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ANOTACE DIPLOMOVÉ PRÁCE 

 

Winkler J., Časová koordinace spojů na úsecích dopravních sítí. Ostrava: Institut dopravy, 

Fakulta strojní, VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2011, 88 s., Diplomová práce, 

vedoucí: Ing. Dušan Teichmann, Ph.D. 

 

Diplomová práce se zabývá problematikou časové koordinace spojů na úsecích dopravních 

sítí. Obsahuje teoretická východiska pro řešení problému a experimentální část, ve které 

byly teoretické přístupy aplikovány na konkrétní úsek Bruntál – Andělská Hora. Výpočetní 

experimenty byly prováděny jak v podmínkách jednosměrné koordinace, tak i obousměrné 

koordinace. Celkem bylo provedeno osmnáct výpočetních experimentů, jejichţ výsledky 

byly v závěrečné části práce porovnány. Práce obsahuje sestavené matematické modely, 

které byly vyřešeny pomocí optimalizačního software Xpress – IVE. 

 

 

ANNOTATION OF THESIS 

 

 

Winkler J., Links on Transport Nets Section Temporal Coordination. Ostrava: Institute 

of Transport, Faculty of engineering, VŠB Technical University Ostrava, 2011, 

88 p., Thesis, head: Ing. Dušan Teichmann, Ph. D. 

 

This thesis deals with the issue of links on transport nets section temporal coordination. 

It contains theoretical possibilities for the solution of the problem and experimental part 

where the theoretical approaches were applied to a particular section Bruntál – Andělská 

hora. Computing experiments were performed in conditions of one-way as well as two-

way temporal coordination. In total, there were eighteen experiments which were 

compared in the final part. The thesis contains mathematic models which were solved with 

optimization software Xpress - IVE. 
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Seznam použitého značení 

 

 

aABi délka časového intervalu, v němţ lze posouvat spojem i 

na úseku Andělská Hora – Bruntál     [min]  

aBAi délka časového intervalu, v němţ lze posouvat spojem i  

na úseku Bruntál – Andělská Hora     [min] 

ai  délka časového intervalu, v němţ lze posouvat spojem i  [min] 

d  proměnná omezující intervaly mezi sousedními spoji zdola  [min] 

h  proměnná omezující intervaly mezi sousedními spoji shora  [min] 

I  mnoţina spojů jedoucích v období časové koordinace  [-] 

I´  mnoţina spojů I bez posledního spoje    [-] 

n  počet spojů jedoucích v koordinovaném směru   [-] 

tABi  nejdříve moţný odjezd spoje i ze vstupního uzlu 

úseku Andělská Hora – Bruntál     [min]   

tBAi  nejdříve moţný odjezd spoje i ze vstupního uzlu 

úseku Bruntál – Andělská Hora     [min]  

ti  nejdříve moţný odjezd spoje i ze vstupního uzlu   [min] 

ui  perturbační proměnná  vztahující se k intervalu i   [-] 

xABi  posun spoje i na úseku Andělská Hora – Bruntál   [min] 

xBAi  posun spoje i na úseku Bruntál – Andělská Hora   [min] 

xi  posun spoje i        [min] 

   prohibitivní konstanta       [-] 
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1 Úvod 

Charakteristickým rysem posledních dvaceti let v dopravě je nekontrolovaný nárůst 

individuální automobilové dopravy a to nejen v Moravskoslezském kraji, ale na celém 

území České republiky, potaţmo i Evropy. Tento nekontrolovaný nárůst lze zaznamenat 

především ve větších městech, kde je individuální automobilová doprava hlavní příčinnou 

dopravních kongescí, z nichţ plyne nadměrné znečišťování ovzduší a hluk. Proto je 

ve vyspělých státech trendem snaha omezit vjezd vozidel individuální automobilové 

dopravy do center měst a vytvářet jiné alternativy, které by mohly individuální 

automobilovou dopravu adekvátně nahradit. Základní alternativou, která se v této 

souvislosti nabízí, je zatraktivnění veřejné hromadné osobní dopravy (např. zaváděním 

integrovaných dopravních systémů). Bohuţel, nedá se očekávat, ţe by v podmínkách ČR 

bylo obyvatelstvo natolik uvědomělé, jako např. ve Švýcarsku, kde je pouţívání veřejné 

hromadné dopravy velice rozšířené, aniţ by bylo zapotřebí zavádět nějaká významná 

restriktivní opatření týkající se zákazu vjezdu vozidel do měst. 

 

První cestou, která se pro regulaci individuální automobilové dopravy v centrech měst 

pouţívá, je zpoplatnění vjezdu vozidel individuální automobilové dopravy do centrálních 

částí měst. Nepochybně jde o krok správným směrem, nicméně problém se odsouvá vně 

centra měst, coţ můţe opět značně zkomplikovat dopravní situaci v částech města 

přilehlých k centru. Proto v některých velkých evropských městech došlo k zavádění 

takových opatření, ţe řidiči jsou nuceni odstavovat automobily na odstavných parkovištích 

budovaných na okrajích měst a dále se přepravovat veřejnou hromadnou dopravou. 

Uvedené restriktivní přístupy se pochopitelně celé řadě řidičů nelíbí a jsou předmětem 

(neoprávněné) kritiky z jejich strany. Jsou totiţ mnohdy nuceni vyuţívat sluţbu, která je ne 

vţdy zaloţena na standardech veřejné sluţby platných pro 21. století. Ve srovnání 

s předchozím případem je zde kritika ze strany řidičů nucených vyuţívat k přepravě 

nekvalitní veřejnou hromadnou dopravu naprosto oprávněná. Zákazník by se měl při 

pouţití veřejné hromadné osobní dopravy cítit při přepravě pohodlně, měl by mu být 

poskytnut určitý komfort, a to i z časového hlediska (minimalizace časových ztrát při 

přepravě), který vyplývá z poţadavků kteréhokoliv dopravního systému, tedy poţadavků 

na rychlost, spolehlivost, bezpečnost, pohodlnost a nízkou cenu, coţ odpovídá hlavním 

ukazatelům kvality v hromadné osobní dopravě. 
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Přitom existuje celá řada moţností, které by mohly výrazně přispět k řešení problému, 

aniţ by k takovéto kritice muselo docházet. Prvním předpokladem je dostatečně kvalitní 

nabídka spojů veřejné hromadné dopravy v okolí měst, čímţ mnozí z řidičů nejsou nuceni 

pouţít osobní automobil při jízdě z místa bydliště nacházejícího se ve spádové oblasti 

města do jeho centra nebo na jeho okraj, a to ve všech denních obdobích. Jednou z cest, jak 

zatraktivnit příměstskou veřejnou hromadnou osobní dopravu, je vytvoření takové nabídky 

spojů, která bude obsahovat nejen dostatečný počet spojů, ale také jejich vhodné 

rozmístění v čase. V této souvislosti se v průběhu dne uplatňují různá pravidla. Předně je 

třeba zajistit, aby v obdobích návozu cestujících do zaměstnání a škol byla k dispozici 

dostatečná nabídka v krátkém časovém období. V obdobích přepravních sedel je zase 

vhodné, aby rozloţení spojů v čase bylo co nejrovnoměrnější, protoţe právě 

nerovnoměrnost nabídky spojů indikuje pouţívání individuální automobilové dopravy. 

Nutno zdůraznit, ţe z hlediska výskytu kongescí v centrech měst jsou významným 

obdobím právě dopolední hodiny pracovních dní. 

 

Cílem předloţené diplomové práce bude problematika vyuţívání matematických 

metod při řešení problému zrovnoměrnění nabídky přepravy ve vybrané relaci 

reprezentované úsekem dopravní sítě. To znamená rozmístit časy odjezdů určité mnoţiny 

spojů v zadaném časovém období tak, aby byly na pomyslné časové ose umístěny 

co nejpravidelněji. Výhodou časové koordinace spojů je totiţ nízká investiční náročnost 

a přitom vysoká efektivita z hlediska zatraktivnění veřejné dopravy. Naopak její 

zanedbávání můţe být příčinou značného odlivu zájmu o nabízené sluţby u cestující 

veřejnosti. 

 

Problematikou časové koordinace spojů na úsecích dopravních sítí jsem se začal 

zabývat jiţ při tvorbě bakalářské práce. V bakalářské práci byla pozornost věnována pouze 

jednosměrné časové koordinaci, tedy časová koordinace v kaţdém směru byla prováděna 

izolovaně. Na rozdíl od bakalářské práce bude v předloţené diplomové práci prováděna 

koordinace jednosměrná i obousměrná, protoţe provoz hromadných dopravních prostředků 

na daném úseku můţe být v obou směrech vzájemně provázán. Při časové koordinaci 

budou vyuţívány také další přístupy, které v době tvorby bakalářské práce ještě nebyly 

k časové koordinaci vyuţívány, a v průběhu posledních dvou let se jejich pouţití 

osvědčilo. Protoţe různé přístupy mohou dávat různě kvalitní výsledky, bude jedním z cílů 

předloţené práce také porovnání výsledků získaných různými přístupy. 
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2 Význam časové koordinace spojů 

ve veřejné dopravě 

Jak jiţ bylo zmíněno v úvodu práce, časová koordinace spojů v dopravní síti je jednou 

z cest jak zatraktivnit nabídku veřejné hromadné osobní dopravy. Význam časové 

koordinace vzrůstá současně se sniţováním počtu nabízených spojů. To lze doloţit 

jednoduchým příkladem. Pokud máme ranní či odpolední dopravní špičku (pracující lidé 

cestují do zaměstnání, studenti do škol a odpoledne se naopak lidé vracejí do svých 

domovů), předpokládá se, ţe poptávka po spojích vzroste, proto je podnik nucen vypravit 

větší mnoţství spojů, aby uspokojil poptávku. Tím dojde k vytvoření shluků spojů 

v určitém časovém úseku. Z tohoto důvodu jiţ není potřeba provádět časovou koordinaci, 

protoţe spoje jezdí v krátkých časových úsecích za sebou a čekání cestujícího na spoj 

je přijatelné. Naproti tomu v době přepravních sedel, kdy poptávka po spojích není tak 

velká, jsou mnohdy časové rozestupy mezi jednotlivými spoji značně velké. Cestující tak 

můţe být nucen čekat (zejména, nestihne-li plánovaný spoj) na další spoj aţ několik 

desítek minut, coţ je faktor, který hovoří v neprospěch hromadné osobní dopravy. V tuto 

chvíli přichází na řadu časová koordinace, pomocí níţ lze mj. docílit rovnoměrnějšího 

rozloţení spojů v čase a tím zkrácení čekací doby cestujícího na minimum. 

 

V souvislosti se skutečností, ţe dnešní systémy veřejné hromadné dopravy jsou 

rozsáhlé, nelze si představit plánování časové koordinace bez vhodného systému 

pro podporu rozhodování, konkrétně systému, který bude sledovat podstatná reálná 

provozní omezení a současně bude mezi moţnými řešeními vyhledávat to nejlepší. 

Důleţitým krokem vedoucím k úspěšnosti časové koordinace pomocí matematického 

modelu je proto volba optimalizačního kritéria. Zde přicházejí v úvahu různá kritéria, 

při volbě správného kritéria je nutno vycházet z problému, který se v daném úseku 

vyskytuje a který je nutno v konkrétním případě odstranit. 

 

V zásadě existují tři typy časové koordinace spojů. Časovou koordinaci spojů 

je moţno provádět buď v  uzlech dopravní sítě (týká se přestupujících cestujících) 

nebo na úsecích dopravní sítě, posledním typem je pak nejdokonalejší forma časové 

koordinace tzv. koordinace síťová. Společným znakem všech tří typů časové koordinace 

jsou posuny spojů, které v dané síti jezdí. Z předchozí věty vyplývá, ţe moţnost posunout 
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spoj v čase je nezbytným předpokladem pro provádění časové koordinace spojů. 

Z uvedeného důvodu je tedy pochopitelné, ţe proměnné v modelech, pomocí kterých 

se časová koordinace řeší, budou reprezentovat právě zmiňované časové posuny. 

 

Následující tři podkapitoly budou věnovány stručné charakteristice uvedených tří typů 

časové koordinace. 

 

2.1 Časová koordinace spojů v uzlech dopravní sítě 

Příčinnou provádění časové koordinace v uzlech je častá neexistence přímých spojení 

mezi místy, ve kterých cestující do systému veřejné hromadné dopravy vstupují, a místy, 

ve kterých cestující systém hromadné dopravy opouští. Neexistence přímých spojení není 

zpravidla zapříčiněná tím, ţe by nebylo dopravní spojení technicky moţné, ale tím, ţe 

udrţování mnoha přímých dopravních spojení není ekonomicky únosné. Cestující, kteří 

cestují v relacích s menší frekvencí (pokud tyto relace nejsou součástí relací s vysokou 

poptávkou po přepravě), jsou pak nuceni přestupovat. Při přestupech vznikají časové 

ztráty, proto je cílem navrhnout takové časové polohy spojů, aby se čekání cestujících při 

přestupech minimalizovalo. Je to ţádoucí poţadavek, protoţe uţ jen samotná existence 

přestupu můţe některé cestující od pouţívání systému veřejné hromadné dopravy odradit. 

 

Optimalizačním kritériem v případě časové koordinace spojů v uzlech jsou nejčastěji 

celkové ztráty přestupujících cestujících. Tady je ovšem zapotřebí uvědomit si, ţe hodnota 

tohoto kritéria je značně závislá nejen na výši časových prodlev mezi přijíţdějícími 

a odjíţdějícími spoji. Velikost časové prodlevy mezi přijíţdějícím a odjíţdějícím spojem 

totiţ do jisté míry ovlivní počet cestujících, kteří budou v jednotlivých uzlech přestupovat. 

Počet obyvatel vyuţívajících systém veřejné hromadné dopravy se totiţ mění, 

a to i např. z důvodu čekání při přestupech. Budou-li časové prodlevy při přestupech 

značné, tzn., ţe přestupující cestující budou při přestupech nuceni déle čekat, 

dá se očekávat, ţe se celkový počet obyvatel vyuţívajících systém veřejné hromadné 

dopravy sníţí. Snaha, aby cestující na navazující spoje v přestupních uzlech čekali 

co moţná nejkratší dobu, je tedy oprávněná a má přímou vazbu na atraktivitu veřejné 

hromadné dopravy. 
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Následující podkapitola se bude zabývat druhým typem časové koordinace, který jiţ 

má přímou vazbu na téma diplomové práce – časová koordinace spojů na úsecích dopravní 

sítě. 

 

2.2 Časová koordinace spojů na úsecích dopravní sítě 

Na rozdíl od časové koordinace spojů v uzlech dopravní sítě, kde je pozornost 

věnována vytváření vazeb mezi přijíţdějícími a odjíţdějícími spoji zpravidla do různých 

směrů, v úsekové časové koordinaci se pozornost věnuje směru jednomu. Protoţe kaţdý 

úsek je tvořen minimálně dvěma různými prostorovými body, je při úsekové časové 

koordinaci nutné zvolit vztaţný bod časové koordinace na úseku. Tím můţe být vstupní 

nebo výstupní bod úseku (tyto body reprezentují reálné zastávky nacházející se na okrajích 

úseků), ale i kterýkoliv jiný bod leţící mezi nimi. Řešitel se pak musí rozhodnout, 

ve kterém místě bude časovou koordinaci spojů provádět. Mají-li koordinované spoje 

v daném úseku stejnou rychlost, můţe být ke koordinaci vybrán libovolný z výše 

uvedených bodů. Problémy nastávají v případech, kdy koordinované spoje stejnou rychlost 

nemají. V uvedených případech je pak nutné vycházet ze znalostí místních poměrů, 

poţadavků objednatele sluţby apod. 

 

Optimalizačními kritérii mohou být, analogicky jako v případě časové koordinace 

spojů v přestupních uzlech, časové ztráty cestujících a to jak na výchozích zastávkách 

řešeného úseku, tak i na zastávkách nácestných. Základním problémem, který nastane, 

je-li jako optimalizační kritérium zvolena celková časová ztráta cestujících na zastávkách, 

je problém určení pravidla, podle kterého cestující na zastávky přicházejí. Je moţno 

samozřejmě předpokládat, ţe jejich příchody jsou rovnoměrné (tento předpoklad 

je zpravidla splněn přicházejí-li cestující na zastávky v reţimu „bez znalosti jízdního 

řádu“). Výjimkou jsou pochopitelně příchody cestujících po skončení hromadných akcí, 

uvedený zjednodušující předpoklad však zpravidla platí pouze v městské hromadné 

dopravě a to jen pouze na úsecích s vyšší frekvencí spojů. Je to tedy v případech, 

kdy má cestující jistotu, ţe nebude po příchodu na zastávku delší dobu čekat. Uvedené 

poměry však určitě neplatí v příměstské hromadné veřejné dopravě, pro kterou je 

charakteristická niţší frekvence spojů. Při časové koordinaci spojů na úsecích se pouţívají 

náhradní kritéria, některá z nich budou dále uvedena v textu práce. 
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2.3 Síťová časová koordinace spojů 

V některých případech se můţe jevit jako účelné provedení časové koordinace 

jak v uzlech, tak i v úsecích dopravní sítě. Je to zejména v případech, kdy některé spoje, 

mezi kterými cestující přestupují, pojíţdějí za přestupním uzlem určitý společný úsek. 

