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Anotace 

Práce se zabývá teoretickým výkladem problematiky Petriho sítí a představením 

jejich aplikačních oblastí. Nejprve jsou řešena a popsána teoretická východiska Petriho sítí 

tak, aby byla zřejmá pravidla pro práci s tímto specifickým modelovacím nástrojem. 

Následně jsou v této práci porovnány jednotlivé typy Petriho sítí a možnosti jejich využití 

v různých odvětvích sloužících pro různorodé účely. Poslední část je věnována jednoduché 

názorné aplikaci, která je řešena SW nástrojem HPSim určeným pro práci s Petriho sítěmi 

tak, aby byl čtenářům této práce objasněn princip fungování celé  problematiky. 

Klíčová slova:  Definice, graf, hrana, jádro, místo, model, Petriho síť, podmínka, 

proces, program, přechod, systém, událost, uzel, vazba, vztah 

Summary 

Thesis deals with the theoretic problems of Petri nets and performance of their 

application areas. First are solved and discussed the theoretical basis of Petri nets to make 

them clear rules to work with this specific modeling tool. Consequently in this study are 

compared different types of Petri nets and their potential use in various sectors used for 

various purposes. The last part is devoted to a simple illustrative application, which is 

solved by HPSim software tool intended for working with Petri nets so that the readers of 

this work elucidated the operating principle of the whole issue. 

Keywords:  Definition, chart, edge, core location, model, Petri net, condition, 

process, program, system, transition, event, node, link, relationship  

  



 

Obsah 

1 Úvod do problematiky, cíl práce .............................................................................. 1 

2 Teoretická východiska Petriho sítí .......................................................................... 2 

2.1 Konečný automat .................................................................................................. 3 

2.2 Petriho sítě............................................................................................................. 6 

2.2.1 P/T Petriho sítě ............................................................................................ 15 

2.2.2 C/E Petriho sítě ........................................................................................... 15 

2.2.3 P/T Petriho sítě s inhibitory ........................................................................ 15 

2.2.4 P/T Petriho sítě s prioritami ....................................................................... 16 

3 Využití Petriho sítí v praxi ........................................................................................ 17 

3.1 Model várkové linky na výrobu chloridu železnatého pro farmaceutické 

účely ..................................................................................................................... 17 

3.2 Řízení prohlížečky lahví .................................................................................... 19 

3.3 Aplikace Petriho sítě při modelování dynamického řízení křižovatek ........ 25 

3.4 Model zásobníku uhlí ......................................................................................... 28 

4 Vytvoření jednoduché funkční aplikace Petriho sítě ........................................ 31 

5 Závěr .............................................................................................................................. 43 

Literatura ........................................................................................................................... 44 

Seznam obrázků .............................................................................................................. 46 

Seznam tabulek ............................................................................................................... 47 

Seznam příloh .................................................................................................................. 47 



 

Seznam použitých zkratek 

C/E    Condition/Event (Podmínka/Událost) 

CP (CPN)  Barevné Petriho sítě 

DPO   Dopravní podnik Ostrava, a.s. 

MHD   Městská hromadná doprava 

PN   Petriho síť 

P/T   Place/Transitions (Místo/Přechod) 

SSZ   Světelné signalizační zařízení 

SW   Software 
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1 Úvod do problematiky, cíl práce 

Historie Petriho sítí sahá až do roku 1962, kdy německý matematik a počítačový 

vědec, Carl Adam Petri, zavedl ve své doktorské disertační práci (Kommunikation mit 

Automaten) nové koncepty popisu vzájemných závislostí mezi podmínkami a událostmi 

modelovaného systému. V průběhu sedmdesátých let se ukázalo, že se jedná o jeden 

z nejvhodnějších a nejefektivnějších jazyků pro popis, modelování a analýzu systémů, 

v nichž se vyskytují synchronizační, komunikační a zdroje sdílející procesy. Dlouhá 

historie matematických modelů vyústila v rozvinutou a neustále se rozšiřující teorii, která 

nám dává výsledky využívané při analýze modelovaných systémů. Pokusy praktického 

užívání Petriho sítí však ukázaly i určité nevýhody.  

Jednou velkou nevýhodou je chybějící koncept práce s daty. To má za důsledek, 

že se vznikající modely stávají neúměrně velké, protože veškerá práce s daty musí být 

prezentována rovnou do struktury sítě. Další nevýhodou je absence hierarchického 

konceptu. Z toho důvodu není možné stavět větší modely z množiny menších submodelů. 

Nicméně rozvoj Petriho sítí v sedmdesátých a osmdesátých letech tyto nevýhody postupně 

eliminoval, až výše zmiňované nevýhody odstranil. Šlo především o rozvoj tzv. vyšších 

Petriho sítí, jako jsou například barevné Petriho sítě, označované jako CP nebo CPN, které 

představují jeden ze dvou nejznámějších typů. 

 Barevné Petriho sítě tedy zahrnují integraci datových struktur, ale i možnost 

hierarchické dekompozice. Petriho sítě se postupně obohacovaly a zobecňovaly tak, aby 

jejich modelovací schopnost vyhověla praktickým potřebám. Výskyt různých variant 

Petriho sítí je dán snahou zvyšovat a zlepšovat modelovací schopnosti a úroveň modelu 

a přitom stále zachovat jednoduchost či přehlednost modelu, která je pro Petriho sítě 

typická. Obecně platí skutečnost, že vyšší typy Petriho sítí se hůře analyzují, na druhou 

stranu ale poskytují vyšší komfort. 

Cílem mé bakalářské práce je objasnit teoretická východiska Petriho sítí, představit 

jejich aplikační oblasti a poté vytvořit jednoduchou aplikaci pro demonstraci jejich funkce. 
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2 Teoretická východiska Petriho sítí 

Model je prostředkem poznávání skutečnosti a účinným nástrojem řešení převážně 

složitých a rozsáhlých problémů. Modelem může být libovolná myšlenková struktura 

v přijatelně abstraktní formě. K hrubému rozlišení různých pojetí modelování lze jako 

možnost uvažovat stupeň abstrakce a také směr, kterým je proces abstrakce veden. 

Rozeznáváme dvě skupiny modelů.  

První skupina zahrnuje tzv. ikonické modely, které jsou jen poměrným zmenšením 

reálných objektů (systémů). Jde například o přehrady, letadla, části toku řeky apod., kde 

fyzické rysy objektů umožňují jejich užití jako modelů. Do druhé skupiny řadíme 

tzv. formální (symbolické, formalizované) nebo matematické modely, které jsou tvořeny 

ze znaků (symbolů). Přestože jsou symboly vnímanými objekty, příliš podstatnou roli 

jejich fyzická podoba nehraje. 

Abychom dosáhli úspěšného modelového řešení, je pro nás podmínkou disponovat 

dostatečnými znalostmi o dané problematice. Dále se předpokládá, že autor modelu 

vykazuje dostatečné zkušenosti a znalosti pro úspěšnou implementaci a interpretaci 

modelového řešení. Správná interpretace výsledků modelového řešení je důležitou 

podmínkou pro konečné posouzení výsledků modelu, eventuálně pro jejich editaci 

před jejich uvedení do praxe. 

Chování dynamických systémů lze popsat stavovými proměnnými a změnami 

jejich hodnot v čase. Pro systémy, kde je jejich vývoj stavů vzorkován v diskrétních 

(nespojitých) časových segmentech, převážně užíváme k jejich matematickému vyjádření 

diferenční rovnice a nazýváme je diskrétní systémy. U diskrétních systémů nás zajímají 

pouze skokové změny stavu, které jsou způsobené výskyty událostí. Mezi systémy, které 

obvykle zkoumáme jako diskrétní, řadíme převážně informační systémy, workflow 

systémy, pružné výrobní systémy a jejich řízení, komunikační protokoly, počítačové 

systémy atd. Modelem, který můžeme použít, je konečný automat a z hlediska historického 

je logickým předchůdcem Petriho sítí. 
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2.1 Konečný automat 

Obecně lze konstatovat, že pro poznání struktury a chování systémů, je z mnoha 

důvodů vhodné vytvořit jejich model. Konečným automatem nazýváme teoretický 

výpočetní model, který se v informatice využívá především pro studijní účely. Jedná 

se ve skutečnosti o velice jednoduchý hypotetický počítač, který přechází mezi různými 

stavy na základě určitých symbolů, které čte na svém vstupu. Vzhledem k tomu, že jeho 

množina stavů je konečná, z toho vyplývá také jeho název, nedisponuje žádnou další 

pamětí a uchovává si tedy pouze informaci o svém aktuálním stavu.  

