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ANOTACE DIPLOMOVÉ PRÁCE 
KROUŽIL, K. Časová koordinace osobní železniční dopravy v přestupních stanicích  na 
 trati Ostrava-Svinov – Český Těšín. Ostrava: Institut dopravy VŠB –TUO, 
 2010. 65 s. 
 Diplomová práce, vedoucí:  Ing. Dušan Teichmann, Ph.D. 
 

Cílem předložené diplomové práce, je zabývání se možnostmi uplatnění lineárního 

programování při koordinaci spojů osobní železniční dopravy v přestupních uzlech            

Ostrava - Svinov a Český Těšín. 

Úvod práce je věnován definování stávajícího problému a formulaci cílů práce, 

doplněn o teoretická východiska řešení charakterizující jednotlivé metody a určující výběr 

vhodného řešícího aparátu. 

Další část této práce je zaměřena na analýzu všech podkladů sloužících pro 

optimalizační výpočet, na niž věcně navazuje část věnující se tvorbě a sestavení 

matematického modelu časové koordinace spojů a to jak v podobě obecného modelu, tak 

modelu vytvořeného pomocí optimalizačního softwaru. 

Závěr práce je věnován zhodnocení dosažených výsledků z matematického modelu, 

jehož realizace byla provedena pomocí optimalizačního softwaru Xpress-IVE.   

 
ANNOTATION OF DIPLOMA PAPER 

 
KROUŽIL, K. Arrivals of Departures of Passenger Trans in Change Stations of Railway 
  Road Ostrava-Svinov – Český Těšín City Time Coordination. Ostrava: 
  Institute of transport, VŠB – Technical Univerzity of Ostrava, 2010. 65 p.

 Diploma paper, supervisor: Ing. Dušan Teichmann, Ph.D.  
 

The aim of this diploma paper is concerning possibilities of linear programming usage 

in line coordination of personal railway transport at changing junctions of                 

Ostrava – Svinov and Český Těšín. 

The introduction is dedicated to definition of current problem and stating paper aims. It 

is completed with theoretical solutions defining particular methods and determining choose 

of suitable solving appliance. 

The next part concentrates on analysis of all the backgrounds serving to optimization 

calculation which is followed by the part dedicated to formation and compilation of time 

coordination mathematical model concerning universal model and model made by 

optimization software as well. 

The end of this paper evaluates achieved effects of mathematical model made by 

optimization software Xpress-IVE.  
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1 Úvod 
Časová ztráta vznikající při potřebě přestupu a následného čekání na spoj je jedna ze 

základních složek významně ovlivňujících celkovou dobu přemístění. V dnešní době, 

s příchodem nových poznatků v oblasti vývoje dopravní techniky a infrastruktury, které 

umožňují zkrátit hodnoty dalších rozhodujících složek (jako například jízdní doby), se tak 

pozornost cestujících zaměřuje především na tuto časovou složku. Případná časová ztráta 

při čekání tak ve většině případů zůstává pro cestující kritériem, které je pro ně rozhodující 

zejména při výběru druhu dopravy, který pro přepravu zvolí. Nebude-li veřejná hromadná 

doprava z pohledu odstraňování časových ztrát při přestupech flexibilnější, bude i nadále 

do budoucna ztrácet zákazníky, její dotační náročnost bude nutno zvyšovat, budou 

existovat oprávněné snahy o další racionalizaci, čímž bude docházet k dominovému   

efektu – vzniku takzvané anulační spirály [1]. V regionální železniční dopravě je 

v současnosti tato problematika o to aktuálnější, protože regionální železniční doprava je 

často výrazným doplňujícím prvkem dopravy na střední a dlouhé vzdálenosti, kdy vzniká 

významná konkurence v podobě jak individuální automobilové dopravy, tak stále častěji    

i meziregionální autobusové dopravy a letecké dopravy.  

K řešení problému časové koordinace spojů v přestupních uzlech je možno přistoupit 

různými způsoby. Nejčastěji je využíván takzvaný zkušenostní přístup, kdy pověření 

zaměstnanci dopravců přestupy organizují zpravidla na základě svých logických úvah 

vyplývajících z historicky vzniklých přestupních vazeb. Uvedený přístup má však pouze 

omezené možnosti. Je to tím, že člověk může současně zpracovávat pouze omezené 

množství informací. Omezené možnosti zkušenostního přístupu tak řešitele nutí k tomu, 

aby dopravní sítě s více přestupními uzly dekomponovali a přestupy v nich organizovali 

odděleně. Důsledkem takovéhoto přístupu pak může být i stav, kdy sice dosáhneme 

určitých úspěchů v rámci jednoho přestupního uzlu, protože jsou však přestupní uzly 

zpravidla provázány může dojít také k tomu, že vyřešení situace v jednom přestupním uzlu 

dojde ke zhoršení situace v jiných přestupních uzlech a výsledné řešení pak bude 

v globálním kontextu horší než současný stav. 

Existují proto snahy, aby uvedené nevýhody byly odstraněny. V uvedených případech 

se ale již málo kdy obejdeme bez výpočetní techniky. Hlavním požadavkem kladeným na 

navržené řešení je, aby celkové výsledky byly lepší (nebo alespoň nebyly horší) než 

současný stav. Způsobů jak přistupovat k časové koordinaci spojů v přestupních uzlech 

existuje více. Příklad poměrně jednoduchého a názorného způsobu řešení je uveden 

v diplomové práci [8], ve které je časová koordinace prováděna pomocí programu 

Microsoft Excel. Tento přístup však v sobě nemá zabudováno optimalizační kritérium, 
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pouze sleduje dopady navržených časových poloh jednotlivých spojů na možnosti přestupů 

v jednotlivých přestupních zastávkách městské hromadné dopravy. Má-li  však probíhat 

časová koordinace spojů efektivně (má-li být vyhledáno optimální řešení), je optimalizační 

kritérium nezbytnou součástí řešení. Kromě optimalizačního kritéria musí být při řešení 

zohledňována celá řada omezení vyplývajících z reálného provozu. Nástrojů, které by 

umožňovaly splnění všech požadavků, není mnoho. Poměrně lehce využitelným nástrojem 

je-li k dispozici dostatečně výkonná výpočetní technika a programové vybavení, je lineární 

programování. Lineární programování obecně spadá do odvětví aplikované matematiky – 

operační analýzy, což je disciplína, která je primárně určena pro podporu rozhodování. 

Význam lineárního programování je důležitý zejména z toho pohledu, že lineární 

programování má k dispozici univerzální řešící metody, což jiná odvětví operační analýzy 

zpravidla nemají. Na první pohled se může zdát, že požadavek linearity kladený na 

účelovou funkci a soustavu omezujících podmínek může být svazující respektive bránit 

širšímu uplatnění lineárního programování  v praxi. Protože však lineární programování 

má ve srovnání s jinými částmi operační analýzy již zmiňovanou výhodu (existence 

univerzálních řešících metod) je snahou některé problémy nelineárního charakteru 

linearizovat tak, aby nedošlo ke zkreslení získaného řešení, což se v některých případech 

daří, byť za cenu zvýšení rozsahu sestavovaného modelu (větší počet omezujících 

podmínek, větší počet proměnných). Použití nástrojů lineárního programování je důležité 

ještě z jednoho důvodu a tím je vlastní řešení sestavovaných modelů. V souvislosti 

s rozvojem počítačových sítí bývá totiž dostupná celá řada softwarů, které vyžadují pouze 

zvládnutí několika základních programovacích návyků a řešení sestaveného modelu je pak 

již otázkou velmi krátké doby. Takovým optimalizačním softwarem je software Xpress-

IVE, kterého bude v předložené diplomové práci rovněž využito.  

Cílem předložené práce je navrhnout matematický model pro časovou koordinaci 

spojů ve dvojici přestupních uzlů, které jsou vzájemně propojeny a na modelovém příkladě 

ověřit funkčnost sestaveného modelu. 
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2 Definování problému a formulace cílů práce 
 

Přestup cestujícího mezi spoji v přestupním uzlu se dá zjednodušeně definovat jako 

proces, při kterém je cestující nucen buď plánovaně (důsledkem organizace hromadné 

dopravy), nebo neplánovaně (v důsledku výskytu nepředvídatelných okolností) provést 

změnu spoje. Předložená práce se věnuje prvnímu z uvedených případů – tedy situaci, kdy 

jsou přestupy plánovány.  

Vlastní proces přestupu se vyskytuje ve dvou variantách. První varianta představuje, že 

se samotný přestup realizuje na jednom místě z důvodů totožné polohy stanoviště 

přijíždějícího a odjíždějícího spoje. Druhou variantu přestupu tvoří situace, kdy stanoviště 

přijíždějícího a odjíždějícího spoje jsou na dvou prostorově oddělených místech.               

V takovém případě je celková doba pobytu cestujícího v přestupním uzlu kromě možného 

čekání zvýšena o dobu, potřebnou k absolvování vzdálenosti na stanoviště odjíždějícího 

spoje, která je přímo úměrná vzdálenosti a nepřímo úměrná rychlosti chůze. Z tohoto 

pohledu se dá konstatovat, že druhá varianta procesu přestupu je zobecněním první 

varianty, při které má přestupní doba zanedbatelnou hodnotu. 

Volba varianty procesu přestupu musí být zohledněna již ve fázi projektování 

přestupního uzlu, tj. při stavebně-technickém a prostorovém uspořádání celého přestupního 

uzlu, např. aby přestupní proudy s očekávanými vysokými intenzitami neměly vysokou 

přestupní dobu.  

V již zbudovaném přestupním uzlu je možné snižovat celkovou dobu pobytu nejen 

vlivem vhodného stavebně technického uspořádání, ale také prostřednictvím minimalizace 

časových ztrát cestujících, vznikajících v důsledku čekání na jednotlivé odjíždějící spoje. 

Této minimalizace lze dosáhnout stanovením vhodných časových poloh jednotlivých 

spojů, mezi nimiž se přestupuje. Každé další navýšení časové ztráty je totiž negativně 

vnímáno u cestující veřejnosti, což se promítá i do hodnocení kvality dopravy ze strany 

cestujících. Tím, že se minimalizují časové ztráty vzniklé při potřebě přestupu, se zároveň 

přispívá ke snížení celkové doby přemístění, která představuje časový úsek mezi 

okamžikem, kdy cestující vychází ze zdroje své cesty a okamžikem, kdy se cestující 

přemístí do cíle své cesty. 

Tato doba se vyskytuje ve dvou variantách. První variantu vytvářejí situace, kdy se 

cestující přemisťují mezi zdrojem, odkud vycházejí a cílem, kam směřují, prostřednictvím 

přímého spoje, to znamená bez nutnosti přestupu. V takovém případě hodnotu celkové 

doby přemístění udává vztah (2.1). 

21 chdpčchp ttttt +++=     (2.1) 
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Podle vztahu (2.1) je celková doba přemístění charakterizována součtem doby chůze 

od zdroje cesty k nástupnímu stanovišti ( 1cht ), doby čekání na spoj ( čt ), doby pobytu 

strávené v dopravním prostředku ( dpt ) a doby chůze od výstupního stanoviště k cíli cesty 

( 2cht ). 

Ve druhé variantě, popsané vztahem (2.2), se přemístění mezi zdrojem a cílem cesty 

cestujícího neobejde bez výskytu alespoň jednoho přestupu.  

21 chprestdpčchp tttttt ++++=     (2.2) 

Ve vztahu (2.2) je celková doba přemístění vyjádřena součtem doby chůze od zdroje 

cesty k nástupnímu stanovišti spoje ( 1cht ), doby čekání na spoj ( čt ), dob pobytu                  

v dopravních prostředcích ( dpt ), dob přestupů ( prestt ) a doby chůze od výstupního 

stanoviště k cíli cesty ( 2cht ). 

 Jedna z hlavních kritérií, která ovlivňují výskyt těchto dvou variant, jsou vzdálenost, 

organizace dopravy, členění terénu, vybudovaná infrastruktura a obytná zástavba mezi 

zdrojem a cílem přemístění, rozsah poskytované přepravní nabídky a intenzity proudů 

cestujících mezi jednotlivými zdroji a cíli cest. 

Předložená diplomová práce se zabývá řešením problému minimalizace časových ztrát, 

které vznikají v rámci přestupů mezi spoji popsaných dobou prestt , která podle vztahu (2.2) 

může značně negativně ovlivnit výslednou hodnotu celkové doby přemístění. 

Průkopnickou prací v oblasti časové koordinace spojů v přestupních uzlech je text 

prof. RNDr. Jana Černého, DrSc. uveřejněný v kapitole č. 5.3.6 celostátní publikace [2]. 

Na Institutu dopravy Fakulty strojní VŠB-TU Ostrava byly na podobné téma v minulosti 

řešeny již dvě diplomové práce, konkrétně se jednalo o práce [3] a [4].  

V práci [3] byl řešen problém časové koordinace spojů autobusové a železniční 

dopravy v přestupním uzlu Bohumín, v práci [4] je řešen problém časové koordinace spojů 

v přestupním uzlu Ostrava-Svinov.  

Časová koordinace v obou pracích je pojata jako koordinace v izolovaném přestupním 

uzlu. Přestupní uzly řešené v obou pracích jsou však pojaty jako uzly izolované, tj. časová 

koordinace spojů v nich neprobíhá současně s časovou koordinací spojů v jiných 

přestupních uzlech, které jsou koordinovanými spoji rovněž obsluhovány. Výsledky 

dosažené v obou pracích a publikované zkušenosti obou řešitelů však tvoří neocenitelný 

základ pro další úvahy, které podmiňují úspěšné rozšíření již sestavených modelů do 

podoby síťové koordinace.  
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Předložená diplomová práce si klade za cíl navázat na výsledky a poznatky získané 

v předchozích pracích a položit základ pro síťovou koordinaci, v rámci které budou spoje 

koordinovány ve dvou přestupních uzlech. 

 V rámci řešení této diplomové práce, zabývající se možností uplatnění lineárního 

programování při koordinaci spojů, je definován následující problém.  

Je zadána železniční dopravní síť, v níž se nachází dva přestupní uzly Ostrava-Svinov 

a Český Těšín, které jsou spojeny dvoukolejnou železniční tratí (pro každý směr jízdy je 

určena jedna traťová kolej). Dále je zadána množina spojů, které uvedené dva uzly 

obsluhují. Tato množina spojů obsahuje dvě podmnožiny, přičemž první podmnožinu 

představují spoje obsluhující přestupní uzel Ostrava-Svinov a druhou podmnožinu spoje 

obsluhující uzel Český Těšín. Mezi uvedenými dvěma podmnožinami existuje                    

v jednotlivých přestupních uzlech osm přestupních vazeb, přičemž v každém přestupním 

uzlu jde o čtyři přestupní vazby. 

V přestupním uzlu Ostrava-Svinov to jsou vazby vznikající mezi příjezdy spojů 

obsluhující trať 270 ve směru od Bohumína a přestupy cestujících na spoje obsluhující trať 

321 odjíždějící ve směru do Havířova, příjezdy spojů obsluhující trať 270 ve směru od 

Hranic na Moravě a přestupy na spoje obsluhující trať 321 odjíždějící ve směru do 

Havířova. Zbylé dvě varianty tvoří analogické vazby pro opačný směr.  

Pro přestupní uzel Český Těšín to jsou vazby vznikající mezi příjezdy spojů 

obsluhující trať 320 ve směru od Karviné a přestupy na spoje obsluhující trať 321 

odjíždějící ve směru do Havířova a příjezdy spojů obsluhující trať 320 ve směru od Čadce 

a přestupy na spoje obsluhující trať 321 odjíždějící ve směru do Havířova. Další dvě 

varianty se vztahují k opačným směrům.  

Graf na obr.č.1 znázorňuje existenci popsaných přestupních vazeb. 

 
Obr.č.1 Znázornění řešených přestupních vazeb v přestupních  

uzlech Ostrava-Svinov a Český Těšín 
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Na obr.č.1 jsou znázorněny všechny přestupní vazby, které se v modelu vyskytují. 

Jednotlivé šipky směřující buď do, nebo z dvojice přestupních uzlů Sv (Ostrava-Svinov)    

a ČT (Český Těšín) představují směry příjezdů a odjezdů koordinovaných spojů do/z 

těchto uzlů. Symboly uvedené u jednotlivých šipek znázorňují označení časů příjezdů        

a odjezdů spojů z/do jednotlivých směrů, které budou použity i v dalším textu. 

 
V důsledku přestupů cestujících v těchto uzlech a časových poloh jednotlivých spojů 

vznikají časové ztráty. Úkolem bude navrhnout matematický model, jehož řešením budou 

takové časové polohy spojů, aby se optimalizovala hodnota zvolené účelové funkce. Jak se 

v minulosti ukázalo, je vhodnou účelovou funkcí funkce vyjadřující celkové časové ztráty 

přestupujících cestujících za určité období. Z povahy účelové funkce vyplývá také typ 

extrému, který se má hledat. Vyjadřuje-li účelová funkce celkové časové ztráty 

přestupujících cestujících za určité období, přichází v úvahu extrém – minimum. V rámci 

procesu optimalizace se tedy budou minimalizovat celkové časové ztráty všech cestujících, 

kteří v daných uzlech v zadaném období přestupují. 