V uvedených případech je potom na provozovateli spojů, který typ časové koordinace 

upřednostní, protoţe je patrné, ţe nelze současně minimalizovat časové ztráty 

přestupujících cestujících v přestupním uzlu a odstraňovat shluky spojů na úsecích, 

které s přestupním uzlem incidují. Při síťové časové koordinaci můţe být optimalizačním 

kritériem jak celková časová ztráta všech cestujících, tak to můţe být integrované 

kritérium zahrnující celkovou časovou ztrátu cestujících přestupujících v uzlu, i kritéria 

pouţívaná při časové koordinaci spojů na úsecích. Je nutné si však uvědomit, ţe při pouţití 

více optimalizačních kritérií v jednom funkčním předpisu by mělo dojít k přidělení 

určitých vah jednotlivým dílčím účelovým funkcím tvořícím sloţky integrovaného 

optimalizačního kritéria. 
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3 Teoretická východiska řešení – sestava 

matematických modelů pro časovou 

koordinaci spojů na úsecích dopravní sítě 

Vhodným řešícím nástrojem pro časovou koordinaci spojů na úsecích dopravní sítě 

se jeví lineární programování. Je to především proto, ţe problematiku časové 

koordinace spojů lze obecně zařadit k plánovacím úlohám s dlouhodoběji vyuţívaným 

řešením, a dále proto, ţe výpočetní prostředky pro řešení úloh lineárního programování 

jsou dnes vyvinuty do takové míry, ţe jsou schopny řešit úlohy, které se svým rozsahem 

blíţí potřebám řešených reálných systémů veřejné hromadné dopravy. Navíc se dá se 

očekávat, ţe v budoucnu se výkonost softwarových produktů v této oblasti bude ještě 

dále zvyšovat. 

 

3.1 Zásady pro tvorbu lineárních modelů 

 

Obecně platí, ţe oblastí uplatnění lineárních modelů jsou plánovací úlohy. 

V úlohách lineárního programování se vyskytují dvě skupiny veličin. První skupinu 

tvoří konstanty, druhou skupinu veličin tvoří proměnné. U první skupiny veličin jsou 

konkrétní hodnoty před začátkem řešení úlohy známy a v průběhu výpočtu se nemění. 

U druhé skupiny veličin nejsou konkrétní hodnoty před začátkem řešení úlohy známy 

a v průběhu výpočtu se mění. Úkolem proměnných je modelovat rozhodnutí, která se od 

řešitele očekávají, případně vytvářet mezi nimi vazby. Řešitel je volí podle konkrétního 

zadání, stejně jako jejich označení a jejich definiční obor, který musí být před začátkem 

optimalizace definován. Co se týče definičních oborů proměnných, pouţívají se 

v lineárním programování tři typy definičních oborů: 

 

– mnoţina nezáporných čísel, 

– mnoţina celých nezáporných čísel, 

– mnoţina hodnot 0 a 1. 
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Definiční obor proměnných se volí v závislosti na povaze rozhodnutí, které 

proměnná modeluje, a které se od řešitele očekává. Např. má-li se v průběhu řešení 

optimalizovat počet vozidel, potom se k modelování proměnných vyjadřujících počet 

vozidel pouţije pro definiční obor mnoţina celých nezáporných čísel. Modeluje-li 

proměnná rozhodnutí o tom, zda provozovat či neprovozovat v určitém místě sklad, je 

to rozhodnutí typu ANO-NE, z toho důvodu se volí proměnná, která nabývá hodnot 0 

a 1, apod. Proměnné, které nabývají hodnot 0 a 1 se označují názvem bivalentní 

proměnné. Bivalentní proměnné se pouţívají zejména v případech, kdy se v úloze 

rozhoduje způsobem ANO – NE. Při zavádění bivalentních proměnných se zpravidla 

drţíme zásady, ţe pozitivní rozhodnutí je modelováno hodnotou 1 a negativní 

rozhodnutí je modelováno hodnotou 0. Počet proměnných, které se do úlohy zavádí, 

závisí zpravidla na počtu rozhodnutí, která se mají při řešení úlohy vykonat. 

 

Kaţdý lineární model musí mít zachovánu určitou strukturu. Struktura lineárního 

modelu je pro řešitele závazná. Kaţdý lineární model se musí skládat ze dvou částí, 

těmi jsou soustava omezujících podmínek a účelová funkce (coţ je funkční zápis 

optimalizačního kritéria). 

 

Soustava omezujících podmínek 

 

Soustava omezujících podmínek obecně vymezuje mnoţinu přípustných řešení 

úlohy. Omezující podmínky se dělí do dvou skupin – strukturální a obligatorní. 

Strukturální podmínky vyjadřují reálná omezení, příp. vytvářejí vazby 

mezi proměnnými. Obligatorní podmínky vymezují definiční obory proměnných, 

které v úloze vystupují. Počet strukturálních podmínek závisí na počtu omezení, 

která v úloze vystupují a počtu vazeb, které musíme mezi hodnotami proměnných 

vytvořit, počet obligatorních podmínek je vţdy roven počtu proměnných, které v úloze 

vystupují. 

 

Výrazy na obou stranách strukturálních omezujících podmínek musí mít zpravidla 

stejnou jednotku. Stejná jednotka není vyţadována např. v případě vazebních podmínek 

(vytváříme vazby např. mezi celočíselnými nezápornými proměnnými a bivalentními 

proměnnými, které jednotku nemají). 



Časová koordinace spojů na úsecích dopravních sítí            Diplomová práce 

 

VŠB-TUO 2011 -17- 

Účelová funkce 

 

Účelová funkce vyjadřuje funkční vztah, pomocí něhoţ vypočítáváme hodnotu 

optimalizované veličiny. K vlastnímu funkčnímu předpisu se dále připisuje typ extrému, 

který koresponduje s optimem hledané veličiny, tzn., ţe typ extrému vyplyne z podstaty 

optimalizačního kritéria. Obecně lze říci, ţe volba optimalizované veličiny (v modelu 

vyjádřené účelovou funkcí) vyplyne z problému, který v praxi řešitele tíţí. 

 

Optimalizovaná veličina můţe stát v účelové funkci přímo nebo můţe být v úloze 

obsaţena v jiné veličině, jejíţ hodnota se při řešení modelu optimalizuje (můţe to být 

snazší z hlediska modelování). Účelová funkce musí v sobě obsahovat všechny varianty 

výpočtu hodnoty optimalizované veličiny, které se mohou při řešení vyskytnout. 

Pokud některé varianty řešení nejsou do účelové funkce zahrnuty, algoritmus 

při optimalizaci k těmto variantám nepřihlíţí. 

 

Lineární modely mohou mít jedno i více optimalizačních kritérií. 

Při jednokriteriální optimalizaci (účelová funkce obsahuje jedinou optimalizovanou 

veličinu) je však nutno počítat s tím, ţe řešící algoritmus opomíjí při optimalizaci 

všechna ostatní kritéria, tzn. při zlepšování hodnoty jedné veličiny (obsaţené v účelové 

funkci) můţe dojít ke zhoršení hodnoty jiného kritéria. Úlohy, ve kterých je úspěšnost 

procesu optimalizace závislá na více kritériích, pak řešíme buď pomocí metod 

vícekriteriální optimalizace, nebo tak, ţe do jednokriteriálního modelu doplníme 

v soustavě omezujících podmínek takové podmínky, které zajistí, ţe při optimalizaci 

nedojde ke zhoršení hodnot jiných kritérií (např. platných pro současný stav), 

tzn. poţadavek na dodrţení kritéria nebo jeho přípustného zhoršení je vyjádřen 

omezující podmínkou. Při druhém způsobu (vyjádření současné hodnoty některého 

z kritérií omezující podmínkou) je však nutno počítat s tím, ţe v rámci řešení bude 

zabezpečeno pouze jeho dodrţení, nikoliv jeho optimalizace. 
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Při řešení úlohy lineárním modelem se mohou vyskytnout tři případy: 

 

– úloha má optimální řešení (můţe být jedno, více ale i nekonečně mnoho),  

– úloha nemá optimální řešení, protoţe mnoţina přípustných řešení je prázdná 

(nelze splnit všechna zadaná omezení současně), 

– optimální řešení nelze najít, protoţe mnoţina přípustných řešení je ve směru 

optimalizace neohraničená. 

 

Kromě vymezených definičních oborů proměnných platí při sestavě lineárních 

modelů určitá pravidla, která je řešitel povinen dodrţovat. Uvedená pravidla se týkají 

povolených operací s proměnnými a pouţívání relačních znamének ve strukturálních 

podmínkách: 

 

– proměnné je dovoleno sčítat, odčítat a násobit reálnou konstantou, 

– při tvorbě omezujících podmínek je povoleno pouţívat relační znaménka       

 

Pokud se výše uvedená pravidla nedodrţí, lehce se stane, ţe řešitel opustí oblast 

lineárního programování. Problémy nelineárního programování se řeší značně obtíţněji, 

některé nelze při současné úrovni poznání exaktně vyřešit vůbec. 

 

3.2 Obecné zásady pro tvorbu matematického modelu 

časové koordinace spojů na úsecích dopravní sítě 

Jak jiţ bylo uvedeno v předchozí podkapitole, musí být u kaţdého matematického 

modelu před jeho konstrukcí známy vstupní údaje, kterými řešitel disponuje 

nebo je nucen si je pro řešení opatřit, musí být známo optimalizační kritérium 

a k dispozici musí být také seznam omezení, která mají být při řešení úlohy dodrţena. 

Proměnné v modelu budou reprezentovat časové posuny spojů, které jsou předmětem 

koordinace, případně další veličiny, které umoţňují časovou koordinaci realizovat 

optimálně. Optimalizační kritérium, v případě časové koordinace spojů na úsecích, 

bude, v souladu s tím, co bylo uvedeno výše v textu, buď časová ztráta cestujících, 

nebo veličina reprezentující rovnoměrnost nabídky přepravy. 
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V prvé řadě je nutno při řešení určit začátek období, ve kterém se bude koordinace 

provádět. Tímto začátkem můţe být konkrétní časový okamţik (např. půlnoc daného 

dne), nejčastěji je však začátek období koordinace vázán na určitý spoj, kterým období 

koordinace začíná. Druhý přístup se vztahuje zejména k případům, kdy se časová 

koordinace provádí pouze v určitém denním období (není však vyloučeno ani pouţití 

prvního přístupu). 

 

Jak bylo uvedeno v textu výše, je nutnou podmínkou pro provádění časové 

koordinace spojů moţnost měnit jejich polohy. Proto ve druhém kroku musí být řešiteli 

známy časové intervaly, ve kterých je moţno se spoji leţícími uvnitř koordinovaného 

období posunovat v čase. Tyto údaje si je moţno buď vyţádat od dopravce 

provozujícího dané spoje, nebo je stanovit rozborem na základě oběhů, které jsou 

pro jednotlivá vozidla obsluhující dané spoje sestaveny. V  období realizace časové 

koordinace spojů se kromě spojů, se kterými je moţno v čase posunovat, mohou 

vyskytovat i spoje s vyţadovanou neměnnou časovou polohou. Uvedené spoje 

pochopitelně nesmí být z koordinace vyňaty, protoţe i jejich časové polohy ovlivňují 

pravidelnost nabídky přepravní sluţby na řešeném úseku. V těchto případech se při 

vytváření modelů můţe postupovat dvojím způsobem. A to buď tak, ţe se proměnná 

modelující časový posun spoje do modelu nezavede, nebo se zavede, ale nařídí se, aby 

nabyla pouze jedné hodnoty – a to hodnoty 0. Kaţdý z uvedených přístupů má svou 

výhodu a nevýhodu. V případě prvního přístupu je výhodou menší počet proměnných, 

v případě druhého přístupu větší variabilita modelu v případech, kdy je například 

dodatečně rozhodnuto o moţnosti s těmito spoji posouvat. Nevýhodou v prvním případě 

je menší variabilita modelu v případech, kdy je například dodatečně rozhodnuto 

o moţnosti s těmito spoji posouvat, ve druhém případě pak vyšší počet proměnných 

v modelu, neţ je nezbytně nutné. 

 

Dalším krokem, který je nutno při pouţití lineárního programování uplatnit, 

je posunout všechny koordinované spoje, u nichţ se jejich aktuální poloha liší 

od nejdříve moţné časové polohy, do těchto nejdříve moţných časových poloh. Tímto 

krokem zajistíme nezápornost proměnných modelující časové posuny jednotlivých 

spojů v celém intervalu, ve kterém je moţno se spoji posouvat. Pokud by uvedený krok 

byl opomenut, došlo by k situaci, ţe by časové posuny spojů probíhaly pouze 

v nezáporných částech těchto intervalů, čímţ by mohlo dojít k vynechání některé 
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výhodné části mnoţiny přípustných řešení. Při závěrečné interpretaci řešení je nutno 

na tuto skutečnost pamatovat, navrţené časové posuny se tedy uskutečňují vztaţmo 

k nejdříve moţným časovým polohám. 

 

Situace bude vysvětlena na příkladu. Má-li například spoj s aktuálním odjezdem 

v 9:30 dovolené časové posuny: –12 minut aţ +28 minut (nejdříve moţný odjezd 

je v čase 9:18, nejpozději přípustný odjezd je v čase 9:58), bude tento spoj 

před začátkem optimalizace posunut do časové polohy 9:18 h, coţ odpovídá nejdříve 

moţné poloze spoje v čase. Dojde-li v důsledku optimalizace k posunu uvedeného spoje 

například o 8 min, bude tento posun realizován vztaţmo k nejdříve moţné poloze jeho 

odjezdu, v tomto případě bude nová časová poloha 9:26 h. Skutečný posun spoje (posun 

vůči původní poloze) však bude činit -4 min. Postup pro všechny další spoje je 

analogický. 

 

Co se týče omezení vystupujících v úloze, která budou zapracována 

v matematickém modelu prostřednictvím omezujících podmínek, musí být 

v matematickém modelu časové koordinace spojů dodrţena skutečnost, 

ţe koordinované spoje lze v čase posouvat pouze v dovoleném intervalu, a ţe musí být 

mezi spoji vytvořeny vazby, na jejichţ základě bude moţno ovlivňovat hodnotu účelové 

funkce. Obligatorní podmínky v modelu zajistí, ţe časové posuny jednotlivých spojů 

budou nabývat nezáporných celočíselných hodnot nebo nezáporných hodnot. Počet 

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

polohy jsou v řešeném období koordinovány. Počet podmínek vymezujících rozestupy 

mezi spoji a vytvářejících vazby na účelovou funkci bude odpovídat počtu intervalů, 

podle jejichţ délek bude hodnocena rovnoměrnost nabídky. 

 

Kdyţ budou některé spoje v koordinovaném období obsluhovat stejná vozidla, 

mohou se vyskytnout situace, kdy bude třeba vytvořit vazby mezi jejich časovými 

polohami. Jinak by se zrovnoměrněním přepravní nabídky mohlo dojít k situaci, 

ţe uplatněním časového posunu předchozího spoje obsluhovaného týmţ vozidlem dojde 

v navrţeném řešení z časového hlediska ke znemoţnění obsluhy následujícího spoje 

obsluhovaného týmţ vozidlem. Uvedená komplikace můţe nastat jak při jednosměrné, 

tak při obousměrné časové koordinaci. Při obousměrné koordinaci k této situaci dochází 

například, kdyţ vozidlo ukončí obsluhu spoje v jednom směru, na konečné zastávce má 
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obvyklou přestávku a začíná obsluhu spoje v opačném směru. Případný posun spoje 

v prvním směru pak můţe ovlivnit časovou polohu spoje ve směru druhém. Abychom 

mohli provádět obousměrnou koordinaci, je třeba tuto provozní podmínku dodrţet. 

Z pohledu matematického modelování je třeba zavést do modelu podmínku, 

která zajistí, ţe se případný posun spoje v prvním směru promítne do časové polohy 

v opačném směru (je-li to zapotřebí). Protoţe se tyto podmínky liší případ od případu, 

nelze je zapsat v obecné podobě, a proto budou popsány kaţdá samostatně při popisu 

jednotlivých matematických modelů. 
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3.3 Přístupy použité pro řešení úloh. 

V předloţené práci bude věnována pozornost jak jednosměrné, tak i obousměrné 

časové koordinaci spojů. U obou typů časových koordinací bude pouţito šest moţných 

variant matematického modelu. Bude se jednat o následující varianty (viz tabulka. 

č. 3.3.1). 

 

Označení varianty Charakteristika varianty 

Varianta 1 
V účelové funkci se maximalizuje minimální délka 

intervalu mezi dvěma po sobě jedoucími spoji. 

Varianta 2 
V účelové funkci se minimalizuje maximální délka 

intervalu mezi dvěma po sobě jedoucími spoji. 

Varianta 3 

V účelové funkci se minimalizuje rozdíl mezi 

maximální a minimální délkou intervalu mezi dvěma 

po sobě jedoucími spoji. 

Varianta 4 

V účelové funkci se maximalizuje minimální délka 

intervalu mezi dvěma po sobě jedoucími spoji na bázi 

kaskádového přístupu. 

Varianta 5 

V účelové funkci se minimalizuje maximální délka 

intervalu mezi dvěma po sobě jedoucími spoji na bázi 

kaskádového přístupu. 

Varianta 6 

V účelové funkci se minimalizuje rozdíl mezi 

maximální a minimální délkou intervalu mezi dvěma 

po sobě jedoucími spoji na bázi kaskádového přístupu. 

Tabulka č. 3.3.1: Varianty řešení 

 

V případě variant č. 4 – 6 bude pouţit kaskádový přístup. Jeho princip je zaloţen na 

postupné relaxaci podmínek modelujících intervaly mezi sousedními spoji, které jiţ 

nedovolí zvýšit minimální či sníţit maximální hodnotu účelové funkce. Tento postup se 

opakuje do té doby, dokud nejsou všechny podmínky týkající se intervalů mezi spoji 

relaxovány. 
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3.4 Sestava matematických modelů 

Ještě neţ bude přistoupeno k vlastnímu popisu jednotlivých typů matematických 

modelů, bude zrekapitulován seznam konstant a proměnných vystupujících v modelech 

včetně uvedení jejich označení. 