Konečný automat reprezentuje velmi jednoduchý model, který dokáže rozeznat jen 

regulární jazyky. Regulárním jazykem můžeme rozumět formální jazyk, u kterého můžeme 

jeho slova rozpoznávat tak, že při načtení každého písmene je provedena změna stavu 

v závislosti na stavu předchozím a na přečteném písmenu. Konečné automaty se využívají 

při zpracovávání regulárních výrazů, například mohou být součástí lexikálního analyzátoru 

v překladačích. 

Co se týče formální definice, můžeme konečný automat definovat jako 

uspořádanou pětici (S, Σ, σ, s, A), kde: 

 S je konečná neprázdná množina stavů; 

 Σ je konečná neprázdná množina vstupních symbolů, nazývaná abeceda; 

 σ je tzv. přechodová tabulka, popisující pravidla přechodů mezi stavy. Může 

mít buď podobu S × Σ → S (deterministický automat), nebo S × {Σ ∪ ε} → 

P(S) (nedeterministický automat); 

 s je počáteční stav, s ∈ S; 

 A je množina přijímajících stavů, A ⊆ S [3]. 

Schéma transformačního procesu je znázorněno na obrázku 1: 

 

Obr. 1 Transformační proces 

Co se týká popisu činnosti konečného automatu, nejprve se automat nachází 

v určitém, předem definovaném, počátečním stavu. V každém dalším kroku si pak automat 
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přečte ze vstupu jeden symbol a následně přejde do stavu, který je určen hodnotou, která 

v přechodové tabulce odpovídá aktuálnímu stavu konečného automatu a přečtenému 

symbolu na vstupu. Následně je na vstupu čten další symbol, na jehož základě 

je realizován další přechod podle přechodové tabulky atd.  

V závislosti na tom, zdali automat po přečtení vstupu skončí ve stavu, který patří 

do množiny přijímajících stavů, platí dvě možnosti. Automat buď daný vstup přijal, nebo 

v opačném případě nepřijal. Množina všech takto realizovaných řetězců, které daný 

automat přijme, tvoří již zmíněný regulární jazyk.  

Deterministický konečný automat v každém místě tabulky obsahuje jeden cílový 

stav, viz tabulka 1, které odpovídá přechodový graf neboli stavový diagram na obrázku 2. 

Konečný automat tedy nemusí být popsán pouze tabulkou, která je převážně u větších 

automatů relativně nepřehledná, ale může být znázorněn také graficky stavovým 

diagramem, jak vypovídají obrázky 2 a 3, případně stavovým stromem. 

Tab. 1 Deterministický konečný automat- přechodová tabulka 

 Vstup  

Stav 0 1  

→S0 S0 S1 

C
ílo

v
ý

 s
ta

v
 

S1 S2 S0 

S2 S1 S2 

 

 

Obr. 2 Deterministický konečný automat – stavový diagram 

Na obrázku 2 uzly vyjadřují jednotlivé stavy a orientovanými hranami jsou 

znázorněny dílčí přechody. Přijímající stavy jsou zde vyjádřeny zvýrazněným uzlem, 

v tomto případě pouze stav S0. Stejné vyjádření platí také pro graf nedeterministického 

konečného automatu na obrázku 3. 
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Tabulku 1 a stavový diagram (obr. 2) vysvětlím na příkladu. Počáteční stav je stav 

S0, který je označen v tabulce šipkou, abecedou a tedy vstupem je např. (1, 0, 0, 1) 

a přijímajícím stavem je opět S0. Nejprve si automat ve stavu S0 přečte první symbol 

na vstupu, tedy 1. V přechodové tabulce tato hodnota odpovídá stavu S1, do kterého 

automat přejde. Dalším symbolem na vstupu je 0 a podle přechodové tabulky je realizován 

další přechod do stavu S2. Po přečtení dalšího symbolu, kterým je 0, automat přejde 

do stavu S1 a po přečtení posledního vstupu, tedy symbolu 1, se automat dostane do stavu 

S0, který je označen jako přijímající, tudíž automat danou abecedu přijal.  

 Přechodová tabulka nedeterministického automatu obsahuje navíc další sloupec 

pro tzv. prázdný vstup (viz Tab. 2), který je vyjádřen symbolem ε a musí platit, že ε ∉ Σ. 

Se zmíněnou tabulkou souvisí stavový diagram na obrázku 3. Obecně se pak dá říct, 

že ε v teorii formálních jazyků vyjadřuje prázdné slovo. 

Tab. 2 Nedeterministický konečný automat - přechodová tabulka 

 Vstup  

Stav 0 1 ε  

→S0   S1,  S3 

C
ílo

v
ý

 s
ta

v
 

S1 S2 S1  

S2 S1 S2  

S3 S3 S4  

S4 S4 S3  

 

 

Obr. 3 Nedeterministický konečný automat- stavový diagram 
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Nedeterministické automaty poskytují volbu při přechodu stavů, tedy podle 

tabulky 2 a odpovídajícího stavového diagramu na obrázku 3, se jedná pouze o volbu 

ve stavu S0. Po přečtení prázdného vstupu automat přejde buď do stavu S1 nebo S3 a další 

postup je už shodný jako u deterministického automatu.  

Běžně se v informatice vyskytují dva typy konečného automatu a to automat 

Mealyho a Mooreův. Mezi těmito dvěma typy konečného automatu jsou jen malé rozdíly.  

U Mealyho automatu výstup záleží nejen na základě příchozího vstupu, ale také 

na aktuálním stavu, ve kterém se automat právě vyskytuje. Z toho vyplývá, že jistý stavový 

diagram automatu má ke každému přechodu kromě vstupní hodnoty, na základě které 

je přechod aktivován, přidruženou také výstupní hodnotu, která se vygeneruje při aktivaci 

přechodu. Na základě těchto vlastností můžeme říci, že Mealyho automat pracuje do jisté 

míry synchronně.  

Obdobou Mealyho automatu je automat Mooreův. Vzhledem k tomu, 

že u Mooreových strojů nezávisí výstup na momentálním vstupu, ale pouze na aktuálním 

stavu, mají Mooreovy stroje vždy určitě zpoždění. Na druhou stranu jsou Mooreovy 

automaty schopny trvale poskytnout hodnoty svého vnitřního stavu.  

Rozšíření modelovacích možností konečných automatů vedlo ke vzniku Petriho 

sítí. 

2.2 Petriho sítě 

Petriho síť můžeme připodobnit k matematickému stroji, který má přesně 

definovanou syntaxi a sémantiku. Petriho sítě nabývají různých druhů, což souvisí 

se snahou zlepšovat modelovací schopnosti a úroveň modelu a přitom stále zachovat 

jednoduchost modelu. Typ Petriho sítě většinou odráží účel, ke kterému má být použita.  

Jak už bylo řečeno v úvodu, Petriho sítě slouží k modelování (simulování) chování 

paralelních procesů, které v systému probíhají, ale také k modelování kauzalit (řetězení) 

událostí. Taktéž se užívají k modelování nedeterminismů, hledáme tedy nahodilé chování. 

Příkladem použití Petriho sítí mohou být simulace křižovatek, pracovních procesů, 

simulace pohybu výtahu apod. Možnost užití se nabízí také ve zdravotnictví, 

např. pro mozkové synapse. 
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Obecněji si můžeme Petriho síť představit také jako sled událostí, které nastanou 

po splnění určité kombinace předem zadaných podmínek. Všeobecně platí, že u Petriho sítí 

je možná dvojí neboli duální interpretace podmínek a událostí a to statická a dynamická. 

Obvykle podmínku interpretujeme jako statický stav a událost jako dynamický děj. 

