj + rj) představuje dobu, která uplyne mezi začátkem řešeného období 

a koncem obsluhy spoje j∈J , 
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� součet (uj + rj + sjk) představuje dobu, která musí uplynout od začátku řešeného období, 

aby dané vozidlo mohlo být nasazeno po obsluze spoje j na spoj k. 

KkJjIiprovz ijkijk ∈∈∈∀≤ ,,   (10) 

KkJjIiprovsrut ijkjkjjik ∈∈∈∀⋅++≥ ,,)(  (11) 

k níž přibude ještě další podmínka  

JjIiprout ijij ∈∈∀≤ ,   (12) 

� tij ... proměnná modelující čas příjezdu vozidla i∈ I na výchozí zastávku spoje j∈J. 

Podmínky označené (10), (11) a (12) zajišťují ve vzájemné součinnosti správnou časovou 

posloupnost technologických úkonů.  

Jedná se o „dvojpodmínku“ ve tvaru implikace, kterou lze obecně vyjádřit takto: daná 

proměnná může nabýt kladné hodnoty jen v případě, že hodnota jiné proměnné překročí určitou 

hodnotu. Aplikací na řešenou úlohu dostaneme tato slovní vyjádření:  

1. proměnná zijk může nabýt kladné hodnoty jen v případě, že hodnota proměnné tik 

překročí hodnotu (uj + rj + sjk), 

2. vozidlo i∈ I může přejet ze spoje j∈J na spoj k∈J jen v případě, že je mezi začátky 

obsluh spojů j a k dostatečný časový odstup; minimálně (uj + rj + sik). 

Z matematického hlediska funguje „dvojpodmínka“ následovně: jestliže není splněna 

nerovnost )( jkijijik srut ++≥  , tj. část podmínky (11) bez pomocné bivalentní proměnné, pak aby 

platila celá podmínka (11) musí nabýt vijk hodnotu 0, což v koordinaci s podmínkou (10), kde vijk také 

figuruje, zajistí, že zijk = 0. V opačném případě, tj. v situaci, kdy nerovnost )( jkijijik srut ++≥ platí, 

může vijk nabýt libovolné hodnoty ze svého definičního oboru. Tato skutečnost se projeví tak, že 

v podmínce (10), pokud bude vijk = 1, může zijk nabýt libovolné hodnoty ze svého definičního oboru. 

Vzhledem k tomu, že účelová funkce je ve tvaru minimalizace, bude optimalizační algoritmus 

preferovat hodnotu zijk = 0, protože se při této hodnotě nezvyšuje hodnota ÚF. Pokud však bude 

nutné vzhledem k dalším omezujícím podmínkám a zejména hodnotám ostatních proměnných 

uskutečnit přejezd vozidla mezi spoji (zijk = 1 a v důsledku i vijk = 1), je to při splnění platnosti 

podmínky (10) možné. 

Účelová funkce ve tvaru (1) zahrnuje pouze náklady spojené s nasazením vozidla na spoj, ÚF ve 

tvaru (2) již přesněji definuje technologický proces při obsluze dané množiny spojů, ale ani zde nejsou 

obsaženy všechny náklady s tímto procesem spojené. Podstatnou složkou nákladů dopravního 

podniku jsou totiž náklady související s pořízením nových dopravních prostředků, příp. jejich 

modernizací.  



37 
 

Pokud by nebyly přijaty další omezující podmínky, pak nelze vyloučit situaci, kdy by řešením 

vyhledaným pomocí doposud definovaných podmínek a ÚF ve tvaru (2) byla obsluha dané množiny 

spojů a vozidly při hodnotě ÚF = A a celkových nákladech CN1 = A + pořizovací cena a vozidel, ale 

existovalo by řešení s hodnotou ÚF = A + B (B∈R+) realizované a + b (b∈Z-) vozidly s celkovými 

náklady CN2 = A + B + pořizovací cena a+b vozidel), přičemž CN1 > CN2. Cílem uvedené logické 

formulace je zdůvodnit, proč je výhodné do nákladů zahrnout i pořizovací cenu vozidlového parku. 

Pokud bychom ji neuvažovali, pak můžeme konstatovat, že první řešení je optimálním (hodnota 

účelové funkce je ÚF = A, u druhého řešení je ÚF = A + B). Nelze však vyloučit případ, že po zahrnutí 

pořizovacích nákladů jednotlivých vozidel bude naopak optimálním řešením druhé z uvedených 

řešení (CN1 > CN2).  Jinými slovy, nelze vyloučit případ, že řešení úlohy bez respektování pořizovacích 

nákladů vozidel bude z hlediska celkových nákladů vykazovat vyšší hodnotu účelové funkce. Existuje 

však způsob, jak náklady na pořízení dopravních prostředků v ÚF zohlednit. Je však nezbytné přijmout 

podmínku, že každé vozidlo bude v rámci jednoho turnusu vypraveno z garáží maximálně jednou 

(13); 

∑
∈

∈∀≤
Kk

ik Iiproy 11  (13)
 

a také podmínku, že u každého vypraveného vozidla nastane maximálně jeden návrat do garáží (14) 

∑
∈

∈∀≤
Jj

ij Iiproy 12  (14) 

Do nákladového koeficientu cik příslušícímu proměnné y1ik je pak možné zahrnout také náklady 

spojené s pořízením vozidla. Prvek matice cik bude tedy obsahovat nejen náklady spojené s jízdou 

vozidla z garáží na výchozí zastávku daného spoje, ale také náklady související s vlastnictvím vozidla 

dopravcem (nákup, údržba, odpisy aj.). Vzhledem ke všem ostatním nákladovým koeficientům bude 

hodnota prvků cik velmi vysoká, takže lze předpokládat, že vyhledané optimální řešení bude 

realizováno současně s minimálním počtem dopravních prostředků.  

Pro úplnost je nutné doplnit také definiční obory jednotlivých proměnných – tzv. obligátní 

podmínky. 

{ } jiproxij ,1,0 ∀∈  

{ } kiproy ik ,1,01 ∀∈  

{ } jiproy ij ,1,02 ∀∈  

{ } kjiprozijk ,,1,0 ∀∈  

{ } kjiprovijk ,,1,0 ∀∈  

jiproRtij ,0 ∀∈ +
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Účelovou funkci uvedenou pod označením (2) je možné v tomto tvaru použít také při realizaci 

výpočtu v softwaru Xpress. Vzhledem k tomu, že byly definovány konstanty na časové bázi uj, rj, sjk je 

možné matice konstant na ekonomické bázi aij, bijk nezavádět a nahradit je prvními uvedenými. 

Konstanty cik, dij lze analogickým způsobem nahradit maticemi konstant: 

� q1k … časová náročnost přejezdu vozidla z garáží na spoj k, 

� q2j … časová náročnost přejezdu vozidla z konečné zastávky posledního spoje do 

garáží. 

Účelová funkce uvedená níže pod označením (2a) je ekvivalentní s vyjádřením výše uvedené 

účelové funkce s označením (2), pouze jsou matice konstant A, B, C, D nahrazeny maticemi konstant 

U, R, S, Q1, Q2 se společným fyzikálním rozměrem [min]. V dalším textu (kapitola 5) bude pro 

jednoduchost nadále pracováno s maticemi konstant A, B, C, D. 

Dále je třeba pro úplnost definovat: 

� K1 … náklady na hodinu jízdy vozidla v 1−⋅ hKč , 

� K2 … náklady na hodinu stání vozidla v 1−⋅ hKč , 

� K3 … náklady na odpisy vozidla přepočtené na jednu hodinu v 1−⋅ hKč , 

� T … doba, na kterou jsou oběhy vozidel plánovány v hodinách. 
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Celý matematický model má následující tvar: 

� účelová funkce ve tvaru (2a): 

∑∑∑∑

∑∑ ∑∑∑

∈ ∈∈ ∈

∈ ∈ ∈ ∈ ∈

⋅+⋅+⋅

+⋅++−⋅+⋅+⋅⋅=

Ii Jj
ijj

Ii Kk
ikk

Ii Jj Ii Jj Kk
ijkjkjjkjkijj

yqKyKTqK

zsruuKsKxrKzyyxf

2211)311(

)))((21(1),2,1,(min

  

 

� za podmínek 

Jjproxp
Ii

ijij ∈∀=⋅∑
∈

1   (3) 

Kkprozy
Ii Jj

ijk
Ii

ik ∈∀=+∑∑∑
∈ ∈∈

11  (4) 

Jjprozy
Ii Kk

ijk
Ii

ij ∈∀=+∑∑∑
∈ ∈∈

12  (5) 

KkJjIiproxpz ijijijk ∈∈∈∀⋅≤ ,,  (6) 

KkJjIiproxpz ikikijk ∈∈∈∀⋅≤ ,,  (7) 

KkIiproxy ikik ∈∈∀≤ ,1  (8) 

JjIiproxy ijij ∈∈∀≤ ,2  (9) 

KkJjIiprovz ijkijk ∈∈∈∀≤ ,,  (10) 

KkJjIiprovsrut ijkjkijijik ∈∈∈∀⋅++≥ ,,)(  (11) 

JjIiprout ijij ∈∈∀≤ ,  (12) 

∑
∈

∈∀≤
Kk

ik Iiproy 11  (13)
 

∑
∈

∈∀≤
Jj

ij Iiproy 12  (14) 

{ } jiproxij ,1,0 ∀∈  

{ } kiproy ik ,1,01 ∀∈  

{ } jiproy ij ,1,02 ∀∈  

{ } kjiprozijk ,,1,0 ∀∈ ; jkkde >  

{ } kjiprovijk ,,1,0 ∀∈  

jiproRtij ,0 ∀∈ +
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4.2. Model β21 

Uvedený přístup k tvorbě matematického modelu úlohy plánování oběhů vozidel není 

pochopitelně jediným. Zvláště při řešení rozsáhlých úloh se může projevit relativně vysoký počet 

proměnných a strukturálních podmínek, které spolu s celočíselností úlohy mohou vést k vysokým 

nárokům na numerické řešení úlohy výpočetní technikou. Tato skutečnost se za jistých okolností 

může projevit prodloužením výpočetní doby řešícího softwaru. Níže popsaný matematický model je 

mimo jiné navržen s cílem minimalizace počtu proměnných a strukturálních podmínek, což by mělo 

vést ke snížení nároků na řešení modelu výpočetní technikou na jedné straně ale také k možnosti 

řešení rozsáhlejších problémů při přijatelné řešící době softwaru na straně druhé. 

Všechny základní předpoklady řešení problému, jež byly zmíněny v předchozích kapitolách, 

zůstávají nezměněny, a proto nebudou opětovně deklarovány.  