 

Vstupními konstantami do matematických modelů časové koordinace spojů 

na úseku dopravní sítě jsou: 

 

   … počet spojů jedoucích v koordinovaném směru 

  … mnoţina spojů jedoucích v období časové koordinace 

   … mnoţina spojů I bez posledního spoje 

   … nejdříve moţný odjezd spoje     ze vstupního uzlu 

   … délka intervalu, v němţ lze posouvat spojem     v čase 

  … prohibitivní konstanta (T=1000)  

 

Prohibitivní konstanta bude pouţita pouze v případě kaskádového přístupu a bude 

slouţit ke zvýšení váhy významnějšího z dílčích kritérií. 

 

Proměnnými pouţitými v matematických modelech časové koordinace spojů 

na úseku dopravní sítě jsou: 

 

   … posun spoje     

   … perturbační proměnná vztahující se ke spoji      

  … proměnná omezující intervaly mezi sousedními spoji shora 

  … proměnná omezující intervaly mezi spoji zdola 

 

Perturbační proměnná bude pouţita pouze v případě kaskádového přístupu a její 

funkce spočívá v identifikaci intervalů, ve kterých můţe dojít ke zlepšení hodnoty 

účelové funkce v jednotlivých iteracích kaskádového přístupu. 

 

Při obousměrné koordinaci se dále označení jednotlivých veličin doplní o symboly 

charakterizující jednotlivé směry na řešeném úseku. 
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V následujících podkapitolách 3.4.1 – 3.4.4 budou uvedeny obecné tvary 

jednotlivých variant matematických modelů pro jednosměrnou časovou koordinaci. 

Obecné tvary jednotlivých variant matematických modelů pro obousměrnou časovou 

koordinaci se liší pouze v tom, ţe proměnné mají jiný způsob označení a počty 

omezujících podmínek v jednotlivých skupinách jsou vyšší. Protoţe ne všechny 

podmínky vztahující se k danému úseku lze vhodně zobecnit, budou všechny níţe 

uvedené varianty modelů uvedeny pouze v nejjednodušším tvaru. 

 

3.4.1 Varianta 1 - Model pro maximalizaci minimální doby 

mezi dvěma sousedními spoji 

 

Matematický model pro maximalizaci minimální doby mezi dvěma sousedními 

spoji má tvar: 

 

      ( )            (1) 

 

za podmínek: 

 

                        (2) 

 

(         )  (     )                       (3) 

 

                      (4) 

             (5) 

 

Výraz (1) reprezentuje účelovou funkci modelu – minimální délku intervalu 

mezi dvěma sousedními spoji, jejíţ hodnota se maximalizuje. Skupina omezujících 

podmínek typu (2) zajišťuje, ţe se posuny spojů uskuteční v přípustných mezích. Počet 

podmínek v této skupině odpovídá počtu proměnných modelujících časové posuny 

spojů zařazených do modelu. Skupina omezujících podmínek (3) vytváří vazby 

mezi časovými polohami jednotlivých spojů při zohlednění jejich posunů a hodnotou 

účelové funkce. Počet podmínek v této skupině odpovídá počtu intervalů mezi spoji 

spadajícími do období časové koordinace. Skupiny omezujících podmínek (4) a (5) 



Časová koordinace spojů na úsecích dopravních sítí            Diplomová práce 

 

VŠB-TUO 2011 -25- 

reprezentují obligatorní podmínky, tj. podmínky vymezující definiční obory 

proměnných zavedených do modelu. 

 

3.4.2 Varianta 2 - Model pro minimalizaci maximální doby 

mezi dvěma sousedními spoji 

 

Matematický model pro minimalizaci maximální doby mezi dvěma sousedními 

spoji má tvar: 

 

    ( )           (6) 

 

za podmínek: 

 

                          (7) 

 

(         )  (     )                      (8) 

 

                        (9) 

             (10) 

 

Výraz (6) reprezentuje účelovou funkci modelu – maximální délku intervalu 

mezi dvěma sousedními spoji, jejíţ hodnota se minimalizuje. Skupina omezujících 

podmínek typu (7) zajišťuje, ţe se posuny spojů uskuteční v přípustných mezích. Počet 

podmínek v této skupině opět odpovídá počtu proměnných modelujících časové posuny 

spojů zařazených do modelu. Skupina omezujících podmínek (8) vytváří vazby 

mezi časovými polohami jednotlivých spojů při zohlednění jejich posunů a hodnotou 

účelové funkce. Počet podmínek v této skupině opět odpovídá počtu intervalů 

mezi spoji spadajícími do období časové koordinace. Skupiny omezujících podmínek 

(9) a (10) reprezentují obligatorní podmínky.  

 

Jak bude ukázáno v experimentální části práce, výsledky experimentů 

realizovaných s matematickými modely uvedenými v podkapitolách 3.4.1 a 3.4.2, které 

patří k základním typům modelů pro řešení úlohy časové koordinace spojů na úsecích, 
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v případech, kdy je cílem optimalizace rovnoměrnost přepravní nabídky, ukazují, ţe při 

jejich pouţití dochází k situacím, kde se proces optimalizace zastaví v okamţiku, který 

je sice z pohledu definovaných kritérií optimální, nicméně z praktického hlediska lze 

dosahovat i lepších řešení. Uvedené nedostatky lze demonstrovat následujícím 

příkladem. Uvaţujme situaci, kdy je optimalizačním kritériem maximální z intervalů 

mezi dvojicí po sobě jedoucích spojů. Při řešení tohoto typu modelu zajímá řešící 

algoritmus pouze hodnota maximálního intervalu a při řešení se nepřihlíţí k hodnotám 

intervalů, jejichţ délka je niţší neţ délka maximálního intervalu. Analogicky tato 

situace nastává v modelech, ve kterých se maximalizuje délka minimálního intervalu. 

Při řešení tohoto typu modelu zajímá řešící algoritmus pouze hodnota minimálního 

intervalu a nepřihlíţí se k hodnotám intervalů, jejichţ délka je větší neţ délka 

minimálního intervalu. V konečném důsledku tak u optimálního řešení můţe dojít 

k situacím, kdy i po ukončení optimalizačního výpočtu zůstává na úseku dosti značná 

časová nerovnoměrnost nabídky. Byly proto hledány další varianty modelů, které by 

umoţňovaly v menší či větší míře tyto další nedostatky odstraňovat. Zmiňovanou 

nevýhodu lze například odstranit následujícím modelem vzniklým kombinací obou 

předchozích modelů nebo modelem, jehoţ řešení bude probíhat tzv. kaskádovým 

přístupem. 
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3.4.3 Varianta 3 - Model pro minimalizaci rozdílu mezi maximální 

a minimální délkou intervalu mezi dvěma sousedními spoji 

 

Matematický model pro minimalizaci rozdílu mezi maximální a minimální délkou 

intervalu mezi dvěma sousedními spoji má tvar: 

 

      (   )             (11) 

 

za podmínek: 

 

                        (12) 

 

(         )  (     )                        (13) 

 

(         )  (     )                          (14) 

 

                      (15) 

             (16) 

             (17) 

 

Výraz (11) reprezentuje účelovou funkci modelu – rozdíl mezi maximální 

a minimální délkou intervalu mezi dvěma sousedními spoji, jejíţ hodnota 

se minimalizuje. Skupina omezujících podmínek typu (12) opět zajišťuje, ţe se posuny 

spojů uskuteční v přípustných mezích. Počet podmínek v této skupině odpovídá počtu 

proměnných modelujících časové posuny spojů zařazených do modelu. Skupina 

omezujících podmínek (13) vytváří vazby mezi časovými polohami jednotlivých spojů 

při zohlednění jejich posunů a hodnotou účelové funkce prostřednictvím proměnné d. 

Počet podmínek v této skupině odpovídá počtu intervalů mezi spoji spadajícími 

do období časové koordinace. Skupina omezujících podmínek (14) vytváří vazby 

mezi časovými polohami jednotlivých spojů při zohlednění jejich posunů a hodnotou 

účelové funkce prostřednictvím proměnné h. Počet podmínek v této skupině opět 

odpovídá počtu intervalů mezi spoji spadajícími do období časové koordinace. Skupiny 

omezujících podmínek (15), (16), (17) reprezentují obligatorní podmínky. 
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3.4.4 Varianta 4 - Kaskádový přístup 

Kaskádový přístup je druhým přístupem umoţňujícím dodatečné zlepšování 

rovnoměrnosti přepravní nabídky v situacích, kdy výpočetní experimenty realizované 

na bázi modelů uvedených v podkapitolách 3.4.1 a 3.4.2 dospějí k optimálnímu řešení. 

Princip tohoto přístupu spočívá v opakovaném řešení upraveného max-min nebo min-

max náhradního modelu úlohy. 

 

Postup řešení pro max-min variantu základního modelu je následující: 

 

1. úloha se vyřeší tak, jak byla zformulována, čímţ se získá dolní hranice d*, 

2. pomocí perturbační proměnné se identifikují vazební podmínky, které dovolují dále 

zvyšovat dolní hranici (tyto podmínky jsou identifikovány pomocí nenulových 

hodnot perturbačních proměnných ui), 

3. relaxují se vazební podmínky, které nedovolují zvýšit dolní hranici, relaxace 

se provádí tak, ţe se dolní hranice nahradí konstantní hodnotou d*, 

4. opět se spustí běh optimalizačního výpočtu, a následuje návrat ke kroku 2. Celý 

postup se opakuje do té doby, dokud nejsou všechny vazební podmínky relaxované. 

 

Matematický model pro kaskádový přístup, při kterém se maximalizuje minimální 

délka intervalu mezi dvěma sousedními spoji, má tvar: 

 

    (   )      ∑   
 
         (18) 

za podmínek: 

 

                        (19) 

 

                    (20) 

 

      (         )                        * +   (21) 

 

   (         )              (22) 

 

                           (23) 
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            (24) 

                           (25) 

 

Výraz (18) reprezentuje účelovou funkci modelu, jejíţ hodnota se maximalizuje. 

Účelová funkce se skládá ze dvou částí, první část reprezentuje minimální rozdíl 

mezi dvěma po sobě jedoucími spoji, druhá část reprezentuje součet hodnot zavedených 

perturbačních proměnných. Tím, ţe se součet hodnot perturbačních proměnných přičítá 

ke členu    , bude řešící algoritmus, umoţní-li mu to omezující podmínka obsahující 

danou proměnnou, preferovat kladné hodnoty perturbačních proměnných, čímţ dojde 

k identifikaci intervalů umoţňujících další zrovnoměrňování přepravní nabídky. 

Skupina omezujících podmínek typu (19) opět zajišťuje, ţe se posuny spojů uskuteční 

v přípustných mezích. Počet podmínek v této skupině odpovídá počtu proměnných 

modelujících časové posuny spojů zařazených do modelu. Skupiny omezujících 

podmínek (20), (21), (22) vytvářejí vazby mezi časovými polohami jednotlivých spojů 

při zohlednění jejich posunů a hodnotou účelové funkce prostřednictvím proměnné d 

a dále také vazby s perturbačními proměnnými. Počet podmínek v těchto skupinách 

(celkem) odpovídá počtu intervalů mezi spoji spadajícími do období časové koordinace. 

Skupiny omezujících podmínek (23), (24), (25) reprezentují obligatorní podmínky. 

 

Postup řešení pro min-max variantu základního modelu je následující: 

 

1. úloha se vyřeší tak, jak byla zformulována, čímţ se získá horní hranice h*, 

2. pomocí perturbační proměnné se, analogicky jako v předchozí variantě, identifikují 

vazební podmínky, které dovolují dále sniţovat horní hranici (tyto podmínky jsou 

identifikovány pomocí nenulových hodnot perturbačních proměnných ui.), 

3. relaxují se vazební podmínky, které nedovolují sníţit horní hranici, relaxace 

se provádí tak, ţe se horní hranice nahradí konstantní hodnotou h*, 

opět se spustí běh optimalizačního výpočtu, a následuje návrat ke kroku 2. Celý 

postup se opakuje do té doby, dokud nejsou všechny vazební podmínky relaxované. 
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Matematický model pro kaskádový přístup, při kterém se minimalizuje maximální 

délka intervalu mezi dvěma sousedními spoji, má tvar: 

 

    (   )      ∑   
 
          (26) 

 

za podmínek: 

 

                        (27) 

 

                    (28) 

 

      (         )                           (29) 

 

   (         )              (30) 

 

                           (31) 

             (32) 

                           (33) 

 

Výraz (26) reprezentuje účelovou funkci modelu, jejíţ hodnota se minimalizuje. 

Účelová funkce se skládá ze dvou částí, první část reprezentuje maximální rozdíl 

mezi dvěma po sobě jedoucími spoji, druhá část reprezentuje součet hodnot zavedených 

perturbačních proměnných. Tím, ţe se součet hodnot perturbačních proměnných odečítá 

od členu    , bude řešící algoritmus, umoţní-li mu to omezující podmínka obsahující 

danou proměnnou, preferovat kladné hodnoty perturbačních proměnných, 

čímţ současně dojde k identifikaci intervalů umoţňujících další zrovnoměrňování 

přepravní nabídky. Skupina omezujících podmínek typu (27) opět zajišťuje, ţe se 

posuny spojů uskuteční v přípustných mezích. Počet podmínek v této skupině odpovídá 

počtu proměnných modelujících časové posuny spojů zařazených do modelu. Skupiny 

omezujících podmínek (28), (29), (30) vytvářejí vazby mezi časovými polohami 

jednotlivých spojů při zohlednění jejich posunů a hodnotou účelové funkce 

prostřednictvím proměnné h a dále také vazby s perturbačními proměnnými. Počet 

podmínek v těchto skupinách (celkem) odpovídá počtu intervalů mezi spoji spadajícími 
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do období časové koordinace. Skupiny omezujících podmínek (31), (32), (33) 

reprezentují obligatorní podmínky. 

 

V další kapitole bude věnována pozornost přípravě podkladů pro experimentální 

část práce, konkrétně se bude jednat o stručný popis řešené relace a dopravní situace 

na ní z pohledu nerovnoměrnosti přepravní nabídky a vymezení časového období, 

ve kterém bude časová koordinace prováděna a zmapování všech, pro model 

podstatných, vstupních omezení. 
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4 Příprava podkladů pro optimalizační 

výpočet 

4.1 Charakteristika řešeného úseku 

Pro potřeby výpočetních experimentů byl vybrán úsek Bruntál – Andělská Hora. 

Řešený úsek se nachází v Moravskoslezském kraji, konkrétně v okrese Bruntál. Okres 

Bruntál se rozkládá v severozápadní části Moravskoslezského kraje, v současnosti 

je v okrese 67 obcí, z nichţ 9 má statut města. Na území celého bruntálského okresu 

ţilo k datu 11. 2. 2011 necelých 100 tisíc obyvatel, coţ okres Bruntál řadí k nejmenším 

okresům České republiky. Nejlidnatějšími městy v okrese jsou Krnov (přes 25 tis. 

obyvatel k datu 11.2 2011) a Bruntál (přes 17 tis. obyvatel k datu 11.2 2011). Poloha 

okresu Bruntál z pohledu České republiky je znázorněna na obrázku. č. 4.1.1. 

 

 

Obrázek č. 4.1.1: Poloha daného úseku v rámci České republiky 
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Na obrázku č. 4.1.2 je řešený úsek znázorněn podrobněji.  

 

 

Obrázek 4.1.2: Podrobnější lokalizace daného úseku 

 

Z obrázku 4.1.2 je patrné, ţe v úseku Bruntál – Světlá Hora vede paralelně 

s pozemními komunikacemi spojujícími oba krajní body řešeného úseku také ţelezniční 

trať Bruntál – Malá Morávka, na této ţelezniční trati je však v současné době zastavena 

dráţní doprava a v období tvorby diplomové práce je dokonce projednávána otázka 

jejího zrušení. 

 

Co se týče intenzity přepravní nabídky veřejné hromadné dopravy, patří okres 

Bruntál k okresům České republiky s nejniţší intenzitou spojů. Uţ jen z tohoto důvodu 

je ţádoucí, aby přepravní nabídka, je-li to smysluplné, byla co nejrovnoměrnější. 

 

Vzdálenost mezi zastávkami Bruntál, ţelezniční stanice a Andělská Hora, 

autobusová stanice je 12km.  



Časová koordinace spojů na úsecích dopravních sítí            Diplomová práce 

 

VŠB-TUO 2011 -34- 

 

Dopravní obsluţnost řešeného úseku zabezpečují dvě společnosti (Veolia Transport 

Morava, a.s a ČSAD Vsetín, a.s) autobusových dopravců, úsek není obsluhován 

ţelezniční dopravou. V daném úseku v pracovní dny je vedeno 19 autobusových linek, 

z nichţ jedna linka je dálková a 18 linek příměstských. 

 

Veřejná hromadná doprava je v úseku Bruntál – Andělská Hora provozována 

v pracovních dnech od 4:45h do 21:00h, ve dnech pracovního klidu a státních svátcích 

od 4:55h do 21:00h. Veřejná hromadná doprava v úseku Andělská Hora – Bruntál 

je provozována v pracovních dnech od 5:01h do 22:34h, ve dnech pracovního klidu 

a státních svátcích od 5:01h do 19:55h. 

 

Co se týče časového rozloţení spojů v jednotlivých směrech, to vyplývá z údajů 

uvedených v tabulkách č. 4.1.1 a 4.1.2. V tabulce č. 4.1.1 jsou uvedeny časy odjezdů 

spojů jednotlivých linek ze zastávky Bruntál, ţel. st. do zastávky Andělská Hora, aut. st. 

včetně rozlišení provozu v běţné pracovní dny, dny pracovního klidu a státní svátky 

a zařazení spojů do kategorií (dálkový spoj, příměstský spoj). V tabulce č. 4.1.2 jsou 

uvedeny časy odjezdů spojů jednotlivých linek ze zastávky Andělská Hora, aut. st. do 

zastávky Bruntál, ţel. st. opět včetně rozlišení provozu v běţné pracovní dny, dny 

pracovního klidu a státní svátky a zařazení spojů do kategorií. 
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Číslo spoje 
Běžný 

pracovní den 

Dny pracovního 

klidu a státní 

svátky 

Odjezd ze zastávky 

Bruntál žel. st. 