Avšak možný je i opačný výklad, kdy je podmínka reprezentována dějem, který probíhá 

a to za předpokladu, že podmínka platí a události představují bodové okamžiky, ve kterých 

se mění platnost podmínek.  

Petriho sítě chápeme jako speciální typ jednoduchého, souvislého, orientovaného 

grafu s dvojím typem uzlů, navzájem spojených ohodnocenými orientovanými hranami. 

Matematicky je můžeme formalizovat jako uspořádanou pětici PN = (P, T, F, B, M
0
), kde 

jednotlivé symboly označují: 

P – Place (Místo) 

P = {p1, p2, …, pm}     (1) 

Matematický zápis vyjadřuje konečnou neprázdnou množinu míst. Jedná se o prvek 

systému, který představuje nějakou činnost vykonávanou při splnění určitých podmínek. 

Grafickým vyjádřením místa je kružnice (uzel), viz obr. 4. 

 

Obr. 4 Grafické vyjádření místa 

T – Transition (Přechod) 

T = {t1, t2, …, tn}     (2) 

Matematický zápis vyjadřuje konečnou neprázdnou množinu přechodů. Přechod 

realizuje splnění podmínek, které jsou dané v místech. Prakticky se jedná o událost, která 

nastane při splnění podmínek. Grafickým vyjádřením místa může být čtverec, svislá čára, 

či obdélník (viz obr. 5). 
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Obr. 5 Grafické vyjádření přechodu (Transition) 

P a T představují uzly grafu a jsou navzájem spojeny tzv. hranami (Arcs), které jsou 

orientované a ohodnocené. Tyto hrany se mohou v obou typech uzlů (P a T) větvit. 

Důležitou podmínkou je, že hranami nesmíme spojovat uzly stejného typu, jak 

je vyobrazeno na obr. 6. 

 

Obr. 6 Zakázané kombinace uzlů 

F – Forward (Dopředná matice) – popisuje vztah ve směru orientace hran mezi 

místem a následným přechodem. Dopředná matice je znázorněna níže na obrázku 7, kde 

hodnota fij vyjadřuje ohodnocení hrany ve směru p → t. 

 

 

          (3)     

 

Obr. 7 Dopředná matice (F – Forward) 

B – Back (Zpětná matice) – popisuje vztah mezi P a T, ale proti orientaci hran, viz 

následující matice na obrázku 8, kde hodnota bij vyjadřuje ohodnocení hrany ve směru 

t → p. 

mnmmm
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n
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mnmmm
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    (4) 

Obr. 8 Zpětná matice (B – Back) 

M
0
 – Vektor počátečního obsazení 

M
0
 = (m1, m2, …, mn)      (5) 

Vektor počátečního obsazení vyjadřuje určité počáteční podmínky pro procesy, 

které na síti simulujeme. Jakýkoliv proces na síti je odehráván na principu přenosu 

tzv. jader (Tokens).  

Místa a hrany mohou mít také svou kapacitu (Capacity) a váhu. Kapacita udává 

maximální počet jader, které může dané místo obsahovat. V případě, že místo nemá 

ohodnocenou kapacitu, můžeme danou kapacitu považovat za neomezenou. Každá hrana, 

která se v síti vyskytuje, má také definovanou svou váhu (Weight), která udává její 

mohutnost. Hrana, která nemá ohodnocení váhy, má váhu rovnu jedné. 

Příklad Petriho sítě je na obrázku 9. Obsahuje 7 míst a 9 přechodů s ohodnocenými 

hranami a stanoveným počtem jader. 

 

Obr. 9 Příklad Petriho sítě 
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Její matematická formulace je následující: 

P = (P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7);     (6) 

T = (t1, t2, t3, t4, t5, t6, t7, t8, t9);    (7) 

M
0
 = (4, 0, 2, 0, 0, 0, 0);     (8) 

 

 

 

  (9)   

 

 

 

Obr. 10 Příklad – dopředná matice 

 

 

 

 

  (10)   

 

 

 

Obr. 11 Příklad - zpětná matice

 

Simulace chování systému je reprezentována přesuny jader mezi jednotlivými 

místy v síti. Pro jejich pohyb jsou stanovená následující pravidla: 

 Jádra se přesouvají ve směru orientace hran a to z míst před přechodem 

do míst za přechodem po tzv. odpálení přechodu, 

 aby mohl být přechod odpálen, musí být tzv. uvolněný; 

 přechod je uvolněn pouze za splnění podmínky, která udává, že jsou 

všechna místa před přechodem obsazena alespoň takovým množstvím jader, 

kolik jich předepisuje ohodnocení dané hrany; 
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 při odpálení přechodu se místům před přechodem ubírá takové množství 

jader, kolik je předepsáno ohodnocením dané hrany; 

 taktéž se při odpálení přechodu do míst za přechodem přesouvá takové 

množství jader, kolik je předepsáno ohodnocením dané hrany. 

 Grafické znázornění výše uvedených pravidel je zobrazeno na obrázcích 

12 a 13. 

Dále je nutno říci, že množství jader, které je odebráno místům nacházejícím 

se před přechodem, se obecně nemusí rovnat množství jader, které jsou přesunuty do míst 

za daným přechodem. Pokud by se však množství jader odebraných místům 

před  přechodem rovnalo množství jader přesunutých do míst za přechodem po odpálení 

přechodu, jednalo by se o případ tzv. konzervační sítě. 

 

Obr. 12 Odpálení přechodu 

 

Obr. 13 Přesun jader 
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Dalším důležitým pojmem je tzv. zakazovací vazba. Její značení je znázorněno 

na obrázku 14. 

 

Obr. 14 Zakazovací vazba 

Aby mohl být otevřen přechod spojený s místem zakazovací vazbou, platí 

podmínka, že přechod může být uvolněn pouze tehdy, jestliže místo, jež je spojené 

zakazovací vazbou s přechodem naopak nebude obsahovat žádná jádra, tedy bude prázdné. 

Příklad Petriho sítě s použitím zakazovací vazby uvádím na následujícím obrázku 15. 

 

Obr. 15 Petriho síť s použitím zakazovací vazby 

Velmi významným aspektem Petriho sítí jsou jejich vlastnosti. Analýza vlastností 

Petriho sítí, je velice důležitá pro návrh kritických aplikací převážně tam, 

kde se nemůžeme spokojit pouze s experimentováním a kde je potřeba zohlednit veškeré 

dosažitelné stavy. Tato analýza na úrovni abstraktního modelu nám navíc umožňuje 

dokázat funkčnost a bezchybnost systému ještě před jeho samotnou praktickou realizací. 

Vlastnosti systému lze prokázat po vytvoření grafické reprezentace Petriho sítí 

a následného odvození popisu struktury systému. 

Při specifikaci chování diskrétních systémů je podstatné zjistit, zda má daný systém 

konečnou množinu stavů. V tom případě hovoříme o tzv. ohraničené síti, pro kterou platí: 
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 Celou sítí se může pohybovat vícenásobné množství jader, avšak v místech 

se může nacházet pouze konečný počet jader; 

 ohraničení sítě můžeme značit písmenem k – hovoříme tedy o k-ohraničení 

sítě; 

 síť je ohraničená za předpokladu, že množina počátečního obsazení 

je konečná. 

Jako další důležitou vlastnost Petriho sítí bych uvedl jejich bezpečnost, která 

je popsána tímto způsobem: 

 Síť je bezpečná pouze za předpokladu, že se sítí vždy pohybuje pouze jedno 

jádro a dále žádné místo neobsahuje víc než jedno jádro; 

 příkladem může být simulace železniční dopravy, modelování logických 

obvodů atd.; 

 vzhledem k tomu, že značení bezpečné sítě nabývá jen hodnot 0 a 1, 

označují se tyto sítě také jako binární. 