Matematický model musí zohledňovat vazby mezi počty přestupujících cestujících      

a čekáním, které pro příslušné počty přestupujících cestujících vzniká. Vznik těchto vazeb 

a případného čekání ovlivňují časy příjezdů cestujících do přestupních uzlů, časy příchodů 

cestujících na nástupiště, odkud odjíždějí přípojné spoje a časy odjezdů přípojných spojů 

z přestupních uzlů. 

Jsou-li stanoviště příjezdů a odjezdů spojů totožná, potom časový okamžik, ve kterém 

přestupující cestující do přestupního uzlu přijedou a časový okamžik, ve kterém 

přestupující cestující přijdou na stanoviště odjíždějícího spoje, lze sjednotit do jednoho. 

Při přestupech cestujících v přestupních uzlech mohou vzniknout tři případy.  

Prvním případem je situace, kdy příchod cestujícího na stanoviště odjíždějícího spoje 

nastane před odjezdem přípojného spoje, vytváří se časová ztráta v podobě čekání na spoj, 

která se započítává do hodnoty účelové funkce.  

Druhým případem je situace, kdy příchod cestujícího na stanoviště odjíždějícího spoje 

nastane v okamžiku plánovaného odjezdu spoje (má se na mysli bezprostředně před časem 

odjezdu). V uvedeném případě dochází k ideálnímu stavu, kdy u přestupujícího cestujícího 

nedojde při přestupu k žádné časové ztrátě.  

Posledním případem je situace, kdy příchod cestujícího na stanoviště přípojného spoje 

nastává až po čase jeho odjezdu. V uvedeném případě musí být prostřednictvím modelu 

vytvořena vazba na nejbližší přípojný spoj.  
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V reálné praxi se v rámci přestupů vyskytuje ještě výstupní a nástupní doba, přesněji 

doba, kterou přestupující cestující potřebují k výstupu z vozidla, kterým do přestupního 

uzlu přijeli a doba, kterou přestupující cestující potřebují k nástupu do vozidla, kterým 

z přestupního uzlu odjíždějí (do této doby může být započítána i doba vyčleněná 

k odbavení přestupujících cestujících při nástupu do vozidla, probíhá-li před odjezdem 

spoje). Uvedené doby mohou být v modelu popsány jak samostatnými časovými složkami, 

tak také mohou být zahrnuty do časové složky jedné, či mohou být zohledněny v přestupní 

době. 

Před tvorbou každého matematického modelu musí být k dispozici vstupní hodnoty, 

musí být známy typy rozhodnutí, která mají být provedena, důležitá omezení, která mají 

být dodržet, a také musí být stanoveno optimalizační kritérium, podle jehož hodnoty 

budeme posuzovat výhodnost jednotlivých přípustných řešení. 

Výstupy z modelu budou představovat optimální časové polohy spojů, tj. takové 

polohy, při kterých se při vytvořených vazbách mezi přijíždějícími spoji a odjíždějícími 

spoji dosáhlo minimální časové ztráty všech cestujících, kteří v jednotlivých přestupních 

uzlech v zadaném období přestupují. 

Matematický model bude vytvořen ve dvou variantách.  

První varianta modelu je vytvořena na základě myšlenky uplatnění taktového provozu 

mezi spoji jedoucími na trati ohraničené železničními uzly Ostrava-Svinov a Český Těšín. 

Pro řešitele myšlenka zavedení taktového provozu přináší určitá usnadnění práce, která se 

projeví ve fázi vkládání vstupních dat. Konkrétně usnadnění práce spočívá v tom, že při 

zadávání vstupních hodnot se řešitel omezí pouze na první časové polohy spojů při 

příjezdech a odjezdech ve výše zmíněných přestupních uzlech. Časy příjezdů a odjezdů 

dalších spojů budou provázány prostřednictvím taktů mezi spoji. První varianta však 

přináší i jisté nevýhody. Tyto nevýhody spočívají především v tom, že řešitel je nucen 

vytvářet funkční zápisy popisující takty mezi jednotlivými spoji, což může v jistých 

případech vézt až k několikanásobnému zvětšení rozsahu matematického modelu (netýká 

se však počtu omezujících podmínek a proměnných). 

Druhou variantu představuje matematický model, u kterého jsou časy příjezdů             

a odjezdů do modelu vkládány jednotlivě. Volba této varianty modelu představuje pro 

řešitele nutnost věnovat zvýšenou pozornost ve fázi vkládání vstupních údajů do modelu.  
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3 Teoretická východiska řešení 
 

Tato část práce je věnována problematice řešícího aparátu. Jak již bylo uvedeno, jednu 

z možností, kterou lze využít při řešení problému, nabízí lineární programování. 

Při využití metod lineárního programování musí být dodrženo určité řešící schéma.   

Na začátku řešení každého problému metodami lineárního programování musí být k 

dispozici soupis vstupních údajů, přehled výchozích omezení, která musejí být při řešení 

dodržena a musí být známo také kritérium, jehož hodnota má být v rámci řešení 

optimalizována. Na rozdíl od fuzzy modelování, ve kterém jsou omezení reprezentována 

intervaly jsou v matematickém programování omezení reprezentována konkrétními 

hodnotami. 

Matematický model v lineárním programování (platí však i pro nelineární 

programování) má určitou strukturu, kterou je nutno dodržet. Matematický model má dvě 

části. V první části je uvedena soustava omezujících podmínek, jejichž účelem je vymezit 

množinu všech přípustných řešení. Druhou část modelu tvoří účelová funkce, pomocí níž 

je možno vypočítat hodnotu příslušného přípustného řešení. Na začátku řešení musí být 

dále známo, zda má být hodnota účelové funkce minimalizována nebo maximalizována.   

V lineárním programování se řeší pouze matematické modely, ve kterých jsou omezující 

podmínky a účelová funkce lineární. V modelu tedy nejsou přípustné součiny proměnných, 

proměnnou není přípustné dělit. Proměnné je tak dovoleno mezi sebou pouze sčítat, 

odečítat a případně násobit reálnými konstantami.  

V lineárním programování existují tři definiční obory. První definiční obor tvoří 

množina nezáporných čísel, druhý definiční obor tvoří množina nezáporných celých čísel  

a třetí definiční obor tvoří hodnoty 0 a 1. 

3.1 Matematický model časové koordinace spojů v přestupních uzlech 
    

Před započetím tvorby matematického modelu musí být, jak již bylo zmíněno, známa 

vstupní omezení, optimalizační kritérium a cíl optimalizace. 

V případě časové koordinace spojů v přestupním uzlu platí: 

Optimalizační kritérium - průměrná celková časová ztráta všech cestujících, kteří v 

daném uzlu v zadaném období přestupují. 

Cíl optimalizace - minimalizace hodnoty optimalizačního kritéria 

Vstupní údaje: I - množina spojů, které přijíždějí do přestupního uzlu U,  

 J - množina spojů, které odjíždějí z přestupního uzlu U, 
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if  - průměrný počet cestujících, kteří v přestupním uzlu U z přijíždějícího 

        spoje Ii∈  přestupují na spoj odjíždějící Jj∈ . Tyto počty se 

        zjišťují dopravním průzkumem, 

 
p

it - čas příjezdu spoje Ii∈ , ze kterého se přestupuje, do uzlu U 

        (v modelu je uvažováno s nejdříve možným časem příjezdů), 

 o
jt - čas odjezdu spoje Jj∈ , na který se přestupuje z uzlu U 

        (v modelu je uvažováno s nejdříve možným časem odjezdů),  

 ia ; jb - maximální časové posuny, ve kterých lze s jednotlivými spoji iS  

              a jS  pohybovat v čase,  

 prestt - přestupní doba, jež je vyjádřena podílem přestupní vzdálenosti a  

                                     průměrné rychlosti chůze.  

Proměnné: ji yx ,  - posuny jednotlivých spojů iS  a jS  

ih - proměnná omezující hodnotu čekání cestujících přestupujících ze  

       spoje Ii∈   shora          

 ijz - bivalentní proměnná  

  - proměnná, jejíž hodnota reprezentuje existenci přestupní vazby 

    0=ijz ⇒ ze spoje iS  se nebude přestupovat na spoj jS  

    1=ijz ⇒ ze spoje iS  se bude přestupovat na spoj jS  
Schematické znázornění příjezdu spoje Si do a odjezdu spoje Sj  z přestupního uzlu U 

je provedeno na obr.č. 2. 
  

 
Obr.č.2: Příjezd spoje Si do a odjezd spoje Sj z přestupního uzlu U  

iS  

jS  

Přestupní 
uzel U 
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Na obr.č.2 je schematicky znázorněna situace týkající se řešeného problému. Šipka 

s označením Si  představuje spoje přijíždějící do uzlu U, ze kterých se přestupuje, a jejichž 

počet odpovídá počtu prvků v množině přijíždějících spojů I. V přestupním uzlu se 

odehrávají samotné procesy přestupů cestujících, kde přestupující cestující přecházejí      

ze stanoviště přijíždějícího spoje na stanoviště odjíždějícího spoje. Šipka s označením Sj  

představuje spoje odjíždějící z uzlu U, na které se přestupuje, a jejichž počet odpovídá 

počtu prvků v množině odjíždějících spojů J. 

 
V předchozí části podkapitoly 3.1 byly definovány nejdříve možné časy příjezdů         

a odjezdů jednotlivých koordinovaných spojů. Práce s nejdříve možnými polohami 

koordinovaných spojů je při použití lineárního programování nezbytná. Je to z důvodu, že 

lineární programování neumožňuje pracovat se zápornými hodnotami proměnných, které 

odpovídají záporným časovým posunům (posunům dopředu v čase). 

Výraz ( )i
p

i xt +  bude tedy reprezentovat čas příjezdu spoje iS  po zapracování 

případného posunu, ovšem časový posun ix  je vztažen k nejdříve možné časové poloze 

přijíždějícího spoje. Analogicky tomu bude i v případě odjíždějících spojů. Výraz ( )j
o
j yt +  

bude reprezentovat čas odjezdu spoje jS  po zapracování případného posunu, ovšem 

časový posun jy  je vztažen opět k nejdříve možné časové poloze odjíždějícího spoje. 

Situace vztahující se k přijíždějícím spojům je graficky znázorněna na obr.č.3. 

 
Obr.č.3: Znázornění případného posunu spoje při příjezdu do stanice  

Na obr.č.3 je znázorněn posun spoje vztažmo k nejdříve možné časové poloze. 

Nejdříve možná časová poloha spoje je odvozena z aktuální časové polohy spoje, jež je 

snížena o maximální hodnotu ze zadaného intervalu, ve kterém může být se spojem 

posouváno v čase v záporném směru. Šipka provedená plnou čarou znázorňuje nejdříve 

možnou časovou polohu příjezdu spoje přijíždějícího do přestupního uzlu. Šipka 

znázorněná přerušovanou čarou představuje změnu časové polohy spoje o zvolený posun, 

který je nutný k tomu, aby došlo k minimalizaci časových ztrát cestujících. 

 

p
it   i

p
i xt +  



18 
 

Základní varianta matematického modelu pro časovou koordinaci spojů v přestupních 

uzlech má tvar: 

( ) i
Ii

i hfhf ∑
∈

=min   (3.1) 

za podmínek: 

( ) ( ) ( )1−≥−+−+ ijpresti
p

ij
o
j zTtxtyt ...pro ,Ii∈  Jj∈   (3.2) 

( ) ( ) ( )ijipresti
p

ij
o
j zThtxtyt −+≤−+−+ 1 ...pro ,Ii∈  Jj∈    (3.3) 

1=∑
∈Jj

ijz  pro Ii∈   (3.4) 

ii ax ≤≤0  pro Ii∈   (3.5) 

jj by ≤≤0  pro Jj∈   (3.6) 

{ }1,0∈ijz  pro Ii∈ , Jj∈  (3.7) 

0≥ih pro Ii∈   (3.8) 

Levou stranu podmínky (3.2) tvoří v podstatě tři členy. Od prvního členu, 

představujícího čas odjezdu j-tého spoje po zapracování případného časového posunu se 

postupně odečítá čas příjezdu i-tého spoje po zapracování případného časového posunu     

a přestupní doba. Tato část podmínky vyjadřuje rozdíl mezi okamžiky odjezdu přípojného 

spoje a příchodu přestupujícího cestujících na stanoviště, odkud přípojný spoj odjíždí. 

Analogicky je tomu v případě podmínky (3.3). 

V zásadě mohou v rámci procesu optimalizace nastat tři případy: 

- je-li hodnota rozdílu kladná, cestujícímu vzniká časová ztráta, tento případ je 

      znázorněn na obr.č.4   

 
Obr.č.4 Případ, kdy cestujícímu vzniká časová ztráta 

 

Na obr.č.4 je znázorněna situace při přestupu cestujícího, u které se vytvoří časová 

ztráta v podobě čekání. Nastává zde situace, kdy cestující přijíždějící do přestupního uzlu 

i
p

i xt +
 

prestt  
časová 
ztráta 

 

j
o
j yt +  
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v určitý časový okamžik a následně vykonávající cestu na stanoviště odjíždějícího spoje 

(při této cestě spotřebuje dobu prestt ) musí na čas odjezdu přípojného spoje čekat – načítá 

se časová ztráta cestujícího,  

- je-li hodnota rozdílu záporná, cestujícím přicházejícím na stanoviště přípojného 

      spoje tento spoj ujel, graficky je tato situace znázorněna na obr.č.5     

 
Obr.č.5 Případ, kdy přípojný spoj ujíždí a cestující je nucen čekat na spoj další 

 

Na obr.č.5 je znázorněna situace, ke které dochází v důsledku příchodu cestujícího na 

stanoviště odjíždějícího spoje po čase jeho odjezdu, 

- je-li hodnota rozdílu nulová, jde o ideální případ, při kterém nevznikne časová 

ztráta, situace je znázorněna na obr.č.6 

 
Obr.č.6 Případ kdy u cestujících nevznikne časová ztráta 

Na obr.č.6 je znázorněna situace, kdy přestupující cestující přicházejí na stanoviště 

odjíždějícího spoje bezprostředně před jeho odjezdem, okamžitě nastupují a odjíždějí 

z přestupního uzlu. V uvedeném případě žádná časová ztráta v důsledku čekání nevzniká. 

Pravou stranu podmínky (3.2) tvoří součin, ve kterém T je vhodně zvolená 

prohibitivní konstanta. 

i
p

i xt +  

prestt  

      j
o
j yt +  

i
p

i xt +  

prestt  

j
o
j yt +  

časová 
ztráta 

 

j
o
j yt +  
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Omezující podmínka (3.2) je aktivní v situacích, kdy cestující přicházejí na stanoviště 

přípojného spoje po času jeho odjezdu. V takovém případě je levá strana podmínky 

záporným číslem a řešící algoritmus musí zvolit řešení, při kterém je ijz = 0, v důsledku 

toho se přestupní vazba nevytvoří. Podmínka (3.3) není v těchto případech aktivní, což 

znamená, že je splněna ve všech situacích. 

Levá část podmínky (3.3) je analogická jako v případě podmínky (3.2). Pravou část 

podmínky tvoří součet dvou členů. První představuje proměnnou omezující čekání 

cestujících shora. Druhý člen představuje součin zajišťující splnění podmínky v situacích, 

kdy ijz = 0. 

Člen na pravé straně podmínky obsahující T pokrývá splnění podmínky ve dvou 

případech a to, když přestup není možný v čase a ve všech případech, kdy je přestup 

možný s výjimkou nejvýhodnější vazby. V jednom jediném případě však pokrytí levé 

strany omezující podmínky musí provést člen obsahující proměnnou ih  (to je v případech, 

kdy příslušná proměnná ijz nabývá hodnoty 1). Protože je však proměnná ih  obsažena 

v účelové funkci, jejíž hodnota se minimalizuje, nabude proměnná ijz  hodnoty 1 

v případech, kdy při přestupu mezi uvedenými spoji dojde k nejnižší časové ztrátě. 

Podmínka (3.2) není v případě nezáporné hodnoty na levé straně podmínky (3.3) aktivní. 

Pro potřeby optimalizačního výpočtu musí být údaje vztahující se časovým 

okamžikům příjezdů a odjezdů spojů vhodně upraveny, protože optimalizační software 

může mít problém s prací s časovými údaji v reálném tvaru (8:24 h). Z uvedeného důvodu 

se jako velmi výhodný jeví způsob úpravy reálných časových údajů do minutové formy, 

což znamená, že např. místo časového daje 8:24 h bude uveden časový údaj 504. 