[h:min] 

Kategorie 

spoje 

850861 1 v provozu není v provozu 4:45 příměstský 

850861 207 není v provozu v provozu 4:55 příměstský 

850861 5 v provozu není v provozu 5:30 příměstský 

850861 3 v provozu není v provozu 6:30 příměstský 

850861 235 není v provozu v provozu 6:30 příměstský 

940058 11 v provozu v provozu 8:50 dálkový 

850861 9 v provozu není v provozu 9:40 příměstský 

850861 337 není v provozu v provozu 9:40 příměstský 

850865 17 v provozu není v provozu 10:00 příměstský 

850861 31 v provozu není v provozu 11:10 příměstský 

850865 15 v provozu není v provozu 11:10 příměstský 

850861 11 v provozu není v provozu 12:05 příměstský 

850861 339 není v provozu v provozu 12:05 příměstský 

850861 13 v provozu není v provozu 12:50 příměstský 

850866 19 v provozu není v provozu 13:50 příměstský 

850861 15 v provozu není v provozu 14:05 příměstský 

850866 3 v provozu není v provozu 14:30 příměstský 

850861 19 v provozu není v provozu 15:10 příměstský 

850861 33 v provozu není v provozu 16:05 příměstský 

850861 341 není v provozu v provozu 16:05 příměstské 

850861 21 v provozu není v provozu 17:45 příměstský 

850861 23 v provozu není v provozu 19:45 příměstský 

850861 343 není v provozu v provozu 19:45 příměstský 

850861 25 v provozu není v provozu 21:00 příměstský 

850861 327 není v provozu v provozu 21:00 příměstský 

Tabulka. č. 4.1.1: Směr Bruntál – Andělská Hora 
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Číslo spoje 
Běžný pracovní 

den 

Dny pracovního 

klidu a státní 

svátky 

Odjezd ze zastávky 

Andělská Hora, aut. 

st. [h:min] 

Kategorie 

spoje 

850861 2 v provozu není v provozu 5:01 příměstský 

850861 212 není v provozu v provozu 5:01 příměstský 

850861 4 v provozu není v provozu 5:55 příměstský 

850865 4 v provozu není v provozu 6:00 příměstský 

850861 224 není v provozu v provozu 6:48 příměstský 

850861 6 v provozu není v provozu 6:58 příměstský 

850861 8 v provozu není v provozu 7:00 příměstský 

850865 10 v provozu není v provozu 7:25 příměstský 

850861 34 v provozu není v provozu 8:20 příměstský 

850861 10 v provozu není v provozu 8:48 příměstský 

850861 336 není v provozu v provozu 8:48 příměstský 

850865 6 v provozu není v provozu 10:45 příměstský 

850861 14 v provozu není v provozu 13:10 příměstský 

850861 338 není v provozu v provozu 13:35 příměstský 

850866 16 v provozu není v provozu 14:20 příměstský 

850866 14 v provozu není v provozu 14:25 příměstský 

850861 16 v provozu není v provozu 14:31 příměstský 

850861 20 v provozu není v provozu 14:45 příměstský 

850861 340 není v provozu v provozu 14:45 příměstský 

850866 4 v provozu není v provozu 14:55 příměstský 

850861 18 v provozu není v provozu 15:15 příměstský 

940058 14 v provozu v provozu 15:45 dálkový 

850861 342 není v provozu v provozu 17:09 příměstský 

850861 26 v provozu není v provozu 17:29 příměstský 

850861 28 v provozu není v provozu 19:55 příměstský 

850861 344 není v provozu v provozu 19:55 příměstský 

850861 32 v provozu není v provozu 22:34 příměstský 

Tabulka č. 4.1.2: Směr Andělská Hora – Bruntál 

 

Úsek je tedy obsluhován v obou směrech celkem 52 spoji. V období ranní přepravní 

špičky pracovního dne cca (4-8h) jsou v úseku Bruntál – Andělská Hora vedeny 3 spoje, 
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v opačném směru je vedeno 6 spojů, v období dopoledního přepravního sedla 

pracovního dne cca (8-14h) je v úseku Bruntál – Andělská Hora vedeno 8 spojů, 

v opačném směru jsou vedeny 4 spoje. V období odpolední přepravní špičky pracovního 

dne cca (14-16h) jsou v úseku Bruntál – Andělská Hora vedeny 3 spoje, v opačném 

směru je vedeno 7 spojů, v období odpoledního a večerního přepravního sedla 

pracovního dne cca (16-23h) jsou v úseku Bruntál – Andělská Hora vedeny 4 spoje, 

v opačném směru jsou vedeny 3 spoje. Ve dnech pracovního klidu a o státních svátcích 

obsluhuje úsek Bruntál – Andělská Hora celkem 8 spojů, úsek Andělská Hora – Bruntál 

8 spojů. Některé spoje jsou vedeny pouze v určitých obdobích platnosti jízdního řádu 

(dny školního vyučování apod.).  

 

Na řešeném úseku se nachází celkem 10 zastávek, z toho dvě ohraničují úsek 

a 8 zastávek je mezilehlých. Na úseku se nacházejí zastávky s následujícími názvy: 

Bruntál, ţelezniční stanice; Bruntál, nemocnice; Bruntál, Dukelská; Bruntál, Seliko; 

Staré Město, zastávka; Staré Město, škola; Staré Město, Větrovan; Světlá Hora, rozcestí; 

Světlá Hora, autobusová stanice; Andělská Hora, autobusová stanice. 

 

V rámci seznamu zastávek patří k rozhodujícím zastávkám následující: Bruntál, 

ţelezniční stanice; Bruntál, nemocnice; Bruntál, Dukelská; Bruntál, Seliko; Staré Město, 

zastávka; Staré Město, škola; Staré Město, Větrovan; Světlá Hora, rozcestí; Světlá Hora, 

autobusová stanice; Andělská Hora, autobusová stanice.  

 

Zastávka Bruntál ţel. st. je velice důleţitá zastávka a to zejména proto, ţe je zde 

významný přestupní uzel. Zastávka Bruntál, nemocnice je důleţitá, jak je jiţ z názvu 

patrné, z pohledu poskytování zdravotní péče pro spádovou oblast Bruntálska. Zastávka 

Bruntál, Dukelská se nachází v nevelké vzdálenosti od centra města. Bruntál, Seliko je 

zastávka, která zde byla postavena z důvodu blízkosti stejnojmenné firmy Seliko. Přesto 

ţe se firma v dnešní době nachází v procesu likvidace, je zastávka i nadále hojně 

vyuţívána. Na území obce Staré Město jsou zřízeny celkem tři zastávky, z nichţ je 

důleţitou zastávka Staré Město, škola. Další důleţitou zastávkou je zastávka Světlá 

Hora, autobusové stanoviště. Obec Andělská Hora má pouze jednu zastávku a to 

Andělská Hora, autobusové stanoviště, která je umístěna ve středu obce.  
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Další podkapitola bude věnována vymezení časového období, ve kterém bude 

prováděna úseková časová koordinace spojů. 

 

4.2 Časové vymezení koordinace 

Výpočetní experimenty budou realizovány v podmínkách dopoledního přepravního 

sedla v běţný pracovní den, pro řešený úsek lze dopolední přepravní sedlo běţného 

pracovního dne vymezit časovým intervalem od 8:00 do 14:00 h. Z hlediska zajištění 

rovnoměrnosti přepravní nabídky na celé délce úseku budou do výpočetních 

experimentů zahrnuty pouze spoje příměstské. Dále se budu zabývat pouze spoji, které 

obsluhují všechny rozhodující nácestné zastávky, jejichţ provoz zajišťuje společnost 

Veolia Transport Morava, a.s. Doba jízdy koordinovaných spojů na řešeném úseku 

se v období dopoledního přepravního sedla běţného pracovního dne pohybuje 

v intervalu 22 – 40 min. 

 

Obsluţnost jednotlivých zastávek na řešeném úseku ve směru Bruntál, ţel. st. –        

Andělská Hora, aut. st. je uvedena v tabulce č. 4.2.1.  
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 Zastávka Čísla linek a spojů 

Bruntál, ţel. st. 
850861 3,850861 9, 850861 31, 850861 11, 850861 13, 

850865 17, 850865 15, 850866 19 

Bruntál, nemocnice 
850861 3, 850861 9, 850861 31, 850861 11, 850861 13, 

850865 17, 850865 15, 850866 19 

Bruntál, Dukelská 
850861 3,850861 9, 850861 31, 850861 11, 850861 13, 

850865 17, 850865 15, 850866 19 

Bruntál, Seliko 
850861 3, 850861 9, 850861 31, 850861 11, 850861 13, 

850865 17, 850865 15, 850866 19 

Staré Město, zastávka 
850861 3, 850861 9, 850861 31, 850861 11, 850861 13, 

850865 17, 850865 15, 850866 19 

Staré Město, škola 

850861 3, 850861 9, 850861 31, 850861 11, 850861 13, 

850865 17 

850865 15, 850866 19 

Staré Město, Větrovan 850861 3,850861 9, 850861 31, 850861 11, 850861 13 

Světlá Hora, rozcestí 
850861 3, 850861 9, 850861 31, 850861 11, 850861 13, 

850865 17 

Světlá Hora, aut. st. 
850861 3, 850861 9, 850861 31, 850861 11, 850861 13, 

850865 17, 850865 15, 850866 19 

Světlá Hora, Pramet 850865 17 

Světlá Hora, Stará Voda 850865 17 

Světlá Hora, Suchá Rudná, točna 850865 17 

Světlá Hora, Suchá Rudná, klenoty 850865 17 

Andělská Hora, aut. st. 
850861 3, 850861 9, 850861 31, 850861 11, 850861 13, 

850865 15, 850866 19 

Tabulka č. 4.2.1: Seznam linek a spojů obsluhujících dané zastávky v období časové 

koordinace pro směr Bruntál, žel. st. – Andělská Hora, aut.st. 

 

Obsluţnost jednotlivých zastávek na řešeném úseku ve směru 

Andělská Hora, aut. st. – Bruntál, ţel. st. je uvedena v tabulce č. 4.2.2. 
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 Zastávka Čísla linek a spojů 

Andělská Hora, aut. st. 
850865 10, 850861 34, 850861 10, 850865 6, 850861 14, 

850866 16 

Světlá Hora, Suchá Rudná, klenoty 850865 6, 850866 16 

Světlá Hora, Suchá Rudná, točna 850866 16 

Světlá Hora, Stará Voda 850865 6 

Světlá Hora, Podlesí 850866 16 

Světlá Hora, Podlesí, rozc. 850866 16 

Světlá Hora, Pramet 850865 6 

Světlá Hora, aut. st. 
850865 10, 850861 34, 850861 10, 850865 6, 850861 14, 

850866 16 

Světlá Hora, Stará Voda 850866 16 

Světlá Hora, rozcestí 850865 10, 850861 34, 850861 10, 850865 6, 850861 14 

Staré Město, škola 
850865 10, 850861 34, 850861 10, 850865 6, 850861 14, 

850866 16 

Staré Město, zastávka 
850865 10, 850861 34, 850861 10, 850865 6, 850861 14, 

850866 16 

Bruntál, Seliko 
850865 10, 850861 34, 850861 10, 850865 6, 850861 14, 

850866 16 

Bruntál, bazén 
850865 10, 850861 34, 850861 10, 850865 6, 850861 14, 

850866 16 

Bruntál, nemocnice 
850865 10, 850861 34, 850861 10, 850865 6, 850861 14, 

850866 16 

Bruntál, ţel. st. 
850865 10, 850861 34, 850861 10, 850865 6, 850861 14, 

850866 16 

Tabulka č. 4.2.2: Seznam linek a spojů obsluhujících dané zastávky v období časové 

koordinace pro směr Andělská Hora, aut.st. – Bruntál, žel. st. 

 

4.3 Prostorové vymezení bodů časové koordinace  

V podkapitole 2.2 bylo uvedeno, ţe v případě provádění časové koordinace 

na úseku dopravní sítě musí být na tomto úseku vymezen bod koordinace (tedy místo, 

ve kterém budou časové polohy jednotlivých spojů časově koordinovány). Pro směr 

Bruntál – Andělská Hora bude bodem koordinace zastávka Bruntál, ţelezniční stanice, 

pro směr Andělská Hora – Bruntál bude bodem koordinace zastávka Andělská Hora, 
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autobusová stanice. Uvedené zastávky byly za body koordinace zvoleny zejména proto, 

ţe na nich dochází k nejvyšší koncentraci cestující veřejnosti, nezanedbatelný je také 

fakt, ţe se na uvedených zastávkách stýká více linek, tedy vybrané zastávky slouţí 

jako lokální přestupní uzly. 
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4.4 Identifikace koordinovaných spojů 

V podkapitole 4.2 věnované časovému vymezení řešené koordinace bylo uvedeno, 

ţe koordinace bude prováděna u spojů obsluhujících rozhodující místa řešeného úseku 

v období dopoledního přepravního sedla běţného pracovního dne. U kaţdého ze spojů, 

které jsou předmětem koordinace, je třeba uvést aktuální časovou polohu a moţné 

časové posuny jak v kladném, tak i záporném směru. 

 

Poţadované časové údaje pro úsek Bruntál – Andělská Hora jsou uvedeny v tabulce 

č. 4.4.1, poţadované časové údaje pro úsek Andělská Hora – Bruntál v tabulce č. 4.4.2. 

Moţné časové posuny jednotlivých spojů byly konzultovány s kompetentním 

pracovníkem společnosti Veolia Transport Morava, a.s. Jak je patrné z obou tabulek, 

jsou intervaly, ve kterých je moţno posuny provádět, poměrně široké (pro směr 

Bruntál – Andělská Hora se vyskytuje interval o délce aţ 185 minut, pro směr 

Andělská Hora – Bruntál se vyskytuje interval o délce aţ 150 minut), coţ můţe výrazně 

přispět ke zvýšení rovnoměrnosti přepravní nabídky na řešeném úseku. 

 

Bruntál, žel. st. – Andělská Hora, aut. st. 

Spoje 
časy odjezdů 

[hod:min] 

možné posuny spojů [min] 

záporné kladné 

850861 3 6:30 0 0 

850861 9 9:40 10 90 

850865 17 10:00 120 0 

850861 31 11:10 120 65 

850865 15 11:10 120 47 

850861 11 12:05 70 30 

850861 13 12:50 90 20 

850866 19 13:50 0 0 

Tabulka č. 4.4.1: Intervaly posunů spojů Bruntál – Andělská Hora 
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Andělská Hora, aut. st. – Bruntál, žel. st. 

Spoje 
časy odjezdů 

[hod:min] 

možné posuny spojů [min] 

záporné kladné 

850865 10 7:25 0 0 

850861 34 8:20 30 120 

850861 10 8:48 20 60 

850865 6 10:45 0 5 

850861 14 13:10 90 30 

850866 16 14:20 0 0 

Tabulka č. 4.4.2: Intervaly posunů spojů Andělská Hora – Bruntál 

 

Jak jiţ bylo uvedeno v teoretické části práce, je třeba v modelech, na základě 

kterých budou realizovány výpočetní experimenty, zabezpečit také situace, kdy stejné 

vozidlo obsluhuje více spojů. Připomeňme, ţe opomenutím uvedených vazeb by mohlo 

dojít k situaci, kdy by vlivem časových posunů mohla být narušena časová posloupnost 

spojů obsluhovaných týmţ vozidlem. Analýzou sestavených oběhů vozidel nebyly 

zjištěny ţádné takovéto vazby pro případy jednosměrných koordinací, pro případy 

obousměrných časových koordinací však takové vazby zjištěny byly. Konkrétně 

se jednalo o tři dvojice spojů, u nichţ časové okamţiky odjezdů do úseku, který je 

předmětem koordinace, je třeba provázat. V matematických modelech bude tento 

poţadavek ošetřen dodatečnými omezujícími podmínkami. Jedná se o dvojice spojů: 

 

1. linka 850861, spoj č. 9 (Bruntál – Andělská Hora) se spojem č. 14 

linky 850861 (Andělská Hora – Bruntál) 

 

2. linka 850865, spoj č. 17 (Bruntál – Andělská Hora) se spojem č. 6 

linky 850865 (Andělská Hora – Bruntál) 

 

3. linka 850861, spoj č. 34 (Andělská Hora – Bruntál) se spojem č. 31 

linky 850861 (Bruntál – Andělská Hora) 
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5 Výpočetní experimenty 

Kapitola 5 bude věnována praktickým výpočtům pomocí matematických modelů 

uvedených v kapitole 3. Jak je z tabulky č. 3.3.1 uvedené v podkapitole 3.3 patrné, bude 

obsahem experimentální částí diplomové práce celkem 18 výpočetních experimentů, 

z toho 12 výpočetních experimentů bude věnováno jednosměrné časové koordinaci 

(6 výpočetních experimentů se bude týkat jednosměrné koordinace Bruntál – Andělská 

Hora, 6 výpočetních experimentů se bude týkat jednosměrné koordinace Andělská 

Hora – Bruntál) a 6 výpočetních experimentů se bude týkat obousměrné časové 

koordinace. Modely v jednotlivých experimentech se budou lišit zejména v účelové 

funkci, v tom, zda se budou týkat jednosměrné koordinace v jednotlivých směrech 

nebo obousměrné koordinace a také v tom, zda k optimalizaci byl či nebyl vyuţit 

kaskádový přístup. 