Pro zkoumání modelu systému je důležité vědět, jestli v sobě daná síť případně 

neskrývá možnost tzv. mrtvého stavu (deadlock). Mrtvým stavem rozumíme počáteční 

obsazení, ve kterém není aktivní žádný přechod. Vlastnost, pod kterou tato problematika 

spadá, se nazývá živost sítě a je takto popsána: 

 Pomocí živosti sítě dokážeme zjistit, zda v systému nemůže dojít k určitému 

kolapsu; 

 síť můžeme nazvat živou za předpokladu, že při jakémkoliv obsazení M
0
 

nevznikne žádný tzv. mrtvý přechod, což znamená, že nemůže být nikdy 

odpálen; 

 pokud síť obsahuje pouze živé přechody, můžeme o této síti říct, že je taktéž 

živá; 

 dále platí, že pokud je Petriho síť živá, nikdy se do mrtvého stavu 

nedostane. 
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Jako další a neméně důležitou vlastnost Petriho sítí bych uvedl možnost existence 

konfliktních situací: 

 Jedná se o situaci, kdy se zcela nekontrolovatelně a nahodile otevírají 

jednotlivé přechody a to při současných paralelních procesech; 

 tyto situace se řeší prostřednictvím tzv. konfliktních přechodů. Ukázka 

takového konfliktního přechodu je uvedena na obrázku 16. 

 

Obr. 16 Konfliktní přechody 

Mnohé systémy jsou plné procesů, kde se často opakují např. výrobní postupy, 

obsluha zákazníka apod. V případě, že v síti ke každému vektoru počátečnímu obsazení 

existuje jistá posloupnost odpálených přechodů a ve které je aktivní počáteční obsazení, 

nazýváme Petriho síť reverzibilní. Jádra se tedy mohou opakovaně dostat po přesunu místy 

a přechody sítě do stavu odpovídajícího počátečnímu obsazení. 

Za předpokladu, že síť nemá žádný zdroj ani ústí, musí platit pravidlo, že součet 

všech jader ve všech místech sítě musí být konstantní. Pokud tedy pro každý stav sítě platí, 

že celkový počet jader je konstantní, můžeme Petriho síť nazvat jako konzervativní. 

Rozlišujeme tyto základní typy Petriho sítí: 

 P/T (Place/Transitions) Petriho sítě; 

 C/E (Condition/Event) Petriho sítě; 

 P/T Petriho sítě s inhibičními hranami; 

 P/T Petriho sítě s prioritami. 

Každý z těchto typů Petriho sítí tvoří vždy přesně definovanou matematickou 

strukturu, jejíž vlastnosti lze formálními způsoby dokazovat. Obecně je dáno, že čím 

je struktura sítě jednodušší, tím je jednodušší také její analýza. 
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2.2.1 P/T Petriho sítě 

Dá se říct, že P/T Petriho sítě (Place/Transition Petri Nets), jak již vyplývá z názvu, 

představují ten nejběžněji používaný a nejobyčejnější druh Petriho sítí. Jde tedy klasicky 

o síť graficky reprezentovanou orientovaným grafem. Místa spolu s přechody jsou pak uzly 

grafu. Opět pro ně platí vše, co již bylo zmíněno. Pokud se někde obecně mluví či píše 

o Petriho sítích, jedná se právě o tento nejběžnější druh, pokud není uvedeno jinak. Další 

varianty Petriho sítí jsou ve skutečnosti pouze doplněné P/T sítě o určitou podmínku 

či vlastnost.  

2.2.2 C/E Petriho sítě 

C/E Petriho síť je nejjednodušší interpretací ze všech typů Petriho sítí. Jedná 

se o síť, pro kterou platí všechny již výše zmíněné vlastnosti a pravidla s tím rozdílem, 

že za termín místo používáme slovo podmínka a místo přechodu užíváme slova událost. 

V síti pak prováděním událostí dochází ke změnám stavů. Události mohou nastat pouze 

při splnění všech vstupních podmínek. Taková událost je pak nazývána jako proveditelná. 

Po uskutečnění události, která je proveditelná, jsou rázem všechny její výstupní podmínky 

splněny a všechny její vstupní podmínky se stávají nesplněnými.  

I když může být provedena pouze proveditelná událost, může nastat situace, kdy 

i proveditelná událost zůstane neprovedena. Jedním ze speciálních případů tohoto typu sítě 

je právě konečný automat, o kterém jsem se již zmínil. Dalším takovým případem jsou tzv. 

čisté sítě, ve kterých nejsou dovoleny žádné smyčky. Posledním speciálním případem 

C/E Petriho sítí jsou tzv. elementární sítě, které se liší tím, že každá událost má alespoň 

jednu vstupní a jednu výstupní podmínku a zároveň je tato síť tzv. čistá.  

2.2.3 P/T Petriho sítě s inhibitory 

P/T Petriho sítě s inhibitory, neboli s inhibičními hranami nejsou ničím jiným než 

klasické P/T sítě využívající také inhibitor, což je jeden z termínu pro již zmíněnou 

zakazovací vazbu. Oproti běžným P/T sítí je modelovací síla, neboli expresivita, Petriho 

sítí s inhibitory podstatně větší a je rovna modelovací síle tzv. Turingových strojů 

navrhnutých anglickým matematikem, Alanem M. Turingem, jako abstraktní model 
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číslicového počítače. Turingův stroj je podobný konečnému automatu, ale má k dispozici 

nekonečně velkou paměť, díky níž je schopen namodelovat jakýkoliv výpočet [3]. 

2.2.4 P/T Petriho sítě s prioritami 

Posledním základním typem Petriho sítí je P/T síť s prioritami, která má, 

jak už z názvu vyplývá, navíc jednu základní vlastnost a to tu, že všechny přechody 

zmíněné sítě mají přiřazeno celé nezáporné číslo, kterým je udána tzv. priorita daného 

přechodu. Ostatní obecná ustanovení a vlastnosti jsou tedy opět i pro tento typ sítě shodné. 

Přechod může být odpálen pouze za předpokladu, že je povolen a že žádný další přechod 

nedisponuje vyšší prioritou. Přechody se stejnou prioritou mohou být odpáleny současně, 

dojde-li však ke konfliktu, k výběru přechodu, jež bude odpálen, dochází 

nedeterministicky. Tak jako Petriho sítě s inhibitory jsou P/T sítě s prioritami na stejné 

úrovni co se týče modelovací síly, tedy na úrovni Turingových strojů.  

V této kapitole jsem se věnoval teoretickým východiskům Petriho sítí, přičemž 

jsem se také zmínil o jejich předchůdcích, čili konečných automatech.  

Dále jsem vylíčil jednotlivé prvky tohoto speciálního typu jednoduchého, 

souvislého, orientovaného grafu a specifického modelovacího nástroje. Popsané prvky 

Petriho sítě jsem následně ukázal na příkladu, abych demonstroval jejich funkce.  

V mé práci jsem zmínil také jejich vlastnosti, jako je ohraničenost sítí, jejich 

bezpečnost či živost, nebo reverzibilita a konzervativnost. Současně jsem specifikoval 

některé klíčové typy Petriho sítí a uvedl jejich základní znaky, kterými se od sebe odlišují. 
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3 Využití Petriho sítí v praxi 

Přestože jsou principy Petriho sítí známy více než padesát let, jejich obecné využití 

není ještě příliš rozšířené a omezuje se víceméně na akademickou půdu. Řešené úlohy 

ovšem pokrývají širokou problematiku. Proto bych se v této kapitole zmínil o plánech 

a návrzích vytvořených českými autory, převážně na vysokých školách. Jako první bych 

zmínil model várkové linky na výrobu chloridu železnatého pro farmaceutické účely, který 

byl vytvořen na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze. 

3.1 Model várkové linky na výrobu chloridu železnatého 

pro farmaceutické účely 

Výrobní linky, které jsou určeny pro produkci chemických výrobků, většinou 

pracují jako kontinuální výrobní zařízení a převážně jsou konstruovány na optimální 

provoz. Naopak speciální chemické směsi či léčiva se vyrábějí várkovým způsobem. 

Várkové výrobní linky jsou tvořeny převážně z univerzálních zařízení, které 

se používají opakovaně při jiných technologických operacích a to především z důvodu 

úspor investičních nákladů, zvláště u dražších aparátů.  