Jedním z rozdílů v přístupu k řešení plánování oběhů vozidel u obou modelů je vytvoření grafu, 

kde vrcholy představují obsluhu daného spoje, resp. spoj jako takový, hrany představují přejezdy 

mezi spoji. Jestliže hrana incidující současně s vrcholy A i B existuje, pak je přejezd vozidla mezi 

těmito vrcholy možný; jestliže hrana incidující současně s vrcholy A i B neexistuje, pak přejezd vozidla 

mezi těmito vrcholy není možný. Kromě toho v grafu existují nejméně dva vrcholy představující 

„ranní garáže“ a „večerní garáže“. V tomto jediném případě vrchol nepředstavuje spoj ale garáže 

odkud vozidla vyjíždějí na začátku turnusu a tytéž garáže, kde vozidla svůj turnus ukončují. Lze tedy 

uvažovat i více garáží a tedy modelovat mimo jiné i takový turnus, kdy vozidlo začíná a končí turnus 

ve dvou různých garážích. 

Definici elementů grafu můžeme precizovat následovně: 

� pro každý uzel u s počátečním časem z spoje označme B(u) množinu uzlů složenou ze 

střediska (garáží) s a ze všech uzlů v(j) těch spojů, po jejichž absolvování lze přejet 

k uzlu u do času z,  

� pro každý uzel v s koncovým časem k spoje z J označme F(v) množinu složenou ze 

střediska s a všech uzlů u(j) těch spojů, k nimž je možno přejet od uzlu v v čase k do 

času z(j).  

                                                           
21

 Lineární matematický model, který je v předložené diplomové práci uváděn pod označením „model β“, 
vychází z matematického modelu, jehož autorem je prof. RNDr. Jaroslav Janáček, CSc. působící na Žilinské 
univerzitě v Žilině, Fakulta riadenia a informatiky, Katedra dopravných sietí. 
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V modelu mohou obecně figurovat dva typy proměnných zijk a tijk. Proměnná zijk je bivalentní, 

přičemž hodnota 1 vyjadřuje, že vozidlo i∈ I má přejet mezi koncovým uzlem j∈J a počátečním uzlem 

k∈K. Hodnota 0 analogicky vyjadřuje, že vozidlo nemá přejet mezi daným koncovým a počátečním 

uzlem. Proměnnou zijk zavádíme jen pro ty proměnné, pro které má její zavedení smysl: 

� zijk ∈ {0, 1} pro každé i∈ I,  j ∈ J(i)+s a  k∈ Fi (j). 

Účelová funkce minimalizující náklady nabude tvaru (15): 

∑ ∑ ∑
∈ +∈ ∈

⋅=
Ii siJj jFk

ijkijk

i

zazf
)( )(

)(min  (15) 

� aijk … součet nákladů na obsluhu spoje j vozidlem i, nákladů na přejezd vozidla i mezi 

spoji j a k, nákladů na čekání vozidla i na obsluhu spoje k, 

� z toho aisk … součet nákladů na přejezd vozidla i z garáží na výchozí zastávku 

spoje k, nákladů na odpisy vozidla i za období T (doba, na kterou jsou oběhy 

vozidel plánovány), 

� z toho aijs … náklady na přejezd vozidla i mezi konečnou zastávkou spoje j 

a garážemi. 

Posloupnost technologických činností zajistíme následující podmínkou (16): 

)(
)()(

iJjprozz
jBk

ikj
jFk

ijk

ii

∈∀= ∑∑
∈∈

 (16) 

Každý spoj musí být obsloužen, splnění tohoto požadavku garantuje podmínka (17): 

Jjproz
Ii jFk

ijk

i

∈∀=∑ ∑
∈ ∈

1
)(

 (17) 

Pro získání řešení, kde každé vozidlo vyjede z ranní garáže (středisko s) nejvýše jednou je 

nezbytné formulovat podmínku (18): 

SsIiproz
sFk

isk

i

∈∈∀≤∑
∈

,1
)(

  (18) 

� s ... prvek množiny garáží 

Dále je nutné definovat proměnnou tijk, která v matematickém modelu představuje pro vozidlo 

i dobu spoje j  (resp. večerní garáže) zvýšenou o dobu přejezdu z konce spoje j na místo začátku spoje 

k a o dobu čekání na začátek obsluhy spoje k. 
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Klíčovým faktorem pro každý druh dopravy je technický stav vozidlového parku, který může 

zásadním způsobem ovlivnit nasazování dopravních prostředků na spoje. Kromě toho je také 

omezujícím prvkem lidský faktor. Délka směn řidičů, přestávky a další zákonem, podnikovou 

kolektivní smlouvou nebo jinými opatřeními daná omezení je třeba v matematickém modelu 

zohlednit. Podmínka (19) shora zajistí hodnotou Ti nejvyšší přípustnou dobu provozu dopravního 

prostředku. Jestliže předpokládáme, že řidič je po celou dobu provozu „přiřazen“ témuž vozidlu, pak 

tato podmínka analogicky omezuje délku směny řidiče na čas nejvýše Ti. 

IiproTzt i
sJj jFk
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4.3. Dekompozice množiny spojů 
 

Časová náročnost řešení modelu je dána nejen dobou řešení modelu optimalizačním 

softwarem, ale také dobou zpracování vstupních podkladů.  Jestliže uvažujeme homogenní vozidlový 

park, pak je počet vstupních údajů u daného vozidla pro model β dán druhou mocninou počtu spojů, 

pro model α je druhá mocnina počtu spojů rovna počtu prvků množiny časové náročnosti přejezdů 

vozidel mezi spoji. 

Počet spojů je tedy významným prvkem ovlivňujícím dobu řešení modelu softwarem a dobu 

zpracování vstupních údajů. K dosažení takového řešení, jež bude výhodnější než současný stav, lze 

použít kromě „přímé“ optimalizace dané množiny spojů také dekompozici množiny spojů do n 

disjunktních podmnožin, jejichž sjednocením vznikne původní množina spojů. Komponent množiny 

spojů je dán časovým intervalem; spoj je do dané množiny spojů zařazen na základě času odjezdu 

z výchozí zastávky. Úlohu pak vyřešíme zvlášť pro každý komponent původní množiny spojů a získané 

separované posloupnosti spojů obsluhované daným vozidlem vhodným způsobem spojíme tak, aby 

bylo dosaženo minimálních celkových nákladů. 

Jak již bylo uvedeno, zahrnuje množina spojů 56 prvků, přičemž společnou vlastností spojů je 

odjezd z výchozí zastávky v sobotu, tedy v časovém intervalu o délce 24 hodin. U dekompozičního 

přístupu byl zvolen rozklad množiny spojů na tři podmnožiny, přičemž první z nich byla určena 

časovým intervalem 0:00 - 12:00, druhá 12:00 - 18:00, třetí 18:00 - 24:00; s počty prvků 24, 18 a 14 

spojů. Rozklad byl zvolen tak, aby počty spojů v jednotlivých podmnožinách byl přibližně stejné. Došlo 

tedy ke snížení mohutnosti matice nákladových konstant v modelu β ze 562 = 3136 na 242 + 182 + 142 

= 1096 u dekompozičního přístupu. Skutečný počet elementů vstupujících do modelu (ten je roven 

počtu nenulových prvků matice nákladových konstant) se snížil z přibližně 1450 na 450. Nevýhodou 

zůstává fakt, že tímto způsobem, analogicky jako při každé dekompozici úlohy, není zaručeno získání 

optimálního řešení. 

Řešení získané tímto postupem je charakterizováno údaji uvedenými v tabulkách č. 6.7 - 6.9. 
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5. Analýza podkladů pro optimalizační výpočet 
 

Funkčnost matematického modelu je zajištěna správnou formulací účelové funkce, 

strukturálních a obligátních podmínek; při použití vhodného optimalizačního algoritmu dosáhneme 

také optimálního řešení. Není však zajištěno, že vyhledané řešení splní všechny požadavky, které na 

něj klademe z hlediska validity (platnosti). Pro dosažení platných výsledků s kvalitní vypovídací 

hodnotou, jež by měly praktické využití, je nezbytné co nejpřesněji stanovit hodnoty prvků všech 

vstupů figurujících v matematickém modelu (prvky matic – kromě bivalentních, budou v dalším textu 

označeny také jako nákladové koeficienty). Stanovení hodnot nákladových koeficientů je potřeba 

věnovat minimálně stejnou pozornost jako vlastnímu sestavení matematického modelu, protože na 

jejich přesnosti závisí hodnota účelové funkce a také určení správného optima. Není možné vyloučit 

případ, kdy nepřesné stanovení nákladových koeficientů by mělo za následek vyhledání takového 

řešení, jež by v praxi nebylo optimálním. 

V předchozí kapitole byly v matematickém modelu α deklarovány vstupní údaje ve formě matic 

A, B, C, D, jejichž prvky představují výši nákladů na danou technologickou činnost vozidla (jízda, 

stání). Později byly náklady na jízdu a stání vozidla definovány pomocí koeficientů K1, K2, K3 a 

příslušné doby trvání dané činnosti r, s, q1, q2. Výpočet nákladů na jízdu a stání vozidla, jímž se tato 

kapitola zabývá, může být proveden, jak s využitím matic A, B, C, D, tak i koeficientů K1, K2, K3. 

Vzhledem k tomu, že výpočet nákladů bude proveden třemi nezávislými metodami, je vhodnější 

v teoretické rovině vycházet z původní definice nákladů, tedy matic A, B, C, D. 

V matematickém modelu figurují tyto nákladové matice: 

� Aij … matice představující náklady spojené s jízdou vozidla i z množiny vozidel I (i∈ I) 

z výchozí na konečnou zástavku spoje j z množiny spojů J (j∈J) při obsluze tohoto 

spoje, 

� Bijk … matice představující náklady spojené s přejezdem vozidla i∈ I z konečné zastávky 

spoje j∈J na výchozí zastávku spoje k∈J, 

� Cij … matice představující náklady spojené s jízdou vozidla i∈ I z depa na výchozí 

zastávku spoje j∈J a náklady spojené s pořízením vozidla i∈ I, 

� Dij … prvek matice představující náklady spojené s jízdou vozidla i∈ I z konečné 

zastávky spoje j∈J do depa. 

Společnou vlastností všech čtyř matice je to, že představují náklady spojené s jízdou vozidla. 

Jízdu dopravního prostředku můžeme obecně rozdělit na dva případy: 



45 
 

� s cestujícími (matice A), 

� bez cestujících (B, C, D). 

Náklady související s jízdou vozidla s cestujícími jsou dány oborovým kalkulačním vzorcem pro 

silniční dopravu. Ten zahrnuje:  

� přímé náklady (opotřebení pneumatik, přímé odpisy, přímé opravy a údržba, ostatní 

přímé náklady), 

� nepřímé náklady (provozní režie, správní režie). 