 

Jak bylo dále uvedeno v kapitole 3, je nutno v případech obousměrné časové 

koordinace označení jednotlivých veličin doplnit o symboly charakterizující jednotlivé 

směry na řešeném úseku. V případě řešeného úseku budou při obousměrné koordinaci 

pouţita pro jednotlivé směry následující doplňková označení: AB (uvedené veličiny se 

budou vztahovat ke směru Andělská Hora – Bruntál) nebo o symboly BA (uvedené 

veličiny se budou vztahovat ke směru Bruntál – Andělská Hora). 

 

Výpočetní experimenty byly prováděny operačním software Xpress IVE. Sestavené 

modely nebyly tak rozsáhlé, aby nebylo moţné vyuţít demoverzi operačního software, 

která je pro akademické a výzkumné účely volně k dispozici na Internetu. Uvedená 

demoverze je snadno instalovatelná na běţný osobní počítač. V průběhu realizovaných 

experimentů se neobjevily ţádné závaţnější problémy, které by bylo zapotřebí řešit, 

lze tedy konstatovat, ţe sestavené modely jsou pro izolované úseky dobře řešitelné 

v optimalizačním software Xpress - IVE. 

 

V dalším textu jiţ budou prezentovány výsledky jednotlivých experimentů. 

Nejdříve se bude jednat o výsledky jednosměrné časové koordinace pro směr 

Bruntál – Andělská Hora, následovat budou výsledky experimentů jednosměrné časové 

koordinace pro úsek Andělská Hora – Bruntál, na závěr budou prezentovány výsledky 
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experimentů obousměrné časové koordinace. V případě, ţe bude k řešení pouţit 

kaskádový přístup, budou prezentovány i průběţné výsledky po jednotlivých iteracích 

optimalizačního výpočtu.  

 

K prezentaci dopravní situace z hlediska rovnoměrnosti přepravní nabídky před 

a po optimalizaci bude pouţit grafický způsob. Období dopoledního přepravního sedla 

běţného pracovního dne bude reprezentováno časovou osou (s uvedením i krátkých 

období před a po skončení přepravního sedla). Časové polohy odjezdů jednotlivých 

spojů z bodů koordinace budou na časové ose zvýrazněny. 

 

Prezentaci výsledků optimalizačního výpočtu budou vţdy předcházet časové osy 

s vyznačením aktuálních časových poloh odjezdů jednotlivých spojů z bodů koordinace 

a s vyznačením časových poloh nejdříve moţných odjezdů jednotlivých spojů z bodů 

koordinace. Po prezentaci výsledků kaţdého výpočetního experimentu bude vţdy 

provedeno průběţné zhodnocení dosaţených výsledků. Jako kritérium pro posouzení 

kvality získaného řešení bude pouţita směrodatná odchylka od průměrné délky 

intervalu v optimálním řešení. Současně s uvedením hodnot směrodatných odchylek při 

současném řešení a v navrhovaném stavu budou při průběţném zhodnocení porovnány 

i hodnoty zvolených optimalizačních kritérií před a po optimalizaci. 

 

Na časových osách jsou vyznačeny i poslední spoje předcházející období 

dopoledního přepravního sedla a první spoj následující po ukončení období přepravního 

sedla. Za poslední spoj předcházející období dopoledního přepravního sedla jedoucí 

ve směru Bruntál – Andělská Hora bude povaţován spoj s odjezdem ze zastávky 

Bruntál, ţelezniční stanice v 6:30 h, za první spoj následující po skončení dopoledního 

přepravního sedla bude povaţován spoj s odjezdem ze zastávky Bruntál, ţelezniční 

stanice v 13:50 h. Za posledním spoj předcházející období dopoledního přepravního 

sedla jedoucí ve směru Andělská Hora – Bruntál bude povaţován spoj s odjezdem 

ze zastávky Andělská Hora, autobusová stanice v 7:25 h, za první spoj následující po 

skončení dopoledního přepravního sedla bude povaţován spoj s odjezdem ze zastávky 

Andělská Hora, autobusová stanice ve 14:20 h. 
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5.1 Jednosměrná koordinace Bruntál – Andělská Hora 

Aktuální dopravní situace z hlediska rovnoměrnosti přepravní nabídky ve směru 

Bruntál – Andělská Hora je znázorněn na obrázku č. 5.1.1: 

 

 

Obrázek č. 5.1.1: Aktuální rozložení spojů Bruntál – Andělská Hora 

 

Po uplatnění posunů všech spojů obsluhujících úsek v daném směru do nejdříve 

moţných časových poloh dostáváme dopravní situaci znázorněnou na obrázku č. 5.1.2: 

 

 

Obrázek č. 5.1.2: Nejdříve možné polohy spojů Bruntál – Andělská Hora 

5.1.1 Výsledky časové koordinace – maximalizace minimálního intervalu 

bez použití kaskádového přístupu 

Po ukončení optimalizačního výpočtu, kdy bylo optimalizační kritérium tvořeno 

minimálním intervalem mezi odjezdy sousedních spojů a cílem optimalizace bylo jeho 

hodnotu maximalizovat, bylo dosaţeno časových poloh znázorněných na obrázku 

č. 5.1.3: 

 

 

Obrázek č. 5.1.3: Polohy spojů po koordinaci při maximalizaci minimálního intervalu 

mezi sousedními spoji ve směru Bruntál – Andělská Hora 
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Následuje průběţné zhodnocení dosaţených výsledků, viz tabulka č. 5.1.1: 

 

Směrodatná odchylka délky intervalu 

mezi sousedními spoji 

Současné 

rozloţení spojů 

Nové rozloţení 

spojů 

56,56 12,09 

Minimální interval mezi spoji 

Současné 

rozloţení spojů 

Nové rozloţení 

spojů 

0 56 

Tabulka č. 5.1.1: Porovnání hodnot směrodatné odchylky délky intervalu mezi spoji 

a hodnot minimálního intervalu mezi sousedními spoji 

 

Jak je z tabulky č. 5.1.1 patrné, směrodatná odchylka se sníţila, hodnota 

optimalizačního kritéria vzrostla, coţ svědčí ve prospěch navrţeného řešení. 

5.1.2 Výsledky časové koordinace – minimalizace maximálního intervalu 

bez použití kaskádového přístupu 

 

Po ukončení optimalizačního výpočtu, kdy bylo optimalizační kritérium tvořeno 

maximálním intervalem mezi odjezdy sousedních spojů a cílem optimalizace bylo 

minimalizovat jeho hodnotu, bylo dosaţeno časových poloh znázorněných na 

obrázku č. 5.1.4: 

 

 

Obrázek č. 5.1.4: Polohy spojů po koordinaci při minimalizaci maximálního intervalu 

mezi sousedními spoji Bruntál – Andělská Hora 
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Následuje průběţné zhodnocení dosaţených výsledků, viz tabulka č. 5.1.2: 

 

Směrodatná odchylka délky intervalu 

mezi sousedními spoji 

Současné 

rozloţení spojů 

Nové rozloţení 

spojů 

56,56 34,42 

Maximální interval mezi spoji 

Současné 

rozloţení spojů 

Nové rozloţení 

spojů 

190 90 

Tabulka č. 5.1.2: Porovnání hodnot směrodatné odchylky délky intervalu mezi spoji 

a hodnot maximálního intervalu 

 

Jak je z tabulky č. 5.1.2 patrné, směrodatná odchylka se sníţila, hodnota 

optimalizačního kritéria klesla, coţ svědčí ve prospěch navrţeného řešení. 

5.1.3 Výsledky časové koordinace – minimalizace rozdílu mezi 

maximálním a minimálním intervalem bez použití kaskádového 

přístupu 

 

Po ukončení optimalizačního výpočtu, kdy bylo optimalizační kritérium tvořeno 

rozdílem maximálního a minimálního intervalu mezi odjezdy sousedních spojů a cílem 

optimalizace byla jeho minimalizace, bylo dosaţeno časových poloh znázorněných 

na obrázku č. 5.1.5: 

 

 

Obrázek č. 5.1.5: Polohy spojů po koordinaci metodou minimalizace rozdílu 

mezi maximální a minimální dobou mezi sousedními spoji Bruntál – Andělská Hora 
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Následuje průběţné zhodnocení dosaţených výsledků, viz tabulka č. 5.1.3: 

 

Směrodatná odchylka délky intervalu 

mezi sousedními spoji 

Současné 

rozloţení spojů 

Nové rozloţení 

spojů 

56,56 12,09 

Rozdíl mezi maximálním a 

minimálním intervalem mezi spoji 

Současné 

rozloţení spojů 

Nové rozloţení 

spojů 

190 90 

Tabulka č. 5.1.3: Porovnání hodnot směrodatné odchylky délky intervalu mezi spoji 

a hodnot rozdílu mezi maximálním a minimálním intervalem 

 

Jak je z tabulky č. 5.1.3 patrné, směrodatná odchylka se sníţila, hodnota 

optimalizačního kritéria klesla, coţ svědčí ve prospěch navrţeného řešení. 

5.1.4 Výsledky časové koordinace – maximalizace minimálního intervalu 

s použitím kaskádového přístupu 

 

Po ukončení optimalizačního výpočtu na bázi kaskádového přístupu, kdy bylo 

optimalizační kritérium tvořeno minimálním intervalem mezi odjezdy sousedních spojů 

a cílem optimalizace byla jeho maximalizace, bylo po první iteraci dosaţeno časových 

poloh znázorněných na obrázku č. 5.1.6: 

 

 

Obrázek č. 5.1.6: Polohy spojů po první iteraci při maximalizaci minimálního intervalu 

mezi sousedními spoji na bázi kaskádového přístupu ve směru Bruntál – Andělská Hora 

 

Po druhé iteraci bylo dosaţeno časových poloh, viz obrázek č. 5.1.7: 
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Obrázek č. 5.1.7: Polohy spojů po druhé iteraci při maximalizaci minimálního intervalu 

mezi sousedními spoji na bázi kaskádového přístupu ve směru Bruntál – Andělská Hora 

 

Po třetí iteraci (konečné) bylo dosaţeno časových poloh, viz obrázek č. 5.1.8: 

 

 

Obrázek č. 5.1.8: Polohy spojů po třetí (konečné) iteraci při maximalizaci minimálního 

intervalu mezi sousedními spoji na bázi kaskádového přístupu ve směru 

Bruntál – Andělská Hora 

 

Následuje průběţné zhodnocení dosaţených výsledků, viz tabulka č. 5.1.4: 

 

Směrodatná odchylka délky intervalu 

mezi sousedními spoji 

Současné 

rozloţení spojů 

Nové rozloţení 

spojů 

56,56 12,09 

Minimální interval mezi spoji 

Současné 

rozloţení spojů 

Nové rozloţení 

spojů 

0 56 

Tabulka č. 5.1.4: Porovnání hodnot směrodatné odchylky délky intervalu mezi spoji 

a hodnot minimálního intervalu  

 

Jak je z tabulky č. 5.1.4 patrné, směrodatná odchylka se sníţila, hodnota 

optimalizačního kritéria vzrostla, coţ svědčí ve prospěch navrţeného řešení. 
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5.1.5 Výsledky časové koordinace – minimalizace maximálního intervalu 

s použitím kaskádového přístupu 

 

Po ukončení optimalizačního výpočtu na bázi kaskádového přístupu, kdy bylo 

optimalizační kritérium tvořeno maximálním intervalem mezi odjezdy sousedních spojů 

a cílem optimalizace byla jeho minimalizace, bylo po první iteraci dosaţeno časových 

poloh znázorněných na obrázku č. 5.1.9: 

 

 

Obrázek č. 5.1.9: Polohy spojů po první iteraci při minimalizaci maximálního intervalu 

mezi sousedními spoji na bázi kaskádového přístupu ve směru Bruntál – Andělská Hora 

 

Po druhé iteraci bylo dosaţeno časových poloh, viz obrázek č. 5.1.10: 

 

 

Obrázek č. 5.1.10: Polohy spojů po druhé iteraci při minimalizaci maximálního 

intervalu mezi sousedními spoji na bázi kaskádového přístupu ve směru 

Bruntál – Andělská Hora 

 

Po třetí iteraci bylo dosaţeno časových poloh, viz obrázek č. 5.1.11: 

 

 

Obrázek č. 5.1.11: Polohy spojů po třetí (konečné) iteraci při minimalizaci 

maximálního intervalu mezi sousedními spoji na bázi kaskádového přístupu ve směru 

Bruntál – Andělská Hora 
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Následuje průběţné zhodnocení dosaţených výsledků, viz tabulka č. 5.1.5: 

 

Směrodatná odchylka délky intervalu 

mezi sousedními spoji 

Současné 

rozloţení spojů 

Nové rozloţení 

spojů 

56,56 12,09 

Maximální interval mezi spoji 

Současné 

rozloţení spojů 

Nové rozloţení 

spojů 

190 90 

Tabulka č. 5.1.5: Porovnání hodnot směrodatné odchylky délky intervalu mezi spoji 

a hodnot maximálního intervalu 

 

Jak je z tabulky č. 5.1.5 patrné, směrodatná odchylka se sníţila, hodnota 

optimalizačního kritéria klesla, coţ svědčí ve prospěch navrţeného řešení. 

5.1.6 Výsledky časové koordinace – minimalizace rozdílu mezi 

maximálním a minimálním intervalem s použitím kaskádového 

přístupu 

 

Po ukončení optimalizačního výpočtu na bázi kaskádového přístupu, kdy bylo 

optimalizační kritérium tvořeno rozdílem mezi maximálním a minimálním intervalem 

mezi odjezdy sousedních spojů a cílem optimalizace byla jeho minimalizace, bylo po 

první iteraci dosaţeno časových poloh znázorněných na obrázku č. 5.1.12: 

 

 

Obrázek č. 5.1.12. Polohy spojů po první iteraci při minimalizaci rozdílu 

mezi maximálním a minimálním intervalem na bázi kaskádového přístupu mezi 

sousedními spoji Bruntál – Andělská Hora 
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Po druhé iteraci bylo dosaţeno časových poloh, viz obrázek č. 5.1.13: 

 

Obrázek č. 5.1.13: Polohy spojů po druhé iteraci při minimalizaci rozdílu 

mezi maximálním a minimálním intervalem mezi sousedními spoji na bázi kaskádového 

přístupu Bruntál – Andělská Hora 

 

Po třetí iteraci bylo dosaţeno časových poloh, viz obrázek č. 5.1.14: 

 

 

Obrázek č. 5.1.14: Polohy spojů po třetí iteraci při minimalizaci rozdílu 

mezi maximálním a minimálním intervalem mezi sousedními spoji na bázi kaskádového 

přístupu Bruntál – Andělská Hora 

 

Po čtvrté (konečné) iteraci bylo dosaţeno časových poloh, viz obrázek č. 5.1.15: 

 

 

Obrázek č. 5.1.15: Polohy spojů po čtvrté (konečné) iteraci při minimalizaci rozdílu 

mezi maximálním a minimálním intervalem mezi sousedními spoji na bázi kaskádového 

přístupu Bruntál – Andělská Hora 
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Následuje průběţné zhodnocení dosaţených výsledků, viz tabulka č. 5.1.6: 

 

Směrodatná odchylka délky intervalu 

mezi sousedními spoji 

Současné 

rozloţení spojů 

Nové rozloţení 

spojů 

56,56 5,22 

Rozdíl mezi maximálním a 

minimálním intervalem mezi spoji 

Současné 

rozloţení spojů 

Nové rozloţení 

spojů 

190 70 

Tabulka č. 5.1.6: Porovnání hodnot směrodatné odchylky délky intervalu mezi spoji 

a hodnot rozdílu mezi maximálním a minimálním intervalem  

 

Jak je z tabulky č. 5.1.6 patrné, směrodatná odchylka se sníţila, hodnota 

optimalizačního kritéria klesla, coţ svědčí ve prospěch navrţeného řešení. 