Matematické modely várkových výrobních linek bývají mnohonásobně složitější 

a pro názornost také nepřehlednější než simulační modely jako systémy diskrétních 

událostí. Proto se často využívají simulační programy, které pomáhají vyhodnocovat 

možné alternativy, případně se mohou rovnou podílet na optimalizacích výrobních linek. 

Příklad Petriho sítě, který zde uvádím, je právě zaměřen na zintenzívnění složitějších 

várkových výrob za použití modelovacích nástrojů a je aplikován na výrobu chloridu 

železnatého pro farmaceutické účely.  

Co se týče chemického hlediska, jedná se o méně složitou technologii, která 

je tvořena šesti výrobními stupni. Problém nastává v tom, že velká část výrobních zařízení 

se používá opakovaně, některé se při různých výrobních stupních používají dokonce 

rozdílným způsobem. Z toho důvodu na lince vzniká řada recyklů a zároveň se řízení 

budoucí výroby stává složitým. Vzhledem k tomu, že chemické várkové výroby lze popsat 

jako systémy diskrétních událostí, Petriho sítě jsou jako modelovací nástroj pro tento typ 

systémů naprosto ideální.  
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V projektu je každá diskrétní událost, jako je operace, čištění aparátu, skladování 

v mezioperačním zásobníku atd., charakterizována pomocí údajů typických u Petriho sítí. 

Přesněji řečeno se v modelu vyskytují tyto případy: 

 množina podmínek, jejichž splnění je potřebné pro vznik diskrétní události; 

 doba trvání diskrétní události; 

 množina podmínek, které se změní dokončením diskrétní události [8]. 

V daném modelu lze pak chemickou výrobní operaci při výrobě nějakého produktu 

na vhodném výrobním aparátu modelovat jako diskrétní událost, která nastane, jestliže 

všechny předcházející operace jsou dokončeny, aparát neprovádí žádnou operaci 

a současně není zablokován dočasným skladováním vyrobeného meziproduktu [8]. Celý 

proces lze pak znázornit pomocí Petriho sítě na následujícím obr. 17.  

 

Obr. 17 Petriho síť modelující jednoduchou chemickou operaci [8] 

Celý chemický proces, který je znázorněn na obr. 17, je rozdělen do několika fází. 

Nejprve připravená várka s chemickými ingrediencemi čeká, než se uvolní výrobní aparát. 

Poté v uvolněném výrobním aparátu probíhá chemická operace s obsahem várky. Jakmile 

je operace ukončena, várka čeká na uvolnění další výrobní části, přičemž je jedna část 

obsahu várky přesunuta do zásobníku. Druhá část obsahu várky putuje do následujícího 

výrobního aparátu s připravenou směsí z jiné výrobní fáze, ve které probíhá další chemická 

operace. Ve stejné chvíli jiná výrobní část zpracovává obsah várky uložený v zásobníku, 

dokud není vytvořena směs potřebná pro následující aparáty. Tyto cykly se stále opakují 
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až do doby vyprodukování chemické várky, která je dále zpracovávána v následujících 

částech výrobního zařízení. 

Model várkové linky na výroby chloridu železnatého pro farmaceutické účely 

ukázal, že má oproti matematickému modelu velké množství předností. Model umožňuje 

v krátkém časovém horizontu vyhodnotit řadu alternativ zmíněného procesu, identifikovat 

možné rizikové úseky, testovat simulované změny a vyhodnotit, jaký budou mít dopad 

na celkový průběh procesu. Prostřednictvím vytvořeného modelu lze také poměrně 

jednoduše vyzkoušet i takové alternativy řešení, které v současné době nelze realizovat, 

případně by jejich realizace byla velice nákladná. Řada informací získaná z tohoto modelu 

může dále posloužit ke zefektivnění a vylepšení zkoumaného procesu. 

3.2 Řízení prohlížečky lahví 

Počítačové vidění je velice významný a zároveň dynamicky se vyvíjející obor, 

který patří do kategorie umělé inteligence. Jeho prudký rozvoj nastal s příchodem digitální 

techniky, která umožňuje nejen zaznamenávat obrazovou informaci, ale také ji dokáže 

efektivně zpracovávat. V dnešní době se počítačové vidění rozšířilo i do mnohých oblastí, 

ve kterých dominovali pouze lidé, převážně díky přirozeným vlastnostem vidět 

a rozeznávat.  

Příklad, který zde uvádím, se zabývá prohlížečkou lahví v pivovaru, která provádí 

kontrolu čistoty umytých lahví, respektive kontroluje jejich kvalitu. Před nástupem umělé 

inteligence prováděl tuto činnost člověk, který byl v téhle činnosti nahrazen. Prohlížečka 

lahví zaručuje nejen stejně kvalitně odvedenou práci jako u člověka, ale dokonce 

je mnohonásobně výkonnější. U běžného zaměstnance se nedá zaručit spolehlivost 

vyhodnocení kvality a čistoty lahví a navíc se při vyšších výkonech negativně projevuje 

únava či stereotyp práce.  

Přístroj provádějící kontrolu kvality lahví prostřednictvím vizuálního systému, 

u kterého bylo při navrhování několika dílčích částí využito Petriho sítí, vyrobila 

společnost NATE Chotěboř. Přesněji řečeno bylo Petriho sítí využito při realizaci 

zabezpečení činnosti prohlížečky lahví s označením BTCAM 612. Jedná se o kamerovou 

prohlížečku lahví provádějící kontrolu hrdla a dna lahve prostřednictvím kamer 

s černobílým snímáním obrazu, přičemž se získané obrazy dále zpracovávají a digitalizují. 
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 Na obrázku 18 je znázorněn celý stroj prohlížečky lahví se zakomponovanými 

kamerami s vyznačením jejich umístění. 

 

Obr. 18 Situační půdorys přístroje pro kontrolu lahví [5] 

V tomto projektu se používá P/T Petriho síť jako modelovací nástroj při návrhu 

komunikačního protokolu softwaru řídícího prohlížení lahví. Celkové schéma vnitřního 

propojení SW komponent vidíme na obr. 19.  

 

Obr. 19 Schéma vnitřního propojení SW částí [5] 
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Petriho sítě zde slouží k odladění programu, tj. pro modelování paralelních větví 

programu a pro komunikaci s nadřazeným systémem. Tvůrce projektu se rozhodl 

pro modelování pomocí P/T Petriho sítí převážně z toho důvodu, že umožňují jednoznačný 

matematický popis stavů programu a jednoduchost vyjádření paralelního chodu procesů. 

Dalším významným prvkem, proč zde bylo použito Petriho sítí, je neopomenutelná 

přehlednost jejich grafického vyjádření, jak je zřejmé z obr. 20. 

Petriho síť modeluje řízení jednoho pohledu prohlížečky lahví a obstarává 

součinnost s jednou digitalizačně-výpočetní kartou. Veškerá místa spolu s přechody 

jsou popsána pomocí zkratek, jež vyjadřují činnost, která se vykonává, případně která 

se vykonala. Tyto zkratky souvisí se SW, ve kterém byl řešený návrh realizován, přičemž 

veškeré významy zkratek cituji pro přehlednost v tab. 3: 

Tab. 3 Zkratky míst a přechodů a jejich význam [5] 

Spuštění/ukončení režimu měření: 

IDLE neutrální stav, odpovídá seřizovacímu režimu 

MEAS režim měření 

REQ_MANUAL požadavek na ukončení režimu měření 

Operace a události při měření 

GRAB snímání obrazu a digitalizace 

PROCESS výpočet algoritmů 

TRANSF_PIC přenos obrázku do IPC 

TRANSF_RESULT přenos výsledku do IPC 

TRIG spouštěcí impuls, SW prodloužený na 40 ms 

GOTO_BANK přechod na další paměťovou oblast 



 

 

 

Obr. 20 P/T Petriho síť modelující činnost procesního jádra [5]
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Definicí této Petriho sítě je taktéž dán i určitý kontext mezi změnami časových 

signálů (stavů). Rozšíření na více pohledů představuje několik takových Petriho sítí 

uspořádaných v poli, kde jednotlivé pohledy mají společné pouze tři stavy – počáteční stav 

a dva stavy představující požadavek na opuštění měřícího režimu a dva přechody – start 

měřícího režimu a uživatelský požadavek na ukončení měřicího režimu [5]. Každý další 

pohled pak může skýtat další unikátní stavy, stejně jako přechody, které jsou vzájemně 

nezávislé v jakýchkoliv pohledech. 