Vzhledem k zadání úlohy, jejíž řešení je předmětem této inženýrské práce, kde je dána 

množina spojů, které mají být za daných podmínek obslouženy, není nezbytné všechny výše uvedené 

složky nákladů do nákladových matic zahrnovat. Je možno s určitou nepřesností neovlivňující 

nalezení optima prohlásit, že např. opotřebení pneumatik, přímé opravy a údržba (kromě 

preventivní), ostatní přímé náklady, provozní a správní režie jsou pro realizaci dané množiny spojů 

stejné a rostou lineárně s počtem ujetých kilometrů. Uvedená nepřesnost je v tomto případě dána 

proměnnou hodnotou celkového počtu ujetých kilometrů bez cestujících (na přejezdech mezi spoji, 

mezi depem a zastávkou). Může tak teoreticky nastat následující situace:  

1. existuje řešení obsluhy dané množiny spojů při celkovém kilometrickém proběhu všech 

vozidel L1 s náklady na mzdu řidiče a PHM N1, 

2. existuje jiné řešení s celkovým kilometrickým proběhem vozidel L2 (kde L2>L1) s náklady na 

mzdu řidiče a PHM N2 (kde N2>N1),  

Nelze vyloučit případ, že po započtení dalších nákladů např. na opotřebení pneumatik aj. vzrostou 

celkové náklady na obsluhu spojů u 1. řešení na N11, u druhého řešení na N22, kde N11>N22. 

Prioritně dopravci zpravidla nesledují náklady ve struktuře potřebné pro optimalizační výpočet, 

je potřeba provést určování nákladových položek nepřímo. Informace o posouzení vlivu jízd bez 

cestujících ve vozokilometrech (vz.km) na celkový počet vozokilometrů ujetých vozidly udává např. 

výroční zpráva Dopravního podniku města Olomouce a.s. (DPMO) za rok 2008.22 Je zde uvedeno, že 

v autobusové dopravě bylo v roce 2008 skutečně realizováno: 

� 3 863 tis. vzkm (včetně obslužných jízd),  

� 3 819 tis. vzkm (bez obslužných jízd). 

                                                           
22

 Výroční zpráva 2008 : Dopravní podnik města Olomouce, a.s. 
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Poměr výkonů bez obslužných jízd a celkového výkonu je 0,989 (98,9%). Při předpokladu, že 

společnost Veolia Transport Morava organizuje dopravu na srovnatelné kvalitativní úrovni s DPMO ve 

smyslu tohoto ukazatele, představují náklady na obslužné jízdy přibližně 1,139% celkových nákladů 

souvisejících s dopravním provozem. Nelze tedy předpokládat, že nastane výše popsaná situace 

v podstatném počtu případů, v jejichž podmínkách se optimalizační výpočet provádí. 

Další část textu práce bude věnována stanovení nákladových koeficientů. Stanovení 

nákladových koeficientů lze provést několika způsoby. Vzhledem k tomu, že se jedná o důležitou 

součást procesu nalezení optimálního řešení oběhů vozidel, bude jejich stanovení provedeno třemi 

nezávislými způsoby a následně budou dosažené výsledky konfrontovány. 

 

5.1. Výpočet relativních nákladových koeficientů 

Rozdělení nákladů na dopravní provoz, tak jak je uvedeno v oborovém kalkulačním vzorci, je 

pro výpočet nákladových koeficientů nejméně vhodný způsob kalkulace. Dopravce Veolia Transport 

Morava obdobně jako například Dopravní podnik města Ostravy (DPO) stejně jako další dopravci, 

jejichž těžiště podnikatelské činnosti spočívá v provozování veřejné osobní dopravy, ve většině 

případů používají následující diferenciaci nákladových položek podílejících se přímo na dopravním 

provozu: 

� spotřeba paliv a energií, 

� spotřeba materiálu, 

� prodané zboží, 

� osobní náklady, 

� odpisy dlouhodobého majetku, 

� opravy a služby, 

� ostatní náklady. 

Klíčování nákladů bude provedeno v relativní formě. K výpočtu relativních nákladových 

koeficientů je nezbytné získat relevantní informace ekonomického charakteru. Veolia Transport 

Morava obdobně jako další dopravci v soukromém vlastnictví nejsou povinni vydávat výroční zprávu, 

která by tyto informace obsahovala. Vzhledem k tomu, že síť předmětné množiny linek se částečně 

kryje s linkami provozovanými Dopravním podnikem Ostrava a obor podnikání obou společností je do 

značné míry shodný, lze pro stanovení nákladových koeficientů použít údaje obsažené ve výroční 



 

zprávě DPO23. Zde je za rok 2008 uv

v tabulce č. 5.1 a grafu č. 5.2. 

 

Tabulka č. 5.1: Struktura nákladů Dopravního podniku Ostrava a.s. v

Nákladová položka

Spotřeba 

Spotřeba materiálu

Prodané zboží 

Osobní náklady

Odpisy dlouhodobého majetku

Opravy a služby

Ostatní náklady

Celkem

Graf č. 5.2: Struktura nákladů Dopravního podniku Ostrava a.s. v

 

Pro konkrétní kalkulaci nákladových koeficientů je důležité definovat všechny typy 

jízdy/stání/přejezdu dopravního prostředku v závislosti na

v níž budou hodnoty vyjádřeny. Existující tři základní možnosti volby jednotky:

                                                           
23

 Výroční zpráva 2008 : Dopravní podnik Ostrava, a.s.
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za rok 2008 uvedena struktura nákladů v tis. Kč tak, 

Tabulka č. 5.1: Struktura nákladů Dopravního podniku Ostrava a.s. v roce 2008.

Nákladová položka 
Náklady 

[tis. Kč] 

Spotřeba paliv a energií 308 784 

Spotřeba materiálu 351 630 

Prodané zboží  3 753 

Osobní náklady 854 075 

Odpisy dlouhodobého majetku 281 987 

Opravy a služby 109 799 

Ostatní náklady 110 109 

Celkem 2 020 137 

  

Graf č. 5.2: Struktura nákladů Dopravního podniku Ostrava a.s. v roce 2008.

Pro konkrétní kalkulaci nákladových koeficientů je důležité definovat všechny typy 

jízdy/stání/přejezdu dopravního prostředku v závislosti na obsazení řidičem a také 

níž budou hodnoty vyjádřeny. Existující tři základní možnosti volby jednotky: 

                   
Výroční zpráva 2008 : Dopravní podnik Ostrava, a.s. 
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 jak je zaznamenáno 

roce 2008. 

Podíl 

[%] 

15,29% 

17,41% 

0,19% 

42,28% 

13,96% 

5,44% 

5,45% 

100,00% 

roce 2008. 

 

Pro konkrétní kalkulaci nákladových koeficientů je důležité definovat všechny typy 

obsazení řidičem a také stanovit jednotku, 

Spotřeba paliv a energií

Spotřeba materiálu

Prodané zboží 

Osobní náklady

Odpisy dlouhodobého 

Opravy a služby

Ostatní náklady
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� 1−⋅kmKč , 

� 1−⋅hKč , 

� relativně. 

Vzhledem k tomu, že v matematickém modelu figuruje časová proměnná tij, je vhodnější zvolit 

vyjádření nákladů v relativní podobě. Stanovení nákladů v absolutních jednotkách ( 1−⋅kmKč ,
1−⋅hKč

) není vhodné, a to z následujících důvodů: 

� dopravci považují informace o provozních nákladech za interní a nejsou ochotni tyto 

informace sdělovat, 

� provozní náklady vyjádřené v absolutních jednotkách ( 1−⋅kmKč , 1−⋅hKč  aj.) se mění 

v prostoru a čase 

� časovou diferenciací je myšlena jejich změna v průběhu jednotlivých 

kalendářních roků, např. u DPO se mezi lety 2006 a 2008 zvýšily průměrné 

náklady vyjádřené v 1−⋅vzkmKč  o 7%, 

� prostorou diferenciací je myšleno, že jednotliví dopravci jsou schopni 

dosahovat různých provozních nákladů ve stejných podmínkách. 

Jako nejvhodnější se jeví stanovit provozní náklady relativně, kdy jako srovnávací základna (100 %) 

bude brána jízda dopravního prostředku s řidičem + náklady na vlastnictví vozidla. 

V závislosti na obsazení dopravního prostředku řidičem lze definovat následující typy jízdy a stání 

dopravního prostředku: 

� jízda dopravního prostředku s řidičem, 

� přejezd dopravního prostředku s řidičem, 

� stání dopravního prostředku s řidičem, 

� stání dopravního prostředku bez řidiče. 

Z ekonomického hlediska spočívá rozdíl, při kalkulaci pouze přímých nákladů, mezi jednotlivými 

typy jízdy/stání/přejezdu vozidla ve: 

� výši hodinové mzdy řidiče (nejvyšší hodinová mzda řidiče je při jízdě cestujícími, nižší 

sazba je při stání vozidla a to navíc v závislosti na době trvání stání, nulová je „mzda“ 

při neobsazení vozidla řidičem); pro kalkulaci nákladů mzda není proměnnou, ale pro 

danou technologickou činnost je konstantní, 
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� při stání vozidla je navíc rozdíl ve spotřebě paliv a energií a spotřebě materiálu 

(pneumatiky, provozní oleje a maziva aj.).  

Tabulku č. 1 je možno transformovat do jednoduššího tvaru pro kalkulaci nákladových koeficientů do 

tabulky č. 5.3. 

Tabulka č. 5.3: Struktura nákladů DPO v roce 2008 s uvedením čísla položky. 

Číslo 
položky Nákladová položka Náklady Podíl 

[tis. Kč] [%] 

1 Spotřeba paliv, energií a materiálu 660 414 32,69% 

2 Osobní náklady 854 075 42,28% 

3 Odpisy, opravy a služby 391 786 19,39% 

4 Všechny ostatní náklady 113 862 5,64% 

  Celkem 2 020 137 100,00% 

 

Typy jízdy a stání dopravního prostředku v závislosti na obsazení řidičem shrnuje tabulka č. 5.4. Je 

vhodné přijmout následující zjednodušení: 

� není uvažována rozdílná výše hodinové mzdy řidiče vozidla v závislosti na technologické 

činnosti (hodinová mzda řidiče je stejná při jízdě s cestujícími i bez nich), 

� není brána v úvahu rozdílná výše platů řidičů jednotlivých druhů dopravy (z výročních zpráv 

DPO je možno zjistit pouze průměrný plat řidičů bez rozlišení druhu dopravy). 

Tabulka č. 5.4: podíl na celkových nákladech u jednotlivých typů jízdy, stání, přejezdu vozidla. 

Typ jízdy/stání vozidla Kalkulované položky 
Podíl na celkových nákladech 

[%] 

Jízda dopravního prostředku s řidičem 1, 2, 4 80,61% 

Přejezd dopravního prostředku s řidičem 1, 2, 4 80,61% 

Stání dopravního prostředku s řidičem 2, 4 47,91% 

Stání dopravního prostředku bez řidiče 4 5,64% 

Vlastnictví vozidla 3 19,39% 

 

V tabulce č. 5.4 jsou vyjmuty do samostatné položky náklady na vlastnictví vozidla (odpisy 

dlouhodobého majetku, opravy a služby). Jedná se o náklady, které dopravci vznikají již na základě 

vlastnictví daného dopravního prostředku, a neuvažuje se s přímou vazbou těchto nákladů na 
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dopravní výkony. V matematickém modelu jsou tyto náklady zahrnuty do matice Cij, proto jsou 

v tabulce č. 5.4 tyto náklady vyčísleny samostatně. 