V matematickém modelu je vyžadováno, aby z každého přijíždějícího spoje byly 

vytvořena přestupní vazba na právě jeden spoj odjíždějící, což však nemusí být 

realizovatelné např. v situacích, kdy spoj přijíždí v čase 23:24 h a přípojný spoj odjíždí 

až v další den, který již není v modelu obsažen. Pokud by uvedený problém nebyl vyřešen 

a přestupní vazba by nebyla vytvořena, množina přípustných řešení by byla prázdná, tedy 

by nebylo možno vyhledat ani řešení optimální. Za tím účelem se může stát, že do modelu 

budou v případě potřeby zahrnuty i fiktivní spoje, prostřednictvím kterých bude splnění 

uvedené podmínky zajištěno. Aby však nedošlo ke zkreslení hodnoty účelové funkce 

(žádní cestující takto totiž přestupovat nebudou), budou v uvedených případech voleny 

nulové intenzity přestupujících cestujících. 
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3.2 Optimalizační software Xpress-IVE 
 

Pro potřeby řešení optimalizačních úloh je k dispozici široké spektrum nástrojů, 

pomocí nichž lze řešit zadané problémy. Ať už to jsou simulační software pracující na 

principu diskrétní simulace, jako jsou software Witness a Simul8, nebo nástroje využívající 

vývojové prostředí, jakými jsou Delphi pracující na základě programovacího jazyka Object 

Pascal nebo Xpress-IVE využívající programovací jazyk Mosel. Posledně zmiňovaný 

software byl vyvinut pro potřeby lineárního programování, přičemž neklade na řešitele 

vysoké nároky z hlediska programátorských schopností a dovedností.  

Právě z důvodu, že se jedná o software vyvinutý  pro potřeby optimalizačních procesů 

a také relativně snadné obsluze, byl tento nástroj vybrán pro řešení problematiky tvorby 

matematických modelů sestavených předložené práci. Jelikož na internetových stránkách 

společnosti FICO, která je distributorem je volně stažitelná pouze demoverze softwaru, 

bylo řešení modelů sestavených v práci provedeno díky laskavého svolení pana            

prof. RNDr. Jaroslava Janáčka CSc. na plné verzi optimalizačního software, který je 

k dispozici na Katedře dopravních sítí Fakulty řízení a informatiky Žilinské univerzity 

v Žilině. 

Pracovní prostředí softwaru Xpress-IVE, je znázorněno na obr.č.7 

 
Obr.č.7 Pracovní prostředí softwaru Xpress-IVE s vyznačením jednotlivých částí  

pracovního prostředí 
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Pracovní prostředí je rozděleno do pěti částí. První část (vymezenou polem 1) tvoří v 

horní části obrazovky umístěná lišta s nabídkou funkcí, přičemž dvojici nejdůležitějších 

funkcí tvoří tlačítka Compile a Run model. Po kliknutí na tlačítko Compile se provede 

kompilace modelu a v případě výskytu syntaktické chyby v zápisu textu programu pomocí 

jazyka MOSEL je uživatel na tuto chybu upozorněn prostřednictvím barevného označení 

řádku, kde se vyskytuje chyba v zápisu textu programu a také v druhé části pracovního 

prostředí v dolní části obrazovky. Tuto část představuje samostatné okno  (vymezené 

polem 2), ve kterém se po stlačení tlačítka Compile buď potvrdí správnost zápisu textu 

modelu, nebo je uživatel upozorněn v podobě zápisu identifikujícího polohu chyby v textu, 

který udává jak číslo chyby a její polohu v daném řádku, tak i její typ. Samotný zápis textu 

programu se realizuje v třetí části pracovního prostředí (vymezeném polem 3), 

v prostředním okně. Všechny prvky použité v modelu se vypisují ve čtvrté části 

pracovního prostředí (vymezeném polem 4), nalevo od panelu se zápisem textu programu. 

Po splnění všech náležitostí souvisejících s tvorbou textu programu (včetně odladění 

syntaktické správnosti textu programu) se stisknutím tlačítka Run model zahájí běh 

programu a obsahuje-li text programu požadavek na výpis řešení, zobrazí se tento výpis po 

ukončení optimalizačního výpočtu v páté části pracovního prostředí (vymezené polem 5),  

v okně napravo od okna obsahujícího zápisu textu programu. 

V následující podkapitole bude pozornost věnována obecným zásadám procesu 

transformace matematického modelu do textu programu v programovacím jazyce Mosel. 

3.3 Transformace modelu do jazyka MOSEL 
 

Po spuštění software se musí nejdříve provést transformace stávajícího modelu do 

programovacího jazyka MOSEL. První část tvorby textu programu tvoří uvedení názvu 

programu a deklarování jednotlivých veličin. Při deklarování jednotlivých veličin se 

používají tato klíčová slova:  integer – celočíselná konstanta, real – reálná konstanta, 

mpvar – proměnná. Optimalizační software Xpress-IVE předpokládá, že všechny 

proměnné jsou nezáporné, pokud není stanoveno jinak, např. zda se nejedná o proměnné 

nabývající celočíselných nezáporných hodnot nebo o proměnné nabývající hodnot 0 a 1.   

U každé veličiny typu pole nesmí být zapomenuto na definování jejího rozsahu. Tento 

rozsah je nastavený jak pro data typu pole u konstant, tak i pro data typu pole                     

u proměnných. V rámci textu programu je možno za účelem porozumění a snadnější 

orientace ke každému řádku připojit vysvětlující komentář. Aby text vysvětlujícího 

komentáře nepůsobil komplikace v průběhu řešení, vkládá se před text komentáře    

symbol "!". 
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Úvodní část textu programu může mít např. tvar: 
 

model uzel 
uses "mmxprs"; 

 
Tímto zápisem se udává název modelu a vyvolává se knihovna řešících metod. 

Následuje deklarační část textu programu, která může mít např. tvar: 

 
declarations 

 
A= 1..4 
B= 1..6 

 
a:array(A)of real 

b:array(A)of mpvar 
c:array(A,B)of mpvar 

end-declarations 
 

Příkazem declarations řešitel začíná vytvářet deklarační část matematického modelu. 

Nejprve je nutno určit rozsahovou řadu jednotlivých událostí. Na uvedeném příkladě to 

znamená, že rozsahová řada události A jsou čísla jdoucí za sebou od 1 k 4 a analogicky      

u události B 1 k 6. Deklarační část programu se uzavírá příkazem end-declarations. 

V další části modelu je nutno ještě definovat všechny hodnoty konstant vyskytujících 

se v matematickém modelu. Z ukázky zápisu textu programu je patrné že hodnota a, která 

je vázána na událost A nabývá hodnot z množiny reálných čísel, hodnota b vázána taktéž 

na událost A představuje proměnnou, stejně jako i hodnota c vázaná na události A, B. 

 
Druhou část modelu tvoří sestavení účelové funkce, omezujících a obligatorních 

podmínek. Je-li účelová funkce tvořena více členy a každému členu je přiřazen určitý 

koeficient, zapisují se jednotlivé koeficienty v podobě pole, ve kterém se definují hodnoty 

jednotlivých událostí. To může proběhnout např. následovně (koeficienty jednotlivých 

členů u účelové funkce jsou např. označeny symbolem POČET). 

 
POČET:=[460, 476, 494, 515] 

 
Analogicky by se postupovalo v případě definování koeficientů u jiných veličin typu 

pole. 

Po zapsání účelové funkce a všech omezujících podmínek, se musí do textu programu 

uvést požadavek vyplývající ze zadání, který se týká faktu, zda má být hodnota účelové 

funkce maximalizována (k maximalizaci se používá příkaz maximize), nebo 

minimalizována (k minimalizaci se používá příkaz minimize). 
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Zápis účelové funkce, nazvané např. zisk, a požadavek na minimalizaci její hodnoty 

může mít v jazyce Mosel tvar: 

zisk:= sum(i in A) (a(i)*b(i)) 
. 

. 

maximize(zisk) 
 

Jak je ze zápisu textu programu patrné, tvoří účelovou funkci výraz představující 

součet součinů veličin ia  a ib , přičemž Ai∈ . Hodnota této účelové funkce je 

maximalizována, čemuž odpovídá užití příkazu maximize, který je doplněn názvem 

účelové funkce uvedeným za tímto příkazem v závorce. 

Třetí a poslední část matematického modelu tvoří sdělení. K jednoduchému zápisu 

výstupů z modelu, který umožňuje snadnou orientaci slouží příkaz writeln. Pomocí tohoto 

příkazu vše napsané v uvozovkách, je následně po ukončení optimalizačního výpočtu        

v podobě daného textu obsaženo ve výsledném sdělení spolu s výsledky. Pomocí příkazů 

getobjval a getsol vypíše optimalizační software hodnotu veličiny, jejíž hodnota byla 

optimalizována a hodnoty jednotlivých proměnných. 

Zápisy sdělení uvedené v textu programu mohou mít tvar: 

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

Tímto zápisem zadává řešitel optimalizačnímu softwaru požadavek na výpis hodnoty 

účelové funkce. V uvedeném příkladu se jedná o požadavek na výpis celkové časové ztráty 

všech cestujících, ve zvolených časových jednotkách. 

V případě výpisu hodnot proměnných může mít text programu týkající se sdělení tvar: 

writeln("Následuje výpis posunů příjezdů spojů od Havířova - OSTRAVA:") 

writeln 

forall(i in pri| getsol(xSHa(i))>=0) 

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

minut") 

 

Pomocí těchto zápisů je možno vypisovat jednotlivé údaje přímo související s řešením. 

Tato ukázka přestavuje výstupy úlohy, kdy se pod nadpisem: Následuje výpis posunů 

příjezdů spojů od Havířova - OSTRAVA vypíšou pomocí příkazu getsol jednotlivé časové 

posuny příjezdů spojů přijíždějících do ŽST Ostrava-Svinov od Havířova. Při uvedených 

posunech bude hodnota účelové funkce minimalizována.  

 



25 
 

 

Příklad výpisu je znázorněn na obr.č.8. 

 
Obr.č.8 Okno software Xpress-IVE s textem sdělení 
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4 Analýza podkladů pro optimalizační výpočet 

Před začátkem tvorby matematického modelu musí být známy všechny údaje, které se 

v modelu vyskytují v podobě vstupů. Z obecných požadavků plynoucích z matematických 

modelů sestavených v minulosti patří k primárním vstupním údajům: 

 
    1.  nejdříve možné časové okamžiky příjezdů spojů, z nichž se v daném přestupním uzlu 

přestupuje, 

   2. nejdříve možné časové okamžiky odjezdů spojů, na které se v daném přestupním uzlu 

přestupuje, 

   3. intenzity cestujících přestupujících v řešeném přestupním uzlu podle jednotlivých 

relací, 

   4. maximální hodnoty dovolených časových posunů jednotlivých spojů. 

 
V případě realizace procesu koordinace ve více směrech je třeba zohlednit uvedené 

údaje pro všechny koordinované směry. V případě časové koordinace spojů ve dvojici 

přestupních uzlů Ostrava-Svinov a Český Těšín bude do modelu zahrnuto osm přestupních 

vazeb, z nichž čtyři připadají na přestupní uzel Ostrava-Svinov a čtyři na přestupní uzel 

Český Těšín. 

V případě přestupního uzlu Ostrava-Svinov se bude jednat o následující čtyři přestupní 

vazby: 

     1. přestupní vazba Hranice na Moravě – Havířov (zahrnuje v sobě přestupy z vlaků 

přijíždějících ze směru od Hranic na Moravě na vlaky odjíždějící ve směru do Havířova), 

     2. přestupní vazba Havířov – Hranice na Moravě (zahrnuje v sobě přestupy z vlaků 

přijíždějících ze směru od Havířova na vlaky odjíždějící ve směru do Hranic na Moravě), 

     3. přestupní vazba Bohumín – Havířov (zahrnuje v sobě přestupy z vlaků přijíždějících 

ze směru od Bohumína na vlaky odjíždějící ve směru do Havířova), 

     4. přestupní vazba Havířov – Bohumín (zahrnuje v sobě přestupy z vlaků přijíždějících 

ze směru od Havířova na vlaky odjíždějící ve směru do Bohumína). 

 

V případě přestupního uzlu Český Těšín se bude jednat o následující čtyři přestupní 

vazby: 

 
     1. přestupní vazba Karviná – Havířov (zahrnuje v sobě přestupy z vlaků přijíždějících 

ze směru od Karviné na vlaky odjíždějící ve směru do Havířova), 
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     2. přestupní vazba Havířov – Karviná (zahrnuje v sobě přestupy z vlaků přijíždějících 

ze směru od Havířova na vlaky odjíždějící ve směru do Karviné), 

     3. přestupní vazba Čadca – Havířov (zahrnuje v sobě přestupy z vlaků přijíždějících ze 

směru od Čadce na vlaky odjíždějící ve směru do Havířova), 

     4. přestupní vazba Havířov – Čadca (zahrnuje v sobě přestupy z vlaků přijíždějících ze 

směru od Havířova na vlaky odjíždějící ve směru do Čadce). 

 
V případě časové koordinace spojů ve dvojici přestupních uzlů Ostrava-Svinov a 

Český Těšín budou tedy vstupními údaji: 

 
1. nejdříve možné časy příjezdů spojů ze směru od Bohumína, 

2. nejdříve možné časy příjezdů spojů ze směru od Hranic na Moravě, 

3. nejdříve možné časy příjezdů spojů ze směru od Havířova, 

4. nejdříve možné časy odjezdů spojů ve směru do Bohumína, 

5. nejdříve možné časy odjezdů spojů ve směru do Hranic na Moravě, 

6. nejdříve možné časy odjezdů spojů ve směru do Havířova, 

7. nejdříve možné časy příjezdů spojů ze směru od Karviné, 

8. nejdříve možné časy příjezdů spojů ze směru od Čadce, 

9. nejdříve možné časy příjezdů spojů ze směru od Havířova, 

10. nejdříve možné časy odjezdů spojů ve směru do Karviné, 

11. nejdříve možné časy odjezdů spojů ve směru do Čadce, 

12. nejdříve možné časy odjezdů spojů ve směru do Havířova, 

13. přestupní doby pro přestupní relaci Hranice na Moravě – Havířov, 

14. přestupní doby pro přestupní relaci Havířov - Hranice na Moravě, 

15. přestupní doby pro přestupní relaci Bohumín – Havířov, 

16. přestupní doby pro přestupní relaci Havířov- Bohumín, 

17. přestupní doby pro přestupní relaci Karviná – Havířov, 

18. přestupní doby pro přestupní relaci Havířov – Karviná, 

19. přestupní doby pro přestupní relaci Čadca – Havířov, 

20. přestupní doby pro přestupní relaci Havířov – Čadca, 

21. maximální dovolené posuny časů příjezdů spojů ze směru od Bohumína, 

22. maximální dovolené posuny časů příjezdů spojů ze směru od Hranic na Moravě, 

23. maximální dovolené posuny časů příjezdů spojů ze směru od Havířova (OS), 

24. maximální dovolené posuny časů příjezdů spojů ze směru od Karviné, 

25. maximální dovolené posuny časů příjezdů spojů ze směru od Čadce, 
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26. maximální dovolené posuny časů příjezdů spojů ze směru do Havířova (ČT), 

27. maximální dovolené posuny časů odjezdů spojů ve směru do Bohumína, 

28. maximální dovolené posuny časů odjezdů spojů ve směru do Hranic na Moravě, 

29. maximální dovolené posuny časů odjezdů spojů ve směru do Havířova (OS), 

30. maximální dovolené posuny časů odjezdů spojů ve směru do Karviné, 

31. maximální dovolené posuny časů odjezdů spojů ve směru do Čadce, 

32. maximální dovolené posuny časů odjezdů spojů ve směru do Havířova (ČT), 

33. intenzity cestujících pro přestupní relaci Hranice na Moravě – Havířov, 

34. intenzity cestujících pro přestupní relaci Havířov - Hranice na Moravě, 

35. intenzity cestujících pro přestupní relaci Bohumín – Havířov, 

36. intenzity cestujících pro přestupní relaci Havířov- Bohumín, 

37. intenzity cestujících pro přestupní relaci Karviná – Havířov, 

38. intenzity cestujících pro přestupní relaci Havířov – Karviná, 

39. intenzity cestujících pro přestupní relaci Čadca – Havířov, 

40. intenzity cestujících pro přestupní relaci Havířov – Čadca, 

41. doby jízdy spojů mezi přestupními uzly Ostrava-Svinov a Český Těšín v obou 

směrech. 

Bod 41 byl do vstupních údajů zařazen proto, že se v řešené úloze jedná o dvojici 

přestupních uzlů spojených úsekem obsluhovaným kyvadlovou dopravou. Časy příjezdů 

jednotlivých spojů obsluhujících tento úsek do přestupních uzlů budou záviset na časech 

odjezdů těchto spojů ze sousedního přestupního uzlu a dobách jízdy mezi těmito 

přestupními uzly v příslušném směru. V případě přestupního uzlu Český Těšín se bude 

sousedním přestupním uzlem rozumět ŽST Ostrava-Svinov a naopak.  

Pro model pracující s myšlenkou taktového provozu je nutno výčet vstupních údajů 

doplnit o počty spojů jedoucích v jednotlivých taktech a hodnoty těchto taktů. 

Aktuální časy příjezdů a objezdů spojů v jednotlivých relacích a dob jízdy jednotlivých 

spojů v úseku Ostrava-Svinov a Český Těšín v obou směrech jsou čerpány z knižního 

jízdního řádu ČD [7], tj. jízdního řádu, jehož platnost odpovídá období zpracování 

předložené diplomové práce. 