Hrany jsou zde znázorněny ve dvou variantách a to z důvodu přehlednosti. Hrany, 

které vyjadřují korektní činnost procesního jádra, jsou znázorněny tlustou čarou, naopak 

tenká čára vyjadřuje činnost při ošetřování nekorektních stavů. 

Nedeterminismus pořadí (na přechodech T4, T5, T6 nebo T15, T16, T17) 

je vyloučen předpokladem časové nekonfliktnosti jednotlivých událostí na těchto 

přechodech [5]. Konec měření je v tomto modelu znázorněn dosažením stavu P25-

REQ_MANUAL_ACT, tedy vystavením požadavku na konec měření. 

Další segment tohoto projektu, který při návrhu využívá Petriho sítě, 

je komunikační jádro. V následující citaci bych uvedl základní funkci této dílčí části. 

Komunikační jádro je část softwarového vybavení prohlížečky, úzce spolupracující 

s hardwarovou částí komunikace s nadřazeným systémem, tj. s kartou BOTCTRL. 

Zajišťuje tyto funkce: 

 spouštění snímání obrazu (předání požadavku na snímek kameře a řízení 

expozice pro dno) – zajištěno hardwarově kartou BOTCTRL; 

 výpis běhových chyb stroje na obrazovku (až 15 možných chyb); 

 indikace změny typu láhve (až 8 možných láhví); 

 předávání výsledků klasifikace nadřazenému systému (dobrá/špatná láhev, 

klasifikace proběhla/neproběhla korektně); 

 signalizace stavu chodu programu vizuálního systému (režim měření, závada 

chodu počítače – tzv. „zatuhnutí“) [5]. 

Petriho síť na obrázku 21 zobrazuje model obsluhy čtení, zobrazení běhové chyby, 

čtení a případnou změnu typu láhve. Význam zkratek pro přechody a místa je totožný 

s tabulkou 3. 



 

 

 

 

 

 

Obr. 21 Petriho síť modelující obsluhu běhových chyb a změnu typu láhve [5] 
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Navrhnutý komunikační protokol s použitím Petriho sítí, který byl použit v tomto 

příkladu s cílem zajištění součinnosti kamerové prohlížečky se strojem, byl odzkoušen 

a úspěšně uveden do provozu spolu s celou prohlížečkou lahví. Řešený návrh byl 

realizován v reálném provozu pivovaru Rebel a dle autora návrhu byl celý uskutečněný 

projekt úspěšný. 

 

3.3 Aplikace Petriho sítě při modelování dynamického řízení 

křižovatek 

Významný podíl mají Petriho sítě také při modelování řízení křižovatek, proto bych 

tuto formu aplikace uvedl také ve své práci.  

Světelným řízením křižovatky se rozumí řízení dopravy prostřednictvím světelného 

signalizačního zařízení – SSZ. Základním pojmem tohoto řízení je světelná „fáze“, což je 

stav SSZ, v němž mají určité proudy vozidel křižovatkou volný průjezd (na návěstidle svítí 

zelená – signální znak „volno“) a jiné proudy zakázaný průjezd (na návěstidle svítí červená 

– signální znak „stůj“) [7]. 

Křižovatky mohou být obecně řízeny dvěma základními typy programů, které 

světelné signalizační zařízení obsluhují. První typ je takový, který nebere ohled 

na konkrétní vytíženost dopravy a je tedy nazýván statický. Opakem statického signálního 

programu je dynamický typ řízení křižovatky, který na dopravní situaci, respektive proud 

dopravy, ohled bere. Přítomnost vozidel v jednotlivých dopravních proudech na křižovatce 

se detekuje např. prostřednictvím počítačů náprav, indukčních smyček ve vozovce, 

trolejových spínačů či rádiového spojení u vozidel městské hromadné dopravy (MHD). 

Informacemi z detekce je pak automaticky měněn sled a případně i délka jednotlivých fází.  

Příklad, který uvádím je právě případem dynamického typu řízení světelných 

křižovatek, kde je konkrétně řešen fázový režim řízení tzv. tříramenné křižovatky. U SSZ 

můžeme rozlišovat několik základních stavů na základě požadavků přicházejících 

od obsluhy zařízení a to fázový neboli normální režim, ruční přepínání policistou, blikající 

žlutá či také úplné vypnutí světelné signalizace. Fáze mezi sebou oddělují tzv. mezičasy, 

aby nemohla žádná z těchto fází začít bezprostředně po předešlé fázi. Důvodem mezičasu 

každé dvojice ukončované a následující fáze je vyklizování vozidel právě ukončované fáze 



Pavel Sikora: Využití Petriho sítí pro simulaci procesů v systému 

 

2011  26 

a najíždění vozidel fáze následující. Doba pro bezpečné vyklízení a najíždění vozidel 

je vypočítávána z dráhy vozidel pro danou povolenou rychlost. Během mezičasu naskakují 

na návěstidlech signální znaky „pozor“ – žlutý nebo „připrav se“ – červenožlutý na doby 

dané pravidly bezpečného vyklízení a najíždění [7].  

Mezičasy jsou pro konkrétní křižovatku stejné pro statické i dynamické řízení. 

Kromě mezičasu oddělujícího jednotlivé fáze je třeba určit také mezičas pro oddělení 

režimu úplného vypnutí signalizace (či režimu blikající žluté) od fázového režimu, 

kdy je nutné připočítat krátký časový úsek, kdy svítí červená barva do všech směrů, 

než se doprava uklidní a začne respektovat SSZ. Přechod mezi vypnutým SSZ a blikající 

žlutou nastává s nulovým mezičasem, tedy okamžitě [7]. Každá z jednotlivých fází 

dynamického řízení křižovatky má zdola i shora měnící se délku. Spodní hranice 

bývá 5 sekund a horní obvykle 20 sekund, ale je potřeba brát ohled na aktuální intenzitu 

dopravního provozu. 

Model Petriho sítě, který uvádím v tomto příkladu, se skládá ze dvou základních 

částí, a to logického jádra systému pro řízení světelné signalizace a tzv. informačního pultu 

světelné signalizace (obr. 22). 
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Obr. 22 Schéma modelu Petriho sítě a informačního pultu světelné signalizace [7] 
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Veškeré informace o stavu SSZ jsou čerpány z logického jádra prostřednictvím 

zakazovacích a testovacích hran modelu Petriho sítě. Informace z řadiče křižovatky 

se získávají z definovaných míst. Kromě stavu SSZ je možné z horní části modelu 

na obrázku 22 získat také informace o počtu vozidel v dopravních proudech, 

a to z přechodů tvořících příjezdy a odjezdy vozidel. Zde jsou použity klasické hrany 

přenášející jádra, neboť přítomnost vozidel i v modelu křižovatky je znázorněn počtem 

jader v příslušných místech modelu sítě. V každém jízdním pruhu jsou zobrazeny 

návěstidlo, směr jízdy vozidel, příslušná fáze a počet čekajících vozidel v daném jízdním 

pruhu. Počet čekajících vozidel je totožný s údajem ve schématu řadiče, místa jsou rovněž 

ohodnocena kapacitou 100 (maximální kapacita jízdního pruhu) [7]. 

Počítačová simulace křižovatky, která byla vytvořena prostřednictvím Petriho sítí, 

potvrdila, že celý řídicí systém včetně informačního pultu byl navržen korektně. Dle vize 

autora návrhu bude model stále více zlepšován a upravován. Aby mohl být navržený model 

použit v praxi, by bylo pro něj vhodné doplnit ho např. o vlastní dopravní detektory, 

preferenci vozidel MHD, zvláštnosti při přepínání režimů SSZ, bezpečnostní složku (např. 

kontrola funkce žárovek na návěstidlech, opatření při poruchách dopravních detektorů) 

apod. Navržený model uvedený v tomto příkladu lze použít i pro víceramennou křižovatku 

s více fázemi. 