Lze předpokládat, že uvedený způsob výpočtu je na základě dostupných ekonomických údajů 

nejpřesnější dosažitelný, avšak z doposud vypočítaných veličin nelze určit, i při znalosti průměrných 

nákladů 44,05 1−⋅vzkmKč DPO za rok 200824, provozní náklady v 1−⋅hKč . Lze předpokládat, že 

uvedená cena 44,05 je váženým průměrem nákladů všech typů jízdy, stání, přejezdů dopravních 

prostředků. K určení konkrétní ceny v Kč/vzkm a Kč/h pro daný typ technologické činnosti vozidla 

bychom kromě podílu na celkových nákladech a průměru nákladů všech činností museli znát také 

celkové doby, které vozidlo za rok stráví realizací dané technologické činnosti (jízdou, přejezdem, 

stáním). Stanovení těchto dob analýzou grafikonu by bylo neúměrně náročné na čas, volbu výpočetní 

metody, přesnost, výběr reprezentativních grafikonů aj. Navíc je možno očekávat, že řešení získané 

optimalizací oběhů vozidel bude rozdílné od současného řešení daného platným grafikonem. 

V navrženém řešení po optimalizaci by tedy byly celkové doby realizace dané technologické činnosti 

jiné. Je proto nezbytné přistoupit, i když se jedná jen o výpočet přibližný - daný sérií odhadů, ke 

kalkulaci nákladů na jednotlivé technologické činnosti podle oborového kalkulačního vzorce silniční 

dopravy při vyjádření v jednotkách 1−⋅hKč  resp. 1−⋅kmKč . 

 

5.2. Výpočet nákladových koeficientů pomocí kalkulačního vzorce pro 

silniční dopravu 

Absolutní výši nákladových koeficientů stanovíme na základě kalkulačního vzorce pro silniční 

dopravu, jenž rozděluje nákladové položky na závislé a nezávislé. Do první skupiny nákladů řadíme: 

� přímý materiál (pohonné hmoty a maziva, pneumatiky, ostatní přímý materiál), 

� přímá mzda (mzda řidiče, zdravotní a sociální pojištění). 

ke druhé skupině příslušejí: 

� přímé odpisy, 

� ostatní přímé náklady (opravy a údržba, zákonné pojištění odpovědnosti, silniční daň, 

dálniční poplatek, ostatní přímé náklady). 

                                                           
24

 Výroční zpráva 2008 : Dopravní podnik Ostrava, a.s. 
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Kalkulace nákladů bude provedena částečně na základě údajů Dopravního podniku Ostrava. 

 

Přímý materiál 

Pohonné hmoty a maziva 

11 QvnNPHM ⋅⋅=  (21) 

Náklady na pohonné hmoty při jízdě vozidla stanovíme podle vztahu (1), v němž jednotlivé symboly 

znamenají: 

� PHMN ... náklady na pohonné hmoty [ ]1−⋅ hKč , 

� 1n ... jednotkové náklady na pohonné hmoty [ ]1−⋅ lKč , 

� v ... průměrná rychlost dopravního prostředku v provozu [ ]1−⋅ hkm , 

� 1Q ... jednotková spotřeba pohonných hmot [ ]1−⋅ kml . 

Jednotkové náklady na pohonné hmoty jsou v čase významně proměnlivé, v současnosti (březen 

2010) se pohybují v blízkosti 130 −⋅ lKč . Průměrná rychlost dopravního prostředku v provozu rovněž 

vykazuje značnou proměnlivost v závislosti na celé řadě parametrů (charakter provozu - MHD, 

příměstská, meziměstská, dálková doprava, průměrná vzdálenost zastávek, typ vozidla aj.), Dopravní 

podnik Ostrava kalkuluje u tohoto ukazatele s hodnotou 132 −⋅ hkm . U jednotkové spotřeby 

pohonných hmot je diferenciace nejvyšší a závisí především na typu dopravního prostředku, podle 

sdělení DPO se v průměru pohybuje okolo 133,0 −⋅ kml . Dosazením hodnot do vztahu (21) 

dostáváme: 

1
11 8,31633,03230 −⋅=⋅⋅=⋅⋅= hKčQvnNPHM  

 

Náklady na maziva mazN jsou stanoveny ve výši 3 % ze spotřeby pohonných hmot.  

15,98,31603,003,0 −⋅=⋅=⋅= hKčNN PHMmaz  
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Náklady na pneumatiky 

Ž

Nn
vN

p

pneu

⋅
⋅=   (22) 

 

Náklady na pneumatiky při jízdě vozidla stanovíme podle vztahu (22), v němž jednotlivé symboly 

znamenají: 

� pneuN ... náklady na pneumatiky [ ]1−⋅ hKč  

� v ... průměrná rychlost dopravního prostředku v provozu [ ]1−⋅ hkm , 

� pn ... jednotkové náklady na pneumatiku [ ]Kč , 

� N ... počet pneumatik na vozidle [ ]− , 

� Ž ... životnost (normovaná použitelnost) pneumatiky [ ]km , 

Jednotkové náklady na pneumatiku závisí především na použitém typu a výrobci pneumatiky, 

uvažujme je ve výši 9 000 Kč. Počet pneumatik na vozidle je dán typem dopravního prostředku, na 

většinu z uvažované množiny spojů jsou nasazeny autobusy se 6 pneumatikami. Životnost 

(normovaná použitelnost) pneumatiky je odhadována, podle údajů výrobce, na 100 000 km. 

Dosazením hodnot do vztahu (22) dostáváme: 

128,17
000100

60006
32 −⋅=⋅⋅=

⋅
⋅= hKč

Ž

Nn
vN p

pneu  

 

Ostatní přímý materiál 

 
Náklady na ostatní přímý materiál jsou stanoveny ve výši 6 % z nákladů na spotřebu 

pohonných hmot a maziv. 

 

158,19)5,98,316(06,0)(06,0 −⋅=+⋅=+⋅= hKčNNN mazPHMost  
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Přímá mzda 

Hrubá mzda 

 Průměrná hrubá hodinová mzda řidiče činí, podle informací poskytnutých DPO, v Dopravním 

podniku Ostrava a.s. 1120 −⋅= hKčNmzda . 

 

Zdravotní a sociální pojištění 

 
Zdravotní pojištění je dle zákona stanoveno ve výši 9% z hrubé mzdy zaměstnance. Sociální pojištění 

je ve výši 26% z hrubé mzdy zaměstnance. 

� náklady na zdravotní pojištění na hodinu ZN  

18,1012009,009,0 −⋅=⋅=⋅= hKčNN mzdaZ  

 

� náklady na sociální pojištění na hodinu SN  

12,3112026,026,0 −⋅=⋅=⋅= hKčNN mzdaS  

 

 

Nezávislé náklady – Solaris Urbino 15, SOR C 9,5, SOR C 10,5 

Přímé odpisy (náklady na pořízení vozidla) 

 
Dopravní prostředky - autobusy patři podle zákona do odpisové skupiny s dobou odpisování 5 

let. I když dopravce zpravidla neodepisuje vozidlo lineárně, můžeme pro výpočet přijmout takové 

zjednodušení, které předpokládá konstantní výši odpisu po celou dobu odepisování. Je nezbytné si 

však uvědomit, že důležitějším kritériem, než doba odepisování podle zákona, jež má vliv zejména na 

účetnictví a tím na hospodářský výsledek podniku, je skutečná doba, po kterou dopravce vozidlo 

využívá. Náklady na provoz vozidla totiž vznikají nikoliv po dobu odepisování dopravního prostředku, 

ale po dobu jeho provozování, proto bude kalkulace provedena, kromě zákonné délky odepisování, 

také vzhledem k průměrné době využívání vozidla, která činí 8 let.  Při výpočtu bude kalkulováno 

s průměrnou cenou vozidla 6 000 000 Kč. 
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h

poř
O nk

N
N

⋅
=  (33) 

Náklady na odpisy vozidla stanovíme podle vztahu (33), v němž jednotlivé symboly znamenají: 

� ON ... náklady na odpisy vozidla [ ]1−⋅ hKč , 

� pořN ... pořizovací náklady vozidla [ ]Kč , 

� k ...doba odepisování [ ]rok , 

� hn ... počet hodin za rok [ ]1−⋅ rokh . 

Dosazením hodnot do vztahu (33) dostáváme pro výpočet odpisu po dobu odepisování dle zákona 

5 let: 

199,136
76085
0000006 −⋅=

⋅
=

⋅
= hKč

nk

N
N

h

poř
O (při délce odepisování 5 let), 

a pro upravenou dobu využívání vozidla 5 let: 

162,85
76088
0000006 −⋅=

⋅
=

⋅
= hKč

nk

N
N

h

poř
O  (při délce odepisování 8 let). 

 

Ostatní přímé náklady 

Zákonné pojištění odpovědnosti za provoz vozidla 

Jestliže uvažujeme s náklady na zákonné pojištění odpovědnosti za provoz vozidla ve výši 

100011 −⋅ rokKč , pak tyto náklady odpovídají 
126,1 −⋅hKč . 

 

Silniční daň 

Výše silniční daně pro uvažované typy autobusů činí 170023 −⋅ rokKč , což vyjádřeno v adekvátních 

jednotkách představuje 
171,2 −⋅hKč . 
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5.3. Výpočet nákladových koeficientů z podkladů DPO 

K výpočtu nákladových koeficientů lze přistupovat, kromě celé řady dalších možností, také na 

základě údajů o nákladech na provoz daného typu vozidla poskytnutých dopravcem. Pokud 

použijeme stejné zjednodušení jako v podkapitole 5.1., pak lze pro výpočet použít údaje poskytnuté 

např. Dopravním podnikem Ostrava, jenž uvádí celkové provozní náklady u: 

� autobusu standardní konstrukce („krátký vůz“) 37 1−⋅kmKč , 

� autobusu kloubové konstrukce 44 1−⋅kmKč . 

Jak již bylo uvedeno výše DPO kalkuluje s průměrnou rychlostí vozidla v provozu 32 1−⋅ hkm . Pro tyto 

údaje dostáváme náklady související s jízdou vozidla pro: 

� autobus standardní konstrukce 1 184 1−⋅hKč , 

� autobus kloubové konstrukce 1 408 1−⋅hKč . 

 

Uvedené metody výpočtu nákladových koeficientů vycházejí ze vzájemně odlišných vstupních 

údajů různé relevance a využívají rozdílné výpočetní metody, avšak žádný z přístupů neposkytuje 

zcela objektivní, přesné a úplné posouzení řešené problematiky. Je proto vhodné získané údaje 

vzájemně porovnat a analyticky konfrontovat dosažené výsledky, jejichž přehled uvádí tabulka č. 5.5. 