Maximální dovolené časové posuny týkající se jednotlivých příjezdů a odjezdů byly 

zvoleny v intervalu <-3;+3> minuty. Ze zvolených intervalů, v nichž je možno se spoji 

posouvat v čase, je zřejmé, že nejdříve možná časová poloha každého spoje bude 

odpovídat časovému posunu -3 minuty vztažmo k aktuální poloze spoje dle knižního 

jízdního řádu, nejpozději přípustná časová poloha každého spoje bude odpovídat časovému 

posunu +3 minuty vztažmo k aktuální poloze spoje dle knižního jízdního řádu. Pro potřeby 
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experimentální části práce byly zvoleny výše uvedené intervaly, v případě reálných 

výpočtů je třeba vycházet z možností stanovených grafikonem vlakové dopravy a dalšími 

pomůckami (grafikon oběhu souprav, hnacích vozidel apod.). 

Přestupní doby pro cestující přestupující v jednotlivých relacích byly pro potřeby 

realizace optimalizačního výpočtu převzaty ze staničních řádů obou železničních stanic. 

Hodnoty přestupních dob jsou pro všechny řešené přestupní relace v obou stanicích stejné  

a jejich hodnota činí 5 minut. Obecně platí, že v případě, kdy by tyto hodnoty nebyly 

k dispozici, bylo by potřeba provést specializovaná měření v rámci dopravního průzkumu. 

V takovém případě je nutno zdůraznit, že výsledné hodnoty by kromě rychlosti chůze        

a vzdálenosti mezi jednotlivými stanovišti ovlivnila i složka představující intenzity 

cestujících přestupujících v těchto relacích (pro přestup např. 50 cestujících bude zapotřebí 

delší přestupní doba, než pro přestup 10 cestujících).  

Za účelem stanovení intenzit cestujících, kteří v jednotlivých relacích přestupují, je 

potřeba vykonat rozsáhlý a z toho plynoucí značně finančně nákladný dopravní průzkum, 

protože dopravce – ČD, uvedené údaje nesledují. Z důvodu toho, že by tento průzkum byl 

náročný na rozsah, čas, finance a počet sčítačů, jsou hodnoty představující intenzity 

cestujících přestupujících v jednotlivých relacích pro potřeby optimalizačního výpočtu 

rovněž zvoleny.  

Poslední skupinou konstant jsou údaje o dobách jízdy mezi řešenými přestupními uzly. 

Doby jízdy byly odvozeny z rozdílů příjezdů a odjezdů jednotlivých spojů mezi zadanými 

přestupními uzly, podle platného jízdního řádu [7]. 

Výpočetní experimenty se sestavenými modely je nutno chápat jako modelové 

výpočty, ve kterých je značná část vstupních údajů zvolena. Přestože je značná část 

vstupních údajů pro potřeby optimalizačního výpočtu zvolena, jsou modely i texty 

programů koncipovány tak, aby případný uživatel měl možnost dosadit reálná data a po 

ukončení optimalizačního výpočtu dosáhnout relevantní řešení.  
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5 Sestava matematického modelu pro řešení problému a 
realizace optimalizačního výpočtu 
 

Tato kapitola předložené práce je věnována zápisu konkrétních matematických modelů 

definovaného problému a jejich řešení. Matematické modely budou uvedeny ve dvou 

variantách. Varianta 1 obsahuje zápis všech vstupních hodnot  bez využití vazebních 

vztahů obsahujících takty (vstupní hodnoty nejsou zadány prostřednictvím taktů), varianta 

2 využívá vazebních vztahů obsahujících takty. Kapitola je tématicky rozdělena na dvě 

části. 

První část je věnována tvorbě matematických modelů časové koordinace spojů 

v přestupních uzlech v obou variantách. 

Druhá část se zabývá procesem transformace matematických modelů sestavených 

v první části do programovacího jazyka MOSEL, se kterým pracuje optimalizační software 

Xpress-IVE. 

5.1 Matematické modely 

5.1.1 Matematický model - varianta 1 
 
Rekapitulace vstupních údajů: 

I1  množina spojů přijíždějících do ŽST Ostrava-Svinov ze směru od Bohumína, 

I2  množina spojů přijíždějících do ŽST Ostrava-Svinov ze směru od Havířova , 

I3  množina spojů přijíždějících do ŽST Ostrava-Svinov ze směru od Hranic na Moravě, 

I4  množina spojů přijíždějících do ŽST Český Těšín ze směru od Karviné, 

I5  množina spojů přijíždějících do ŽST Český Těšín ze směru od Havířova, 

I6  množina spojů přijíždějících do ŽST Český Těšín ze směru od Čadce, 

 

J1  množina spojů odjíždějících z ŽST Ostrava-Svinov ve směru do Bohumína, 

J2  množina spojů odjíždějících z ŽST Ostrava-Svinov ve směru do Havířova, 

J3  množina spojů odjíždějících z ŽST Ostrava-Svinov ve směru do Hranic na  Moravě, 

J4  množina spojů odjíždějících z ŽST Český Těšín ve směru do Karviné, 

J5  množina spojů odjíždějících z ŽST Český Těšín ve směru do Havířova, 

J6  množina spojů odjíždějících z ŽST Český Těšín ve směru do Čadce. 

 
Pro lepší přehlednost v zápisu modelu a z důvodu případného porovnání zápisu 

v obecné podobě se zápisem transformovaným do jazyka MOSEL je u jednotlivých 
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symbolů v modelu pro časovou koordinaci spojů uvedeno označení příslušné relace 

v podobě horního indexu. 

 
SBoHa

if    počet cestujících přestupujících v ŽST Ostrava-Svinov ze spoje i přijíždějícího ze 

směru od Bohumína na spoj odjíždějící ve směru do Havířova 
SHaBo

if    počet cestujících přestupujících v ŽST Ostrava-Svinov ze spoje i přijíždějícího ze 

směru od Havířova na spoj odjíždějící ve směru do Bohumína 
SHrHa

if    počet cestujících přestupujících v ŽST Ostrava-Svinov ze spoje i přijíždějícího ze 

směru od Hranic na Moravě na spoj odjíždějící ve směru do Havířova 
SHaHr

if    počet cestujících přestupujících v ŽST Ostrava-Svinov ze spoje i přijíždějícího ze 

směru od Havířova na spoj odjíždějící ve směru do Hranic na Moravě 
TKaHa

if    počet cestujících přestupujících v ŽST Český Těšín ze spoje i přijíždějícího ze 

směru od Karviné na spoj odjíždějící ve směru do Havířova 
THaKa

if    počet cestujících přestupujících v ŽST Český Těšín ze spoje i přijíždějícího ze 

směru od Havířova na spoj odjíždějící ve směru do Karviné 
TCaHa

if    počet cestujících přestupujících v ŽST Český Těšín ze spoje i přijíždějícího ze 

směru od  Čadce na spoj odjíždějící ve směru do Havířova 
THaCa

if    počet cestujících přestupujících v ŽST Český Těšín ze spoje i přijíždějícího ze 

směru od Havířova na spoj odjíždějící ve směru do Čadce 

 
PSBo

it  nejdříve možný časový okamžik příjezdu spoje i do ŽST Ostrava-Svinov ze směru 

od Bohumína 
PSHa

it  nejdříve možný časový okamžik příjezdu spoje i do ŽST Ostrava-Svinov ze směru 

od Havířova 
PSHr

it  nejdříve možný časový okamžik příjezdu spoje i do ŽST Ostrava-Svinov ze směru 

od Hranic na Moravě 
PTKa

it  nejdříve možný časový okamžik příjezdu spoje i do ŽST Český Těšín ze směru od 

Karviné 
PTHa

it  nejdříve možný časový okamžik příjezdu spoje i do ŽST Český Těšín ze směru od 

Havířova 
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PTCa
it  nejdříve možný časový okamžik příjezdu spoje i do ŽST Český Těšín ze směru od 

Čadce 

 
PSBo

jt  nejdříve možný časový okamžik odjezdu spoje j z ŽST Ostrava-Svinov ze směru do 

Bohumína 
PSHa

jt  nejdříve možný časový okamžik odjezdu spoje j z ŽST Ostrava-Svinov ze směru do 

Havířova 
PSHr

jt  nejdříve možný časový okamžik odjezdu spoje j z ŽST Ostrava-Svinov ze směru do 

Hranic na Moravě 
PTKa

jt  nejdříve možný časový okamžik odjezdu spoje j z ŽST Český Těšín  ze směru  do 

Karviné 
PTHa

jt  nejdříve možný časový okamžik odjezdu spoje j z ŽST Český Těšín  ze směru  do 

Havířova 
PTCa

jt  nejdříve možný časový okamžik odjezdu spoje j z ŽST Český Těšín  ze směru  do 

Čadce 

 
PSBo

ia  maximální časový posun okamžiku příjezdu spoje i do ŽST Ostrava-Svinov ze 

směru od Bohumína 
PSHa

ia  maximální časový posun okamžiku příjezdu spoje i do ŽST Ostrava-Svinov ze 

směru od Havířova 
PSHr

ia  maximální časový posun okamžiku příjezdu spoje i do ŽST Ostrava-Svinov ze 

směru od Hranic na Moravě 
PTKa

ia  maximální časový posun okamžiku příjezdu spoje i do ŽST Český Těšín ze směru 

od Karviné 
PTHa

ia  maximální časový posun okamžiku příjezdu spoje i do ŽST Český Těšín ze směru 

od Havířova 
PTCa

ia  maximální časový posun okamžiku příjezdu spoje i do ŽST Český Těšín ze směru 

od Čadce 

 
PSBo

jb  maximální časový posun okamžiku odjezdu spoje j z ŽST Ostrava-Svinov ze směru 

do Bohumína 
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PSHa
jb  maximální časový posun okamžiku odjezdu spoje j z ŽST Ostrava-Svinov ze směru 

do Havířova 
PSHr

jb  maximální časový posun okamžiku odjezdu spoje j z ŽST Ostrava-Svinov ze směru 

do Hranic na Moravě 
PTKa

jb  maximální časový posun okamžiku odjezdu spoje j z ŽST Český Těšín ze směru do 

Karviné 
PTHa

jb  maximální časový posun okamžiku odjezdu spoje j z ŽST Český Těšín ze směru do 

Havířova 
PTCa

jb  maximální časový posun okamžiku odjezdu spoje j z ŽST Český Těšín ze směru do 

Čadce 

 
PSBo

ix časový posun okamžiku příjezdu spoje i do ŽST Ostrava-Svinov ze směru od 

Bohumína 
PSHa

ix časový posun okamžiku příjezdu spoje i do ŽST Ostrava-Svinov ze směru od 

Havířova 
PSHr

ix  časový posun okamžiku příjezdu spoje i do ŽST Ostrava-Svinov ze směru od Hranic 

na Moravě 
PTKa

ix  časový posun okamžiku příjezdu spoje i do ŽST Český Těšín ze směru od Karviné 

PTHa
ix  časový posun okamžiku příjezdu spoje i do ŽST Český Těšín ze směru od Havířova 

PTCa
ix  časový posun okamžiku příjezdu spoje i do ŽST Český Těšín ze směru od Čadce 

PSBo
jy časový posun okamžiku odjezdu spoje j z ŽST Ostrava-Svinov ze směru do 

Bohumína 
PSHa

jy časový posun okamžiku odjezdu spoje j z ŽST Ostrava-Svinov ze směru do 

Havířova 
PSHr

jy  časový posun okamžiku odjezdu spoje j z ŽST Ostrava-Svinov ze směru do Hranic 

na Moravě 
PTKa

jy  časový posun okamžiku odjezdu spoje j z ŽST Český Těšín ze směru do Karviné 

PTHa
jy  časový posun okamžiku odjezdu spoje j z ŽST Český Těšín ze směru do Havířova 

PTCa
jy  časový posun okamžiku odjezdu spoje j z ŽST Český Těšín ze směru do Čadce 
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jízdy
OT

it  doba jízdy spoje i mezi ŽST Ostrava-Svinov a ŽST Český Těšín 

jízdy
TO

it  doba jízdy spoje i mezi ŽST Český Těšín a ŽST Ostrava-Svinov 

 
SBoHa
prestt  přestupní doba v ŽST Ostrava-Svinov pro relaci Bohumín – Havířov 

SHaBo
prestt  přestupní doba v ŽST Ostrava-Svinov pro relaci Havířov - Bohumín  

SHrHa
prestt  přestupní doba v ŽST Ostrava-Svinov pro relaci Hranice na Moravě – Havířov 

SHaHr
prestt  přestupní doba v ŽST Ostrava-Svinov pro relaci Havířov – Hranice na Moravě 

TKaHa
prestt  přestupní doba v ŽST Český Těšín pro relaci Karviná – Havířov 

THaKa
prestt  přestupní doba v ŽST Český Těšín pro relaci Havířov - Karviná 

TCaHa
prestt  přestupní doba v ŽST Český Těšín pro relaci Čadca – Havířov 

THaCa
prestt  přestupní doba v ŽST Český Těšín pro relaci Havířov - Čadca 

 
Matematický model pro časovou koordinaci spojů v případě řešení varianty 1 má tvar: 

 
Účelová funkce: 
 

( )

THaCa
i

Ii

THaCa
i

TCaHa
i

Ii

TCaHa
i

THaKa
i

Ii

THaKa
i

TKaHa
i

Ii

TKaHa
i

SHaHr
i

Ii

SHaHr
i

SHrHa
i

Ii

SHrHa
i

SHaBo
i

Ii

SHaBo
i

SBoHA
i

Ii

SBoHa
i

hfhfhfhf

hfhfhfhfhf

....

....min

5654

2321

∑∑∑∑

∑∑∑∑

∈∈∈∈

∈∈∈∈

++++

++++=

  (5.1) 

 
 
Za podmínek: 
 
( ) ( ) ( )SBoHa

ij
SBoHa

i
SBoHa
presti

SBoPSBo
i

SHa
j

OSHa
j zhtxtyt −+≤−+−+ 1.1000   pro 21 , JjIi ∈∈   (5.2) 

 
( ) ( ) ( )1.1000 −≥−+−+ SBoHa

ij
SBoHa
presti

SBoPSBo
i

SHa
j

OSHa
j ztxtyt   pro 21 , JjIi ∈∈    (5.3) 

 
( ) ( ) ( )SHaBo

ij
SHaBo

i
SHaBo
presti

SHaPSHa
i

SBo
j

OSBo
j zhtxtyt −+≤−+−+ 1.1000   pro 12 , JjIi ∈∈   (5.4) 

 
( ) ( ) ( )1.1000 −≥−+−+ SHaBo

ij
SHaBo
presti

SHaPSHa
i

SBo
j

OSBo
j ztxtyt   pro 12 , JjIi ∈∈    (5.5) 

 
( ) ( ) ( )SHrHa

ij
SHrHa

i
SHrHa
presti

SHrPSHr
i

SHa
j

OSHa
j zhtxtyt −+≤−+−+ 1.1000   pro 23 , JjIi ∈∈   (5.6) 

 
( ) ( ) ( )1.1000 −≥−+−+ SHrHa

ij
SHrHa
presti

SHrPSHr
i

SHa
j

OSHa
j ztxtyt   pro 23 , JjIi ∈∈    (5.7) 

 
( ) ( ) ( )SHaHr

ij
SHaHr

i
SHaHr
presti

SHaPSHa
i

SHr
j

OSHr
j zhtxtyt −+≤−+−+ 1.1000   pro 32 , JjIi ∈∈  (5.8) 
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( ) ( ) ( )1.1000 −≥−+−+ SHaHr

ij
SHaHr
presti

SHaPSHa
i

SHr
j

OSHr
j ztxtyt    pro 32 , JjIi ∈∈  (5.9) 

 
( ) ( ) ( )TKaHa

ij
TKaHa

i
TKaHa
presti

TKaPTKa
i

THa
j

OTHa
j zhtxtyt −+≤−+−+ 1.1000  pro 54 , JjIi ∈∈ (5.10) 

 
( ) ( ) ( )1.1000 −≥−+−+ TKaHa

ij
TKaHa
presti

TKaPTKa
i

THa
j

OTHa
j ztxtyt   pro 54 , JjIi ∈∈   (5.11) 

 
( ) ( ) ( )THaKa

ij
THaKa

i
THaKa
presti

THaPTHa
i

TKa
j

OTKa
j zhtxtyt −+≤−+−+ 1.1000  pro 45 , JjIi ∈∈ (5.12) 

 
( ) ( ) ( )1.1000 −≥−+−+ THaKa

ij
THaKa
presti

THaPTHa
i

TKa
j

OTKa
j ztxtyt   pro 45 , JjIi ∈∈   (5.13) 

 
( ) ( ) ( )TCaHa

ij
TCaHa

i
TCaHa
presti

TCaPTCa
i

THa
j

OTHa
j zhtxtyt −+≤−+−+ 1.1000  pro 56 , JjIi ∈∈ (5.14) 

 
( ) ( ) ( )1.1000 −≥−+−+ TCaHa

ij
TCaHa
presti

TCaPTCa
i

THa
j

OTHa
j ztxtyt   pro 56 , JjIi ∈∈   (5.15) 