 

5.2 Jednosměrná koordinace Andělská Hora – Bruntál 

Aktuální dopravní situace z hlediska rovnoměrnosti přepravní nabídky ve směru 

Andělská Hora – Bruntál je znázorněn na obrázku č. 5.2.1: 

 

 

Obrázek č. 5.2.1: Aktuální rozložení spojů Andělská Hora – Bruntál 

 

Po uplatnění posunů všech spojů obsluhujících úsek v daném směru do nejdříve 

moţných časových poloh dostáváme dopravní situaci znázorněnou na obrázku č. 5.2.2: 

 

 

Obrázek č. 5.2.2: Nejdříve možné polohy spojů Andělská Hora – Bruntál 
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5.2.1 Výsledky časové koordinace – maximalizace minimálního intervalu 

bez použití kaskádového přístupu 

 

Po ukončení optimalizačního výpočtu, kdy bylo optimalizační kritérium tvořeno 

minimálním intervalem mezi odjezdy sousedních spojů a cílem optimalizace bylo jeho 

hodnotu maximalizovat, bylo dosaţeno časových poloh znázorněných na 

obrázku č. 5.2.3: 

 

 

Obrázek č. 5.2.3: Polohy spojů po koordinaci při maximalizaci minimálního intervalu 

mezi sousedními spoji ve směru Andělská Hora – Bruntál 

 

Následuje průběţné zhodnocení dosaţených výsledků, viz tabulka č. 5.2.1: 

 

Směrodatná odchylka délky intervalu 

mezi sousedními spoji 

Současné 

rozloţení spojů 

Nové rozloţení 

spojů 

42,37 29,50 

Minimální interval mezi spoji 

Současné 

rozloţení spojů 

Nové rozloţení 

spojů 

28 68 

Tabulka č. 5.2.1: Porovnání hodnot směrodatné odchylky délky intervalu mezi spoji 

a hodnot minimálního intervalu  

 

Jak je z tabulky č. 5.2.1 patrné, směrodatná odchylka se sníţila, hodnota 

optimalizačního kritéria vzrostla, coţ svědčí ve prospěch navrţeného řešení. 
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5.2.2 Výsledky časové koordinace – minimalizace maximálního intervalu 

bez použití kaskádového přístupu 

 

Po ukončení optimalizačního výpočtu, kdy bylo optimalizační kritérium tvořeno 

maximálním intervalem mezi odjezdy sousedních spojů a cílem optimalizace bylo jeho 

hodnotu minimalizovat, bylo dosaţeno časových poloh znázorněných na 

obrázku č. 5.2.4: 

 

 

Obrázek č. 5.2.4: Polohy spojů po koordinaci při minimalizaci maximálního intervalu 

mezi sousedními spoji Andělská Hora – Bruntál 

 

Následuje průběţné zhodnocení dosaţených výsledků, viz tabulka č. 5.2.2: 

 

Směrodatná odchylka délky intervalu 

mezi sousedními spoji 

Současné 

rozloţení spojů 

Nové rozloţení 

spojů 

42,37 31,24 

Maximální interval mezi spoji 

Současné 

rozloţení spojů 

Nové rozloţení 

spojů 

145 105 

Tabulka č. 5.2.2: Porovnání hodnot směrodatné odchylky délky intervalu mezi spoji 

a hodnot maximálního intervalu  

 

Jak je z tabulky č. 5.2.2 patrné, směrodatná odchylka se sníţila, hodnota 

optimalizačního kritéria klesla, coţ svědčí ve prospěch navrţeného řešení. 
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5.2.3 Výsledky časové koordinace – minimalizace rozdílu mezi 

maximálním a minimálním intervalem bez použití kaskádového 

přístupu 

 

Po ukončení optimalizačního výpočtu, kdy bylo optimalizační kritérium tvořeno 

rozdílem mezi maximálním a minimálním intervalem mezi odjezdy sousedních spojů 

a cílem optimalizace bylo jeho hodnotu minimalizovat, bylo dosaţeno časových poloh 

znázorněných na obrázku č. 5.2.5: 

 

 

Obrázek č. 5.2.5: Polohy spojů po koordinaci při minimalizaci rozdílu 

mezi maximálním a minimálním intervalem mezi sousedními spoji  

Andělská Hora – Bruntál 

 

 

Následuje průběţné zhodnocení dosaţených výsledků, viz tabulka č. 5.2.3: 

 

Směrodatná odchylka délky intervalu 

mezi sousedními spoji 

Současné 

rozloţení spojů 

Nové rozloţení 

spojů 

42,37 17,97 

Rozdíl mezi maximálním a 

minimálním intervalem mezi spoji 

Současné 

rozloţení spojů 

Nové rozloţení 

spojů 

145 105 

Tabulka č. 5.2.3: Porovnání hodnot směrodatné odchylky délky intervalu mezi spoji 

a hodnot rozdílu mezi maximálním a minimálním intervalem  

 

Jak je z tabulky č. 5.2.3 patrné, směrodatná odchylka se sníţila, hodnota 

optimalizačního kritéria klesla, coţ svědčí ve prospěch navrţeného řešení. 
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5.2.4 Výsledky časové koordinace – maximalizace minimálního intervalu 

s použitím kaskádového přístupu 

 

Po ukončení optimalizačního výpočtu na bázi kaskádového přístupu, kdy bylo 

optimalizační kritérium tvořeno minimálním intervalem mezi odjezdy sousedních spojů 

a cílem optimalizace bylo jeho hodnotu maximalizovat, bylo po první iteraci dosaţeno 

časových poloh znázorněných na obrázku č. 5.2.6: 

 

 

Obrázek č. 5.2.6. Polohy spojů po první iteraci při maximalizaci minimálního intervalu 

mezi sousedními spoji na bázi kaskádového přístupu ve směru Andělská Hora – Bruntál 

 

Po druhé iteraci bylo dosaţeno časových poloh, viz obrázek č. 5.2.7: 

 

 

Obrázek č. 5.2.7: Polohy spojů po druhé iteraci při maximalizaci minimálního intervalu 

mezi sousedními spoji na bázi kaskádového přístupu ve směru Andělská Hora – Bruntál 

 

Po třetí iteraci (konečné) bylo dosaţeno časových poloh, viz obrázek č. 5.2.8: 

 

 

Obrázek č. 5.2.8: Polohy spojů po třetí (konečné) iteraci při maximalizaci minimálního 

intervalu mezi sousedními spoji na bázi kaskádového přístupu ve směru 

Andělská Hora – Bruntál  
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Následuje průběţné zhodnocení dosaţených výsledků, viz tabulka č. 5.2.4: 

 

Směrodatná odchylka délky intervalu 

mezi sousedními spoji 

Současné 

rozloţení spojů 

Nové rozloţení 

spojů 

42,37 17,97 

Minimální interval mezi spoji 

Současné 

rozloţení spojů 

Nové rozloţení 

spojů 

28 68 

Tabulka č. 5.2.4: Porovnání hodnot směrodatné odchylky délky intervalu mezi spoji 

a hodnot minimálního intervalu 

 

Jak je z tabulky č. 5.2.4 patrné, směrodatná odchylka se sníţila, hodnota 

optimalizačního kritéria vzrostla, coţ svědčí ve prospěch navrţeného řešení. 

5.2.5 Výsledky časové koordinace – minimalizace maximálního intervalu 

s použitím kaskádového přístupu 

 

Po ukončení optimalizačního výpočtu na bázi kaskádového přístupu, kdy bylo 

optimalizační kritérium tvořeno maximálním intervalem mezi odjezdy sousedních spojů 

a cílem optimalizace byla jeho minimalizace, bylo po první iteraci dosaţeno časových 

poloh znázorněných na obrázku č. 5.2.9: 

 

 

 

Obrázek č. 5.2.9: Polohy spojů po první iteraci při minimalizaci maximálního intervalu 

mezi sousedními spoji na bázi kaskádového přístupu ve směru Andělská Hora – Bruntál 
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Po druhé iteraci bylo dosaţeno časových poloh, viz obrázek č. 5.2.10: 

 

 

Obrázek č. 5.2.10: Polohy spojů po druhé iteraci při minimalizaci maximálního 

intervalu mezi sousedními spoji na bázi kaskádového přístupu ve směru 

Andělská Hora – Bruntál 

 

 

Po třetí iteraci bylo dosaţeno časových poloh, viz obrázek č. 5.2.11: 

 

 

Obrázek č. 5.2.11: Polohy spojů po třetí (konečné) iteraci při minimalizaci 

maximálního intervalu mezi sousedními spoji na bázi kaskádového přístupu ve směru 

Andělská Hora – Bruntál 

 

Následuje průběţné zhodnocení dosaţených výsledků, viz tabulka č. 5.2.5: 

 

Směrodatná odchylka délky intervalu 

mezi sousedními spoji 

Současné 

rozloţení spojů 

Nové rozloţení 

spojů 

42,37 17,97 

Maximální interval mezi spoji 

Současné 

rozloţení spojů 

Nové rozloţení 

spojů 

145 105 

Tabulka č. 5.2.5: Porovnání hodnot směrodatné odchylky délky intervalu mezi spoji 

a hodnot maximálního intervalu  

 

Jak je z tabulky č. 5.2.5 patrné, směrodatná odchylka se sníţila, hodnota 

optimalizačního kritéria klesla, coţ svědčí ve prospěch navrţeného řešení. 
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5.2.6 Výsledky časové koordinace – minimalizace rozdílu mezi 

maximálním a minimálním intervalem s použitím kaskádového 

přístupu 

 

Po ukončení optimalizačního výpočtu na bázi kaskádového přístupu, kdy bylo 

optimalizační kritérium tvořeno rozdílem mezi hodnotami maximálního a minimálního 

intervalu mezi odjezdy sousedních spojů a cílem optimalizace byla jeho minimalizace, 

bylo po první iteraci dosaţeno časových poloh znázorněných na obrázku č. 5.2.12. 

 

 

Obrázek č. 5.2.12: Polohy spojů po první iteraci při minimalizaci rozdílu 

mezi maximálním a minimálním intervalem mezi spoji na bázi kaskádového přístupu 

Andělská Hora – Bruntál 

 

 

Po druhé iteraci bylo dosaţeno časových poloh, viz obrázek č. 5.2.13: 

 

 

Obrázek č. 5.2.13: Polohy spojů po druhé iteraci při minimalizaci rozdílu 

mezi maximálním a minimálním intervalem mezi spoji na bázi kaskádového přístupu 

Andělská Hora – Bruntál 

 

Po třetí iteraci bylo dosaţeno časových poloh, viz obrázek č. 5.2.14: 

 

 

Obrázek č. 5.2.14: Polohy spojů po třetí iteraci při minimalizaci rozdílu 

mezi maximálním a minimálním intervalem mezi spoji na bázi kaskádového přístupu 

Andělská Hora – Bruntál 
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Po čtvrté (konečné) iteraci bylo dosaţeno časových poloh, viz obrázek č. 5.2.15: 

 

 

Obrázek č. 5.2.15: Polohy spojů po čtvrté (konečné) iteraci při minimalizaci rozdílu 

mezi maximálním a minimálním intervalem mezi spoji na bázi kaskádového přístupu 

Andělská Hora – Bruntál 

 

 

Následuje průběţné zhodnocení dosaţených výsledků, viz tabulka č. 5.2.6: 

 

Směrodatná odchylka délky intervalu 

mezi sousedními spoji 

Současné 

rozloţení spojů 

Nové rozloţení 

spojů 

42,37 17,97 

Rozdíl mezi maximálním a 

minimálním intervalem mezi spoji 

Současné 

rozloţení spojů 

Nové rozloţení 

spojů 

145 105 

Tabulka č. 5.2.6: Porovnání hodnot směrodatné odchylky délky intervalu mezi spoji 

a hodnot rozdílu mezi maximálním a minimálním intervalem  

 

Jak je z tabulky č. 5.2.6 patrné, směrodatná odchylka se sníţila, hodnota 

optimalizačního kritéria klesla, coţ svědčí ve prospěch navrţeného řešení. 

 

5.3 Obousměrná časová koordinace  

Při obousměrné koordinaci je třeba zavést do modelu další veličiny, které budou mít 

podobné označení jako při jednosměrné koordinaci pouze s tím rozdílem, ţe do 

označení veličin budou dodány indexy pro jednotlivé směry. Tedy, např. pro intervaly 

modelující maximální moţné posuny spojů při jednosměrné koordinaci označené 

symbolem a budou mít veličiny při obousměrné koordinaci označení      (Andělská 

Hora – Bruntál)a v opačném směru      (Bruntál – Andělská Hora). Takto se zavedou 
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indexy pro všechny veličiny vystupující v modelech kromě veličin vystupujících 

v účelové funkci. 

 

Matematický model pro maximalizaci minimálního intervalu mezi dvěma 

sousedními spoji má tvar: 

 

      ( )            (34) 

 

Za podmínek: 

 

                           (35) 

                           (36) 

 

(             )  (         )                     (37) 

(             )  (         )                     (38) 

 

                         (39) 

                         (40) 

                           (41) 

 

                        (42) 

                        (43) 

             (44) 

 

Výraz (34) reprezentuje účelovou funkci modelu – minimální délku intervalu 

mezi dvěma sousedními spoji, jehoţ hodnota se maximalizuje. Skupiny omezujících 

podmínek typu (35), (36) zajišťují, ţe se posuny spojů uskuteční v přípustných mezích. 

Počet podmínek v těchto skupinách odpovídá počtu proměnných modelujících časové 

posuny spojů zařazených do modelu. Skupina omezujících podmínek (37), (38) vytváří 

vazby mezi časovými polohami jednotlivých spojů při zohlednění jejich posunů 

a hodnotou účelové funkce. Počet podmínek v této skupině odpovídá počtu intervalů 

mezi spoji spadajícími do období časové koordinace. 
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Podmínky (39), (40) a (41), jak jiţ bylo uvedeno v teoretické části práce, 

zabezpečují provázanost časových poloh spojů v případech dvojic spojů obsluhovaných 

stejným vozidlem. Skupiny omezujících podmínek (42), (43) a (44) reprezentují 

obligatorní podmínky. 

 

V předchozím textu byl uveden tvar matematického modelu pro obousměrnou 

koordinaci při maximalizaci minimálního intervalu mezi spoji. V ostatních případech 

(minimalizace maximálního intervalu mezi spoji, minimalizace rozdílu mezi 

maximálním a minimálním intervalem mezi spoji bez i s pouţitím kaskádového 

přístupu) se postupuje analogicky. 

5.3.1 Výsledky časové koordinace – maximalizace minimálního intervalu 

bez použití kaskádového přístupu 

 

Po ukončení optimalizačního výpočtu, kdy bylo optimalizační kritérium tvořeno 

minimálním intervalem mezi odjezdy sousedních spojů a cílem optimalizace bylo jeho 

hodnotu maximalizovat, bylo dosaţeno časových poloh znázorněných na obrázku 

č. 5.3.1 (směr Bruntál – Andělská Hora) a obrázku č. 5.3.2 (směr Andělská Hora – 

Bruntál). Takto bude koncipována i prezentace výsledků v případě ostatních 

experimentů. 

 

Časové rozloţení spojů pro směr Bruntál – Andělská Hora je následující: 

 

Obrázek č. 5.3.1: Polohy spojů po koordinaci při maximalizaci minimálního 

intervalu mezi sousedními spoji ve směru Bruntál – Andělská Hora 
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Následuje průběţné zhodnocení dosaţených výsledků, viz tabulka č. 5.3.1: 

Směrodatná odchylka délky intervalu 

mezi sousedními spoji 

Současné 

rozloţení spojů 

Nové rozloţení 

spojů 

56,56 12,09 

Minimální interval mezi spoji 

Současné 

rozloţení spojů 

Nové rozloţení 

spojů 

0 56 

Tabulka č. 5.3.1: Porovnání hodnot směrodatné odchylky délky intervalu mezi spoji 

a hodnot minimálního intervalu  

 

Jak je z tabulky č. 5.3.1 patrné, směrodatná odchylka se sníţila, hodnota 

optimalizačního kritéria vzrostla, coţ svědčí ve prospěch navrţeného řešení. 

 

Časové rozloţení spojů pro směr Andělská Hora – Bruntál je následující: 

 

Obrázek č. 5.3.2: Polohy spojů po koordinaci při maximalizaci minimálního 

intervalu mezi sousedními spoji ve směru Andělská Hora – Bruntál 

 

Následuje průběţné zhodnocení dosaţených výsledků, viz tabulka č. 5.3.2: 

 

Směrodatná odchylka délky intervalu 

mezi sousedními spoji 

Současné 

rozloţení spojů 

Nové rozloţení 

spojů 

42,37 24,91 

Minimální interval mezi spoji 

Současné 

rozloţení spojů 

Nové rozloţení 

spojů 

28 56 

Tabulka č. 5.3.2: Porovnání hodnot směrodatné odchylky délky intervalu mezi spoji 

a hodnot minimálního intervalu mezi sousedními spoji 
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Jak je z tabulky č. 5.3.2 patrné, směrodatná odchylka se sníţila, hodnota 

optimalizačního kritéria vzrostla, coţ svědčí ve prospěch navrţeného řešení. 

5.3.2 Výsledky časové koordinace – minimalizace maximálního intervalu 

bez použití kaskádového přístupu 

 

Po ukončení optimalizačního výpočtu, kdy bylo optimalizační kritérium tvořeno 

maximálním intervalem mezi odjezdy sousedních spojů a cílem optimalizace bylo jeho 

hodnotu minimalizovat, bylo dosaţeno časových poloh znázorněných na 

obrázcích č. 5.3.3 a č. 5.3.4: 

 
Časové rozloţení spojů pro směr Bruntál – Andělská Hora je následující: 

 

 

Obrázek č. 5.3.3: Polohy spojů po koordinaci při minimalizaci maximálního 

intervalu mezi sousedními spoji Bruntál – Andělská Hora 

 

Následuje průběţné zhodnocení dosaţených výsledků, viz tabulka č. 5.3.3: 

 

Směrodatná odchylka délky intervalu 

mezi sousedními spoji 

Současné 

rozloţení spojů 

Nové rozloţení 

spojů 

56,56 35,64 

Maximální interval mezi spoji 

Současné 

rozloţení spojů 

Nové rozloţení 

spojů 

190 105 

Tabulka č. 5.3.3: Porovnání hodnot směrodatné odchylky délky intervalu mezi spoji 

a hodnot maximálního intervalu 

 

Jak je z tabulky č. 5.3.3 patrné, směrodatná odchylka se sníţila, hodnota 

optimalizačního kritéria klesla, coţ svědčí ve prospěch navrţeného řešení. 
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Časové rozloţení spojů pro směr Andělská Hora – Bruntál je následující: 

 

 

Obrázek č. 5.3.4: Polohy spojů po koordinaci při minimalizaci maximálního 

intervalu mezi sousedními spoji Andělská Hora – Bruntál 

 

Následuje průběţné zhodnocení dosaţených výsledků, viz tabulka č. 5.3.4: 

 

Směrodatná odchylka délky intervalu 

mezi sousedními spoji 

Současné 

rozloţení spojů 

Nové rozloţení 

spojů 

42,37 31,24 

Maximální interval mezi spoji 

Současné 

rozloţení spojů 

Nové rozloţení 

spojů 

145 105 

Tabulka č. 5.3.4: Porovnání hodnot směrodatné odchylky délky intervalu mezi spoji 

a hodnot maximálního intervalu 

 

Jak je z tabulky č. 5.3.4 patrné, směrodatná odchylka se sníţila, hodnota 

optimalizačního kritéria klesla, coţ svědčí ve prospěch navrţeného řešení. 