3.4 Model zásobníku uhlí 

Uplatnění Petriho sítí lze nalézt také v uhelném průmyslu, konkrétně byly užity 

při vytváření modelu zásobníku uhlí, který slouží k dočasnému uložení vytěženého uhlí 

před jeho přesunem do dalších fází zpracovatelského řetězce. Vytěžené uhlí, případně jiné 

suroviny, je potřeba přepravovat, skladovat a dále někam dopravovat například k dalšímu 

zpracování. Jedním z cílů tohoto modelu je minimalizace nákladů spojená se zásobníkem, 

kterého má být dosaženo prostřednictvím Petriho sítí, jež zde řeší bezobslužné vypínání 

pásového dopravníku při tzv. chodu na prázdno, tedy úsporu energie. 

Každý zásobník má určitou kapacitu, a proto je potřeba po každém naplnění této 

jednotky zastavit další přísun uhlí a začít vyprazdňovat uhlí dnem zásobníku. Plnění 

zásobníku uhlím je obstaráváno prostřednictvím pásového dopravníku, který je nepřetržitě 

v provozu, tudíž je dopravník při vyprazdňování zásobníku, kdy po něm neputuje žádné 
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uhlí, nevyužit a tedy rostou náklady spojené s těžbou. Níže zmíněný obrázek (obr. 23) 

zobrazuje průřez modelu zásobníku uhlí a Petriho síť, jež byla použita. 

 

Obr. 23 Model zásobníku užitím Petriho sítí [13] 

Levá část modelu na obrázku 23 znázorňuje schéma zásobníku uhlí a pravá strana 

řešení naplňování a vyprazdňování zásobníku prostřednictvím Petriho sítě. Na obrázku 

je také názorně vyznačeno, jakým místům na zásobníku uhlí tyto sítě odpovídají, 

a to modrými šipkami. Se zásobníkem souvisí také jisté parametry, jako je H – hladina 

zásobníku. Hmax a Hmin představuje maximální, respektive minimální hladinu zásobníku 

a Hp je zde provozní hladina zásobníku uhlí. Označením Q je v modelu znázorněno 

aktuální množství uhlí v zásobníku, vstupující množství uhlí do zásobníku má značku Q1 

a vystupující množství surovin má naopak označení Q2. Průměr vrchní části zásobníku 

používá označení F a spodní otvor zásobníku je označen malým písmenem f. 

Petriho síť souvisí se spouštěním a zastavováním pásového dopravníku, jež 

naplňuje zásobník vytěženým uhlím, ale také dává impuls k vyprazdňování zásobníku, 

pokud je již zcela naplněn. Je zde hlídána hladina uhlí, a to jak maximální, tak minimální. 

Je zřejmé, že pokud je zásobník naplněn, musí se zastavit plnění uhlí, aby zde nedošlo 

k přeplnění zásobníku a zároveň je potřeba zásobník vyprázdnit, aby se mohl celý proces 

znovu opakovat.  
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Je třeba brát zřetel také na to, aby bylo řízení zásobníku v souladu s dalšími 

zařízeními, respektive s dalšími členy tohoto řetězce. Pokud se zastaví pásový dopravník 

přepravující vytěžené uhlí do zásobníku, musí se zastavit také nakládání uhlí na pás, ať už 

je zmíněná surovina na dopravník dodávána samotnými zaměstnanci či jiným pásovým 

dopravníkem nebo strojem. Stejná podmínka musí být zajištěna také na druhé straně 

řetězce, kde naopak pásový dopravník pod zásobníkem musí být při vyprazdňování spuštěn 

(včetně na něj navazující články přepravního řetězce), aby mohl být posléze při ukončení 

fáze vyprazdňování znovu zastaven. 

Tento model zásobníku, který jsem zmínil, popisuje obecný princip fungování této 

problematiky prostřednictvím Petriho sítí. Samozřejmostí je, že zásobník může být použit 

pro jakoukoliv surovinu, která se dá tímto, případně obdobným způsobem, přepravovat. 

Vyprazdňování zásobníku může být uskutečňováno například rovnou do jiných objemných 

a pro přepravu uzpůsobených zásobníků, jako jsou nákladní vagóny vlaků či korby 

nákladních vozidel. 

Prostřednictvím modelu se mohl autor návrhu přesvědčit o tom, že společnosti, 

které používají tento způsob přepravy surovin, jako jsou převážně těžební podniky, mohou 

ušetřit nemalé částky na nákladech, které s touto problematikou souvisí. Jak jsem již 

zmínil, jedná se převážně o náklady energetické, dále náklady na mzdy obsluhy pásových 

zařízení, případně také náklady související s údržbou či výměnou pásových dopravníků, 

které jsou kvůli nepřetržitému provozu rychleji opotřebovávány. 

Pokud bych měl vyjmenovat další významné obory, kde se mohou uplatňovat 

Petriho sítě, určitě stojí za zmínku oblasti tykající se biologie, či zdravotnictví, ve kterém 

budou mít v budoucnu, dle mého názoru, veliké uplatnění. Modelovací schopnosti Petriho 

sítí se však dají aplikovat na jakýkoliv obor, tudíž se dá obecné rozšíření této technologie 

v dalších letech očekávat. 
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4 Vytvoření jednoduché funkční aplikace Petriho sítě 

Jako ukázku mé vlastní funkční aplikace Petriho sítě jsem si zvolil simulaci 

vybraných linek tramvajové dopravy provozované Dopravním podnikem Ostrava, a.s., 

která je pro názornou ukázku Petriho sítí velmi vhodná. 

DPO v současnosti provozuje celkem 17 tramvajových linek o celkové délce 

provozní sítě 65,7 km, přičemž v součtu je délka těchto sedmnácti provozovaných linek 

213,5 km. Na této dopravní síti je pro obyvatele Ostravy k dispozici 98 tramvajových 

zastávek a komfort cestujícím zajišťuje vozový park zahrnující 279 tramvají, z toho 

je celkem 70 vozidel nízkopodlažních. 

Jako podklad pro vytvoření aplikace jsem použil schéma tramvajové dopravy DPO 

znázorňující trasy všech linek včetně vyznačení veškerých tramvajových zastávek 

(obr. 24).  

Všech 17 linek s označením v intervalu čísel 1 až 19, vyjma čísel 15 a 16, které 

nejsou v současnosti v tramvajové síti DPO nasazeny, je na obrázku 24 vzájemně rozlišeno 

barvou své trasy. Toto schéma tramvajové dopravy zahrnuje také dvě noční linky s čísly 18 

a 19, které občanům dávají možnost dopravit se na strategická místa ve městě také v noci. 

Topologie schématu tramvajové sítě v zásadě odpovídá skutečnému územnímu rozložení 

těchto linek ve městě. 

Pro ilustraci funkce Petriho sítí jsem zvolil linky 2, 5, 14 a 17. Abych mohl 

simulovat pohyb těchto vybraných tramvajových linek, musel jsem schéma tramvajové 

dopravy na obrázku 24 transformovat na prvky odpovídající aplikacím Petriho sítí, jak 

znázorňuje obrázek 25. 

Na zjednodušeném schématu tramvajové dopravy, které je na obrázku 25, 

odpovídají místa jednotlivým tramvajovým zastávkám v reálném provozu. Pro demonstraci 

pohybu tramvajové soupravy v síti je použito takové množství zastávek, aby byla 

zachována kostra původního schématu tramvajových linek (viz obr. 24), tudíž zde nejsou 

kvůli přehlednosti použity všechny. Zastávky, které zároveň slouží jako tzv. konečné nebo 

počáteční zastávky jsou navíc od ostatních stanic odlišeny větší kružnicí (např. zastávka 

Martinov).  

  



 

 

 

Obr. 24 Schéma tramvajové dopravy [6]



 

 

 

Obr. 25 Schéma tramvajové dopravy použitím Petriho sítí
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Veškeré přechody, které se v síti vyskytují (T0 až T43), realizují událost vyjadřující 

přesun, respektive přejezd tramvaje z jedné zastávky na zastávku následující. Jednotlivá 

místa a přechody jsou v síti propojeny prostřednictvím orientovaných hran, které 

znázorňují směr jízdy dané tramvajové linky.  