 
( ) ( ) ( )THaCa

ij
THaCa

i
THaCa
presti

THaPTHa
i

TCa
j

OTCa
j zhtxtyt −+≤−+−+ 1.1000  pro 65 , JjIi ∈∈ (5.16) 

 
( ) ( ) ( )1.1000 −≥−+−+ THaCa

ij
THaCa
presti

THaPTHa
i

TCa
j

OTCa
j ztxtyt   pro 65 , JjIi ∈∈   (5.17) 

 
 
 

1
2

=∑
∈Jj

SBoHa
ijz    pro 1Ii∈   (5.18) 

 
1

1

=∑
∈Jj

SHaBo
ijz    pro 2Ii∈   (5.19) 

 
1

2

=∑
∈Jj

SHrHa
ijz    pro 3Ii∈   (5.20) 

 
1

3

=∑
∈Jj

SHaHr
ijz     pro 2Ii∈   (5.21) 

 
1

5

=∑
∈Jj

TKaHa
ijz    pro 4Ii∈   (5.22) 

 
1

4

=∑
∈Jj

THaKa
ijz    pro 5Ii∈   (5.23) 

 
1

5

=∑
∈Jj

TCaHa
ijz    pro 6Ii∈   (5.24) 

 
1

6

=∑
∈Jj

THaCa
ijz    pro 5Ii∈   (5.25) 
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SBo
i

SBo
i ax ≤≤0   pro 1Ii∈   (5.26) 

 
SHa

i
SHa

i ax ≤≤0  pro 2Ii∈   (5.27) 
 

SHr
i

SHr
i ax ≤≤0   pro 3Ii∈   (5.28) 

 
TKa

i
TKa

i ax ≤≤0   pro 4Ii∈   (5.29) 
 

THa
i

THa
i ax ≤≤0  pro 5Ii∈   (5.30) 

 
TCa

i
TCa

i ax ≤≤0   pro 6Ii∈   (5.31) 
 

SBo
j

SBo
j by ≤≤0  pro 1Jj∈   (5.32) 

 
SHa

j
SHa

j by ≤≤0   pro 2Jj∈   (5.33) 
 

SHr
j

SHr
j by ≤≤0   pro 3Jj∈   (5.34) 

 
TKa

j
TKa

j by ≤≤0   pro 4Jj∈   (5.35) 
 

THa
j

THa
j by ≤≤0  pro 5Jj∈   (5.36) 

 
TCa

j
TCa

j by ≤≤0   pro 6Jj∈   (5.37) 
 

 
{ }1,0∈SBoHa

ijz   pro 21 , JjIi ∈∈   (5.38) 
 

{ }1,0∈SHaBo
ijz   pro 12 , JjIi ∈∈   (5.39) 

 
{ }1,0∈SHrHa

ijz   pro 23 , JjIi ∈∈   (5.40) 
 

{ }1,0∈SHaHr
ijz   pro 32 , JjIi ∈∈   (5.41) 

 
{ }1,0∈TKaHa

ijz   pro 54 , JjIi ∈∈   (5.42) 
 

{ }1,0∈THaKa
ijz   pro 45, JjIi ∈∈   (5.43) 

 
{ }1,0∈TCaHa

ijz   pro 56 , JjIi ∈∈   (5.44) 
 

{ }1,0∈THaCa
ijz   pro 65, JjIi ∈∈   (5.45) 
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0≥SBoHa
ih   pro 1Ii∈   (5.46) 

 
0≥SHaBo

ih   pro 2Ii∈   (5.47) 
 

0≥SHrHa
ih   pro 3Ii∈   (5.48) 

 
0≥SHaHr

ih   pro 2Ii∈   (5.49) 
 

0≥TKaHa
ih   pro 4Ii∈   (5.50) 

 
0≥THaKa

ih   pro 5Ii∈   (5.51) 
 

0≥TCaHa
ih   pro 6Ii∈   (5.52) 

 
0≥THaCa

ih   pro 5Ii∈   (5.53) 
 

ijízdy
OTHa

i
PSHa

i ttt +=   pro 2Ii∈  (5.54) 
 

ijízdy
OSHa

i
PTHa

i ttt +=  pro 5Ii∈   (5.55) 
 

Popis podmínek: 

Účelovou funkci (5.1), která v tomto případě představuje hodnotu časové ztráty všech 

cestujících, kteří v daných uzlech v zadaném období přestupují, je pro potřeby tohoto 

modelu nutno minimalizovat. Pro zajištění požadavku, aby v účelové funkci byly 

zohledněny všechny časové ztráty cestujících vznikající v jednotlivých relacích se účelová 

funkce skládá ze součtu osmi prvků. Každý z těchto prvků představuje sumární zápis 

součinů počtu přestupujících cestujících z jednotlivých spojů a časových ztrát pro tyto 

cestující. Počet součinů odpovídá počtu řešených přestupních vazeb. 

 
Pomocí podmínek (5.2) – (5.17) se realizují vazby vznikající při přestupu na jednotlivé 

spoje. Komentář, spojený s mechanizmem fungování uvedených podmínek byl uveden 

v kapitole Teoretická východiska řešení. 

 
Omezující podmínky (5.18) – (5.25) zajišťují, že z každého spoje přijíždějícího do 

přestupních uzlů ŽST Ostrava-Svinov a ŽST Český Těšín bude možno přestoupit právě na 

jeden spoj odjíždějící do sledovaných směrů. 

 
Omezující podmínky (5.26) – (5.31) zajišťují, že s každým přijíždějícím spojem bude 

možno posouvat v rámci dovoleného intervalu. 
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Omezující podmínky (5.32) – (5.37) zajišťují, že s každým odjíždějícím spojem bude 

možno posouvat v rámci dovoleného intervalu. 

 
Omezující podmínky  (5.38) – (5.45) udávají definiční obory proměnných ijz .  

Omezující podmínky (5.46) – (5.53) uvádějí definiční obory proměnných ih . 
 
Aby bylo možno v matematickém modelu dosáhnout efektu síťové časové koordinace 

spojů v přestupních uzlech, musí být mezi zadanými přestupními uzly vytvořena vazba. 

Tuto vazbu pro danou situaci představují vztahy (5.54) a (5.55). Vztah (5.54) udává, že 

časový okamžik příjezdu spoje Si  do ŽST Ostrava – Svinov ve směru od Havířova je 

provázán a časovým okamžikem odjezdu téhož spoje z ŽST Český Těšín a dobou jízdy 

mezi těmito dvěma uzly. Analogické vyjádření platné pro opačný směr udává vztah (5.55). 

Z hlediska zadávaných vstupních údajů do matematického modelu má tato vazba za 

následek změnu jejich objemu. Objem zadávaných dat bude snížen o údaje představující 

časové okamžiky příjezdů spojů do ŽST Ostrava – Svinov ve směru od Havířova a časové 

okamžiky příjezdů spojů do ŽST Český Těšín ve směru od Havířova. Bude však muset být 

doplněn o jízdní doby jízdy v jednotlivých směrech. 

5.1.2 Matematický model -  varianta 2 
 

Tato problematika bude v předložené práci zpracována pouze v teoretické podobě. 

Sestava matematického modelu pro případ taktového provozu mezi přestupními uzly ŽST       

Ostrava-Svinov a ŽST Český Těšín je ve fázi vkládání vstupních dat charakteristická tím, 

že pro potřeby časové koordinace spojů není potřeba zadávat všechny časové okamžiky 

příjezdů a odjezdů spojů do těchto uzlů. Pro potřebu časové koordinace spojů s taktovým 

provozem se tak v podobě vstupních dat do modelu zadávají pouze první časové okamžiky 

příjezdů a odjezdů spojů do/z přestupních uzlů ve sledované období. 

Toto pomyslné zjednodušení modelu je ale nutno doplnit o funkční zápis příjezdů        

a odjezdů spojů v taktu, čímž se situace komplikuje. Pro potřeby této varianty provozu je 

nutno stanovit, kolik spojů v zadaném období pojede v jednotlivých taktech. 

V uvedeném modelu se pracuje s dvěma takty TAKT1 a TAKT2, které nastávají 

v pořadí TAKT1→TAKT2→TAKT1.   

Ve variantě 2 matematického modelu je uvažováno se situací, kdy počty spojů 

přijíždějících a odjíždějících do/z jednotlivých směrů v jednotlivých taktech jsou stejné, 

z toho vyplývá, že také počty spojů v jednotlivých směrech jsou totožné. 
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Pro potřeby varianty 2 je nutno vstupní data strukturovat následovně:  

M11  množina spojů přijíždějících do ŽST Ostrava-Svinov od Bohumína v taktu 1, 

M12  množina spojů přijíždějících do ŽST Ostrava-Svinov od Bohumína v taktu 2 (po 

přechodu z taktu 1 na takt 2), 

M13  množina spojů přijíždějících do ŽST Ostrava-Svinov od Bohumína v taktu 1 (po 

přechodu z taktu 2 na takt 1), 

M21  množina  spojů přijíždějících do ŽST Ostrava-Svinov od Havířova v taktu 1, 

M22  množina spojů přijíždějících do ŽST Ostrava-Svinov od Havířova v taktu 2 (po 

přechodu z taktu 1 na takt 2), 

M23  množina spojů přijíždějících do ŽST Ostrava-Svinov od Havířova v taktu 1 (po 

přechodu z taktu 2 na takt 1), 

M31  množina spojů přijíždějících do ŽST Ostrava-Svinov od Hranic v taktu 1, 

M32  množina spojů přijíždějících do ŽST Ostrava-Svinov od Hranic v taktu 2 (po 

přechodu z taktu 1 na takt 2), 

M33  množina spojů přijíždějících do ŽST Ostrava-Svinov od Hranic v taktu 1 (po 

přechodu z taktu 2 na takt 1), 

M41  množina spojů přijíždějících do ŽST Český Těšín od Karviné v taktu 1, 

M42  množina spojů přijíždějících do ŽST Český Těšín od Karviné v taktu 2 (po přechodu 

z taktu 1 na takt 2), 

M43  množina spojů přijíždějících do ŽST Český Těšín od Karviné v taktu 1 (po přechodu 

z taktu 2 na takt 1), 

M51  množina spojů přijíždějících do ŽST Český Těšín od Havířova v taktu 1, 

M52  množina spojů přijíždějících do ŽST Český Těšín od Havířova v taktu 2 (po přechodu 

z taktu 1 na takt 2), 

M53  množina spojů přijíždějících do ŽST Český Těšín od Havířova v taktu 1 (po přechodu 

z taktu 2 na takt 1), 

M61  množina spojů přijíždějících do ŽST Český Těšín od Čadce v taktu 1, 

M62  množina spojů přijíždějících do ŽST Český Těšín od Čadce v taktu 2 (po přechodu 

z taktu 1 na takt 2), 

M63  množina spojů přijíždějících do ŽST Český Těšín od Čadce v taktu 1 (po přechodu 

z taktu 2 na takt 1), 

N11  množina spojů odjíždějících z ŽST Ostrava-Svinov do Bohumína v taktu 1, 

N12  množina spojů odjíždějících z ŽST Ostrava-Svinov do Bohumína v taktu 2 (po 

přechodu z taktu 1 na takt 2), 
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N13  množina spojů odjíždějících z ŽST Ostrava-Svinov do Bohumína v taktu 1 (po 

přechodu z taktu 2 na takt 1), 

N21  množina  spojů odjíždějících z ŽST Ostrava-Svinov do Havířova v taktu 1, 

N22  množina spojů odjíždějících z ŽST Ostrava-Svinov do Havířova v taktu 2 (po 

přechodu z taktu 1 na takt 2), 

N23  množina spojů odjíždějících z ŽST Ostrava-Svinov do Havířova v taktu 1 (po 

přechodu z taktu 2 na takt 1), 

N31  množina spojů odjíždějících z ŽST Ostrava-Svinov do Hranic v taktu 1, 

N32  množina spojů odjíždějících z ŽST Ostrava-Svinov do Hranic v taktu 2 (po přechodu 

z taktu 1 na takt 2), 

N33  množina spojů odjíždějících z ŽST Ostrava-Svinov do Hranic v taktu 1 (po přechodu 

z taktu 2 na takt 1), 

N41  množina spojů odjíždějících z ŽST Český Těšín do Karviné v taktu 1, 

N42  množina spojů odjíždějících z ŽST Ostrava-Svinov do Karviné v taktu 2 (po přechodu 

z taktu 1 na takt 2), 

N43  množina spojů odjíždějících z ŽST Ostrava-Svinov do Karviné v taktu 1 (po přechodu 

z taktu 2 na takt 1), 

N51  množina spojů odjíždějících z ŽST Český Těšín do Havířova v taktu 1, 

N52  množina spojů odjíždějících z ŽST Ostrava-Svinov do Havířova v taktu 2 (po 

přechodu z taktu 1 na takt 2), 

N53  množina spojů odjíždějících z ŽST Ostrava-Svinov do Havířova v taktu 1 (po 

přechodu z taktu 2 na takt 1), 

N61  množina spojů odjíždějících z ŽST Český Těšín do Čadce v taktu 1, 

N62  množina spojů odjíždějících z ŽST Ostrava-Svinov do Čadce, v taktu 2 (po přechodu 

z taktu 1 na takt 2), 

N63  množina spojů odjíždějících z ŽST Ostrava-Svinov do Čadce v taktu 1 (po přechodu 

z taktu 2 na takt 1), 

 

P1 číslo posledního spoje při přechodu z taktu 1 na takt 2 

P2 číslo posledního spoje při přechodu z taktu 2 na takt 1 

1taktt  ve formě časové jednotky vyjádřena velikost taktu 1 

2taktt  ve formě časové jednotky vyjádřena velikost taktu 2 
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n1  celkový počet spojů přijíždějících do ŽST Ostrava-Svinov od Bohumína 

n2  celkový počet spojů přijíždějících do ŽST Ostrava-Svinov od Havířova 

n3 celkový  počet spojů přijíždějících do ŽST Ostrava-Svinov od Hranic 

n4 celkový počet spojů přijíždějících do ŽST Český Těšín od Karviné 

n5 celkový počet spojů přijíždějících do ŽST Český Těšín od Havířova 

n6 celkový počet spojů přijíždějících do ŽST Český Těšín od Čadce 

 
n7  celkový počet spojů odjíždějících z ŽST Ostrava-Svinov do Bohumína 

n8  celkový počet spojů odjíždějících z ŽST Ostrava-Svinov do Havířova 

n9 celkový  počet spojů odjíždějících z ŽST Ostrava-Svinov do Hranic 

n10 celkový počet spojů odjíždějících z ŽST Český Těšín do Karviné 

n11 celkový počet spojů odjíždějících z ŽST Český Těšín do Havířova 

n12 celkový počet spojů odjíždějících z ŽST Český Těšín do Čadce 

 
Účelová funkce modelu bude totožná s účelovou funkcí (5.1), přičemž původní soubor 

omezujících podmínek (5.2) – (5.55) v modelu bude doplněn o následující podmínky: 

 

( ) 11 .1 takt
PSBoPSBo

m tmtt −+=     pro 11Mm∈    (5.56) 

( ) ( ) 211 .1.11 takttakt
PSBoPSBo

m tPmtPtt −+−+=    pro 12Mm∈    (5.57) 

( ) ( ) ( ) 1211 .2.12.11 takttakttakt
PSBoPSBo

m tPmtPPtPtt −+−+−+=    pro 13Mm∈    (5.58) 

 

( ) 11 .1 takt
PSHaPSHa

m tmtt −+=     pro 21Mm∈    (5.59) 

( ) ( ) 211 .1.11 takttakt
PSHaPSHa

m tPmtPtt −+−+=    pro 22Mm∈    (5.60) 

( ) ( ) ( ) 1211 .2.12.11 takttakttakt
PSHaPSHa

m tPmtPPtPtt −+−+−+=    pro 23Mm∈    (5.61) 

 

( ) 11 .1 takt
PSHrPSHr

m tmtt −+=     pro 31Mm∈    (5.62) 

( ) ( ) 211 .1.11 takttakt
PSHrPSHr

m tPmtPtt −+−+=    pro 32Mm∈    (5.63) 

( ) ( ) ( ) 1211 .2.12.11 takttakttakt
PSHrPSHr

m tPmtPPtPtt −+−+−+=    pro 33Mm∈    (5.64) 

 

( ) 11 .1 takt
PTKaPTKa

m tmtt −+=     pro 41Mm∈    (5.65) 

( ) ( ) 211 .1.11 takttakt
PTKaPTKa

m tPmtPtt −+−+=    pro 42Mm∈    (5.66) 

( ) ( ) ( ) 1211 .2.12.11 takttakttakt
PTKaPTKa

m tPmtPPtPtt −+−+−+=    pro 43Mm∈    (5.67) 
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( ) 11 .1 takt
PTHaPTHa

m tmtt −+=     pro 51Mm∈    (5.68) 

( ) ( ) 211 .1.11 takttakt
PTHaPTHa

m tPmtPtt −+−+=    pro 52Mm∈    (5.69) 

( ) ( ) ( ) 1211 .2.12.11 takttakttakt
PTHaPTHa

m tPmtPPtPtt −+−+−+=    pro 53Mm∈    (5.70) 

 

( ) 11 .1 takt
PTCaPTCa

m tmtt −+=     pro 61Mm∈    (5.71) 