5.3.3 Výsledky časové koordinace – minimalizace rozdílu mezi 

maximálním a minimálním intervalem bez použití kaskádového 

přístupu 

 

Po ukončení optimalizačního výpočtu, kdy bylo optimalizační kritérium tvořeno 

rozdílem mezi maximálním a minimálním intervalem mezi odjezdy sousedních spojů 

a cílem optimalizace byla jeho minimalizace, bylo dosaţeno časových poloh 

znázorněných na obrázcích. č. 5.3.5 a. 5.3.6. 

 

Časové rozloţení spojů pro směr Bruntál – Andělská Hora je následující: 
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Obrázek č. 5.3.5: Polohy spojů po koordinaci při minimalizaci rozdílu mezi maximálním 

a minimálním intervalem mezi sousedními spoji Bruntál – Andělská Hora 

 

Následuje průběţné zhodnocení dosaţených výsledků, viz tabulka č. 5.3.5: 

 

Směrodatná odchylka délky intervalu 

mezi sousedními spoji 

Současné 

rozloţení spojů 

Nové rozloţení 

spojů 

56,56 12,09 

Rozdíl mezi maximálním a 

minimálním intervalem mezi spoji 

Současné 

rozloţení spojů 

Nové rozloţení 

spojů 

190 90 

Tabulka č. 5.3.5: Porovnání hodnot směrodatné odchylky délky intervalu mezi spoji 

a hodnot rozdílu mezi maximálním a minimálním intervalem 

 

Jak je z tabulky č. 5.3.5 patrné, směrodatná odchylka se sníţila, hodnota 

optimalizačního kritéria klesla, coţ svědčí ve prospěch navrţeného řešení. 

 

Časové rozloţení spojů pro směr Andělská Hora – Bruntál je následující: 

 

Obrázek č. 5.3.6: Polohy spojů po koordinaci při minimalizaci rozdílu mezi maximálním 

a minimálním intervalem mezi sousedními spoji Andělská Hora – Bruntál 
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Následuje průběţné zhodnocení dosaţených výsledků, viz tabulka č. 5.3.6: 

 

Směrodatná odchylka délky intervalu 

mezi sousedními spoji 

Současné 

rozloţení spojů 

Nové rozloţení 

spojů 

42,37 20,76 

Rozdíl mezi maximálním a 

minimálním intervalem mezi spoji 

Současné 

rozloţení spojů 

Nové rozloţení 

spojů 

145 105 

Tabulka č. 5.3.6: Porovnání hodnot směrodatné odchylky délky intervalu mezi spoji 

a hodnot rozdílu mezi maximálním a minimálním intervalem 

 

Jak je z tabulky č. 5.3.6 patrné, směrodatná odchylka se sníţila, hodnota 

optimalizačního kritéria klesla, coţ svědčí ve prospěch navrţeného řešení. 

5.3.4 Výsledky časové koordinace – maximalizace minimálního intervalu 

s použitím kaskádového přístupu 

 

Po ukončení optimalizačního výpočtu na bázi kaskádového přístupu, kdy bylo 

optimalizační kritérium tvořeno minimálním intervalem mezi odjezdy sousedních spojů 

a cílem optimalizace byla jeho maximalizace, bylo po první iteraci dosaţeno časových 

poloh znázorněných na obrázku č. 5.3.7. 

 

Časové rozloţení spojů pro směr Bruntál – Andělská Hora je po první iteraci 

následující: 

 

 

Obrázek č. 5.3.7: Polohy spojů po první iteraci při maximalizaci minimálního intervalu 

mezi sousedními spoji na bázi kaskádového přístupu ve směru Bruntál – Andělská Hora 
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Po druhé (konečné) iteraci bylo dosaţeno časových poloh, viz obrázek č. 5.3.8: 

 

 

Obrázek č. 5.3.8: Polohy spojů po druhé (konečné) iteraci při maximalizaci 

minimálního intervalu mezi sousedními spoji na bázi kaskádového přístupu ve směru  

Bruntál – Andělská Hora 

 

Následuje průběţné zhodnocení dosaţených výsledků, viz tabulka č. 5.3.7: 

 

Směrodatná odchylka délky intervalu 

mezi sousedními spoji 

Současné 

rozloţení spojů 

Nové rozloţení 

spojů 

56,56 12,09 

Minimální interval mezi spoji 

Současné 

rozloţení spojů 

Nové rozloţení 

spojů 

0 56 

Tabulka č. 5.3.7: Porovnání hodnot směrodatné odchylky délky intervalu mezi spoji 

a hodnot minimálního intervalu na bázi kaskádového přístupu 

 

Jak je z tabulky č. 5.3.7 patrné, směrodatná odchylka se sníţila, hodnota 

optimalizačního kritéria vzrostla, coţ svědčí ve prospěch navrţeného řešení. 

 

Časové rozloţení spojů pro směr Andělská Hora – Bruntál je po první iteraci 

následující, viz obrázek č. 5.3.9: 

 

 

Obrázek č. 5.3.9: Polohy spojů po první iteraci při maximalizaci minimálního intervalu 

mezi sousedními spoji na bázi kaskádového přístupu ve směru Andělská Hora – Bruntál 
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Po druhé (konečné) iteraci bylo dosaţeno časových poloh, viz obrázek č. 5.3.10: 

 

 

Obrázek č. 5.3.10: Polohy spojů po druhé (konečné) iteraci při maximalizaci 

minimálního intervalu mezi sousedními spoji na bázi kaskádového přístupu ve směru 

 Andělská Hora – Bruntál 

 

Následuje průběţné zhodnocení dosaţených výsledků, viz tabulka č. 5.3.8: 

 

Směrodatná odchylka délky intervalu 

mezi sousedními spoji 

Současné 

rozloţení spojů 

Nové rozloţení 

spojů 

42,37 24,91 

Minimální interval mezi spoji 

Současné 

rozloţení spojů 

Nové rozloţení 

spojů 

28 56 

Tabulka č. 5.3.8: Porovnání hodnot směrodatné odchylky délky intervalu mezi spoji 

a hodnot minimálního intervalu na bázi kaskádového přístupu 

 

Jak je z tabulky č. 5.3.8 patrné, směrodatná odchylka se sníţila, hodnota 

optimalizačního kritéria vzrostla, coţ svědčí ve prospěch navrţeného řešení. 

5.3.5 Výsledky časové koordinace – minimalizace maximálního intervalu 

s použitím kaskádového přístupu 

 

Po ukončení optimalizačního výpočtu na bázi kaskádového přístupu, kdy bylo 

optimalizační kritérium tvořeno maximálním intervalem mezi odjezdy sousedních spojů 

a cílem optimalizace byla jeho minimalizace, bylo po první iteraci dosaţeno časových 

poloh znázorněných na obrázku č. 5.3.11. 

 

Časové rozloţení spojů pro směr Bruntál – Andělská Hora je po první iteraci 

následující: 
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Obrázek. č. 5.3.11: Polohy spojů po první iteraci při minimalizaci maximálního 

intervalu mezi sousedními spoji na bázi kaskádového přístupu ve směru  

Bruntál – Andělská Hora 

 

Po druhé iteraci bylo dosaţeno časových poloh, viz obrázek č. 5.3.12: 

 

 

Obrázek č. 5.3.12: Polohy spojů po druhé iteraci při minimalizaci maximálního 

intervalu mezi sousedními spoji na bázi kaskádového přístupu ve směru  

Bruntál – Andělská Hora 

 

Po třetí iteraci bylo dosaţeno časových poloh, viz obrázek č. 5.3.13: 

 

 

Obrázek č. 5.3.13: Polohy spojů po třetí iteraci při minimalizaci maximálního intervalu 

mezi sousedními spoji na bázi kaskádového přístupu ve směru  

Bruntál – Andělská Hora 

 

Po čtvrté iteraci bylo dosaţeno časových poloh viz obrázek č. 5.3.14: 

 

 

Obrázek č. 5.3.14: Polohy spojů po čtvrté iteraci při minimalizaci maximálního 

intervalu mezi sousedními spoji na bázi kaskádového přístupu ve směru  

Bruntál – Andělská Hora 
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Po páté (konečné) iteraci bylo dosaţeno časových poloh, viz obrázek č. 5.3.15: 

 

 

Obrázek č. 5.3.15: Polohy spojů po páté (konečné) iteraci při minimalizaci 

maximálního intervalu mezi sousedními spoji na bázi kaskádového přístupu ve směru  

Bruntál – Andělská Hora 

 

Následuje průběţné zhodnocení dosaţených výsledků, viz tabulka č. 5.3.9: 

 

Směrodatná odchylka délky intervalu 

mezi sousedními spoji 

Současné 

rozloţení spojů 

Nové rozloţení 

spojů 

56,56 29,95 

Maximální interval mezi spoji 

Současné 

rozloţení spojů 

Nové rozloţení 

spojů 

190 105 

Tabulka č. 5.3.9: Porovnání hodnot směrodatné odchylky délky intervalu mezi spoji 

a hodnot maximálního intervalu na bázi kaskádového přístupu 

 

Jak je z tabulky č. 5.3.9 patrné, směrodatná odchylka se sníţila, hodnota 

optimalizačního kritéria klesla, coţ svědčí ve prospěch navrţeného řešení. 

 

Časové rozloţení spojů pro směr Andělská Hora – Bruntál je po první iteraci 

následující, viz obrázek č. 5.3.16: 

 

 

Obrázek č. 5.3.16: Polohy spojů po první iteraci při minimalizaci maximálního 

intervalu mezi sousedními spoji na bázi kaskádového přístupu ve směru Andělská Hora 

– Bruntál 
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Po druhé iteraci bylo dosaţeno časových poloh, viz obrázek č. 5.3.17: 

 

 

Obrázek č. 5.3.17: Polohy spojů po druhé iteraci při minimalizaci maximálního 

intervalu mezi sousedními spoji na bázi kaskádového přístupu ve směru  

Andělská Hora – Bruntál 

 

Po třetí iteraci bylo dosaţeno časových poloh viz obrázek č. 5.3.18: 

 

 

Obrázek č. 5.3.18: Polohy spojů po třetí iteraci při minimalizaci maximálního intervalu 

mezi sousedními spoji na bázi kaskádového přístupu ve směru Andělská Hora – Bruntál 

 

Po čtvrté iteraci bylo dosaţeno časových poloh, viz obrázek č. 5.3.19: 

 

 

Obrázek č. 5.3.19: Polohy spojů po čtvrté iteraci při minimalizaci maximálního 

intervalu mezi sousedními spoji na bázi kaskádového přístupu ve směru  

Andělská Hora – Bruntál 

 

Po páté (konečné) iteraci bylo dosaţeno časových poloh, viz obrázek č. 5.3.20: 

 

 

Obrázek č. 5.3.20: Polohy spojů po páté (konečné) iteraci při minimalizaci 

maximálního intervalu mezi sousedními spoji na bázi kaskádového přístupu ve směru  

Andělská Hora – Bruntál 
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Následuje průběţné zhodnocení dosaţených výsledků, viz tabulka č. 5.3.10: 

 

Směrodatná odchylka délky intervalu 

mezi sousedními spoji 

Současné 

rozloţení spojů 

Nové rozloţení 

spojů 

42,37 29,33 

Maximální interval mezi spoji 

Současné 

rozloţení spojů 

Nové rozloţení 

spojů 

145 105 

Tabulka č. 5.3.10: Porovnání hodnot směrodatné odchylky délky intervalu mezi spoji 

a hodnot maximálního intervalu na bázi kaskádového přístupu 

 

Jak je z tabulky č. 5.3.10 patrné, směrodatná odchylka se sníţila, hodnota 

optimalizačního kritéria klesla, coţ svědčí ve prospěch navrţeného řešení. 

5.3.6 Výsledky časové koordinace – minimalizace rozdílu mezi 

maximálním a minimálním intervalem s použitím kaskádového 

přístupu 

 

Po ukončení optimalizačního výpočtu na bázi kaskádového přístupu, kdy bylo 

optimalizační kritérium tvořeno rozdílem mezi maximálním a minimálním intervalem 

mezi odjezdy sousedních spojů a cílem optimalizace byla jeho minimalizace, bylo po 

první iteraci dosaţeno časových poloh znázorněných na obrázku č. 5.3.21. 

 

Časové rozloţení spojů pro směr Bruntál – Andělská Hora je po první iteraci 

následující: 

 

 

Obrázek č. 5.3.21: Polohy spojů po první iteraci při minimalizaci rozdílu 

mezi maximálním a minimálním intervalem mezi sousedními spoji na bázi kaskádového 

přístupu Bruntál – Andělská Hora 
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Po druhé iteraci bylo dosaţeno časových poloh viz obrázek č. 5.3.22: 

 

 

Obrázek č. 5.3.22: Polohy spojů po druhé iteraci při minimalizaci rozdílu 

mezi maximálním a minimálním intervalem mezi sousedními spoji na bázi kaskádového 

přístupu Bruntál – Andělská Hora 

 

Po třetí iteraci bylo dosaţeno časových poloh, viz obrázek č. 5.3.23: 

 

 

Obrázek č. 5.3.23: Polohy spojů po třetí iteraci při minimalizaci rozdílu 

mezi maximálním a minimálním intervalem mezi sousedními spoji na bázi kaskádového 

přístupu Bruntál – Andělská Hora 

 

Po čtvrté iteraci bylo dosaţeno časových poloh viz obrázek č. 5.3.24: 

 

Obrázek č. 5.3.24: Polohy spojů po čtvrté iteraci při minimalizaci rozdílu 

mezi maximálním a minimálním intervalem mezi sousedními spoji na bázi kaskádového 

přístupu Bruntál – Andělská Hora 

 

Po páté (konečné) iteraci bylo dosaţeno časových poloh, viz obrázky č. 5.3.24: 

 

Obrázek č. 5.3.24: Polohy spojů po páté (konečné) iteraci při minimalizaci rozdílu 

mezi maximálním a minimálním intervalem mezi sousedními spoji na bázi kaskádového 

přístupu Bruntál – Andělská Hora 
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Následuje průběţné zhodnocení dosaţených výsledků, viz tabulka č. 5.3.11: 

 

Směrodatná odchylka délky intervalu 

mezi sousedními spoji 

Současné 

rozloţení spojů 

Nové rozloţení 

spojů 

56,56 12,09 

Rozdíl mezi maximálním a 

minimálním intervalem mezi spoji 

Současné 

rozloţení spojů 

Nové rozloţení 

spojů 

190 90 

Tabulka č. 5.3.11: Porovnání hodnot směrodatné odchylky délky intervalu mezi spoji 

a hodnot rozdílu mezi maximálním a minimálním intervalem na bázi kaskádového 

přístupu 

 

Jak je z tabulky č. 5.3.11 patrné, směrodatná odchylka se sníţila, hodnota 

optimalizačního kritéria klesla, coţ svědčí ve prospěch navrţeného řešení. 

 

Časové rozloţení spojů pro směr Andělská Hora – Bruntál je po první iteraci 

následující, viz obrázek č. 5.3.25: 

 

 

Obrázek č. 5.3.25: Polohy spojů po první iteraci při minimalizaci rozdílu 

mezi maximálním a minimálním intervalem mezi sousedními spoji na bázi kaskádového 

přístupu Andělská Hora – Bruntál 

 

Po druhé iteraci bylo dosaţeno časových poloh, viz obrázek č. 5.3.26: 

 

 

Obrázek č. 5.3.26: Polohy spojů po druhé iteraci při minimalizaci rozdílu 

mezi maximálním a minimálním intervalem mezi sousedními spoji na bázi kaskádového 

přístupu Andělská Hora – Bruntál 
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Po třetí iteraci bylo dosaţeno časových poloh, viz obrázek č. 5.3.27: 

 

 

Obrázek č. 5.3.27: Polohy spojů po třetí iteraci při minimalizaci rozdílu 

mezi maximálním a minimálním intervalem mezi sousedními spoji na bázi kaskádového 

přístupu Andělská Hora – Bruntál 

 

Po čtvrté iteraci bylo dosaţeno časových poloh, viz obrázek č. 5.3.28: 

 

Obrázek č. 5.3.28: Polohy spojů po čtvrté iteraci při minimalizaci rozdílu 

mezi maximálním a minimálním intervalem mezi sousedními spoji na bázi kaskádového 

přístupu Andělská Hora – Bruntál 

 

Po páté (konečné) iteraci bylo dosaţeno časových poloh, viz obrázek č. 5.3.29: 

 

Obrázek č. 5.3.29: Polohy spojů po páté (konečné) iteraci při minimalizaci rozdílu 

mezi maximálním a minimálním intervalem mezi sousedními spoji na bázi kaskádového 

přístupu Andělská Hora – Bruntál 
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Následuje průběţné zhodnocení dosaţených výsledků, viz tabulka č. 5.3.12: 

 

Směrodatná odchylka délky intervalu 

mezi sousedními spoji 

Současné 

rozloţení spojů 

Nové rozloţení 

spojů 

42,37 19,19 

Rozdíl mezi maximálním a 

minimálním intervalem mezi spoji 

Současné 

rozloţení spojů 

Nové rozloţení 

spojů 

145 105 

Tabulka č. 5.3.12: Porovnání hodnot směrodatné odchylky délky intervalu mezi spoji 

a hodnot rozdílu mezi maximálním a minimálním intervalem na bázi kaskádového 

přístupu 

 

Jak je z tabulky č. 5.3.12 patrné, směrodatná odchylka se sníţila, hodnota 

optimalizačního kritéria klesla, coţ svědčí ve prospěch navrţeného řešení. 
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6 Zhodnocení dosažených výsledků 

Posouzení kvality získaných výsledků lze provést na základě dvou kategorii 

srovnávacích kritérii. Do první kategorie hodnotících kritérií spadají veličiny, 

které tvoří účelovou funkci (tj. jejich hodnota se prostřednictvím výpočetních 

experimentů optimalizuje). Jedná se tedy o délky maximálních intervalů, délky 

minimálních intervalů a velikosti rozdílů, ve kterých se od délek maximálních intervalů 

odečítají délky minimálních intervalů, to vše buď bez kombinace nebo v kombinaci 

s kaskádovým přístupem. Druhá kategorie hodnotících kritérii je tvořena pouze jedním 

kritériem a to velikostí směrodatné odchylky délek intervalů mezi spoji. 