Tabulka č. 5.5: přehled nákladů na technologickou činnost spojenou s obsluhou spojů 

dosažených různými způsoby výpočtu. 

Výpočetní metoda 
Náklady na jízdu 

vozidla 

Náklady na stání 

vozidla 
Poznámky 

Stanovení relativních 

nákladových koeficientů 
1,0000 [ ]−  0,6755 [ ]−  

výpočet bere v úvahu 

100 % nákladů dopravce 

Stanovení absolutních 

nákladových koeficientů 

614,75 [ ]1−⋅ hKč  

(odpis 8 let) 

251,59 [ ]1−⋅ hKč  

(odpis 8 let) 
výpočet bere v úvahu 

náklady podle oborového 

kalkulačního vzorce 
666,12 [ ]1−⋅ hKč  

(odpis 5 let) 

302,96 [ ]1−⋅ hKč  

(odpis 5 let) 

Stanovení nákladových 

koeficientů podle DPO 
1184/1408 [ ]1−⋅ hKč  - 

výpočet bere v úvahu 

veškeré náklady vznikající 

při jízdě vozidla 
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Porovnání výsledků uvedených v tabulce č. 5.5 ukazuje přinejmenším přibližnou správnost 

provedených výpočtů: 

� první metoda bere v úvahu 100% nákladů dopravce a v porovnání s  hodnotami 

dosaženými druhým způsobem výpočtu, kde je poměr nákladů při stání vozidla 

vzhledem k jízdě vozidla 40,92% (resp. 45,48%), přičemž vyšší poměr nákladů, tedy 

bližší hodnotám dosaženým 1. metodou výpočtu, je logicky při délce odpisu podle 

zákona (5 let), 

� při stanovení nákladových koeficientů podle údajů DPO jsou vypočtené hodnoty 

logicky vyšší než při výpočtu podle kalkulačního vzorce, protože jsou zde zahrnuty 

náklady s větším podílem na celkových nákladech,  

� je možno předpokládat, že spolu s rostoucím podílem nákladů zahrnutých do výpočtu 

se budou náklady na stání vozidla přibližovat nákladům na jízdu vozidla (v relativním 

vyjádření). 

 

Ke kalkulaci nákladů na jízdu a stání vozidla bylo přistoupeno třemi způsoby, jež vycházejí 

z rozdílných a vzájemně nezávislých vstupních údajů. Jednotlivé metody výpočtu se liší především 

tím, jakou část celkových nákladů vznikajícím při realizaci dopravního provozu berou v úvahu. 

Vzhledem k nedostatku údajů o hospodaření dopravců vlastněných soukromým kapitálem bylo 

přijato zjednodušení, které předpokládá, že Veolia Transport Morava provozuje dopravní činnost 

s přibližně stejnými ekonomickými výsledky jako Dopravní podnik Ostrava. Ze tří uvedených metod 

kalkulace nákladů se jeví jako nejvhodnější použití druhé z nich - výpočet pomocí kalkulačního vzorce 

pro silniční dopravu. 

Vzhledem k tomu, že optimalizací oběhů vozidel lze ovlivnit pouze provozní náklady budou 

v matematickém modelu použity výhradně hodnoty získané způsobem uvedeným v kapitole 5.2, tj. 

pomocí oborového kalkulačního vzorce s dobou odepisování vozidla 5 let. Náklady na jízdu vozidla 

jsou uvažovány ve výší přibližně 666 1−⋅ hKč  náklady na stání vozidla s řidičem ve výši 303 1−⋅ hKč .  

 



57 
 

6. Realizace optimalizačního výpočtu 

Zatímco v předchozích kapitolách předložené práce byl vytvořen teoretický rámec pro řešení 

problému optimalizace oběhů vozidel spočívající v analýze vhodnosti v úvahu přicházejících 

optimalizačních kritérií a konstrukci řešícího modelu včetně zdůvodnění nutnosti zohlednění zavedení 

omezení, v této kapitole bude pozornost soustředěna na realizaci optimalizačního výpočtu 

a konfrontaci výsledků dosažených optimalizací a původního řešení oběhů vozidel, tak jak je 

realizováno dopravcem. 

Mezi základní atributy řešení patří hodnota účelové funkce - provozní náklady, počet vozidel a 

řidičů potřebný k obsluze dané množiny spojů, koeficient využití vozidel, celková doba kdy jsou 

vozidla mimo garáže. Současný a navrhovaný stav může být také vzájemně posouzen podle úspory 

provozních (kalkulované včetně nákladů na odpisy a obsluhu spojů) resp. úspory změnou oběhů 

vozidel ovlivnitelných nákladů (kalkulované náklady bez nákladů na odpisy a obsluhu spojů). 

V rámci optimalizačního výpočtu bylo použito více přístupů charakterizovaných: 

� modelem α, 

� modelem β. 

Dále byla použita dekompozice množiny vozidel, bude část této kapitoly věnována také porovnání 

jednotlivých variant dosažení optimálního řešení a možnostem uplatnění dekompozičního přístupu. 

Předmětem optimalizace je množina 56 spojů provozovaných v sobotu na linkách č. 70, 72, 

281, 282 a 283. Společnou vlastností těchto linek je obsluha regionu vymezeného státní hranicí České 

republiky a Polska na severní straně a městy Ostrava, Hlučín, Dolní Benešov a Kravaře na jižní straně. 

Původní stav v obězích vozidel na uvedených linkách je charakterizován souhrnnými ukazateli 

v tabulce č. 6.1, přehledem oběhů jednotlivých vozidel v tabulce č. 6.2 a přehledem časového využití 

vozidel a nákladů na provoz dopravních prostředků v tabulce č. 6.3. 

Tabulka č. 6.1: přehled základních ukazatelů současného stavu v obězích vozidel. 

Ukazatel Hodnota 

Provozní náklady 65 526 Kč 

Náklady bez odpisů a obsluhy spojů 15739 Kč 

Počet vozidel 8 

Počet řidičů 14 

Počet přejezdů mezi spoji 0 
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Tabulka č. 6.2: přehled oběhů vozidel podle současného stavu. 

 

Označení 
vozidla 

Číslo 
spoje v 
modelu 

Číslo 
spoje v 
jízdním 

řádu 

Výchozí zastávka 
Čas 

začátku 
spoje 

Konečná zastávka 
Čas 

konce 
spoje 

A 

7 910070 Hať točna 4:12 Přívoz,Muglinovská 4:56 

1 910070 Přívoz,Muglinovská 6:44 Hať točna 7:25 

9 910070 Hať točna 7:33 Přívoz,Muglinovská 8:16 

2 910070 Přívoz,Muglinovská 11:09 Hať točna 11:52 

10 910070 Hať točna 12:06 Přívoz,Muglinovská 12:51 

4 910070 Přívoz,Muglinovská 14:44 Hať točna 15:29 

11 910070 Hať točna 15:57 Přívoz,Muglinovská 16:41 

5 910070 Přívoz,Muglinovská 18:44 Hať točna 19:29 

12 910070 Hať točna 20:07 Přívoz,Muglinovská 20:52 

6 910070 Přívoz,Muglinovská 22:44 Hať točna 23:29 

B 

18 910072 Chuchelná,LNH 3:59 Přívoz,Muglinovská 4:51 

13 910072 Přívoz,Muglinovská 6:49 Chuchelná 7:43 

21 910072 Chuchelná,LNH 8:09 Přívoz,Muglinovská 9:02 

14 910072 Přívoz,Muglinovská 10:59 Chuchelná 11:53 

22 910072 Chuchelná,LNH 11:59 Přívoz,Muglinovská 12:52 

15 910072 Přívoz,Muglinovská 14:49 Chuchelná,LNH 15:43 

24 910072 Chuchelná,LNH 16:19 Přívoz,Muglinovská 17:12 

16 910072 Přívoz,Muglinovská 18:29 Chuchelná,LNH 19:23 

25 910072 Chuchelná,LNH 19:59 Přívoz,Muglinovská 20:52 

17 910072 Přívoz,Muglinovská 22:49 Chuchelná,,rehabilit 23:40 

C 

40 910282 Píšť,Mýto 4:01 Hlučín AS 4:29 

32 910282 Hlučín AS 4:40 Píšť,kostel 5:11 

19 910072 Píšť,kostel 5:15 Hlučín AS 5:32 

33 910282 Hlučín AS 6:15 Píšť,Mýto 6:41 

20 910072 Píšť,Mýto 6:46 Hlučín AS 7:07 

34 910282 Hlučín AS 7:15 Píšť,Mýto 7:41 

41 910282 Píšť,Mýto 7:46 Hlučín AS 8:14 

35 910282 Hlučín AS 11:20 Píšť,kostel 11:51 

42 910282 Píšť,kostel 11:57 Hlučín AS 12:29 

36 910282 Hlučín AS 13:05 Píšť,Mýto 13:31 

23 910072 Píšť,Mýto 13:34 Hlučín AS 13:55 

37 910282 Hlučín AS 15:15 Píšť,kostel 15:46 

43 910282 Píšť,kostel 16:12 Hlučín AS 16:44 
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38 910282 Hlučín AS 19:10 Píšť,kostel 19:41 

44 910282 Píšť,kostel 19:57 Hlučín AS 20:29 

39 910282 Hlučín AS 23:06 Píšť,koupaliště 23:34 

D 

29 910283 Štěpánkovice has,zb 4:13 Hlučín AS 4:45 

26 910283 Hlučín AS 7:04 Štěpánkovice has,zb 7:34 

30 910283 Štěpánkovice has,zb 12:08 Hlučín AS 12:40 

27 910283 Hlučín AS 15:05 Štěpánkovice has,zb 15:31 

31 910283 Štěpánkovice has,zb 20:08 Hlučín AS 20:40 

28 910283 Hlučín AS 23:04 Štěpánkovice has,zb 23:34 

E 

51 910281 Třebom,nám, 3:47 Přívoz,Muglinovská 5:05 

45 910281 Přívoz,Muglinovská 6:41 Třebom,nám, 7:58 

54 910281 Třebom,nám, 11:37 Přívoz,Muglinovská 12:58 

48 910281 Přívoz,Muglinovská 14:46 Třebom,nám, 16:03 

56 910281 Třebom,nám, 19:57 Přívoz,Muglinovská 21:18 

50 910281 Přívoz,Muglinovská 22:41 Třebom,nám, 23:57 

F 
53 910281 Třebom,nám, 8:02 Přívoz,Muglinovská 9:13 

46 910281 Přívoz,Muglinovská 10:50 Třebom,nám, 12:00 

55 910281 Třebom,nám, 15:50 Přívoz,Muglinovská 17:04 

49 910281 Přívoz,Muglinovská 18:41 Třebom,nám, 19:55 

G 
8 910072 Hať točna 5:08 Přívoz,Muglinovská 5:50 

3 910072 Přívoz,Muglinovská 12:34 Hať točna 13:14 

H 
52 910281 Třebom,nám, 5:00 Přívoz,Muglinovská 6:21 

47 910281 Přívoz,Muglinovská 12:40 Třebom,nám, 14:00 

 

 

Tabulka č. 6.3: přehled časového využití vozidel a nákladů na provoz dopravních prostředků, hodnoty 

v druhém a třetím sloupci tabulky pro dané vozidlo jsou vyjádřeny v hodinách, údaje v posledním 

sloupci v Kč. 