( ) ( ) 211 .1.11 takttakt
PTCaPTCa

m tPmtPtt −+−+=    pro 62Mm∈    (5.72) 

( ) ( ) ( ) 1211 .2.12.11 takttakttakt
PTCaPTCa

m tPmtPPtPtt −+−+−+=    pro 63Mm∈    (5.73) 

 

( ) 11 .1 takt
OSBoOSBo

n tntt −+=     pro 11Nn∈    (5.74) 

( ) ( ) 211 .1.11 takttakt
OSBoOSBo

n tPntPtt −+−+=    pro 12Nn∈    (5.75) 

( ) ( ) ( ) 1211 .2.12.11 takttakttakt
OSBoOSBo

n tPntPPtPtt −+−+−+=    pro 13Nn∈    (5.76) 

 

( ) 11 .1 takt
OSHaOSHa

n tntt −+=     pro 21Nn∈    (5.77) 

( ) ( ) 211 .1.11 takttakt
OSHaOSHa

n tPntPtt −+−+=    pro 22Nn∈    (5.78) 

( ) ( ) ( ) 1211 .2.12.11 takttakttakt
OSHaOSHa

n tPntPPtPtt −+−+−+=    pro 23Nn∈    (5.79) 

 

( ) 11 .1 takt
OSHrOSHr

n tntt −+=     pro 31Nn∈    (5.80) 

( ) ( ) 211 .1.11 takttakt
OSHrOSHr

n tPntPtt −+−+=    pro 32Nn∈    (5.81) 

( ) ( ) ( ) 1211 .2.12.11 takttakttakt
OSHrOSHr

n tPntPPtPtt −+−+−+=    pro 33Nn∈    (5.82) 

 

( ) 11 .1 takt
OTKaOTKa

n tntt −+=     pro 41Nn∈    (5.83) 

( ) ( ) 211 .1.11 takttakt
OTKaOTKa

n tPntPtt −+−+=    pro 42Nn∈    (5.84) 

( ) ( ) ( ) 1211 .2.12.11 takttakttakt
OTKaOTKa

n tPntPPtPtt −+−+−+=    pro 43Nn∈    (5.85) 

 

( ) 11 .1 takt
OTHaOTHa

n tntt −+=     pro 51Nn∈    (5.86) 

( ) ( ) 211 .1.11 takttakt
OTHaOTHa

n tPntPtt −+−+=    pro 52Nn∈    (5.87) 

( ) ( ) ( ) 1211 .2.12.11 takttakttakt
OTHaOTHa

n tPntPPtPtt −+−+−+=    pro 53Nn∈    (5.88) 
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( ) 11 .1 takt
OTCaOTCa

n tntt −+=     pro 61Nn∈    (5.89) 

( ) ( ) 211 .1.11 takttakt
OTCaOTCa

n tPntPtt −+−+=    pro 62Nn∈    (5.90) 

( ) ( ) ( ) 1211 .2.12.11 takttakttakt
OTCaOTCa

n tPntPPtPtt −+−+−+=    pro 63Nn∈    (5.91) 

 
SBo

n
SBo

i xx 1=     pro i = 1 …n1-1   (5.92) 

SHa
n

SHa
i xx 2=     pro i = 1 …n2-1   (5.93) 

SHr
n

SHr
i xx 3=     pro i = 1 …n3-1   (5.94) 

TKa
n

TKa
i xx 4=     pro i = 1 …n4-1   (5.95) 

THa
n

THa
i xx 5=     pro i = 1 …n5-1   (5.96) 

TCa
n

TCa
i xx 6=     pro i = 1 …n6-1   (5.97) 

SBo
n

SBo
j yy 7=     pro j = 1 …n7-1   (5.98) 

SHa
n

SHa
j yy 8=     pro j = 1 …n8-1   (5.99) 

SHr
n

SHr
j yy 9=     pro j = 1 …n9-1   (5.100) 

TKa
n

TKa
j yy 10=     pro j = 1 …n10-1   (5.101) 

THa
n

THa
j yy 11=     pro j = 1 …n11-1   (5.102) 

TCa
n

TCa
j yy 12=     pro j = 1 …n12-1   (5.103) 

 

Podmínky (5.56) – (5.91) v matematickém modelu představují funkční zápis příjezdů a 

odjezdů spojů do obou přestupních uzlů ve všech možných relacích, které se v modelu 

vyskytují. Pomocí těchto podmínek je také zabezpečena plynulá změna velikosti taktu, ve 

kterém je provoz realizován. 

 
Taktový provoz spojů mezi dvěma přestupními uzly se dá obecně definovat jako 

postupný příjezd a odjezd jednotlivých spojů v předem stanovených intervalech, které 

průběžně mění svou hodnotu. Z tohoto důvodu je nutno zajistit, aby se velikost případného 

posunu vybraného spoje přijíždějícího (odjíždějícího) do (z) daného přestupního uzlu 

promítla také do časových posunů příjezdů (odjezdů) ostatních spojů svázaných s tímto 

spojem taktem, což zajišťují podmínky (5.92) – (5.103). V podmínkách (5.92) – (5.103) je 

vybraným spojem, na jehož posun jsou navázány všechny posuny všech ostatních spojů 

vždy spoj poslední. 
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5.2 Řešení matematických modelů 

5.2.1 Řešení matematického modelu - varianta 1 
 

Tato podkapitola se věnuje procesu transformace matematického modelu do textu 

programu, se kterým optimalizační software Xpress-IVE pracuje. Při vytváření textu 

programu se vychází z obecných zásad uvedených v podkapitole 3.3.  

Tvorba textu programu je podle obecných zásad rozdělena do tří částí. První část tvoří 

deklarace jednotlivých vstupních hodnot, druhou část tvoří sestavení účelové funkce          

a příslušných omezujících podmínek a třetí část je zaměřena na získání výpisů výsledků z 

řešeného modelu ve formě sdělení. 

 
Z důvodu rozsahu modelu a následně také rozsahu textu programu bude v následujícím 

textu uveden příklad transformace pouze pro jednu relaci, která odpovídající situaci, kdy 

cestující přestupují v ŽST Ostrava-Svinov ze spojů přijíždějících od Bohumína na spoje 

odjíždějící ve směru do Havířova. 

 
Část textu programu týkající se deklarace konstant a proměnných. 

n2=61 

n32=24 

prijSBO=1..n2 

odjSHA=1..n32 

 

Pomocí uvedeného zápisu je docíleno toho, že model bude pracovat s údaji 

odpovídajícími 61 příjezdům spojů od Bohumína a 24 odjezdům ve směru do Havířova. 

 
tjST:array(odjSHA)of real 

Zápis udávající, že doby jízdy jsou konstanty. V závorce je uvedena množina spojů, 

kterých se doby jízdy týkají. 

 
fSBoHa:array(prijSBO)of real 

Zápis udávající, že počet cestujících přestupujících mezi příslušnými spoji v ŽST 

Ostrava-Svinov jsou konstantami. 
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aSBo:array(prijSBO)of real 

bSHa:array(odjSHA)of real 

Pomocí tohoto zápisu je deklarováno, že případné maximální posuny časových 

okamžiků příjezdů spojů ze směru od Bohumína do ŽST Ostrava-Svinov a odjezdů spojů 

ve směru do Havířova z ŽST Ostrava-Svinov budou konstantami. 

 

xSBo:array(prijSBO)of mpvar 

ySHa:array(odjSHA)of mpvar 

Pomocí tohoto zápisu jsou deklarovány časové posuny příjezdů spojů ze směru od 

Bohumína do ŽST Ostrava-Svinov a odjezdů spojů ve směru do Havířova z ŽST    

Ostrava-Svinov, které jsou proměnnými (posuny jsou vztaženy k nejdříve možným 

časovým polohám spojů). 

hSBoHa:array(prijSBO)of mpvar 

Pomocí tohoto zápisu jsou deklarovány proměnné omezující čekání cestujících v ŽST 

Ostrava-Svinov při přestupu ze spoje přijíždějícího ze směru od Bohumína na spoj 

odjíždějící ve směru do Havířova shora. 

 

zSBoHa:dynamic array(range,range)of mpvar 

Pomocí tohoto zápisu jsou deklarovány dynamické proměnné reprezentující vznik 

přestupní vazby v ŽST Ostrava-Svinov při přestupu ze spoje přijíždějícího ze směru od 

Bohumína na spoj odjíždějící ve směru do Havířova. 

 

tPSBo:array(prijSBO)of real 

tOSHa:array(odjSHA)of real 

Pomocí tohoto zápisu jsou deklarovány časové okamžiky příjezdů spojů ze směru od 

Bohumína do ŽST Ostrava-Svinov a odjezdů spojů ve směru do Havířova, které jsou 

konstantami. 

 

PSBoHa:array(prijSBO,odjSHA)of integer 

Pomocí tohoto zápisu jsou deklarovány matice na základě jejichž prvků jsou 

inicializovány proměnné zSboha. 
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Část textu programu obsahující zadání konkrétních hodnot, omezující podmínky a 

účelovou funkci. 

Zadání konstant, které nejsou typu pole: 

 
TprestBoHa:=5 

Vytvoření hodnoty přestupní doby cestujících mezi příjezdy spojů ze směru od 

Bohumína do ŽST Ostrava-Svinov a odjezdů spojů z ŽST Ostrava-Svinov ve směru do 

Havířova. 

Zadání konstant, které jsou typu pole: 

 
tPSBo:=[56,101,144,150,222,235,257,270,281,299,326,330,346,391,401,418,446,450, 

466,483,506,521,566,570,603,626,641,658,684,723,746,761,806,810,813,826,832,873, 

881,898,926,946,963,986,1001,1018,1046,1066,1078,1111,1121,1138,1166,1170,1186, 

1203,1226,1241,1286,1357,1417] 

Zápis představující všechny nejdříve možné časové okamžiky příjezdů spojů do ŽST 

Ostrava-Svinov ze směru od Bohumína, ve sledovaném období. 

 

tOSHa:=[285,304,343,373,397,433,493,553,619,673,733,763,793,853,883,913,973,1033,

1093,1153, 1223,1278,1335,1437] 

Zápis představující všechny nejdříve možné časové okamžiky odjezdů spojů z ŽST 

Ostrava-Svinov ve směru do Havířova, ve sledovaném období. 

 

fSBoHa:=[1,1,1,1,1,1,1,1,1,1, 1,1,1,1,1,1,1,1,1,1, 1,1,1,1,1,1,1,1,1,1, 1,1,1,1,1,1,1,1,1,1, 

1,1,1,1,1,1,1,1,1,1, 1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0] 

Zápis intenzit cestujících, kteří v zadané relaci v řešeném období přestupují. 

 

aSBo:=[6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,

6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6] 

Zápis hodnot maximálních dovolených časových posunů spojů přijíždějících do ŽST           

Ostrava-Svinov ze směru od Bohumína. 

 

bSHa:=[6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6] 

Zápis hodnot maximálních dovolených časových posunů spojů odjíždějících z ŽST         

Ostrava-Svinov ve směru do Havířova. 
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forall(i in prijSBO, j in odjSHA) 

if(tOSHa(j)<tPSBo(i)+TprestBoHa)or((j>1)and(tPSBo(i)+TprestBoHa<=tOSHa(j-1))) 

then PSBoHa(i,j):=0 

else PSBoHa(i,j):=1 

end-if 

forall(i in prijSBO, j in odjSHA|PSBoHa(i,j)=1)create(zSBoHa(i,j)) 

Zápis obsahující inicializaci proměnných modelujících existence přestupních vazeb 

pro přestupní relaci Bohumín – Havířov v ŽST Ostrava-Svinov. 

 

forall(i in prijSBO, j in odjSHA|PSBoHa(i,j)=1) ((tOSHa(j)+ySHa(j))-(tPSBo(i)+xSBo(i))- 

TprestBoHa)<=(hSBoHa(i)+1000*(1-zSBoHa(i,j))) 

forall(i in prijSBO, j in odjSHA|PSBoHa(i,j)=1) ((tOSHa(j)+ySHa(j))-(tPSBo(i)+xSBo(i))- 

TprestBoHa)>=(1000*(zSBoHa(i,j)-1)) 

forall(i in prijSBO) sum(j in odjSHA|PSBoHa(i,j)=1)zSBoHa(i,j)=1 

Zápis zajišťující převedení podmínek vytvářejících přestupní vazby mezi spoji 

v zadané relaci. 

 

forall(i in prijSBO, j in odjSHA) zSBoHa(i,j)is_binary 

Zápis zajišťující, že proměnná modelující existenci přestupní vazby bude nabývat 

hodnot 0 a 1. 

 

forall(i in prijSBO) xSBo(i)<=aSBo(i) 

Zápis zajišťující, že zvolený časový posun okamžiků příjezdů spojů do ŽST      

Ostrava-Svinov ze směru od Bohumína nepřesáhne maximální dovolené hodnoty. 

 

forall(j in odjSHA) ySHa(j)<=bSHa(j) 

Zápis zajišťující, že zvolený časový posun okamžiků odjezdů spojů z ŽST        

Ostrava-Svinov ve směru do Havířova nepřesáhne maximální dovolené hodnoty. 

 

efektivita:= (sum(i in prijSBO) (fSBoHa(i)*hSBoHa(i)) + sum(i in prijSHA) 

(fSHaBo(i)*hSHaBo(i))+ sum(i in prijSHR) (fSHrHa(i)*hSHrHa(i)) + sum(i in prijSHA) 

(fSHaHr(i)*hSHaHr(i))+ sum(i in prijTKA) (fTKaHa(i)*hTKaHa(i)) + sum(i in prijTHA) 

(fTHaKa(i)*hTHaKa(i))+ sum(i in prijTCA) (fTCaHa(i)*hTCaHa(i)) + sum(i in prijTHA) 

(fTHaCa(i)*hTHaCa(i))) 

Zápis zajišťující účelovou (obsahuje i členy vztahující se k ostatním relacím). 
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minimize(efektivita) 

Zápis zajišťující, že hodnota účelové funkce bude minimalizována. 

 

Část textu programu týkající se výpisů výstupů z modelu. 

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

writeln 

writeln("Následuje výpis posunů příjezdů spojů od Bohumína - OSTRAVA:") 

writeln 

forall(i in prijSBO| getsol(xSBo(i))>=0)        

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

minut") 

writeln 

writeln("Následuje výpis posunů odjezdů spojů do Havířova - OSTRAVA:") 

writeln 

forall(j in odjSHA| getsol(ySHa(j))>=0)        

writeln("ySHa(",j,")=",getsol(ySHa(j)),"  => spoj ",j," bude posunut o ",getsol(ySHa(j))," 

minut") 

writeln 

writeln("Následuje výpis čekání cestujících na jednotlivé spoje ve směru Bohumín - 

Havířov  - OSTRAVA SVINOV:") 

writeln 

forall(i in prijSBO| getsol(hSBoHa(i))>=0)        

writeln("hSBoHa(",i,")=",getsol(hSBoHa(i))," => spoj ",i,"") 

writeln 

writeln("Následuje výpis přestupů cestujících mezi jednotlivými spoji ve směru Bohumín - 

Havířov - OSTRAVA:") 

writeln 

forall(i in prijSBO, j in odjSHA| getsol(zSBoHa(i,j))>0)      

writeln("zSBoHa(",i,",",j,")=",getsol(zSBoHa(i,j))," => Cestující ze spoje ",i,"  budou 

přestupovat na spoj ",j,"")       

writeln 

Pomocí tohoto zápisu je možné nařídit takové výstupy z úlohy, které napomáhají 

kontrole výsledků. 
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5.2.2 Řešení matematického modelu - varianta 2 
 

Tato varianta textu programu bude obsahovat většinu textu programu vztaženého 

k variantě 1, text programu je však nutno rozšířit o následující zápis vztahů týkajících se 

příjezdů a odjezdů spojů vedených v taktovém provozu a zkrátit o zadání týkající se 

definování časů příjezdů a odjezdů jednotlivých spojů. Řešení této varianty však přichází 

v úvahu pouze tehdy, budou-li všechny koordinované spoje přijíždět a odjíždět v zadaných 

taktech. 

 

forall(i in 1..4) tPSBo(i):=(tPSBo(1) + ((i)-1)*TAKT1) 

forall(i in 5..9) tPSBo(i):=(tPSBo(1) + (P1-1)*TAKT1 + ((i)-P1)*TAKT2) 

forall(i in 10..11) tPSBo(i):=(tPSBo(1) + (P1-1)*TAKT1 + (P2-P1)*TAKT2 + ((i)-

P2)*TAKT1) 

forall(j in 1..4) tOSHa(j):=(tOSHa(1) + ((j)-1)*TAKT1) 

forall(j in 5..9) tOSHa(j):=(tOSHa(1) + (P1-1)*TAKT1 + ((j)-P1)*TAKT2) 

forall(j in 10..11) tOSHa(j):=(tOSHa(1) + (P1-1)*TAKT1 + (P2-P1)*TAKT2 + ((j)-

P2)*TAKT1) 

 

Tento zápis zajišťuje, že jednotlivé časové okamžiky přijíždějících spojů do ŽST 

Ostrava-Svinov ze směru od Bohumína a časové okamžiky spojů odjíždějících z ŽST 

Ostrava-Svinov ve směru do Havířova budou nastávat v předepsaných taktech. 