Jádra, která se na obrázku 25 vyskytují, představují jednotlivé tramvajové vozy, 

které se na daných linkách po svých definovaných trasách pohybují.  

Trasa linky č. 2 je na obrázku 25 vyznačena olivově zelenou barvou a začíná 

na zastávce Výškovice, pokračuje přes Kino Luna, Karpatskou, Mírové náměstí, Vítkovice 

vysoké pece, Doktora Malého, Náměstí Republiky, dále vede přes Elektru, Hotelový dům 

Jindřich a Muglinovskou až na konečnou zastávku Hlavní nádraží. 

Další linka, na kterou jsem se zaměřil, je linka č. 5, která začíná na zastávce 

Vřesinská a pokračuje přes Krásné Pole až do Zátiší. Je to jediná tramvajová linka, která 

dosahuje přes hranice města Ostravy a na obrázku 25 je zvýrazněna hnědou barvou. 

Tramvajová linka č. 14 je na obrázku 25 od ostatních linek odlišena sytě žlutou 

barvou a její trasa vede ze zastávky NH Jižní brána, pokračuje přes zastávky Vratimovská, 

Teplotechna, Hranečník, Výstaviště, Elektra, Hotelový dům Jindřich, Muglinovská a její 

trasa končí ve stanici Hlučínská. 

Poslední linkou, kterou jsem se rozhodl zmínit, je linka č. 17 začínající na zastávce 

Vřesinská. Trasa této linky je vyznačena fialovou barvou a vede přes zastávky 17. 

listopadu, Poruba vozovna, Třebovická, Nová Ves vodárna, Hulvácká, Josefa Kotase 

a končí na zastávce Dubina Interspar. 

K vytvoření schématu na obrázku 25 jsem použil SW nástroj zvaný HPSim 

(viz. Příloha 1), který mi umožnil sestavit síť složenou z míst a přechodů spojených 

orientovanými hranami. Ukázku, jak prostředí programu HPSim vypadá, uvádím 

na obrázku 26. Prostřednictvím zmíněného programu jsem vytvořil animaci pohybu jader 

v síti, respektive modelem tramvajové dopravy. 



 

 

 

Obr. 26 Prostředí SW nástroje HPSim 
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Výsledkem práce s programem HPSim je soubor s modelovanou sítí 

(tram_doprava.hps), který jsem uvedl mezi přílohy (viz Příloha 2). Video, které tuto 

animaci zachycuje, je pro představu také součástí příloh (Příloha 3). 

Pro ukázku detailní simulace pohybu tramvaje, jsem si vybral jednu ze zmíněných 

linek, konkrétně tramvajovou linku číslo 14 začínající svou trasu na zastávce NH jižní 

brána a končící ve stanici Hlučínská, tedy linku zvýrazněnou žlutou barvou. Jízdu této 

linky po své trase jsem se rozhodl krokovat, aby byl zřejmý přesun jádra představujícího 

tramvaj všemi místy, tedy zastávkami.  

Pohyb je rozdělen celkem do devíti fází, což odpovídá počtu zastávek zachycených 

ve schématu. Každá fáze tudíž představuje pozici tramvaje na jedné z devíti zastávek. 

Jednotlivé fáze uvádím níže na obrázcích 27 až 31, přičemž poslední, fáze 9, znázorňuje 

stav, kdy tramvaj dojela do svého cíle, tedy na konečnou zastávku Hlučínská. 

Obrázky 27, 28, 29 a 30, které jsou uvedeny níže, obsahují vždy dvě po sobě jdoucí 

fáze. Konkrétně je na obrázku 27 zobrazena fáze 1 a 2, na obrázku 28 fáze 3 a 4, obrázek 

29 zachycuje pohyb jader ve fázi 5 a 6 a obrázek 30 pak fáze 7 a 8. Poslední, tedy devátá 

fáze je uvedená na samostatném obrázku 31. 

Tímto způsobem se dá krokovat jakákoliv linka, protože princip přesunu 

jednotlivých tramvají po svých trasách v celé síti je zcela stejný a tudíž je vybraná linka 

pro ukázku a pochopení celého principu postačující. 

 



 

 

 

Obr. 27 Pohyb tramvaje po síti - fáze 1 a 2 



 

 

 

Obr. 28 Pohyb tramvaje po síti - fáze 3 a 4 



 

 

 

Obr. 29 Pohyb tramvaje po síti - fáze 5 a 6 



 

 

 

Obr. 30 Pohyb tramvaje po síti - fáze 7 a 8 
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Obr. 31 Pohyb tramvaje po síti - fáze 9 
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Jednoduchá funkční aplikace, kterou jsem vytvořil, dokazuje, že se Petriho sítě dají 

využít i při modelování reálných situací, které nás běžně obklopují, a se kterými se v životě 

setkáváme, jako v tomto případě simulace tramvajové dopravy.  

K vytvoření modelu tramvajové dopravy jsem použil jako předlohu schéma 

odpovídající reálnému provozu tohoto specifického typu prostředku MHD. 

Prostřednictvím SW nástroje HPSim jsem podle tohoto schématu vytvořil zjednodušený 

model tramvajové dopravy s použitím prvků Petriho sítí.  

Jako ukázku animace pohybu jader vytvořenou sítí jsem záměrně zvolil čtyři 

z celkových sedmnácti linek provozovaných DPO, převážně kvůli přehlednosti. 

Trasu a pohyb jedné z vybraných linek po síti jsem následně popsal detailněji po krocích, 

které po sobě od počátku linky až po konečnou zastávku následují. Princip pohybu jader 

je stejný u všech čtyř linek, které jsem se rozhodl simulovat, tudíž není zapotřebí detailně 

popisovat každou tramvaj.  

Větší počet simulovaných tramvajových linek je samozřejmě možný, 

ale pro názornou ukázku nevhodný, proto si myslím, že mnou vytvořená aplikace Petriho 

sítě zcela svůj účel splnila. 
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5 Závěr 

Cílem mé bakalářské práce bylo objasnit teoretická východiska Petriho sítí, dále 

představit jejich aplikační oblasti a poté vytvořit jednoduchou aplikaci pro demonstraci 

jejich funkce. 

Abych mohl cílům práce dostát, musel jsem si rozšířit své znalosti týkající se této 

problematiky, které jsem získal v průběhu studia převážně v předmětech systémová 

analýza a teorie systémů a řízení.  

Po nastudování veškerých informací souvisejících s tématem mé bakalářské práce 

jsem popsal principy fungování Petriho sítí. Postupoval jsem od jejich předchůdců, čili 

konečných automatů, popsal jsem jednotlivé prvky tohoto speciálního typu jednoduchého, 

souvislého, orientovaného grafu a specifického modelovacího nástroje. Dále jsem uvedl 

jejich základní vlastnosti a specifikoval některé klíčové typy.  

Nemalou část mé bakalářské práce jsem se věnoval možnostem využití Petriho sítí 

v praxi, a to v různých oblastech, ve kterých se dá tento simulační nástroj uplatnit. Zmínil 

jsem jejich využití v modelu várkové linky na výrobu chloridu železnatého 

pro farmaceutické účely, také při navrhování několika dílčích částí potřebných pro řízení 

prohlížečky lahví, dále jsem zmínil jejich možnost aplikace při modelování dynamického 

řízení křižovatek či v modelu zásobníku uhlí. 

Jako praktickou ukázku užití Petriho sítí jsem vytvořil vlastní jednoduchou funkční 

aplikaci, která simuluje pohyb vybraných vozů tramvajové dopravy provozované 

Dopravním podnikem Ostrava, a.s. K vytvoření této aplikace jsem využil znalostí 

získaných studiem a SW nástroj pro práci s Petriho sítěmi zvaný HPSim, prostřednictvím 

kterého jsem mohl nasimulovat jízdu jednotlivých tramvají  

Výsledkem je zjednodušený funkční model tramvajové dopravy v Ostravě, který 

dokazuje správné pochopení problematiky Petriho sítí a tudíž i dosažení cílů stanovených 

v úvodu mé bakalářské práce. 
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