 

Vozidlo A Vozidlo B 

doba jízdy 7:20 7,333 3850 doba jízdy 8:51 8,850 4646,25 

doba přejezdů 0 0,000 0 doba přejezdů 0 0,000 0 

doba čekání 11:57 11,950 1935,9 doba čekání 10:50 10,833 1755 

doba přistavení 0,075 0,075 39,375 doba přistavení 0,025 0,025 13,125 

doba odstavení 0,19 0,19 99,75 doba odstavení 0,4 0,4 210 

odpisy 
 

  3384 odpisy 
 

  3384 

SUMA     9309,025 SUMA     10008,38 
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Vozidlo C Vozidlo D 

doba jízdy 7:21 7,350 3858,75 doba jízdy 3:02 3,033 1592,5 

doba přejezdů 0 0,000 0 doba přejezdů 0 0,000 0 

doba čekání 12:12 12,200 1976,4 doba čekání 16:19 16,317 2643,3 

doba přistavení 0,023 0,023 12,075 doba přistavení 0,175 0,175 91,875 

doba odstavení 0,24 0,24 126 doba odstavení 0,44 0,44 231 

odpisy 
 

  3384 odpisy 
 

  3384 

SUMA     9357,225 SUMA     7942,675 

  
      

  

Vozidlo E Vozidlo F 

doba jízdy 7:50 7,833 4112,5 doba jízdy 4:49 4,817 2528,75 

doba přejezdů 0 0,000 0 doba přejezdů 0 0,000 0 

doba čekání 12:20 12,333 1998 doba čekání 7:04 7,067 1144,8 

doba přistavení 0,118 0,118 61,95 doba přistavení 0,118 0,118 61,95 

doba odstavení 0,65 0,65 341,25 doba odstavení 0,65 0,65 341,25 

odpisy 
 

  3384 odpisy 
 

  3384 

SUMA     9897,7 SUMA     7460,75 

  
      

  

Vozidlo G Vozidlo H 

doba jízdy 1:22 1,367 717,5 doba jízdy 2:41 2,683 1408,75 

doba přejezdů 0 0,000 0 doba přejezdů 0 0,000 0 

doba čekání 6:44 6,733 1090,8 doba čekání 6:19 6,317 1023,3 

doba přistavení 0,075 0,075 39,375 doba přistavení 0,118 0,118 61,95 

doba odstavení 0,19 0,19 99,75 doba odstavení 0,65 0,65 341,25 

odpisy 
 

  3384 odpisy 
 

  3384 

SUMA     5331,425 SUMA     6219,25 

 

Optimálního řešení oběhů vozidel na předmětných linkách bylo dosaženo řešením 

matematického modelu zapsaného v programovacím jazyku Mosel softwarem Xpress - IVE, který 

využívá k nalezení řešení simplexovou metodu a metodu větví a hranic. Hodnoty zvolených 

hodnotících ukazatelů vyplývajících z dosaženého řešení jsou uvedeny v tabulce 6.4, tabulky 6.5 a 6.6 

uvádějí konkrétní návrh na realizaci oběhů vozidel, tak jak byl vypočten řešícím softwarem. 

Matematický model α stejně jako model β poskytnul stejné optimální řešení. Takovýto 

výsledek je očekávatelný, neboť oba dva matematické modely představují ekvivalentní způsob zápisu 

stejného optimalizačního problému. Dosažení stejného optimálního řešení u obou modelů je jednou 

z indicií, které mohou poukazovat na správný přístup k řešení problému. Podstatný rozdíl mezi 

modely spočívá v počtu proměnných, strukturálních a obligátních podmínek, což se projeví výrazně 
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delší dobou řešení modelu α optimalizačním softwarem - podrobnosti budou uvedeny v kapitole 

věnující se zhodnocení dosažených výsledků. 

Tabulka č. 6.4: přehled základních ukazatelů optimálního řešení. 

Ukazatel Hodnota 

Provozní náklady 62 937 Kč 

Náklady bez odpisů a obsluhy spojů 13 150 Kč 

Počet vozidel 8 

Počet řidičů 1325 

Úspora oproti současnému stavu (při zahrnutí 

celkových nákladů) 
3,95 % 

Úspora oproti současnému stavu (bez odpisů a 

obsluhy spojů) 
16,45 % 

Počet přejezdů mezi spoji 5 

 

Tabulka č. 6.5: přehled oběhů vozidel - optimální řešení. 

Označení 
vozidla 

Číslo 
spoje v 
modelu 

Číslo spoje 
v jízdním 

řádu 
Výchozí zastávka 

Čas 
začátku 

spoje 
Konečná zastávka 

Čas konce 
spoje 

A 

51 910281 Třebom,nám, 3:47 Přívoz,Muglinovská 5:05 

33 910282 Hlučín AS 6:15 Píšť,Mýto 6:41 

20 910072 Píšť,Mýto 6:46 Hlučín AS 7:07 

34 910282 Hlučín AS 7:15 Píšť,Mýto 7:41 

41 910282 Píšť,Mýto 7:46 Hlučín AS 8:14 

35 910282 Hlučín AS 11:20 Píšť,kostel 11:51 

42 910282 Píšť,kostel 11:57 Hlučín AS 12:29 

37 910282 Hlučín AS 15:15 Píšť,kostel 15:46 

43 910282 Píšť,kostel 16:12 Hlučín AS 16:44 

38 910282 Hlučín AS 19:10 Píšť,kostel 19:41 

44 910282 Píšť,kostel 19:57 Hlučín AS 20:29 

39 910282 Hlučín AS 23:06 Píšť,koupaliště 23:34 

B 
7 910070 Hať točna 4:12 Přívoz,Muglinovská 4:56 

14 910072 Přívoz,Muglinovská 10:59 Chuchelná 11:53 

22 910072 Chuchelná,LNH 11:59 Přívoz,Muglinovská 12:52 

4 910070 Přívoz,Muglinovská 14:44 Hať točna 15:29 

11 910070 Hať točna 15:57 Přívoz,Muglinovská 16:41 

                                                           
25

 Počet řidičů byl stanoven na základě předpokladu délky směny řidičů v délce 8 hodin. 
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5 910070 Přívoz,Muglinovská 18:44 Hať točna 19:29 

12 910070 Hať točna 20:07 Přívoz,Muglinovská 20:52 

50 910281 Přívoz,Muglinovská 22:41 Třebom,nám, 23:57 

C 47 910281 Přívoz,Muglinovská 12:40 Třebom,nám, 14:00 

D 

18 910072 Chuchelná,LNH 3:59 Přívoz,Muglinovská 4:51 

1 910070 Přívoz,Muglinovská 6:44 Hať točna 7:25 

9 910070 Hať točna 7:33 Přívoz,Muglinovská 8:16 

3 910072 Přívoz,Muglinovská 12:34 Hať točna 13:14 

48 910281 Přívoz,Muglinovská 14:46 Třebom,nám, 16:03 

31 910283 Štěpánkovice has,zb 20:08 Hlučín AS 20:40 

28 910283 Hlučín AS 23:04 Štěpánkovice has,zb 23:34 

E 
52 910281 Třebom,nám, 5:00 Přívoz,Muglinovská 6:21 

13 910072 Přívoz,Muglinovská 6:49 Chuchelná 7:43 

21 910072 Chuchelná,LNH 8:09 Přívoz,Muglinovská 9:02 

46 910281 Přívoz,Muglinovská 10:50 Třebom,nám, 12:00 

F 

29 910283 Štěpánkovice has,zb 4:13 Hlučín AS 4:45 

8 910072 Hať točna 5:08 Přívoz,Muglinovská 5:50 

45 910281 Přívoz,Muglinovská 6:41 Třebom,nám, 7:58 

53 910281 Třebom,nám, 8:02 Přívoz,Muglinovská 9:13 

2 910070 Přívoz,Muglinovská 11:09 Hať točna 11:52 

10 910070 Hať točna 12:06 Přívoz,Muglinovská 12:51 

15 910072 Přívoz,Muglinovská 14:49 Chuchelná,LNH 15:43 

24 910072 Chuchelná,LNH 16:19 Přívoz,Muglinovská 17:12 

16 910072 Přívoz,Muglinovská 18:29 Chuchelná,LNH 19:23 

25 910072 Chuchelná,LNH 19:59 Přívoz,Muglinovská 20:52 

6 910070 Přívoz,Muglinovská 22:44 Hať točna 23:29 

G 

40 910282 Píšť,Mýto 4:01 Hlučín AS 4:29 

32 910282 Hlučín AS 4:40 Píšť,kostel 5:11 

19 910072 Píšť,kostel 5:15 Hlučín AS 5:32 

26 910283 Hlučín AS 7:04 Štěpánkovice has,zb 7:34 

30 910283 Štěpánkovice has,zb 12:08 Hlučín AS 12:40 

36 910282 Hlučín AS 13:05 Píšť,Mýto 13:31 

23 910072 Píšť,Mýto 13:34 Hlučín AS 13:55 

27 910283 Hlučín AS 15:05 Štěpánkovice has,zb 15:31 

55 910281 Třebom,nám, 15:50 Přívoz,Muglinovská 17:04 

49 910281 Přívoz,Muglinovská 18:41 Třebom,nám, 19:55 

56 910281 Třebom,nám, 19:57 Přívoz,Muglinovská 21:18 

17 910072 Přívoz,Muglinovská 22:49 Chuchelná,,rehabilit 23:40 

H 54 910281 Třebom,nám, 11:37 Přívoz,Muglinovská 12:58 
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Tabulka č. 6.6: přehled časového využití vozidel, hodnoty v druhém a třetím sloupci tabulky pro 

dané vozidlo jsou vyjádřeny v hodinách, údaje v posledním sloupci v Kč - optimální řešení. 