 

forall(i in 1..10)xSBo(i)=xSBo(11) 

forall(j in 1..10)ySHa(j)=ySHa(11) 

Protože se jedná o taktový provoz je nutno zabezpečit, že případný časový posun 

vybraného spoje přijíždějícího (odjíždějícího) z (do) přestupního uzlu se promítne i u spojů 

jedoucích s tímto spojem v taktu. 
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6 Zhodnocení dosažených výsledků 
 

Kapitola je věnována konečnému zpracování výstupů z řešeného matematického 

modelu. Výstupy budou pro názornost zpracovány tabelárně. Ke každé přestupní relaci 

bude vytvořena samostatná tabulka. Z každé tabulky bude možno vyčíst nejenom celkovou 

časovou ztrátu vzniklou v příslušné relaci ale také hodnoty časových posunů jednotlivých 

spojů vztažmo k nejdříve možným časovým polohám. 

Měřítkem kvality současného řešení bude rozdíl mezi hodnotou účelové funkce 

navrženého řešení a hodnotou účelové funkce vypočítanou pro současný stav. V případě 

řešení porovnávaných v předložené práci je však mít stále na zřeteli, že intenzity 

přestupujících cestujících jsou zvoleny. Hodnotu účelové funkce pro současné řešení je 

možno vypočítat také pomocí programu Xpress-IVE, jestliže se nepřipustí časové posuny 

jednotlivých spojů, tj. časové posuny spojů budou z intervalu <-0;+0>  

Z důvodu vzájemného porovnání dosažených výsledků, je v této kapitole uveden pouze výstup 

modelu odpovídající variantě 1. Výstup z modelu založeného na myšlence taktového provozu však 

není možno, s ohledem na charakter existujícího provozu (spoje na některých úsecích nejezdí 

v taktu), porovnávat, není tedy v kapitole 6 uveden. 

 
V tab.č.1 jsou zpracovány výstupy z modelu na relaci Hranice na Moravě – Havířov. 

 

Relace: Hranice na Moravě  - Havířov : Ostrava-Svinov 

Číslo 
spoje 

Nejdříve 
možná 
časová 
poloha 

spoje - od 
Hranic 
[min] 

Nejdříve 
možná 
časová 
poloha 

spoje - do 
Havířova 

[min] 

Posun nej. 
možné 
časové 

polohy spoje 
- od Hranic 

[min] 

Posun nej. 
možné 
časové 

polohy spoje 
- do 

Havířova 
[min] 

Intenzita 
cestujících 

na dané 
relaci 

Časová ztráta při 
přestupu 
vztažená 

k navrženému 
řeš. [ztrátové 
osobominuty] 

Časová ztráta 
při přestupu 

vztažená 
k existujícímu 
řeš. [ztrátové 
osobominuty] 

1 133 285 6 0 1 141 147 
2 168 304 6 6 1 106 112 
3 259 343 6 0 1 15 21 
4 299 373 6 6 1 0 0 
5 329 397 6 6 1 3 9 
6 369 433 6 0 1 23 23 
7 395 493 6 0 1 27 33 
8 429 553 6 0 1 53 59 
9 434 619 6 0 1 48 54 
10 468 673 6 0 1 14 20 
11 488 733 0 0 1 0 0 
12 494 763 6 0 1 48 54 
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13 530 793 6 0 1 12 18 
14 549 853 6 0 1 59 65 
15 554 883 6 0 1 54 60 
16 588 913 6 0 1 20 26 
17 614 973 0 0 1 0 0 
18 650 1033 6 0 1 12 18 
19 669 1093 6 0 1 53 59 
20 674 1153 6 0 1 48 54 
21 708 1223 6 0 1 14 20 
22 734 1278 6 0 1 18 24 
23 770 1335 6 0 1 12 18 
24 789 1497 6 0 1 53 59 
25 794 - 6 - 1 48 54 
26 828 - 6 - 1 14 20 
27 848 - 0 - 1 0 0 
28 859 - 6 - 1 13 19 
29 871 - 6 - 1 1 7 
30 909 - 6 - 1 53 59 
31 914 - 6 - 1 48 54 
32 948 - 6 - 1 14 20 
33 968 - 0 - 1 0 0 
34 974 - 6 - 1 48 54 
35 1010 - 6 - 1 12 18 
36 1029 - 6 - 1 53 59 
37 1034 - 6 - 1 48 54 
38 1068 - 6 - 1 14 20 
39 1088 - 0 - 1 0 0 
40 1094 - 6 - 1 48 54 
41 1099 - 6 - 1 43 49 
42 1149 - 6 - 1 63 69 
43 1154 - 6 - 1 58 64 
44 1159 - 6 - 1 53 59 
45 1188 - 6 - 1 24 30 
46 1208 - 6 - 1 4 10 
47 1219 - 6 - 1 48 54 
48 1250 - 6 - 1 17 23 
49 1269 - 4 - 1 0 4 
50 1274 - 6 - 1 50 56 
51 1315 - 6 - 1 9 15 
52 1328 - 2 - 1 0 2 
53 1339 - 0 - 0 153 153 
54 1394 - 0 - 0 98 98 
55 1399 - 0 - 0 93 93 
56 1435 - 0 - 0 57 57 

Celková časová ztráta na dané relaci v důsledku přestupů 1616 1880 
Tab.č.1 Prezentace dosažených výsledků pro relaci Hranice na Moravě - Havířov 
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Z výsledů uvedených v tab.č.1 je patrné, že časová ztráta cestujících před provedením 

časové koordinace spojů měla hodnotu 1880 minut a po provedení časové koordinace 

spojů 1616 minut. V důsledku časové koordinace spojů došlo ke snížení časové ztráty 

cestujících na relaci  Hranice na Moravě - Havířov o 264 minut. 

 
V tab.č.2 jsou zpracovány výstupy z modelu na relaci Bohumín – Havířov. 

 

Relace: Bohumím  - Havířov : Ostrava-Svinov 

Číslo 
spoje 

Nejdříve 
možná 
časová 
poloha 

spoje - od 
Bohumína 

[min] 

Nejdříve 
možná 
časová 

poloha spoje 
- do 

Havířova 
[min] 

Posun nej. 
možné 
časové 
polohy 

spoje - od 
Bohumína 

[min] 

Posun nej. 
možné 
časové 

polohy spoje 
- do 

Havířova 
[min] 

Intenzita 
cestujících 

na dané 
relaci 

Časová ztráta 
při přestupu 

vztažená 
k navrženému 
řeš. [ztrátové 
osobominuty] 

Časová ztráta 
při přestupu 

vztažená 
k existujícímu 
řeš.[ztrátové 

osobominuty] 

1 56 285 6 0 1 218 224 
2 101 304 6 6 1 173 179 
3 144 343 6 0 1 130 136 
4 150 373 6 6 1 124 130 
5 222 397 6 6 1 52 58 
6 235 433 6 0 1 39 45 
7 257 493 6 0 1 17 23 
8 270 553 6 0 1 4 10 
9 281 619 6 0 1 18 18 
10 299 673 6 0 1 0 0 
11 326 733 6 0 1 6 12 
12 330 763 6 0 1 2 8 
13 346 793 6 0 1 22 22 
14 391 853 6 0 1 1 1 
15 401 883 6 0 1 21 27 
16 418 913 6 0 1 4 10 
17 446 973 6 0 1 36 42 
18 450 1033 6 0 1 32 38 
19 466 1093 6 0 1 16 22 
20 483 1153 5 0 1 0 5 
21 506 1223 6 0 1 36 42 
22 521 1278 6 0 1 21 27 
23 566 1335 6 0 1 42 48 
24 570 1497 6 0 1 38 44 
25 603 - 6 - 1 5 11 
26 626 - 6 - 1 36 42 
27 641 - 6 - 1 21 27 
28 658 - 6 - 1 4 10 
29 684 - 6 - 1 38 44 
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30 723 - 5 - 1 0 5 
31 746 - 6 - 1 6 12 
32 761 - 6 - 1 21 27 
33 806 - 6 - 1 36 42 
34 810 - 6 - 1 32 38 
35 813 - 6 - 1 29 35 
36 826 - 6 - 1 16 22 
37 832 - 6 - 1 10 16 
38 873 - 5 - 1 0 5 
39 881 - 6 - 1 21 27 
40 898 - 6 - 1 4 10 
41 926 - 6 - 1 36 42 
42 946 - 6 - 1 16 22 
43 963 - 5 - 1 0 5 
44 986 - 6 - 1 36 42 
45 1001 - 6 - 1 21 27 
46 1018 - 6 - 1 4 10 
47 1046 - 6 - 1 36 42 
48 1066 - 6 - 1 16 22 
49 1078 - 6 - 1 4 10 
50 1111 - 6 - 1 31 37 
51 1121 - 6 - 1 21 27 
52 1138 - 6 - 1 4 10 
53 1166 - 6 - 1 46 52 
54 1170 - 6 - 1 42 48 
55 1186 - 6 - 1 26 32 
56 1203 - 6 - 1 9 15 
57 1226 - 6 - 1 41 47 
58 1241 - 6 - 1 26 32 
59 1286 - 6 - 1 38 44 
60 1357 - 0 - 0 135 135 
61 1417 - 0 - 0 75 75 

Celková časová ztráta na dané relaci v důsledku přestupů 1784 2110 
Tab.č.2 Prezentace dosažených výsledků pro relaci Bohumín - Havířov 

 
Z výsledů uvedených v tab.č.2 je patrné, že časová ztráta cestujících před provedením 

časové koordinace spojů měla hodnotu 2110 minut a po provedení časové koordinace 

spojů 1784 minut. V důsledku časové koordinace spojů došlo ke snížení časové ztráty 

cestujících na relaci Hranice na Moravě - Havířov o 326 minut. 
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V tab.č.3 jsou zpracovány výstupy z modelu na relaci Havířov – Hranice na Moravě. 

 

Relace: Havířov - Hranice na Moravě : Ostrava-Svinov 

Číslo 
spoje 

Nejdříve 
možná 
časová 
poloha 

spoje - od 
Havířova 

[min] 

Nejdříve 
možná 
časová 
poloha 

spoje - do 
Hranic 
[min] 

Posun nej. 
možné 
časové 
polohy 

spoje - od 
Havířova 

[min] 

Posun nej. 
možné 
časové 
polohy 

spoje - do 
Hranic 
[min] 

Intenzita 
cestujících 

na dané 
relaci 

Časová ztráta 
při přestupu 
vztažená k 

navrženému 
řeš. [ztrátové 
osobominuty] 

Časová ztráta 
při přestupu 
vztažená k 

existujícímu 
řeš. [ztrátové 
osobominuty] 

1 297 58 0 0 1 30 30 
2 327 103 0 0 1 0 0 
3 357 146 6 0 1 28 34 
4 387 152 0 0 1 4 4 
5 447 225 0 0 1 0 0 
6 477 238 6 0 1 0 4 
7 510 259 1 0 1 0 1 
8 567 272 2 0 1 0 0 
9 627 284 0 0 1 4 4 
10 687 301 6 0 1 28 34 
11 747 332 0 0 1 4 4 
12 807 336 2 0 1 0 0 
13 837 349 4 0 1 0 4 
14 870 361 1 0 1 0 1 
15 927 396 2 0 1 0 0 
16 957 404 4 0 1 0 4 
17 990 421 0 0 1 1 1 
18 1047 452 0 0 1 0 0 
19 1107 469 0 0 1 4 4 
20 1167 486 0 2 1 0 0 
21 1226 516 0 0 1 5 5 
22 1287 524 2 0 1 70 72 
23 1360 572 0 2 1 55 55 
24 1484 606 0 0 0 158 158 
25 - 636 - 0 - - - 
26 - 644 - 0 - - - 
27 - 661 - 0 - - - 
28 - 726 - 0 - - - 
29 - 756 - 0 - - - 
30 - 764 - 0 - - - 
31 - 812 - 2 - - - 
32 - 816 - 0 - - - 
33 - 829 - 0 - - - 
34 - 846 - 0 - - - 
35 - 876 - 0 - - - 
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36 - 884 - 0 - - - 
37 - 901 - 0 - - - 
38 - 932 - 2 - - - 
39 - 936 - 0 - - - 
40 - 949 - 0 - - - 
41 - 966 - 0 - - - 
42 - 996 - 0 - - - 
43 - 1004 - 0 - - - 
44 - 1008 - 0 - - - 
45 - 1021 - 0 - - - 
46 - 1052 - 0 - - - 
47 - 1069 - 0 - - - 
48 - 1081 - 0 - - - 
49 - 1116 - 0 - - - 
50 - 1124 - 0 - - - 
51 - 1141 - 0 - - - 
52 - 1172 - 0 - - - 
53 - 1189 - 0 - - - 
54 - 1206 - 0 - - - 
55 - 1236 - 0 - - - 
56 - 1244 - 0 - - - 
57 - 1364 - 0 - - - 
58 - 1420 - 0 - - - 
59 - 1647 - 0 - - - 
Celková časová ztráta na dané relaci v důsledku přestupů 233 261 

Tab.č.3 Prezentace dosažených výsledků pro relaci Havířov – Hranice na Moravě 

 
Z výsledů uvedených v tab.č.3 je patrné, že časová ztráta cestujících před provedením 

časové koordinace spojů měla hodnotu 261 minut a po provedení časové koordinace spojů 

233 minut. V důsledku časové koordinace spojů došlo ke snížení časové ztráty cestujících 

na relaci Hranice na Moravě - Havířov o 28 minut. 

 

V tab.č.4 jsou zpracovány výstupy z modelu na relaci Havířov – Bohumín. 

 

Relace: Havířov - Bohumín : Ostrava-Svinov 

Číslo 
spoje 

Nejdříve 
možná 
časová 
poloha 

spoje - od 
Havířova 

[min] 

Nejdříve 
možná 
časová 
poloha 

spoje - do 
Bohumína 

[min] 

Posun nej. 
možné 
časové 
polohy 

spoje - od 
Havířova 

[min] 

Posun nej. 
možné 
časové 

polohy spoje 
- do 

Bohumína 
[min] 

Intenzita 
cestujících 

na dané 
relaci 

Časová ztráta 
při přestupu 

vztažená 
k navrženému 
řeš. [ztrátové 
osobominuty] 

Časová ztráta 
při přestupu 

vztažená 
k existujícímu 
řeš.[ztrátové 

osobominuty] 

1 297 135 0 0 1 0 0 
2 327 170 0 0 1 0 0 
3 357 261 6 0 1 4 10 
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4 387 302 0 0 1 5 5 
5 447 332 0 0 1 19 19 
6 477 372 6 0 1 3 9 
7 510 397 1 0 1 17 18 
8 567 432 2 0 1 17 19 
9 627 437 0 0 1 21 21 
10 687 471 6 0 1 13 19 
11 747 491 0 0 1 21 21 
12 807 496 2 0 1 19 21 
13 837 533 4 0 1 5 9 
14 870 552 1 0 1 36 37 
15 927 557 2 0 1 17 19 
16 957 591 4 0 1 5 9 
17 990 616 0 0 1 18 18 
18 1047 653 0 0 1 19 19 
19 1107 672 0 0 1 40 40 
20 1167 677 0 0 1 19 19 
21 1226 711 0 0 1 22 22 
22 1287 736 2 0 1 23 25 
23 1360 773 0 0 1 32 32 
24 1484 792 0 0 0 158 158 
25 - 797 - 0 - - - 
26 - 833 - 0 - - - 
27 - 851 - 0 - - - 
28 - 856 - 0 - - - 
29 - 874 - 0 - - - 
30 - 912 - 0 - - - 
31 - 917 - 0 - - - 
32 - 951 - 0 - - - 
33 - 971 - 0 - - - 
34 - 976 - 0 - - - 
35 - 1013 - 0 - - - 
36 - 1032 - 0 - - - 
37 - 1037 - 0 - - - 
38 - 1071 - 0 - - - 
39 - 1091 - 0 - - - 
40 - 1096 - 0 - - - 
41 - 1152 - 0 - - - 
42 - 1157 - 0 - - - 
43 - 1159 - 0 - - - 
44 - 1191 - 0 - - - 
45 - 1211 - 0 - - - 
46 - 1216 - 0 - - - 
47 - 1219 - 0 - - - 
48 - 1253 - 0 - - - 
49 - 1272 - 0 - - - 
50 - 1277 - 0 - - - 
51 - 1317 - 0 - - - 
52 - 1331 - 0 - - - 
53 - 1336 - 0 - - - 
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54 - 1339 - 0 - - - 
55 - 1397 - 0 - - - 
56 - 1399 - 0 - - - 
57 - 1437 - 0 - - - 
58 - 1647 - 0 - - - 

Celková časová ztráta na dané relaci v důsledku přestupů 375 411 
Tab.č.4 Prezentace dosažených výsledků pro relaci Havířov – Bohumín 

 

Z výsledů uvedených v tab.č.4 je patrné, že časová ztráta cestujících před provedením 

časové koordinace spojů měla hodnotu 411 minut a po provedení časové koordinace spojů 

375 minut. V důsledku časové koordinace spojů došlo ke snížení časové ztráty cestujících 

na relaci Hranice na Moravě - Havířov o 36 minut. 