 

Výsledky dosaţené při všech experimentech jsou shrnuty v následujících tabulkách 

č. 6.1 a č. 6.2: 

 

Jednosměrná 

koordinace 

Obousměrná 

koordinace 

 

Bruntál 

– Andělská H. 

[min] 

Andělská H. 

– Bruntál 

[min] 

Bruntál 

– Andělská H. 

[min] 

Andělská H. 

– Bruntál 

[min] 

max min max min max min max min 

Současný stav 190 0 145 28 190 0 145 28 

J
ed

n
o
d

u
ch

ý
 

p
ří

st
u

p
*
 

max f (d ) = d 90 56 142 68 90 56 123 56 

min f (h) = h 90 0 105 25 105 0 105 25 

min f (h,d) = h - d 90 56 105 68 90 56 105 56 

K
a

sk
á

d
o

v
ý
 

p
ří

st
u

p
 

max f (d ) = d 90 56 105 68 90 56 123 56 

min f (h) = h 90 56 105 68 105 20 105 26 

min f (h,d) = h - d 70 56 105 68 90 56 105 56 

Tabulka č. 6.1: Maximální a minimální intervaly mezi spoji před a po optimalizaci 

podle jednotlivých kritérií  

*Jednoduchým přístupem se rozumí optimalizace bez pouţití kaskádového přístupu. 
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Směrodatná odchylka [min] 

 Bruntál 

– Andělská H. 

Andělská H. 

– Bruntál 

Obousměrná 

koordinace 

Současný stav 56,56 42,37 52,09 

J
ed

n
o
d

u
ch

ý
 

p
ří

st
u

p
*
 max f (d ) = d 12,09 29,5 21,03 

min f (h) = h 34,42 31,24 35,3 

min f (h,d) = h - d 12,9 17,97 19,6 

K
a

sk
á

d
o

v
ý
 

p
ří

st
u

p
 

max f (d ) = d 12,09 17,97 21,03 

min f (h) = h 12,09 17,97 30,93 

min f (h,d) = h - d 5,21 17,97 18,37 

Tabulka č. 6.2: Výsledné hodnoty směrodatných odchylek intervalů mezi spoji 

před a po optimalizaci 

 

*Jednoduchým přístupem se rozumí optimalizace bez pouţití kaskádového přístupu. 

 

Nejdříve, jen pro připomenutí, pro současný stav ve směru Bruntál – Andělská Hora 

je charakteristické, ţe hodnota maximálního intervalu mezi dvěma po sobě jedoucími 

spoji činí 190 min, hodnota minimálního intervalu mezi dvěma po sobě jedoucími spoji 

činí 0 min. Pro směr Andělská Hora – Bruntál činí hodnota maximálního intervalu 

145 min a minimálního intervalu 28 min. Z pohledu směrodatných odchylek 

je pro současný stav charakteristické, ţe ve směru Bruntál – Andělská Hora dosahuje 

směrodatná odchylka hodnoty 56,56 min a ve směru Andělská Hora – Bruntál 

je to 42,37 min. 

 

Zhodnocení dosaţených výsledků bude provedeno odděleně pro oba případy 

jednosměrné koordinace a pro koordinaci obousměrnou. Nejdříve bude vţdy provedeno 

zhodnocení dosaţených výsledků z pohledu hodnot délek intervalů mezi dvěma po sobě 

jedoucími spoji, následně potom z pohledu směrodatných odchylek intervalů mezi spoji. 

 

V následujících podkapitolách budou výsledky podrobněji komentovány. 
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6.1 Zhodnocení dosažených výsledků pro jednosměrnou 

koordinaci Bruntál – Andělská Hora 

Co se týče délky maximálního intervalu mezi dvěma sousedními spoji, 

jehoţ hodnota má být co nejmenší, byly nejlepší výsledky dosaţeny při pouţití modelu, 

ve kterém byla účelová funkce tvořena rozdílem mezi maximální a minimální délkou 

intervalu mezi spoji při pouţití kaskádového přístupu. Maximální délka intervalu činila 

70 min, ve všech ostatních případech bylo dosaţeno maximální délky intervalu 

o velikosti 90 min.  

 

Co se týče délky minimálního intervalu mezi dvěma sousedními spoji, jehoţ 

hodnota má být při zrovnoměrňování přepravní nabídky co největší, byly nejlepší 

výsledky dosaţeny v pěti případech s výjimkou modelu, který v účelové funkci 

obsahuje délku maximálního intervalu s poţadavkem na jeho minimalizaci a bez 

kombinace s kaskádovým přístupem. Ve všech zmíněných pěti případech dosahoval 

minimální interval po maximalizaci hodnoty 56 min, u posledního případu dosahoval 

minimální interval 0 min. 

 

Co se týče rozdílu mezi maximální délkou a minimální délkou intervalu mezi spoji, 

bylo při jednosměrné koordinaci Bruntál – Andělská Hora nejhorších výsledků 

dosaţeno při pouţití modelu pro minimalizaci maximální délky intervalu mezi spoji 

bez kombinace s kaskádovým přístupem. Hodnoty intervalů mezi spoji se pohybovaly 

v rozmezí od 0 min do 90 min. Naopak, nejlepších výsledků bylo dosaţeno při pouţití 

modelu, ve kterém se minimalizoval rozdíl mezi maximální a minimální délkou 

intervalu mezi spoji v kombinaci s kaskádovým přístupem. Hodnoty intervalů 

mezi spoji se pohybovaly v rozmezí od 56 min do 70 min. Ve všech ostatních případech 

bylo dosaţeno shodných výsledků, přičemţ délka intervalu mezi spoji se pohybovala 

v rozmezí od 56 min do 90 min.  

 

Ve srovnání se současným stavem, při kterém se rozdíl mezi maximálním 

a minimálním intervalem mezi spoji pohyboval v rozmezí od 0 min do 190 min, došlo 

tedy v případě nejlepších výsledků ke sníţení uvedeného rozmezí o 86,3% z původní 

délky intervalu. 



Časová koordinace spojů na úsecích dopravních sítí            Diplomová práce 

 

VŠB-TUO 2011 -83- 

 

Z pohledu směrodatných odchylek délek intervalů mezi dvěma sousedními spoji 

nedošlo ke změně pořadí výsledků při pouţití jednotlivých typů modelů. Nejlepších 

výsledků bylo dosaţeno opět při pouţití modelu, ve kterém se minimalizoval rozdíl 

mezi maximální a minimální délkou intervalu mezi spoji v kombinaci s kaskádovým 

přístupem, hodnota směrodatné odchylky činila 5,21 min, nejhorší výsledky byly 

dosaţeny při pouţití modelu pro minimalizaci maximální délky intervalu mezi spoji 

bez kombinace s kaskádovým přístupem, hodnota směrodatné odchylky činila 

34,42 min. 

 

6.2 Zhodnocení dosažených výsledků pro jednosměrnou 

koordinaci Andělská Hora – Bruntál 

Co se týče délky maximálního intervalu mezi dvěma sousedními spoji, 

jehoţ hodnota má být při zrovnoměrňování přepravní nabídky co nejmenší, 

byly nejlepší výsledky dosaţeny při pouţití všech modelů, kromě modelu, ve kterém 

byla účelová funkce tvořena maximalizací minimální délky intervalu mezi spoji, 

kdy hodnota činila 142 min. Maximální délka intervalu ve všech ostatních případech 

činila 105 min. 

 

Co se týče délky minimálního intervalu mezi dvěma sousedními spoji, 

jehoţ hodnota má být při zrovnoměrňování přepravní nabídky co největší, byly nejlepší 

výsledky dosaţeny v pěti případech s výjimkou modelu, který v účelové funkci 

obsahuje délku maximálního intervalu s poţadavkem na jeho minimalizaci 

a bez kombinace s kaskádovým přístupem. Ve všech zmíněných pěti případech 

dosahoval minimální interval po maximalizaci hodnoty 68 min, u posledního případu 

dosahoval minimální interval 25 min, v posledním uvedeném případě tedy z hlediska 

dolního ohraničení došlo ke zhoršení výsledku. 

 

Co se týče rozdílu mezi maximální délkou a minimální délkou mezi spoji, bylo 

při  jednosměrné koordinaci Andělská Hora – Bruntál nejhorších výsledků dosaţeno 

opět při pouţití modelu pro minimalizaci maximální délky intervalu mezi spoji 
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bez kombinace s kaskádovým přístupem. Hodnoty intervalů mezi spoji se pohybovaly 

v rozmezí od 25 min do 105 min. Druhé nejhorší výsledky byly dosaţeny při pouţití 

modelu pro maximalizaci minimální délky intervalu mezi spoji bez pouţití kaskádového 

přístupu. Hodnoty intervalů mezi spoji se pohybovaly v rozmezí od 68 do 142min. 

Nejlepších výsledků bylo dosaţeno opět při pouţití modelu, ve kterém se minimalizoval 

rozdíl mezi maximální a minimální délkou intervalu mezi spoji v kombinaci 

s kaskádovým přístupem. Hodnoty intervalů mezi spoji se pohybovaly v rozmezí 

od 69 min do 105 min. Ve všech ostatních případech bylo dosaţeno shodných výsledků, 

přičemţ délka intervalů mezi spoji se pohybovala v rozmezí od 68 min do 105 min. 

 

Ve srovnání se současným stavem, při kterém se rozdíl mezi maximálním 

a minimálním intervalem mezi spoji pohyboval v rozmezí od 28 min do 145 min, došlo 

tedy v případě nejlepších výsledků ke sníţení uvedeného rozmezí o 69,2% z původní 

délky intervalu. 

 

Z pohledu směrodatných odchylek délek intervalů mezi dvěma sousedními spoji 

bylo nejlepších výsledků dosaţeno ve čtyřech případech. Jednalo se o případy modelů, 

ve kterých se minimalizoval rozdíl mezi délkou maximálního a minimálního intervalu 

mezi dvěma po sobě jedoucími spoji bez i s pouţitím kaskádového přístupu a dále oba 

zbývající případy, ve kterých byl pouţit kaskádový přístup. Nejhorších výsledků bylo 

opět dosaţeno při pouţití modelu pro minimalizaci maximální délky intervalu 

mezi spoji bez kombinace s kaskádovým přístupem, hodnota směrodatné odchylky 

činila 31,24 min. 

 

6.3 Zhodnocení dosažených výsledků pro obousměrnou 

koordinaci 

Co se týče délky maximálního intervalu mezi dvěma sousedními spoji, 

jehoţ hodnota má být při zrovnoměrňování přepravní nabídky co nejmenší, 

byly nejlepší výsledky dosaţeny při pouţití čtyř modelů, a to při pouţití modelu, 

ve kterém se minimalizuje délka maximálního intervalu bez pouţití kaskádového 

přístupu, při pouţití modelů, ve kterých se minimalizuje hodnota rozdílu 
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mezi maximální a minimální délkou intervalu mezi dvěma sousedními spoji, a to jak 

při pouţití, tak i bez pouţití kaskádového přístupu a konečně při pouţití modelu, 

ve kterém se minimalizuje délka maximálního intervalu mezi dvěma sousedními spoji 

s pouţitím kaskádového přístupu. Hodnoty u uvedených modelů činily 105 min, 

u zbývajících dvou potom 123 min, coţ jsou nejhorší výsledky. 

 

Co se týče délky minimálního intervalu mezi dvěma sousedními spoji, 

jehoţ hodnota má být při zrovnoměrňování přepravní nabídky co největší, byly nejlepší 

výsledky dosaţeny opět ve čtyřech případech, a to v případě modelů, ve kterých je 

v účelové funkci nařízena maximalizace délky minimálního intervalu mezi dvěma 

sousedními spoji bez i s pouţitím kaskádového přístupu a modelů, ve kterých je 

v účelové funkci nařízena minimalizace rozdílu mezi maximální a minimální délkou 

intervalu bez i s pouţitím kaskádového přístupu. Hodnota minimálního intervalu činila 

v uvedených případech 56 min. Nejhorší varianty bylo dosaţeno v případě modelu, 

ve kterém se minimalizuje délka maximálního intervalu, v uvedeném případě činila 

délka minimálního intervalu 0 min. 

 

Co se týče rozdílu mezi maximální délkou a minimální délkou mezi spoji, bylo 

nutno při obousměrné koordinaci pracovat se čtyřmi údaji (pro kaţdý úsek jsou známy 

dvě hodnoty). Za účelem zhodnocení efektivity pouţitých modelů budou z těchto čtyř 

hodnot vybrány vţdy krajní hodnoty bez ohledu na směr. 

 

Při obousměrné koordinaci bylo nejhorších výsledků dosaţeno při pouţití modelu 

pro minimalizaci maximální délky intervalu mezi spoji bez kombinace s kaskádovým 

přístupem. Hodnoty intervalů mezi spoji se pohybovaly v rozmezí od 0 min do 105 min. 

Druhé nejhorší výsledky byly dosaţeny při pouţití modelu pro minimalizaci maximální 

délky intervalu mezi spoji s pouţitím kaskádového přístupu. Hodnoty intervalů 

mezi spoji se pohybovaly v rozmezí od 20 min do 105 min. Druhé nejlepší výsledky 

byly dosaţeny ve dvou případech, a to při pouţití modelu pro maximalizaci minimální 

délky intervalu mezi spoji bez a s pouţitím kaskádového přístupu. Hodnoty intervalů 

mezi spoji se pohybovaly v rozmezí od 56 min do 123 min. Nejlepších výsledků bylo 

dosaţeno opět ve dvou případech, a to při pouţití modelu, ve kterém se minimalizoval 

rozdíl mezi maximální a minimální délkou intervalu mezi spoji 
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bez i s pouţitím  kaskádového přístupu, kdy se hodnoty intervalů mezi spoji pohybovaly 

v rozmezí od 56 min do 105 min. 

 

Ve srovnání se současným stavem, při kterém se rozdíl mezi maximálním 

a minimálním intervalem mezi spoji pohyboval v rozmezí od 28 min do 145 min, došlo 

tedy v případě nejlepších výsledků ke sníţení uvedeného rozmezí o 74,2% z původní 

délky intervalu. 

 

Z pohledu směrodatných odchylek délek intervalů mezi dvěma sousedními spoji 

bylo nejlepšího výsledku dosaţeno v případě, kdy se jednalo o případ modelu, 

ve kterém se minimalizoval rozdíl mezi délkou maximálního a minimálního intervalu 

mezi dvěma po sobě jedoucími spoji s pouţitím kaskádového přístupu. Hodnota 

směrodatné odchylky činila 18,37 min. Nejhorších výsledků bylo opět dosaţeno 

při pouţití modelu pro minimalizaci maximální délky intervalu mezi spoji 

bez kombinace s kaskádovým přístupem, hodnota směrodatné odchylky činila 

35,30 min. 

 

6.4 Závěrečné shrnutí 

Na základě výsledků provedených experimentů je moţno konstatovat, ţe při řešení 

úlohy o časové koordinaci v úseku Bruntál – Andělská Hora (v rámci všech typů 

koordinace) se nejvíce osvědčil matematický model, ve kterém byl optimalizačním 

kritériem rozdíl mezi maximální a minimální délkou intervalu mezi spoji s pouţitím 

kaskádového přístupu. Ve všech typech koordinace byly při pouţití tohoto modelu 

dosaţeny nejlepší výsledky. Uvedená skutečnost tak podporuje i teoretické předpoklady 

vyplývající ze zvoleného optimalizačního kritéria a jeho kombinace s iteračním 

postupem, na kterém je princip kaskádového přístupu zaloţen. Z hlediska obecnějších 

výstupů z předloţené diplomové práce pak lze model výše zmiňovaný typ modelu 

doporučit k prioritnímu vyuţívání. 
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7 Závěr 

Předloţená diplomová práce je věnována problematice časové koordinace spojů 

na úsecích dopravní sítě. Řešená problematika se vyskytuje zejména v situacích, 

kdy se v dopravních sítích vyskytují úseky obsluhované spoji více linek 

a kdy je poţadována rovnoměrnost přepravní nabídky. Jedná se o stále aktuální 

problém, který je nutno řešit při kaţdé změně jízdního řádu.  

 

Úvodní části práce jsou věnovány významu časové koordinace a teoretickým 

východiskům pro řešení problému, v experimentální části práce jsou pak teoretické 

metody aplikovány na konkrétní úsek dopravní sítě, a to na spoje obsluhující relaci 

Bruntál – Andělská Hora. 

 

V předloţené práci je provedena celá řada výpočetních experimentů 

a to jak v podmínkách jednosměrné koordinace, tak i v podmínkách koordinace 

obousměrné, která je z pohledu praktického vyuţití důleţitější. Navrţené základní 

přístupy jsou doplněny i o tzv. kaskádový přístup, který umoţňuje ve srovnání 

se základními přístupy výrazně zlepšit rovnoměrnost přepravní nabídky. Závěrečné 

části práce jsou pak věnovány k zhodnocení dosaţených výsledků, ve kterých jsou 

vytipovány nejúčinnější a také nejméně účinné přístupy. V kaţdém případě je však třeba 

konstatovat, ţe v rámci intervalů navrţených pro posuny spojů se podařilo dosáhnout 

významného zrovnoměrnění přepravní nabídky ve srovnání se současným stavem. 

 

Teoretické přínosy lze také spatřovat ve vytvoření údajové základny, na jejímţ 

základě bude moţno v budoucnu (po doplnění o výsledky dalších experimentů) vytvářet 

zobecňující doporučení z hlediska výhodnosti jednotlivých přístupů při řešení problému 

časové koordinace na úsecích dopravní sítě. 
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