Vozidlo A Vozidlo B 

doba jízdy 6:36 6,600 3465 doba jízdy 6:46 6,767 3552,5 

doba přejezdů 0,222 0,222 116,55 doba přejezdů 0 0 0 

doba čekání 13:11 13,183 2135,7 doba čekání 12:59 12,983 2103,3 

doba přistavení 0,118 0,118 61,95 doba přistavení 0,08 0,08 42 

doba odstavení 0,24 0,24 126 doba odstavení 0,65 0,65 341,25 

odpisy 3384   3384 odpisy 3384   3384 

SUMA     9289,2 SUMA     9423,05 

  
      

  

Vozidlo C Vozidlo D 

doba jízdy 1:20 1,333 700 doba jízdy 5:15 5,250 2756,25 

doba přejezdů 0 0,000 0 doba přejezdů 0,61 0,610 320,25 

doba čekání 0:00 0,000 0 doba čekání 14:20 14,333 2322 

doba přistavení 0,1 0,1 52,5 doba přistavení 0,03 0,03 15,75 

doba odstavení 0,65 0,65 341,25 doba odstavení 0,44 0,44 231 

odpisy 3384   3384 odpisy 3384   3384 

SUMA     4477,75 SUMA     9029,25 

  
      

  

Vozidlo E Vozidlo F 

doba jízdy 4:18 4,300 2257,5 doba jízdy 9:29 9,483 4978,75 

doba přejezdů 0 0,000 0 doba přejezdů 0,16 0,160 84 

doba čekání 2:42 2,700 437,4 doba čekání 9:47 9,783 1584,9 

doba přistavení 0,12 0,12 63 doba přistavení 0,18 0,18 94,5 

doba odstavení 0,65 0,65 341,25 doba odstavení 0,19 0,19 99,75 

odpisy 3384   3384 odpisy 3384   3384 

SUMA     6483,15 SUMA     10225,9 

  
      

  

Vozidlo G Vozidlo H 

doba jízdy 8:11 8,183 4296,25 doba jízdy 1:21 1,350 708,75 

doba přejezdů 0,29 0,290 152,25 doba přejezdů 0 0 0 

doba čekání 11:28 11,467 1857,6 doba čekání 0:00 0,000 0 

doba přistavení 0,02 0,02 10,5 doba přistavení 0,12 0,12 63 

doba odstavení 0,19 0,19 99,75 doba odstavení 0,1 0,1 52,5 

odpisy 3384   3384 odpisy 3384 3384 3384 

SUMA     9800,35 SUMA     4208,25 
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Tabulka č. 6.7: přehled základních ukazatelů řešení - řešení získané dekompozicí. 

 

Ukazatel Hodnota 

Provozní náklady 63 268 Kč 

Náklady bez odpisů a obsluhy spojů 13 481 Kč 

Počet vozidel 8 

Počet řidičů 13 

Úspora oproti současnému stavu (při zahrnutí celkových nákladů) 3,45 % 

Úspora oproti současnému stavu (bez odpisů a obsluhy spojů) 14,35 % 

Počet přejezdů mezi spoji 6 

 

Tabulka č. 6.8: přehled oběhů vozidel - řešení získané dekompozicí. 

 

Označení 
vozidla 

Číslo 
spoje v 
modelu 

Č. spoje v 
jízdním 

řádu 
Výchozí zastávka 

Čas 
začátku 

spoje 
Konečná zastávka 

Čas konce 
spoje 

A1 

7 910070 Hať točna 4:12 Přívoz,Muglinovská 4:56 

45 910281 Přívoz,Muglinovská 6:41 Třebom,nám, 7:58 

53 910281 Třebom,nám, 8:02 Přívoz,Muglinovská 9:13 

2 910070 Přívoz,Muglinovská 11:09 Hať točna 11:52 

A2 
10 910070 Hať točna 12:06 Přívoz,Muglinovská 12:51 

4 910070 Přívoz,Muglinovská 14:44 Hať točna 15:29 

11 910070 Hať točna 15:57 Přívoz,Muglinovská 16:41 

A3 
5 910070 Přívoz,Muglinovská 18:44 Hať točna 19:29 

12 910070 Hať točna 20:07 Přívoz,Muglinovská 20:52 

50 910281 Přívoz,Muglinovská 22:41 Třebom,nám, 23:57 

B1 

29 910283 Štěpánkovice has,zb 4:13 Hlučín AS 4:45 

8 910072 Hať točna 5:08 Přívoz,Muglinovská 5:50 

1 910070 Přívoz,Muglinovská 6:44 Hať točna 7:25 

9 910070 Hať točna 7:33 Přívoz,Muglinovská 8:16 

14 910072 Přívoz,Muglinovská 10:59 Chuchelná 11:53 

B2 
22 910072 Chuchelná,LNH 11:59 Přívoz,Muglinovská 12:52 

48 910281 Přívoz,Muglinovská 14:46 Třebom,nám, 16:03 

24 910072 Chuchelná,LNH 16:19 Přívoz,Muglinovská 17:12 

B3 
16 910072 Přívoz,Muglinovská 18:29 Chuchelná,LNH 19:23 

25 910072 Chuchelná,LNH 19:59 Přívoz,Muglinovská 20:52 

6 910070 Přívoz,Muglinovská 22:44 Hať točna 23:29 
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C1 

40 910282 Píšť,Mýto 4:01 Hlučín AS 4:29 

32 910282 Hlučín AS 4:40 Píšť,kostel 5:11 

19 910072 Píšť,kostel 5:15 Hlučín AS 5:32 

26 910283 Hlučín AS 7:04 Štěpánkovice has,zb 7:34 

C2 
30 910283 Štěpánkovice has,zb 12:08 Hlučín AS 12:40 

37 910282 Hlučín AS 15:15 Píšť,kostel 15:46 

C3 
31 910283 Štěpánkovice has,zb 20:08 Hlučín AS 20:40 

28 910283 Hlučín AS 23:04 Štěpánkovice has,zb 23:34 

D1 18 910072 Chuchelná,LNH 3:59 Přívoz,Muglinovská 4:51 

D2 47 910281 Přívoz,Muglinovská 12:40 Třebom,nám, 14:00 

E1 

51 910281 Třebom,nám, 3:47 Přívoz,Muglinovská 5:05 

33 910282 Hlučín AS 6:15 Píšť,Mýto 6:41 

20 910072 Píšť,Mýto 6:46 Hlučín AS 7:07 

34 910282 Hlučín AS 7:15 Píšť,Mýto 7:41 

41 910282 Píšť,Mýto 7:46 Hlučín AS 8:14 

35 910282 Hlučín AS 11:20 Píšť,kostel 11:51 

E2 

42 910282 Píšť,kostel 11:57 Hlučín AS 12:29 

36 910282 Hlučín AS 13:05 Píšť,Mýto 13:31 

23 910072 Píšť,Mýto 13:34 Hlučín AS 13:55 

27 910283 Hlučín AS 15:05 Štěpánkovice has,zb 15:31 

55 910281 Třebom,nám, 15:50 Přívoz,Muglinovská 17:04 

E3 
49 910281 Přívoz,Muglinovská 18:41 Třebom,nám, 19:55 

56 910281 Třebom,nám, 19:57 Přívoz,Muglinovská 21:18 

17 910072 Přívoz,Muglinovská 22:49 Chuchelná,,rehabilit 23:40 

F1 

52 910281 Třebom,nám, 5:00 Přívoz,Muglinovská 6:21 

13 910072 Přívoz,Muglinovská 6:49 Chuchelná 7:43 

21 910072 Chuchelná,LNH 8:09 Přívoz,Muglinovská 9:02 

46 910281 Přívoz,Muglinovská 10:50 Třebom,nám, 12:00 

G2 54 910281 Třebom,nám, 11:37 Přívoz,Muglinovská 12:58 

H2 
3 910072 Přívoz,Muglinovská 12:34 Hať točna 13:14 

15 910072 Přívoz,Muglinovská 14:49 Chuchelná,LNH 15:43 

43 910282 Píšť,kostel 16:12 Hlučín AS 16:44 

H3 
38 910282 Hlučín AS 19:10 Píšť,kostel 19:41 

44 910282 Píšť,kostel 19:57 Hlučín AS 20:29 

39 910282 Hlučín AS 23:06 Píšť,koupaliště 23:34 
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Tabulka č. 6.9: přehled časového využití vozidel a souvisejících nákladů u jednotlivých vozidel - řešení 

získané dekompozicí. 

Vozidlo A Vozidlo B 

doba jízdy 8:55 8,917 4681,25 doba jízdy 9:07 9,117 4786,25 

doba přejezdů 0 0,000 0 doba přejezdů 0,42 0,42 220,5 

doba čekání 10:50 10,833 1755 doba čekání 10:09 10,150 1644,3 

doba přistavení 0,08 0,08 42 doba přistavení 0,18 0,18 94,5 

doba odstavení 0,65 0,65 341,25 doba odstavení 0,19 0,19 99,75 

odpisy 3384   3384 odpisy 3384   3384 

SUMA     10203,5 SUMA     10229,3 

Vozidlo C Vozidlo D 

doba jízdy 3:51 3,850 2021,25 doba jízdy 2:12 2,200 1155 

doba přejezdů 0,42 0,420 220,5 doba přejezdů 0 0,000 0 

doba čekání 15:42 15,700 2543,4 doba čekání 7:49 7,817 1266,3 

doba přistavení 0,02 0,02 10,5 doba přistavení 0,03 0,03 15,75 

doba odstavení 0,44 0,44 231 doba odstavení 0,65 0,65 341,25 

odpisy 3384   3384 odpisy 3384   3384 

SUMA     8410,65 SUMA     6162,3 

  
      

  

Vozidlo E Vozidlo F 

doba jízdy 9:55 9,917 5206,25 doba jízdy 4:18 4,300 2257,5 

doba přejezdů 0,51 0,510 267,75 doba přejezdů 0 0,000 0 

doba čekání 9:58 9,967 1614,6 doba čekání 2:42 2,700 437,4 

doba přistavení 0,12 0,12 63 doba přistavení 0,12 0,12 63 

doba odstavení 0,4 0,4 210 doba odstavení 0,65 0,65 341,25 

odpisy 3384   3384 odpisy 3384   3384 

SUMA     10745,6 SUMA     6483,15 

  
      

  

Vozidlo G Vozidlo H 

doba jízdy 1:21 1,350 708,75 doba jízdy 3:37 3,617 1898,75 

doba přejezdů 0 0,000 0 doba přejezdů 0,32 0,32 168 

doba čekání 0:00 0,000 0 doba čekání 7:23 7,383 1196,1 

doba přistavení 0,12 0,12 63 doba přistavení 0,1 0,1 52,5 

doba odstavení 0,1 0,1 52,5 doba odstavení 0,24 0,24 126 

odpisy 3384   3384 odpisy 3384   3384 

SUMA     4208,25 SUMA     6825,35 
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7. Zhodnocení dosažených výsledků a formulace souvisejících 
doporučení 

 

V předcházející kapitole byly prezentovány výsledky získané řešením matematického modelu 

realizované softwarem Xpress - IVE. Bylo nalezeno optimální řešení oběhů vozidel obsluhujících 

danou množinu spojů a také řešení získané dekompozicí množiny spojů. Již z prvotní konfrontace 

současného stavu a navrhovaného řešení je zřejmé, že se podařilo nalézt takovou realizaci oběhů 

vozidel, která podstatným způsobem snižuje náklady na tuto technologickou činnost. Porovnání 

dosažených výsledků uvádí tabulka č. 7.1. 

Tabulka č. 7.1: porovnání současného stavu a navrhovaného optimálního a dekompozičního 

řešení oběhů vozidel.  