 
V tab.č.5 jsou zpracovány výstupy z modelu na relaci Havířov – Čadca. 

 

Relace: Havířov - Čadca : Český Těšín 

Číslo 
spoje 

Nejdříve 
možná 
časová 

poloha spoje 
- od 

Havířova 
[min] 

Nejdříve 
možná 
časová 

poloha spoje 
- do Čadce 

[min] 

Posun nej. 
možné 
časové 
polohy 

spoje - od 
Havířova 

[min] 

Posun nej. 
možné 
časové 
polohy 

spoje - do 
Čadce 
[min] 

Intenzita 
cestujících 

na dané 
relaci 

Časová ztráta 
při přestupu 

vztažená 
k navrženému 
řeš. [ztrátové 
osobominuty] 

Časová ztráta 
při přestupu 

vztažená 
k existujícímu 
řeš.[ztrátové 

osobominuty] 

1 330 128 0 0 1 13 13 
2 360 188 6 0 1 7 13 
3 390 308 0 0 1 43 43 
4 420 320 6 0 1 7 13 
5 450 348 6 0 1 37 43 
6 480 378 0 0 1 13 13 
7 540 438 0 0 1 13 13 
8 600 498 0 0 1 13 13 
9 665 528 0 0 1 8 8 
10 720 558 0 0 1 13 13 
11 781 618 0 0 1 12 12 
12 810 648 0 0 1 29 29 
13 840 678 0 0 1 13 13 
14 900 738 0 0 1 13 13 
15 930 768 0 0 1 43 43 
16 960 798 0 0 1 13 13 
17 1020 844 0 0 1 13 13 
18 1080 858 0 0 1 13 13 
19 1140 888 0 0 1 13 13 
20 1200 902 0 0 1 13 13 
21 1269 918 0 0 1 2 2 
22 1324 978 0 0 1 9 9 
23 1384 1008 0 0 1 22 22 
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24 1544 1038 0 0 0 98 98 
25 - 1058 - 0 - - - 
26 - 1098 - 0 - - - 
27 - 1158 - 0 - - - 
28 - 1181 - 0 - - - 
29 - 1218 - 0 - - - 
30 - 1248 - 0 - - - 
31 - 1276 - 0 - - - 
32 - 1338 - 0 - - - 
33 - 1411 - 0 - - - 
34 - 1647 - 0 - - - 

Celková časová ztráta na dané relaci v důsledku přestupů 375 393 
Tab.č.5 Prezentace dosažených výsledků pro relaci Havířov – Čadca 

Z výsledů uvedených v tab.č.5 je patrné, že časová ztráta cestujících před provedením 

časové koordinace spojů měla hodnotu 393 minut a po provedení časové koordinace spojů 

375 minut. V důsledku časové koordinace spojů došlo ke snížení časové ztráty cestujících 

na relaci Hranice na Moravě - Havířov o 18 minut. 

 
V tab.č.6 jsou zpracovány výstupy z modelu na relaci Havířov – Karviná. 

 
Relace: Havířov - Karviná : Český Těšín 

Číslo 
spoje 

Nejdříve 
možná 
časová 
poloha 

spoje - od 
Havířova 

[min] 

Nejdříve 
možná 
časová 

poloha spoje 
- do Karviné 

[min] 

Posun nej.   
možné 
časové 
polohy 

spoje - od 
Havířova 

[min] 

Posun nej. 
možné 
časové 
polohy 

spoje - do 
Karviné 
[min] 

Intenzita 
cestujících 

na dané 
relaci 

Časová ztráta 
při přestupu 

vztažená 
k navrženému 
řeš.[ztrátové 

osobominuty] 

Časová ztráta 
při přestupu 

vztažená 
k existujícímu 
řeš.[ztrátové 

osobominuty] 

1 330 54 0 0 1 27 27 
2 360 174 6 0 1 21 27 
3 390 274 0 0 1 29 29 
4 420 282 6 0 1 23 29 
5 450 334 6 0 1 51 57 
6 480 362 0 0 1 27 27 
7 540 392 0 0 1 27 27 
8 600 424 0 0 1 27 27 
9 665 454 0 0 1 22 22 
10 720 512 0 0 1 27 27 
11 781 544 0 0 1 26 26 
12 810 572 0 0 1 57 57 
13 840 632 0 0 1 27 27 
14 900 664 0 0 1 27 27 
15 930 692 0 0 1 57 57 
16 960 752 0 0 1 27 27 
17 1020 812 0 0 1 27 27 
18 1080 872 0 0 1 27 27 
19 1140 904 0 0 1 27 27 
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20 1200 932 0 0 1 27 27 
21 1269 992 0 0 1 30 30 
22 1324 1052 0 0 1 25 25 
23 1384 1112 0 0 0 258 258 
24 1544 1144 0 0 0 98 98 
25 - 1172 - 0 - - - 
26 - 1232 - 0 - - - 
27 - 1304 - 0 - - - 
28 - 1354 - 0 - - - 
29 - 1374 - 0 - - - 
30 - 1647 - 0 - - - 

Celková časová ztráta na dané relaci v důsledku přestupů 665 683 
Tab.č.6 Prezentace dosažených výsledků pro relaci Havířov – Karviná 

Z výsledů uvedených v tab.č.6 je patrné, že časová ztráta cestujících před provedením 

časové koordinace spojů měla hodnotu 683 minut a po provedení časové koordinace spojů 

665 minut. V důsledku časové koordinace spojů došlo ke snížení časové ztráty cestujících 

na relaci Hranice na Moravě - Havířov o 18 minut. 

 
V tab.č.7 jsou zpracovány výstupy z modelu na relaci Čadca – Havířov. 

 

Relace: Čadca - Havířov : Český Těšín 

Číslo 
spoje 

Nejdříve 
možná 
časová 
poloha 

spoje - od 
Čadce 
[min] 

Nejdříve 
možná 
časová 
poloha 

spoje - do 
Havířova 

[min] 

Posun nej. 
možné 
časové 
polohy 

spoje - od 
Čadce 
[min] 

Posun nej. 
možné 
časové 
polohy 

spoje - do 
Havířova 

[min] 

Intenzita 
cestujících 

na dané 
relaci 

Časová ztráta 
při přestupu 

vztažená 
k navrženému 
řeš. [ztrátové 
osobominuty] 

Časová ztráta 
při přestupu 

vztažená 
k existující-

mu řeš. 
[ztrátové 

osobominuty] 

1 52 249 6 0 1 186 192 
2 172 279 6 0 1 66 72 
3 332 302 2 6 1 0 2 
4 360 339 6 0 1 28 34 
5 390 399 4 0 1 0 4 
6 422 431 6 6 1 4 4 
7 450 459 5 1 1 0 4 
8 510 519 6 2 1 0 4 
9 542 579 6 0 1 26 32 
10 570 639 4 6 1 0 4 
11 630 699 6 0 1 4 4 
12 662 759 6 2 1 26 32 
13 692 789 2 4 1 0 2 
14 750 819 6 1 1 0 4 
15 782 879 6 2 1 0 2 
16 810 909 5 4 1 0 4 
17 870 939 6 0 1 0 4 
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18 902 999 6 0 1 0 2 
19 915 1059 6 0 1 13 19 
20 930 1119 4 0 1 0 4 
21 957 1184 6 0 1 31 37 
22 990 1239 4 2 1 0 4 
23 1050 1312 4 0 1 0 4 
24 1077 1437 6 0 1 31 37 
25 1110 - 4 - 1 0 4 
26 1142 - 6 - 1 31 37 
27 1170 - 6 - 1 3 9 
28 1230 - 6 - 1 0 4 
29 1301 - 6 - 1 0 6 
30 1350 - 0 - 0 82 82 
31 1372 - 0 - 0 60 60 

Celková časová ztráta na dané relaci v důsledku přestupů 449 571 
Tab.č.7 Prezentace dosažených výsledků pro relaci Čadca – Havířov 

 
Z výsledů uvedených v tab.č.7 je patrné, že časová ztráta cestujících před provedením 

časové koordinace spojů měla hodnotu 571 minut a po provedení časové koordinace spojů 

449 minut. V důsledku časové koordinace spojů došlo ke snížení časové ztráty cestujících 

na relaci Hranice na Moravě - Havířov o 122 minut. 

 
V tab.č.8 jsou zpracovány výstupy z modelu na relaci Karviná – Havířov. 

 

Relace: Karviná - Havířov : Český Těšín 

Číslo 
spoje 

Nejdříve 
možná 
časová 
poloha 

spoje - od 
Karviné 
[min] 

Nejdříve 
možná 
časová 

poloha spoje 
- do 

Havířova 
[min] 

Posun nej. 
možné 
časové 
polohy 

spoje -  od 
Karviné 
[min] 

Posun nej. 
možné 
časové 
polohy 

spoje -  do 
Havířova 

[min] 

Intenzita 
cestujících 

na dané 
relaci 

Časová ztráta 
při přestupu 

vztažená 
k navrženému 

řešení [ztrátové 
osobominuty] 

Časová ztráta 
při přestupu 

vztažená 
k existujícímu 

řešení 
[ztrátové 

osobominuty] 

1 126 249 6 0 1 112 118 
2 186 279 6 0 1 52 58 
3 306 302 6 6 1 22 28 
4 316 339 6 0 1 12 18 
5 374 399 6 0 1 14 20 
6 434 431 6 6 1 15 20 
7 494 459 6 1 1 16 20 
8 526 519 6 2 1 42 48 
9 554 579 6 0 1 14 20 
10 614 639 6 6 1 20 20 
11 646 699 6 0 1 42 48 
12 674 759 6 2 1 14 20 
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13 734 789 6 4 1 16 20 
14 766 819 6 1 1 16 18 
15 794 879 6 2 1 15 20 
16 854 909 6 4 1 16 20 
17 893 939 6 0 1 9 11 
18 914 999 6 0 1 14 20 
19 974 1059 6 0 1 14 20 
20 1006 1119 6 0 1 42 48 
21 1034 1184 6 0 1 14 20 
22 1094 1239 6 2 1 14 20 
23 1154 1312 6 0 1 19 25 
24 1210 1437 6 0 1 20 24 
25 1214 - 6 - 1 16 20 
26 1246 - 6 - 1 55 61 
27 1274 - 6 - 1 27 33 
28 1334 - 0 - 0 98 98 
29 1396 - 0 - 0 36 36 

Celková časová ztráta na dané relaci v důsledku přestupů 682 818 
Tab.č.8 Prezentace dosažených výsledků pro relaci Karviná – Havířov 

 
Z výsledů uvedených v tab.č.8 je patrné, že časová ztráta cestujících před provedením 

časové koordinace spojů měla hodnotu 818 minut a po provedení časové koordinace spojů 

682 minut. V důsledku časové koordinace spojů došlo ke snížení časové ztráty cestujících 

na relaci Hranice na Moravě  - Havířov o 136 minut. 

Shrnutí 

Z výše prezentovaných výsledků optimalizačního výpočtu je zřejmé, že celková 

časová ztráta v přestupních uzlech Ostrava-Svinov a Český Těšín činí po provedení časové 

koordinace spojů 6 179 ztrátových osobominut  ve srovnání s hodnotou účelové funkce 

před provedením časové koordinace, která činí 7 127 ztrátových osobominut. Celkově 

časová ztráta v obou přestupních uzlech klesla o 948 minut při využití možnosti posunu 

spojů v intervalu <-3;+3> minuty a intenzitách přestupujících cestujících 1. 
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7 Ekonomické zhodnocení 
Ekonomického zhodnocení dopadů navrženého řešení je možno provézt 

prostřednictvím změny hodnoty účelové funkce. Hodnota účelové funkce v sestavených 

modelech závisí na dvou veličinách – na intenzitě cestujících, kteří přestupují 

v jednotlivých relacích a časových ztrát, které těmto přestupujícím cestujícím vznikají. Jak 

již bylo uvedeno v kapitole 6, činila původní hodnota účelové funkce, tj. před provedením 

časové koordinace pomocí matematického modelu, 7 127 ztrátových osobominut. Hodnota 

účelové funkce navrhovaného řešení, tj. po realizaci optimalizačního výpočtu provedeného 

na základě sestaveného modelu činila 6179 ztrátových osobominut. Jak je z dosažených 

výsledků patrné, snížila se hodnota účelové funkce o 948 ztrátových osobominut tj. došlo 

k poklesu o 13,3 %, což jistě není zanedbatelná hodnota. 

Aby bylo možno provézt ekonomické zhodnocení, bylo by zapotřebí umět dokázat 

kvantifikovat náklady plynoucí z pročekaného času. Stanovení takovéto hodnoty je však 

značně problematické a je předmětem diskuzí na odborných seminářích dlouhá léta. 

V nákladní dopravě by takovéto vyčíslení ještě mohlo proběhnout, protože je zpravidla 

snázeji vyčíslitelné, jaké náklady vznikají například v situacích, kdy výroba stojí 

v důsledku opoždění dodání požadovaného materiálu apod..  

V osobní dopravě je stanovení takovýchto nákladů ještě problematičtější. Je to 

především proto, že pro každého přestupujícího cestujícího má časová ztráta jinou cenu. 

Jinou bude mít např. pro managera jedoucího na důležité obchodní jednání, jinou bude mít 

pro studenta vysoké školy a jinou bude mít pro člověka jedoucího na sportovní utkání. 

V prvním a třetím z uvedených případů by snad ještě jakási šance na stanovení nákladů 

mohla existovat – mohla by se např. měřit prostřednictvím finanční ztráty, kterou by 

příslušný manager měl, kdyby se na obchodní jednání nedostavil včas, ovšem stanovení ve 

druhém z uvedených případů je víceméně nemožné.  

Další výpočet je především hypotetický. Budou-li předpokládány modelové průměrné 

náklady plynoucí z čekání např. 10 Kč za ztrátovou osobominutu, potom by vlivem časové 

koordinace mohlo dojít k úspoře 9 480 Kč. 

Ekonomické zhodnocení z hlediska úspory prostřednictvím hodnoty účelové funkce je 

však pouze jedním z možných. Další ekonomické propočty by mohly souviset s tím, že 

vlivem časových posunů spojů by bylo zapotřebí provézt úpravy v obězích souprav, 

turnusech jednotlivých zaměstnanců, což jsou však interní data dopravců provozujících 

dotčené spoje.  
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8 Závěr 
Cílem předložené práce bylo zabývat se možnostmi uplatnění lineárního programování 

při řešení problému časové koordinace spojů v přestupních uzlech s cílem minimalizovat 

celkové časové ztráty přestupujících cestujících.  

Úvodní části práce se zabývají definováním problému řešeného v předložené 

diplomové práci a formulací cílů práce. Obsahují  různé druhy příčin vedoucích ke vzniku 

již zmíněné časové složky, která výrazně přispívá k navýšení celkové doby přemístění, 

čímž znevýhodňuje veřejnou hromadnou dopravu v porovnání s individuální 

automobilovou dopravou. 

Další částí práce jsou věnovány tvorbě matematických modelů vedoucích 

k minimalizaci časových ztrát cestujících přestupujících v přestupních uzlech. 

Matematické modely byly vytvořeny jak pro podmínky odpovídající aktuální situaci na 

řešené trati, tak i modelově pro případné zavedení taktového provozu mezi 

koordinovanými spoji. Proces sestavení matematických modelů není v práci uveden jen     

z pohledu obecného řešení, ale i z hlediska procesu transformace matematického modelu 

do příslušného optimalizačního software, který je schopen navržené modely účinně řešit. 

Z uvedeného důvodu obsahuje práce také text věnovaný podrobnějšímu popisu procesu 

transformace matematického modelu do optimalizačního software Xpress-IVE, pomocí 

kterého byly sestavené matematické modely vyřešeny. 

Další část práce je věnována analýze podkladů pro optimalizační výpočet. V této části 

práce je provedena analýza a způsob získávání všech vstupních údajů, potřebných pro 

časovou koordinaci.  

Návrhová část práce je věnována konečnému sestavení matematických modelů 

v plném rozsahu a jejich řešení.  

Závěr práce je věnován zhodnocení výsledků časové koordinace spojů v přestupních 

uzlech Ostrava-Svinov a Český Těšín. Veškeré výstupy matematických modelů 

minimalizujících časové ztráty přestupujících cestujících jsou zpracovány tabelárně.        

Ke zhodnocení přínosů navrženého řešení slouží přímé porovnání s výsledky odpovídající 

situaci před provedením optimalizačního výpočtu. Ze vzájemného porovnání obou 

dosažených výsledků (současný stav a navrhovaný stav) je patrný pozitivní efekt, který 

lineární programování,  při zadaných vstupních údajích, přineslo. 

Je nutno zmínit, že se stále jedná o modelový výpočet, protože značná část vstupních 

údajů je fiktivní. Z uvedeného důvodu jsou veškeré texty programů vytvořené 
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v optimalizačním softwaru koncipovány tak, aby případný uživatel měl možnost všechny 

zvolené hodnoty nahradit hodnotami reálnými a sestavený model rychle vyřešit. 
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