 
Původní 

stav 
Optimální 

řešení 

Index původní 
stav/optimální 

řešení 

Řešení získané 
dekompozicí 

Index 
původní stav/ 
dekompozice 

Celkové kalkulované 
náklady [Kč] 

65 526 62 937 0,960 63 268 0,966 

Náklady (bez obsluhy 
spojů a odpisů) [Kč] 

15 739 13 150 0,836 13 481 0,857 

Celková doba vozidel 
mimo garáže [h] 

131 113 0,863 114 0,870 

Počet vozidel [-] 8 8 1,000 8 1,000 

Počet řidičů [-] 14 13 0,929 13 0,929 

Počet přejezdů mezi 
spoji [-] 

0 5 - 6 - 

 

 

Pro komplexní posouzení časového aspektu technologické práce dopravního prostředku lze 

využít ukazatel „koeficient využití vozidel“, který se získá podílem doby, kdy je vozidlo nasazeno na 

obsluhu spoje a doby vozidlem strávené „mimo garáže“. Přehled hodnot koeficientů využití vozidel je 

uveden v tabulce č. 7.2. 
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Tabulka č. 7.2: přehled využití vozidel k obsluze spojů. 

Koeficient využití vozidel 

  Původní stav Optimální řešení 
Řešení získané 
dekompozicí 

Vozidlo A 0,38 0,32 0,44 

Vozidlo B 0,44 0,33 0,45 

Vozidlo C 0,37 0,64 0,19 

Vozidlo D 0,15 0,25 0,21 

Vozidlo E 0,37 0,55 0,47 

Vozidlo F 0,38 0,48 0,55 

Vozidlo G 0,16 0,41 0,86 

Vozidlo H 0,27 0,86 0,31 

Průměr 0,32 0,48 0,44 

 

Ze získaného optimálního řešení (tabulka č. 6.5) je patrné, že vozidlo s označením C obsluhuje 

jediný spoj a to č. 47, obdobně vozidlo H je nasazeno pouze na obsluhu spoje č. 54. Nabízí se proto 

otázka jaký efekt by mělo vyjmutí těchto spojů z jízdního řádu na ukazatele řešení. Odpověď na 

otázku je uvedena v tabulce č. 7.3. 

Tabulka č. 7.3: vliv vyjmutí spojů č. 47 a 54 z jízdního řádu na ukazatele řešení. 

  
Současný 

stav 
Optimální 

řešení 

Index 
optimální 

řešení/původní 
stav 

Řešení 
získané 

dekompozicí 

Index 
dekompozice/ 
původní stav 

Celkové 
kalkulované 

náklady 
65 526 62 937 0,960 63 268 0,966 

Náklady (bez 
obsluhy spojů a 

odpisů) 
15 739 13 150 0,836 13 481 0,857 

Celková doba 
vozidel mimo 

garáže 
131 113 0,863 114 0,870 

Počet vozidel 8 8 1,000 8 1,000 

Počet řidičů 14 13 0,929 13 0,929 

Počet přejezdů mezi 
spoji 

0 5 - 6 - 
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V úvodu práce a následujících kapitolách byla několikrát zdůrazněna nutnost aktivního 

podnikatelského přístupu dopravců a především zlepšení efektivity hospodaření s dopravními 

prostředky stejně jako v obecné rovině. Jednou z oblastí, kde je možné výrazných úspor dosáhnout 

pouhou změnou organizace práce je změna oběhů vozidel. Optimalizace byla provedena v relativně 

malé skupině linek a pouze v sobotu a přesto by při realizování nově navržených oběhů vozidel bylo 

dosaženo úspory přibližně 150 000 Kč za rok a to pouze u provozních nákladů. Pokud uvážíme, že 

u navrženého řešení se, mimo jiné, sníží počet řidičů a po nepatrných úpravách grafikonu (posun 

jednoho spoje do polohy o 20 minut později) také počet vozidel, lze očekávat další podstatné úspory 

v hospodaření stejně jako po optimalizaci linek v neděli a v pracovní dny. Zůstává však otázkou, do 

jaké míry jsou navrhované změny (zrušení spojů nebo jejich časový posun) akceptovatelné z pohledu 

objednavatelů služby, tj. krajských úřadů. 

Lze vyslovit domněnku, že právě cesta využití metod lineárního programování spolu 

s výkonnou výpočetní technikou jsou cestou k racionální organizaci veřejné osobní dopravy, která 

povede k jejímu zkvalitnění a její následné renesanci. 
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8. Závěr 
 

Cílem diplomové práce bylo optimalizovat oběhy vozidel na vybrané síti linek veřejné 

autobusové dopravy. K jeho splnění bylo nezbytné nejprve analyzovat původní situaci, definovat 

problém a určit metody, jež by mohly vést k získání optimálního řešení oběhů vozidel. Jako vhodný 

řešící aparát bylo zvoleno lineární programování. Na základě vybudované teorie, především v kapitole 

věnující se volbě optimalizačního kritéria, byly sestaveny dva matematické modely α, β. Matematický 

zápis obou modelů byl transformován do syntaxe jazyka Mosel a v optimalizačním softwaru Xpress - 

IVE, využívajícím k dosažení optimálního řešení metodu větví a hranic a simplexovou metodu, byly 

modely vyřešeny. Kromě standardního postupu byl k dosažení optimálního řešení využit také 

dekompoziční princip, kdy byla množina spojů rozdělena na 3 disjunktní podmnožiny. Značná 

pozornost byla věnována způsobu výpočtu vstupních údajů pro matematický model – zejména 

nákladových koeficientů. Pro praktický výpočet a ověření funkčnosti modelu v reálných podmínkách 

byla vybrána skupina linek obsluhující daný region (Hlučínsko). Výhodou volby většího území je řešení 

oběhů vozidel na spojích operujících na poměrně velké ploše se značnými možnostmi přejezdů 

vozidel mezi spoji. 

Oba základní modely poskytovaly stejné výsledky z pohledu organizace oběhů, podstatným 

rozdílem mezi nimi byla časová náročnost zpracování vstupních údajů a časová náročnost řešení. 

U modelu α byla tato činnost podstatně rychlejší a mohly být také snadno operativně měněny 

atributy vstupních údajů. Na druhé straně model β poskytoval výsledky v téměř nulové řešící době 

a to i u nejrozsáhlejšího modelu, proto je celkově jeho užití vhodnější. 

Dosažené výsledky byly konfrontovány se současným stavem, přičemž změnou oběhů bylo 

u ovlivnitelných nákladů dosaženo úspory ve výši 16,5% (bez užití dekompozičního přístupu), resp. 

14,3% při dekompozičním přístupu. Dekompoziční přístup se ukázal u zadaného problému jako 

vhodnou alternativou při řešení rozsáhlých úloh, protože je při něm dosaženo podstatného snížení 

počtu konstant i proměnných, přičemž vliv na hodnotu účelové funkce je v posuzovaném případě 

pouze 0,6%; u nákladů bez započtení odpisů a obsluhy spojů činí rozdíl 3,5 %. 

Nedílnou a důležitou součástí předložené diplomové práce je elektronický nosič informací - CD, 

které obsahuje kromě úplného textu práce také programy zapsané v jazyku Mosel a použitá vstupní 

data v elektronické podobě. 

  



71 
 

Použitá literatura 
 

 

1. Černý, J.; Kluvánek, P.. Základy matematickej teórie dopravy. Bratislava: VEDA, 1990. 279 s.. 

ISBN 80-224-0099-8. 

 

2. Surovec, P.. Provoz a ekonomika silniční dopravy I. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2000. 119 s.. 

ISBN 80-7078-735-X. 

 

3. KÁRNÍK, Zdeněk. České země v éře První republiky (1918-1938) : O přežití a o život (1936-

1938). Vyd. 1. Praha : Libri, 2003. 803 s. ISBN 80-7277-119-1. 

 

4. Statistika dopravy České republiky : Transport statistics of the Czech Republic [online]. 2008 

[cit. 2010-01-19]. Ročenka dopravy 2008. Dostupné z WWW: 

<http://www.sydos.cz/cs/rocenka-2008/rocenka/htm_cz/index.html>. 

 

5. BYRTUSOVÁ, Michaela. Optimalizace oběhů vozidel v části linkové sítě Dopravního podniku 

Ostrava : Cycle of Vehicle in Part of Traffic Net of Urban Mass Transport in Ostrava City 

Optimizing. Ostrava, 2009. 81 s. Bakalářská práce. VŠB - TU Ostrava. ISBN nezjištěno. 

 

6. GUZEJ, Miroslav. Optimalizace oběhů vozidel v části linkové sítě Dopravního podniku Ostrava : 

Optimalization of circulation vehicles in the part line of transport company Ostrava. Ostrava, 

2009. 78 s. Diplomová práce. VŠB - TU Ostrava. ISBN nezjištěno. 

 

7. ČARSKÝ, Jiří . Podíl jednotlivých druhů dopravy na dělbě přepravní práce a vliv délky 

vykonané cesty na využití dopravního prostředku. Observatoř bezpečnosti silničního provozu 

[online]. 2007, 1, [cit. 2010-02-11]. Dostupný z WWW: 

<http://www.czrso.cz/observ/53/item_1478.pdf>. 

 

8. Veolia Transport [online]. 2010 [cit. 2010-03-2]. Veolia Transport Morava a.s. Dostupné z 

WWW: <http://www.veolia-transport.cz>. 

 

9. SOR Libchavy [online]. 2010 [cit. 2010-03-02]. Meziměstský autobus SOR C 9,5. Dostupné z 

WWW: <http://www.sor.cz/site/mezimestsky-autobus-sor-c-95>. 



72 
 

 

10. KODIS - koordinátor ODIS [online]. 2010 [cit. 2010-04-19]. ODIS. Dostupné z WWW: 

<http://www.kodis.cz/>. 

 

11. IDOS - Vlaky + Autobusy - Vyhledání spojení [online]. 2010 [cit. 2010-01-12]. Jízdní řády. 

Dostupné z WWW: <http://jizdnirady.idnes.cz/vlakyautobusy/spojeni/>. 

 

12. Výroční zpráva 2008 : Dopravní podnik města Olomouce, a.s., Koželužská 563/1, Olomouc. In 

. Olomouc : DPMO, a.s., 2009 [cit. 2009-12-04]. Dostupné z WWW: 

<http://www.dpmo.cz/pdf/dpmo_vyr_zprava_2008.pdf>. 

 

13. Výroční zpráva 2008 : Dopravní podnik Ostrava, a.s., Ostrava. In . Ostrava : DPO, a.s., 2009 

[cit. 2009-12-14]. Dostupné z WWW: <http://dpo.cz/spolecnost/v_zpravy/2008.pdf>. 

 

14. Xpress-Mosel Reference manual : Release 2.4. Dash Optimization. 2008, 1, s. 1-382. 

 

15. Xpress-Mosel User guide : Release 2.4. Dash Optimization. 2008, 1, s. 1-162. 

 


